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Järjestön strateginen johtaminen



Vaikuttavuuden arviointi





Järjestöjen vaikuttavuus



Vaikuttavuusketjut

• Vaikuttavuusketju on auki 

kirjoitettu suunnitelma 

toiminnasta ja kuvaus toiminnan 

syy-seuraussuhteista.

• Sen avulla osoitamme itselle ja 

muille, miksi toimimme kuten 

toimimme. 

• Loogisesti etenevä 

vaikuttavuusketju jäsentää ja 

selkeyttää työtä – tekee siitä 

avointa ja läpinäkyvää

Esimerkki Vaikuttavuusketjusta

Tarve: Liikkumattomuudesta aiheutuvat 

liikuntaelinsairaudet aiheuttavat yhteiskunnassa 

kustannuksia ja vähentävät koettua hyvinvointia

Visio: Kaikki liikkuvat riittävästi vuonna 2035

Tavoite: Vähän liikkuvien määrä vähenee

Toiminta: suunnitellaan ja toteutetaan ohjelma, 

joka tähtää liikunnan lisäämiseen. 1000 ihmistä 

osallistuu

Tulos: 500 ihmistä lisää liikuntaa arjessaan ja 

heidän terveys paranee

Vaikuttavuus: Kansanterveys paranee → työssä 

jaksaminen ja koettu hyvinvointi lisääntyvät  



Arviointia ohjaavia keskeisiä käsitteitä 

 Tarve: mitä olemme ratkaisemassa / kehittämässä?

 Visio: mitä haluamme saavuttaa?

 Tavoitteet: mitä konkreettisia tuloksia on synnyttävä, jotta 

vision toteutuminen on mahdollista?

 Resurssit: inhimilliset ja taloudelliset voimavarat

 Toimenpiteet: konkreettinen toiminta tavoitteiden 

saavuttamiseksi

 Tulokset / muutokset: mitä toiminnan kautta syntyi / saatiin 

aikaan?

 Vaikuttavuus: mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa 

pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen?

Tärkeitä kysymyksiä 

pohdittavaksi jo 

toiminnan 

suunnitteluvaiheessa!





Vaikutusketjuilla käsiteltyjä 

aiheita:

Tunnettuuden lisääminen

Viestin perille saaminen

Seuratoiminnan kehittäminen

Koulutuksen toteuttaminen

Edunvalvonnallinen vaikuttaminen

Tapahtuman kehittäminen

Toimintamallin juurruttaminen

Kehityssuunnitelman toteuttaminen

Vuoropuhelun aikaan saaminen

Liikkeen lisääminen



Vaikuttavuusketju toiminnan 

tuloksellisuuden ja 

vaikuttavuuden osoittamisessa



Tulokset vai vaikutukset – mistä puhutaan 

milloinkin? 

Tulokset / tuloksellisuus

 Liikunnan määrä lisääntyy

 Paino putoaa / lisääntyy

 Muistitestin tulos paranee

 Työpaikkojen määrä lisääntyy

 Työttömyys vähenee

Vaikutus / vaikuttavuus

 Koettu terveys paranee

 Arjessa selviäminen paranee

 Turvallisuuden tunne lisääntyy

 Elintaso paranee

 Syrjäytyminen vähenee



Vaikuttavuuden osoittaminen

Milloin tulos sitten muuttuu vaikutukseksi?

 Aika ja muutoksen pysyvyys

 Muutos ja sen osoittaminen

 Mikä on tarkasteltavan toiminnan rooli ja 

merkitys muutoksen aikaansaamisessa



Kompleksisen maailman 
haaste vaikuttavuuden 
osoittamisessa
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Vaikuttavuusketju työkaluna

Vaikuttavuusketju on hyvä työkalu suunnitteluun, toiminnan 

ohjaamiseen ja vaikka vasta ideoiden testaamiseen.

