
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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	va_tavoite: Osatyökykyisten tehokkaamman asiakasohjautuvuuden ja asiakasvastaavuuden asiakasvaikutukset työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallin pilottijaksolla syys-marraskuussa 2022. 
	org_vaikvisio: Osatyökykyisten työllistymisen edellytysten, toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen.
	arv_ratk: Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallin monitoimijainen palvelupolutus
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	tavoite: Aj.1.9.-30.11. työttömäksi te-palveluihin ilmoittautuvat osatyökyk.asiakkaat ohjautuvat työ-ja toimkyv. tuen palvelumalliin ja asiakasvastaavalle, joka koordinoi heidän palveluja.
	ratkaisu: Viranomaisten välinen tiivis yhteistyö ja yhteensovitettu asiakasohjaavuus&-vastaavuus. Toimiminen työllisyyden asioissa sote-keskuksessa, avoterv.huollon tärkeä rooli ainutlaatuista aiempaan, kuten sote-uudistuksessakin tavoitteena sote-intergraatio.
	teot: Pilotissa toimii asiakasvastaava tarvittaessa moniamm.as.tunt.tiimin kanssa asiakkaiden ns. juoksetuksessa. Asiakasvastaava koordinoi palveluita ja ohjaa oikeisiin palveluihin oikea-aikaisesti ja vastaa asiakkaan palvelupolutuksesta.
	muutos: Osatyökyk henkilöt ohjautuvat tarkemmin ja nopeammin tarvetta vastaaviin palveluihin sote-keskuksessa, hyte- ja työkyvyn tuen palveluissa. Asiakkana työkyvyn tuen asiat hoituvat yhden ammattilaisen hoitamina, asiakas ei juokse eri tahoilla
	vaikutus: Osatyökykyisten asiakkaiden työllistyminen osa-tai kokoaik.tai tuetusti 1 v sisällä. Ohjautuminen eri työkyvyn tuen palveluihin täsmällisempää, vähentää hukkakäyntiä ja turhaa soittelua. Haasteena riittämätön tai väärien asiakkaiden ohjaus seur.jaks
	kriitt_ytekumpp: Kela, TE-palvelut, sosiaalihuolto; aikuissosiaalityö, maahanmuuttopalvelut, vammaispalvelut ja avoterv.huolto
	mitt_ratkaisu: KUSTANNUKSETRESURSSIT (Kela, te-palvelut, sos.huolto, avoterveydenhuolto)
	mitt_teot: Asiakasmäärät pilottijaksolla palvelumallissa ja asiakasvastaavallaNs.väärät ohjaukset/päättyvät ja päättymättömät asiakkuudetSuoritteiden/käyntien määrät/hlö ja käytetty ammattilaisen aika/hlöProsessin läpimenoaika ennen mahd.työllistymistä
	mitt_muutos: (Asiakkaan muutos) GAS-mittari(tavoitteiden asettaminen ja seuranta) yksilö- ja ryhmätaso Elämänlaatu tai PROMIS-mittariKykyviisari (ammattilaisen raportoima muutos)Asiakkaan kokema hyöty palvelusta (esim.webropol 360 -kysely)
	mitt_vaikutus: Indikaattorit esim.Aktivointiaste E-K, kunnan osarahoittama työmarkkinatuki E-KKelan kuntoutukset vajaakuntoisille E-KAsiakkaan kokemus yhteiskunnallisen osallisuuden, kyvykkyyden, yms. muutoksista (esim. webropol 360 -kysely)
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