
Vaikuttavuuden 
yhteiskunnallinen 

merkitys



Vaikuttavuus haasteena
Vaikuttavuudesta puhutaan paljon, 
mutta se ymmärretään huonosti – se 
on ”stiiknafuula”, jonka kukin saa 
määritellä omalla tavallaan;
Vaikuttavuuden mittaamiselle 
asetetaan hyvin erilaisia kriteerejä, ja 
ne ovat varsin usein manipuloitavissa: 
triangulaatiossa on haasteensa.
Periaatteessa vain satunnaistettu 
kontrolloitu koeasetelma, jonka 
suunnitteluun, päättämiseen ja 
toimeenpanoon osallistuvat tutkijat.

Käytännössä kontrolloituja koeasetelmia ei 
voida kansalaisjärjestöjen kentässä voida 
toimeenpanna, koska osaamista ei ole ja 
satunnaistaminen ei ole mahdollista.
Lähimmäksi päästään luonnollisissa 
koeasetelmissa – esimerkiksi miten jonkun 
yhdistyksen asemoituminen kuntaan 
vaikuttaa palvelujärjestelmän toimivuuteen.
Pyörä keksitään yhtä uudestaan ilman, että 
pyörä määritellään, koska rahoitus tulee 
uudelle konseptille, ei vanhan levittämisellä. 



Vaikuttavuus velvollisuutena ja 
mahdollisuutena
Ainoastaan vaikuttava palvelu on eettisesti 
kestävää: ihmisten kannalta ei ole 
mielekästä osallistua toimintaan, joka ei 
tosiallisesti paranna heidän toimintakykyään 
ja edelleen elämänlaatua;
Tuottajalla on velvoite tuottaa todennettua  
vaikuttavuutta, jos ja kun sitä on 
hakemuksessa luvattu;
Samaten rahoittajalla on velvoite kohdentaa 
resursseja sen mukaan, kuinka vaikuttavaksi 
toiminta on osoittautunut ja valvoa (ja 
parantaa) palvelujen laatua systemaattisesti.

Vaikuttavuus syntyy selvittämällä mekanismien 
toimintaa: miten tietty tapahtumaketju muuntaa 
resurssit tulevaisuudenuskoksi (tai muuksi 
vastaavaksi mittariksi).
Keskeistä on, miten organisaation luoma 
sosiaalinen käytäntö mahdollistaa niiden 
sosiaalisten rutiinien muodostamisen, jotka 
luovat ihmisten elämään toimintakykyä 
vahvistaa arjen rakennetta.
Vaikuttavuus ei ole yksittäisiä tekoja ja 
yksittäisiä ihmisiä, vaan enemmänkin 
organisointia ja tavoitteellisuutta.



Järjestöt ja vaikuttavuus
Järjestöjen toiminnan arviointi voi 
kertoa jotakin vaikuttavuudesta, mikäli 
seuraavat ehdot täyttyvät:
• Samankaltaiset hankkeet 

arvioidaan mahdollisimman 
yhtenäisellä käsitteistöllä, jolloin 
keskeistä on samankaltaisuuden ja 
Scopen määrittely.

• Arviointi on kvantitatiivinen, jolloin 
voidaan arvioida osallistujien 
pääluku, osallistumisen kesto, 
jakauma, tilanne ja toimintakyvyt, 
statuserot ja niukkuus jen.

• Käytännössä (Arvokas)hankkeet tulisi 
klusteroida kolmeen-neljään ryhmään 
ja mahdollisesti vertailla myös muihin 
samankaltaisiin hankkeisiin ohjelman 
ulkopuolella, jolloin saada riittävän 
monta yhteisöä/yhdistystä ja 
osallistujaa. 

• Tämän mukaisesti hankkeiden 
arvioinnissa käytettävät kysely-
lomakkeet tulisi mahdollisimman 
pitkälle harmonisoida pääosaltaan niin, 
että sitten loppuosa voi varioida 
ryhmän mukaan.



Mitä pitäisi mitata 
(esim. osallistava 
yhteisö)

Keskeistä on eriyttää esiin hankkeen 
vaikutus ulkoisista rakenteellisista ja 
kulttuurisista tekijöistä ja 
elämänlaadusta sekä määritellä 
päätemuuttujat.
Ulkoiset tekijät ja tulevaisuususkot 
yhdistyvä toimintakyky
Kaikki mahdollisimman kevyellä 
kädellä (lomake 5-7 sivua), mutta 
herkkyys näytteen valikoitumiselle.



Miten tulokset voisi/pitäisi esittää



Hankehumppa: Juurruttaminen ja 
leviäminen

Juurruttaminen
Enenevässä määrin suomalaisessa 
yhteiskunnassa siirrytään erillisistä 
kehittämis-hankkeista kohti 
perustoiminnan uudistamista: 
hankerahoituksella rahoitetaan 
perustoimintaa.
Samalla yhä uudestaan haetaan 
organisaatioiden toiminnan 
vertailtavuutta, jolloin organisaation 
tuoma lisäarvo voidaan todentaa.
Kuluttaja tuo ja vie rahat mukanaan yhä 
uudestaan – sosiaalinen kuntoutus.

Leviäminen
Edelleenkin on epäselvää, miten 
esimerkiksi Innokylä tai muut 
vastaavat pystyy levittämään hyviä 
käytäntöjä ja onko käytännöt niin 
yksityiskohtaisesti määriteltyjä, että 
malli voidaan siirtää organisaatiosta 
toiseen.
Mitä enemmän digiä, sitä 
todennäköisemmin innovaatiot 
skaalautuvat ja leviävät (erityisesti 
sähköiset palvelut)



Kiitos
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