
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI -KANVAASI

VA I K U T T AV U U S

Organisaatio:

Täyttöpvm: Tarkistuspvm:

Vaikutusten arVioinnin taVoite

Minkälaista tietoa arvioinnin pitäisi tuottaa: kenet sillä halutaan vakuuttaa, kuka tekee päätöksiä sen perusteella? Mikä on arvioinnin aikataulu?

organisaation VaikuttaVuusVisio

Vaikuttavuusvisio kertoo minkälaista maailmaa organisaatio on luomassa, kenelle se on tärkeä?

arVioitaVa ratkaisu

Minkä toimintamallin, palvelun tai tuotteen  vaikutuksia arvioidaan? Miten  ratkaisu vie kohti vaikuttavuusvisiota?

Kenen tarpeeseen vastataan?
Miksi se on yhteiskunnan kannalta 
tärkeää? 

Jos lähestymistapa on ongelma
lähtöinen, kuvataan ongelman 
juurisyyt ja kokoluokka.

Tavoite johdetaan tarpeesta:
• Keiden elämää aiotaan muuttaa, 

kuinka monta heitä on?
• Mitä halutaan muuttaa, kuinka 

paljon?
• Missä ajassa muutos tapahtuu?

Arvioitava ratkaisu:
• Mitkä ovat muutosten ja 

vai ku tusten toteutumisen 
kannalta  ratkaisun tärkeimmät 
ominaisuudet?

• Mikä ratkaisussa on ainut
laatuista?

• Vai onko se osa isompaa 
kokonaisuutta?

Mitä tehdään, mitä tapahtuu? 
• Kuinka monta käyttökertaa, 

interventiota jne. ?
• Montako ihmistä tavoitetaan ?
• Tavoitettujen tyytyväisyys, 

aktiivisuus, jne. 

Miten  teot ja tuotokset muuttavat 
kohderyhmien  toimintaa, 
osaa mista, mahdollisuuksia tai 
hyvinvointia?

Miten  muutokset heijastuvat 
laajemmalle yhteisöihin tai 
yhteiskuntaan ?
• Listataan vaikutukset, joita voi 

havaita ja todentaa.
• Syyseuraussuhteet tuetaan 

tutkittuun tietoon.
• Tunnistetaan myös mahdolliset 

negatiiviset vaikutukset.kriittiset yheistyökumppanit

Keiden apua tarvitaan tarpeiden tai juurisyiden lievittämiseksi ja 
tavoitteisiin pääsemiseksi?

muutos todennetaan

 Ei pystytä todentamaan

 Vertailu tilastoihin

 Seuranta

 Vertailuryhmä

 Koeasetelma

mittari check-list

 Määrällinen

 Laadullinen

 Subjektiivinen

 Objektiivinen

 Lyhyt aikaväli

 Pitkä aikaväli

 Tieto monelta eri sidosryhmältä

VaikuttaVuus tuloksellisuus tehokkuus

TARVE TAVOITE RATKAISU TEOT MUUTOS VAIKUTUS

M I T T A R I T
• Ratkaisun tuottamiseen 

tarvittava työmäärä, osaaminen, 
rahoitus, tilat, kumppanit jne.

• Kustannustieto, jonka avulla 
laskettavissa kustannukset / 
tuotos.

Onko tavoitteiden saavuttaminen 
realistista käytettävissä olevilla 
resursseilla?

Asiakasmäärien, osallistumis
kertojen ja muiden määrällisten 
asioiden tilastointi on help
poa.  Samalla pitää seurata 
tavoitetaanko sitä kohderyhmää 
jota oli tarkoitus, sekä ovatko 
ihmiset aktiivisia ja sitoutuneita. 

• Tavoitellut muutokset pilkotaan 
mitattaviksi.

• Seurataan muutoksen suuntaa ja 
suuruutta.

Mallia tulosmittareihin  voi löytyä 
esimerkiksi näistä:
• TOIMIAtietokanta
• Sotkanet.fi
• Tietoanuorista.fi
• IRIStietokanta (kv)

Vaikutusten luotettava 
todentaminen on hankalaa, 
kannattaa keskittyä tärkeimpiin 
vaikutuksiin.
• Kuka aikaansaaduista muutok

sista hyötyy: kyläyhteisö, kunta, 
vakuutusyhtiöt, työnantajat, 
valtio, jne.? 

• Todennetaan seuranta , tilasto 
ja / tai  rekisteritiedon avulla.
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mittari check-list

Määrällinen

Laadullinen

Subjektiivinen

Objektiivinen

Lyhyt aikaväli

Pitkä aikaväli

Tieto monelta eri sidosryhmältä

muutos todennetaan

Ei pystytä todentamaan

Vertailu tilastoihin

Seuranta

Vertailuryhmä

Koeasetelma
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