 Pakottaa miettimään toiminnan kriittiset osa-alueet

 Jäsentää toiminnan niin itselle kuin ulkopuolisille

 Perustelee tarpeen, toiminnan, resurssit ja syyn työlle

 Mahdollistaa oman työn seurannan ja arvioinnin 



1) Tarve: mistä yhteiskunnallisesta 

haasteesta on kysymys?

 Tunnistetaan, mitä olemme kehittämässä / ratkaisemassa. 

 Edellyttää ymmärrystä toimintaympäristöstä, kohderyhmästä ja 
muista asian parissa toimivista tahoista.

 Ilman tarpeen määrittelyä emme voi arvioida toiminnan 
vaikuttavuutta! 

Miksi? Mitä? Miten?

Tarve voi olla esim.: 

- Lasten ja nuorten syrjäytyminen on uhka 

yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnille -



2) Visio – mitä haluamme saavuttaa

 Visio määritellään tarpeen mukaan. Se kertoo, mitä 

haluamme saada aikaan pitkällä aikavälillä.

➢ 5, 10, 15, 25 vuotta? 100 vuotta?

Esimerkkinä Me-Säätiön visio:

Suomessa ei ole yhtään 

syrjäytynyttä lasta eikä nuorta 

vuonna 2050

Vision määrittelyä = 1) unelma, 2) 

tulevaisuuskuva, 3) vetoaa 

ajatuksiin ja tunteisiin

Mikä on teidän visionne?



3) Tavoitteiden asettaminen

 Mitä konkreettisia tuloksia on synnyttävä, jotta vision 

toteutuminen on mahdollista. 

 Tavoitteita kirjatessa on kirkastettava 

➢ mille aikavälille ja 

➢ mille kohderyhmälle muutosta tavoitellaan. 

 Tavoitteiden tulee olla konkreettisia = todennettavia ja 

mitattavia sekä ennen kaikkea realistisesti saavutettavia!

→ Rajaa ja täsmennä! - ennemmin muutama hyvä kuin

monta huonoa!

→ Muista: Löyhät tavoitteet = löyhät tulokset!



4) Resurssit mahdollistajina

 Mitä resursseja tavoitteisiin vastaaminen edellyttää?

➢ Työaikaa

➢ Hankintoja / ostopalveluja

➢ Muuta?



5) Toimenpiteet: mitä konkreettisesti tehdään?

 Mitä toimenpiteitä / tehtäviä toteutamme?

 Kuka tekee ja mitä?

 Milloin?

 Miksi juuri nämä toimenpiteet? Mihin tietoon / teoriaan 

valinta perustuu?



6) Tulokset – Syntyykö sitä, mitä pitikin

 Arvioinnin tiedonkeruulla todennetaan, tuottaako suunnitellut 

toimenpiteet niitä tuloksia (muutoksia), joita odotetaan – vrt. 

tarve/visio/tavoitteet. 



7) Vaikuttavuus

 Arviointi pyrkii todentamaan, mitä vaikutuksia tulosten 

saavuttamisesta seuraa suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen

 Arvioinnin tuottamaa tulos-/muutostietoa suhteutetaan alussa 

määriteltyyn tarpeeseen.



Muutoksen mittaaminen

 Mikä on haluttu muutos, jota seurataan?

 Mikä osoittaa muutoksen, mistä muutoksen tietää?

 Mitkä muut asiat siihen vaikuttavat?

 Miten (menetelmä tai väline) muutosta voi mitata tai 

todentaa?



Esim. Tavoitteet ja niiden mittaaminen

Lähde: NHG 2017: Vamos-toiminnan arviointi



Vaikuttavuuden osoittamisen haasteet

 Luotettavan seuranta-aineiston puute

 Ilmiöiden välisten kausaalisten suhteiden hahmottamisen 

ja todentamisen vaikeus

 Väliin tulevien muuttujien kontrollointi

 Ei-aiottujen vaikutusten (myönteiset ja kielteiset) 

huomiointi ja ennakointi

 Ajallisen vaikutuksen (muutoksen esiintyminen, pysyvyys) 

huomioon ottaminen


