
 
 
 

 
 
 
 

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista sähköpostitse?  

Liity uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa http://eepurl.com/geRi8T 

Järjestöarvioinnin 
osaamiskeskus 

Vaikutusketjusta konkretiaan -etäkoulutus 2.12.2021 
 

Tervetuloa jakamaan ajatuksia ja oppimaan STEA:n vaikutusketjusta. Koulutuksen jälkeen osaat määritellä 

entistä paremmin tavoitteita, tuloksia ja mittareita erilaiselle toiminnalle. Lisäksi käymme läpi erilaisia ta-

poja kerätä ja analysoida arviointitietoa suhteessa tavoitteisiin ja mittareihin. Saat koulutuksesta mukaasi 

paljon käytännön vinkkejä, joilla parannat järjestösi toiminnan arviointia ja tuloksellisuutta.   

  
Milloin: Torstaina 2.12. klo 8.45-12  

 

Kohderyhmä: Järjestöissä ja yhdistyksissä työskentelevät ja toimivat henkilöt. Sopii esimerkiksi STEA:n Ak-, 

C- tai yleisavustusta saaville tahoille.   

 

Tekniset ohjeet edellytykset/osallistumiselle: Koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa Teams-

linkin, jota klikkaamalla pääsee osallistumaan koulutustilaisuuteen. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, hyvän 

nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kuulokkeet, jos tietokoneessa ei ole kaiutinta.  

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen ma 29.11.2021 mennessä  

 

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön asiantuntijat, joilla on laaja kokemus arviointityöstä 

sekä STEA-avustetun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.  

 

Hinta: 169 € (Alv. 0 %)  

Lisätietoa: Tutkija-arvioitsija Erna Alitalo erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi p. 044 781 3201 tai erityisasian-

tuntija Henna Harju henna.harju@kuntoutussaatio.fi p. 044–7813151  
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Ohjelma:  
 

8.45–9.00  Teams aukeaa, yhteyksien testaus  

9.00–9.10  Koulutuksen avaus ja käytännön seikat   

9.10–9.40  Miksi arviointi on tärkeää? – Tutkija-arvioitsija, Erna Alitalo, Kuntoutussäätiö 

• Arvioinnin motiivit   

• Arvioinnin käsitteet  

• Mihin arviointitietoa voi hyödyntää?  

9.40–9.55 Artsi-toiminnan työkaluja ja kokemuksia järjestöjen arvioinnista – Tutkija, 
Kimmo Terävä, Artsi-toiminta, Kuntoutussäätiö 

9.55–10.10   Tauko  

10.10–10.40  Vaikutusketju tutuksi – Erityisasiantuntija, Henna Harju, Kuntoutussäätiö 

• Miten STEA:n uudistus vaikuttaa järjestöjen avustushakuun ja raportoin-
tiin sekä arvioinnin toteutukseen?  

• Toimivan tavoitteen ja mittarin laadinta  

• Mitä eroa on tuloksilla ja mittareilla?  

10.40–11.00  Vertaisoppimista pienryhmissä: Miten muotoilen hyvän vaikutusketjun?  

11.00–11.10  Ajatuksia ja oivalluksia ryhmäkeskustelusta   

11.10–11.25  Tauko  

11.25–11.50 Työvälineitä ja vinkkejä arvioinnin toteutukseen ja analysointiin – Tutkija, Tuuli 
Vilhunen, Kuntoutussäätiö 

• Miten valitsen sopivan tiedonkeruutavan?   

• Miten rakennan toimivan kyselylomakkeen?  

• Mitä huomioida arviointiaineiston analysoinnissa?  

11.50–12.00  Yhteenveto ja päivän päätös  
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