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Seurantavastaava Jaakko Kiilunen, STEA



Arvokas-avustusohjelman 
koordinointi

Osahankkeille kesällä 2019 toteutetun 
kyselyn tulokset



Kyselyyn vastaajat

• Kiitos vastaajille!

• 21 hankkeen edustajat 22 järjestöstä 

vastasivat kyselyyn, vastaajia yhteensä 27.

• Hankepäälliköitä tai vastaavia oli 52 % 

vastaajista.

• Hanketyöntekijöitä tai vastaavia oli 48 % 

vastaajista.
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Oletko Arvokas-ohjelman edustajana 
saanut tietoa seuraavista asioista 
hankkeesi tuloksellisen toteuttamisen 
tueksi?

En ole 

saanut 

lainkaan 

tietoa

Olen 

saanut 

tietoa, 

mutten 

riittävästi

En osaa 

arvioida

Olen 

saanut 

riittävästi 

tietoa

Yleisesti Arvokas-ohjelmasta 0% 3,7% 0% 96,3%

Suomen Setlementtiliiton roolista

ja tehtävistä ohjelman

koordinaatiohankkeena

0% 18,52% 3,7% 77,78%

STEAn tarjoamasta tuesta

Arvokas-ohjelmaan kuuluville

hankkeille ja järjestöille

3,7% 29,63% 18,52% 48,15%

Asioista, joita ohjelmaan valituilta

hankkeilta odotetaan

0% 22,22% 11,11% 66,67%
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Suomen Setlementtiliitto koordinoi 
Arvokas-ohjelmaa. Minkä 
kouluarvosanan annat Suomen 
Setlementtiliitolle sen tähänastisesta 
työstä ohjelman koordinaattorina alla 
lueteltujen tavoitteiden osalta?
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Suomen Setlementtiliiton koordinaatio on luonut ohjelman hankkeista 

toimivan verkoston siten, että verkostoituminen on tukenut hankkeesi 

tavoitteiden toteutumista.

7,5
5–10

Suomen Setlementtiliiton koordinaatio on parantanut hankkeesi 

toimijoiden osaamista erityisesti eriarvoistumisen ehkäisemisessä ja 

vaikuttavassa hanketyössä koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja 

yhteiskehittämisen keinoin.

7,3
5–9

Suomen Setlementtiliiton koordinaatio on tehostanut hankkeesi 

viestintää ja lisännyt tietoisuutta eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 

mekanismeista sekä niiden järjestölähtöisistä ehkäisemisen keinoista.

8,3
7–10

Suomen Setlementtiliiton koordinaatio on parantanut ja tehostanut 

hankkeesi arviointia, seurantaa ja raportointia.
7,6
5–10



Arvioi seuraavia Suomen Setlementtiliiton 
toteuttamia, ohjelman koordinaatioon liittyviä 
toimintoja oman hankkeesi tuloksellisen 
toteuttamisen näkökulmasta (1/2)

On ollut

hyödyllinen

Ei ole ollut

hyödyllinen

En osaa

arvioida

hyödyllisyyttä/

en ole 

osallistunut

Ulkoinen viestintä ohjelman

hankkeisiin liittyen (esim. 

sosiaalisessa mediassa)

74,07% 11,11% 14,82%

Koordinaatiohankkeen tutustuminen

paikan päällä hankkeenne toimintaan

ja henkilöstöön

81,48% 3,7% 14,82%

Koulutusten järjestäminen 81,48% 11,11% 7,41%

Messuyhteistyö 0% 3,7% 96,3%

Verkostopäivät ohjelman hankkeille 77,78% 7,41% 14,81%6



Arvioi seuraavia Suomen Setlementtiliiton 
toteuttamia, ohjelman koordinaatioon liittyviä 
toimintoja oman hankkeesi tuloksellisen 
toteuttamisen näkökulmasta (2/2)

On ollut

hyödyllinen

Ei ole ollut

hyödyllinen

En osaa

arvioida

hyödyllisyyttä

/en ole 

osallistunut

Järjestösi hankkeen arvioinnissa ja 

seurannassa tukeminen (esim. 

sopivien mittareiden valinnassa

auttaminen)

25,93% 40,74% 33,33%

Avustusohjelmaan kuuluvien hank-

keiden arvioinnissa ja seurannassa

tukeminen (esim. sopivien yhteisten

mittareiden valinta tai laatiminen)

33,33% 44,45% 22,22%

Ohjelmaan kuuluvien yksittäisten

hankkeiden keskinäinen verkottaminen

esimerkiksi järjestämällä tapaamisia

pienemmällä ryhmällä

40,74% 14,82% 44,44%
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Yleistä vastauksista 
avokysymyksiin

• Vastaukset on ryhmitelty temaattisesti.

• Ryhmittely perustuu seurantavastaavan tulkintaan.

• Moni vastaus sisälsi useamman huomion, jotka kaikki 
huomioitiin ryhmittelyssä.

