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Ensi- ja turvakotien liiton 
Vaikuttavuus esiin- hanke 2018 - 2021

• Tavoitteena rakentaa järjestöjen 
arkiseen toimintaan systemaatti
nen 
ja vaikuttavuustietoa jatkuvasti 
tuottava työtapa, 
jossa työntekijöiden osallisuus
on nostettu keskiöön.
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Toimintakulttuurin muutos
- Osallisuus
- Yhteiskehittäminen
- arviointi
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Mistä mittariston kysymykset tulivat?
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Viisi kysymystä, 
joilla kysytään asiakkaan subjektiivista kokemusta

1) Omasta hyvinvoinnista,
2) Toimintakyvystä ja 
3) Elämäntilanteesta

Kysymysten teemat:
Arjen sujuvuus, sosiaaliset suhteet, turvallisuuden tunne, toiveikkuus ja 
haittakokemus
Kysymykset aikuisille ja lapsille
sekä kolme kysymystä ryhmiin, tapahtumiin, chat – palveluihin

Kysymyksiin vastataan viisiportaisella likert –asteikolla siten, että vastaajaa 
pyydetään arvioimaan omaa tilannettaan nyt ja viimeksi kuluneen viikon aikana
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ETKL:n mittariston ehtoja:
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- Arvioivat riittävän laadukkaasti asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja 
elämäntilannetta kyselyhetkellä 

- Kysely on helposti toteutettavissa useammin kuin kerran – mieluiten 
mahdollisimman usein, jotta vastausten välistä muutosta voidaan arvioida 
asiakkuuden eri vaiheissa ja sen jälkeen

- Kysely ja muutostieto tukevat asiakkaan osallisuutta
- Saavutettavuus – eri kielisiä, helposti ymmärrettäviä
- Vastaukset tukevat työntekijää asiakaskohtaisesti arjen työssä
- Vastauksista kertyvästä tiedosta voidaan luoda yhteisiä analyysejä valitulla 

joukolla ja aikaväleillä, ja niitä voidaan verrata muihin taustamuuttujiin
- Tieto on hyödynnettävissä yhdistyskohtaisen, alueellisen ja valtakunnallisen 

työn kehittämisen, johtamisen ja vaikuttamistyön tukena



Vaikuttavuus esiin –mittari
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Yksilö-
kysymykset 

lapsille

Yksilö-
kysymykset 

aikuisille

Kysymykset ryhmille ja matalan 
kynnyksen toimintoihin

Kysymykset 
chattiin ja puheluihin 

Kysymys tapahtumiin

+ Analyysimallit

Alustana arvioiva toimintakulttuuri, 
jossa kysymykset ovat 
toiminnan arjen rakenteissa 
ja mittarin tuloksia hyödynnetään 
arvioinnissa ja kehittämisessä 



Kysymykset asiakastietojärjestelmään

6.10.2021 Nina Forsström/ ETKL



6.10.2021 Nina Forsström / ETKL

Digitaalisuuden ja asiakastietojärjestelmän 
hyödyntäminen vaikutustiedon keräämisessä

- Asiakastietojärjestelmään (Sofiacrm) sidottu
- Mahdollistaa asiakkaan vastaamisen omalla laitteellaan
- Tieto siirtyy järjestelmään
- Valmiita raportteja järjestelmästä 

Asiakaskohtaisesti
Työmuotokohtaisesti
Yhdistyskohtaisesti
Alueellisesti
valtakunnallisesti
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Kysymyksiin voi tällä hetkellä vastata suomen lisäksi 
arabian, englannin, espanjan, farsin, ranskan, ruotsin, 
somalin, soranin, thain, venäjän ja viron kielillä. 
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Yksittäisen asiakkaan 
vastauksista kertyvä 
muutoskäyrä
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Vain hyödynnetty 
tieto on 
merkityksellistä



Mitä raportit voivat meille kertoa?
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Hyöty eri tasoilla

Tietoa 
asiakkaalle ja 
työntekijälle 

omasta 
edistymisestä 

ja 
muutoksesta

Tiimeille ja 
työmuodoille 
tietoa työn 
tuloksista

Yhteistä tietoa 
esimerkiksi 

vaikuttamistyöhön 
ja työstä 

raportointiin

Valtakunnallista 
vaikuttavuustietoa järjestöjen 

tekemästä työstä



6.10.2021 Nina Forsström /ETKL

Tiedon keruu on turhaa, jos tietoa ei hyödynnä
• Mitä kaikkea tietoa lopulta tarvitsemme?

Jatkuva 
arviointi

• Eri menetelmin kootun tiedon linkittäminen toisiinsa
• Riittävän kattava ja silti kohtuullinen arvioinnin kokonaisuus
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Infograafit
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Lisätietoa hankkeesta
Nina Forsström
Projektipäällikkö
045 651 4294
nina.forsstrom@etkl.fi

Ensi- ja turvakotien liitto
www.ensijaturvakotienliitto.fi

Vaikuttavuus esiin – julkaisu

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vaikuttavuus_esiin_tyon_vaikutukset_ja_niiden_mitt

Enska-lehti
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/enska/

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vaikuttavuus_esiin_tyon_vaikutukset_ja_niiden_mitt
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/enska/


Kiitos!



Kiitos!
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