• Koonti ei sisällä yksittäisiä vastauksia. Vain yhden 
vastauksen sisältävät ryhmittelyt on yhdistetty ”en osaa 
sanoa” -vastausten kanssa samaan ryhmään 
”Muut/EOS”.
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Missä asioissa Suomen 
Setlementtiliitto on mielestäsi 
onnistunut erityisen hyvin Arvokas-
ohjelman koordinoinnin osalta? (N=25) 

Viestinnässä ja näkyvyyden kasvattamisessa 12 kpl

Keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämisessä 12 kpl

Hanketoiminnan tuessa 10 kpl

Helpossa lähestyttävyydessä 8 kpl

Arvioinnin tuessa 2 kpl

Muut/EOS 1 kpl
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Missä asioissa Suomen Setlementtiliitto 
ei ole mielestäsi onnistunut 
koordinaation osalta? Mitä kehitettävää 
koordinaatiossa on? (N=22)

Osallistujakyselyn kehittämisprosessissa 6 kpl

Tuessa ja dialogisuudessa arvioinnin suhteen 4 kpl

Verkoston ja verkostoitumisen kehittämisessä 4 kpl

Asiantuntijatiedon vaihdon tuessa 3 kpl

Ylätasolta käytännön kysymyksiin siirtymisessä 3 kpl

Tuen ja viestien tarkemmassa kohdentamisessa 2 kpl

Teknisen alustan (Innokylä) kehittämisessä 2 kpl

Muut/EOS 3 kpl
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Vertaa tilannetta, jossa edustamasi hanke 
toimii osana Arvokas-ohjelmaa 
tilanteeseen, jossa hankkeesi ei olisi osa 
ohjelmaa. Mitä lisäarvoa ohjelmaan 
kuuluminen on tuonut hankkeellesi 
tähänastisten kokemustesi perusteella? 
(N=24)

Viestinnän yhteistyö näkyvyyden saavuttamiseksi 17 kpl

Asiantuntemuksen laajentaminen 9 kpl

Tuki verkostoitumiseen 7 kpl

Tuki arviointiin 4 kpl

Muut/EOS 2 kpl
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Mitä lisäarvoa ohjelmaan kuuluminen on 
tuonut järjestöllesi? (N=23)

Oman toiminnan näkyvyyden vahvistuminen 11 kpl

Omien verkostojen laajeneminen 4 kpl

Oman toiminnan vaikuttavuuden kasvu 4 kpl

Oman näkemyksen/asiantuntijuuden laajeneminen 4 kpl

Muut/EOS 1 kpl
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Onko ohjelmaan valituksi tulemisesta tai 
siihen kuulumisesta ollut hankkeellesi tai 
järjestöllesi jotain haittaa, harmia tai 
vaivaa? Jos kyllä, niin mitä? (N=21)

Ei ole ollut haittaa, harmia tai vaivaa 14 kpl

Ohjelmaan kuuluminen on aiheuttanut lisätyötä 4 kpl

Kaiken tekemisen hyöty ei ole tullut ilmi 2 kpl

Muut/EOS 1 kpl
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Avustusohjelman koordinaatiohankkeelle 
(Suomen Setlementtiliitto) myönnettiin 
avustusta 233 000 euroa vuodelle 2019. 
Jos tämä summa jaettaisiin tasan 
kaikkien ohjelmassa mukana olevien 
hankkeiden kesken, se tarkoittaisi 9 320 
euroa hanketta kohden. Mikäli Sinun tulisi 
valita, kumman vaihtoehdoista valitsisit?

Hankkeemme avustussummaa korotettaisiin

9 300 euroa, emmekä olisi mukana avustusohjelmassa
15 %

Hankkeemme avustustaso säilyisi nykyisellään ja 

olisimme mukana avustusohjelmassa
85 %
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Kysymyksiä ja vastauksia

Osahankkeiden ajankohtaisia teemoja

15



Hankkeiden väliraportin ajankohdasta 
on ollut ristiriitaista tietoa. Minä vuonna 
väliraportti tehdään?

• Hankkeiden väliraportit pyydetään pääsääntöisesti 

kahden toimintavuoden jälkeisenä keväänä.

Arvokas-avustusohjelman hankkeet käynnistyivät 

kesken vuotta.

Väliraportit Arvokas-avustusohjelman hankkeilta 

pyydetään keväällä 2021.



Onko Arvokas-ohjelman mahdollista 
saada pysyvää rahoitusta jos toiminta 
osoittautuu tehokkaaksi ja 
tarkoituksenmukaiseksi?

• STEA ei suunnittele määräaikaisiksi tarkoitettujen 

ohjelmien jatkamista.

• Kunkin hankkeen toiminnalle on mahdollista hakea 

kohdennettua toiminta-avustusta hankekauden 

päättyessä.
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KIITOS AJASTANNE!

Kysymykset, kommentit ja palautteet ovat tervetulleita
nyt tai myöhemminkin: jaakko.kiilunen@stm.fi

mailto:jaakko.kiilunen@stm.fi

