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Saatteeksi
Tämä selvitys syntyi Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen ja erityisesti erityisasiantuntija Henna 
Harjun aloitteesta. Selvityksen toteuttivat osaamiskeskuksemme asiantuntijat. Tarve selvitykselle oli ilmeinen. Jär-
jestöjen avustetun toiminnan seuranta ja arviointi on kokenut suuria muutoksia 1990-luvun lopulta tähän päivään, 
ja ne heijastavat toimintaympäristön sekä arviointiajattelun muutoksia ja kehitystä. Tämän vuoksi oli tarpeen sel-
vittää, millainen on sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointiosaaminen ja miten Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja 
myöhemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustaman toiminnan seuranta ja arviointi on 
kehittynyt. Valtionavustusuudistus ja Veikkauksen toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ovat myös lisän-
neet läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden osoittamisen tarvetta.

Seurannan ja arvioinnin merkitys on viime vuosikymmeninä kasvanut järjestösektorilla ja niiden tärkeys ymmärre-
tään myös järjestöjen keskuudessa. Seurannan ja arvioinnin painopisteet ja toteutustavat ohjaavat järjestöjen toi-
mintaa. Parhaimmillaan ne tukevat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, mutta ne saattavat myös esimerkiksi 
lukkiuttaa toimintaa tai suunnata sitä helpoimmin tuloksia tuottavaan suuntaan. Monet järjestöt myös kokevat tar-
vitsevansa tukea arviointitoiminnassa, mikä on huomattu Kuntoutussäätiön ARTSI-toiminnassa sekä laajemminkin 
Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksessa, jotka tällaista tukea tarjoavat.

Kiitän lämpimästi STEA:a, joka tämän selvityksen on rahoittanut osana Kuntoutussäätiön Artsi-toimintaa, tämän 
ansiokkaan selvityksen tekijöitä, Henna Harjua, Erna Alitaloa, Petra Kohosta ja Tuuli Vilhusta, sekä kaikkia RAY:n ja 
STEA:n virkahenkilöitä ja järjestöjen edustajia, jotka ovat antaneet tässä selvityksessä tarvittuja tietoja ja näkemyk-
siä.

Toivottavasti tämä selvitys edistää STEA:n ja järjestöjen välistä vuoropuhelua ja yhteistä ymmärrystä avustetun 
toiminnan sekä sen seurannan ja arvioinnin toteutuksen tavoista. Olemme yhtä mieltä siitä, että järjestöt tekevät 
erittäin arvokasta työtä edistäessään heikoimmassa asemassa olevien tai elämän eri osa-alueilla tukea tarvitse-
vien henkilöiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. On tärkeää, että toiminnan 
seuranta ja arviointi tukee järjestöjen toiminnan toteutusta siten, että siihen varatut resurssit käytetään parhaal-
la mahdollisella tavalla ja samalla hyödynnetään täydesti järjestöjen vahvuuksia, kuten innovatiivisuutta ja oman 
kohderyhmänsä asiantuntijuutta. Parhaimmillaan seuranta ja arviointi tuottaa myös tietoa, jonka avulla voidaan 
parantaa järjestöjen toiminnan arvon tunnettuutta yhteiskunnassa laajemminkin.

20.5.2022 
Riikka Shemeikka, 
Johtaja, tutkimus ja kokeilut, Kuntoutussäätiö
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1. Johdanto
Järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti muutaman vuosikymmenen aikana, ja se muuttuu edel-
leen kiihtyvään tahtiin. Järjestöjä koskevat vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä, vastuullisuudesta ja tulokselli-
suudesta ovat lisääntyneet. Nämä muutokset liittyvät läheisesti avustusten käytön seurantaan ja arviointiin. Tämän 
selvityksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointiosaamisesta sekä Ra-
ha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja myöhemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tulokselli-
suuden seurannan kehityksestä.

STEA:n seurannan asettamat puitteet arvioinnille ovat vuosien saatossa olleet yksi keskeinen sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen arviointikyvykkyyttä1 muokkaava ja kehittävä tekijä. Nykyinen tapa seurata avustetun toiminnan tulokselli-
suutta on RAY:n ja STEA:n historian neljäs tapa seurata tuloksellisuutta.2 Seurannassa tapahtuneita muutoksia ovat 
ohjanneet keskeisesti kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset. Muutokset seurannassa ovat aina heijastuneet 
avustettujen järjestöjen toimintaan ja niiden arviointiin voimakkaasti.

Selvitys on tehty osana Kuntoutussäätiön Artsi-toimintaa, jota on toteutettu STEA-avustuksella vuodesta 2013 al-
kaen. Artsi-toiminta tarjoaa pienille sosiaali- ja terveysjärjestöille tukea oman toiminnan arviointiin ja kehittämi-
seen. Selvitys käynnistettiin tukemaan Artsi-toimintaa ja sen kehittämistyötä. Tuloksista hyötyvät myös laajemmin 
järjestökenttä ja rahoittaja. Kokonaiskuvan kartoittaminen STEA-avusteisen toiminnan seurannan ja arvioinnin 
muutoksista on ajankohtaista myös käynnissä olevan valtionavustusuudistuksen näkökulmasta. Seurannan histo-
rian kartoittaminen ja hahmottaminen on tärkeää seurannan nykytilan ja tulevaisuuden hahmottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointivalmiuksia on kartoitettu laajemmin edellisen kerran RAY:n toimesta vuonna 
2012 edellisen seurannan muutoksen yhteydessä3. STEA-rahoitteisten sopeutumisvalmennusjärjestöjen arviointi-
käytäntöjä ja -valmiuksia kartoitettiin puolestaan Kuntoutussäätiön ja Eläkeliiton toimesta vuonna 20204.

Tämän raportin seuraavassa luvussa kuvataan selvityksen aineistot, menetelmät ja vastaajien taustatiedot. 
Luku kolme avaa RAY- ja STEA-seurannan historiaa ja kehitysvaiheita. Tuloksellisuuden seurannan historia vuosina 
1995–2021 on jaettu kolmannessa pääluvussa neljään ajanjaksoon, joista kuvataan kustakin keskeiset seurannan 
muutokseen johtaneet tekijät ja seurannassa tapahtuneet muutokset. Alaluvussa 3.6. on esitetty yhteenveto seu-
rannan kehitysvaiheista. Luku neljä kuvaa STEA-rahoitteisten järjestöjen arvioinnin toteutustapoja, osaamista ja sen 
kehittämistarpeita. Luvussa viisi on käsitelty arviointiosaamisen ja avustuksen myönnön välistä suhdetta. Luvussa 
kuusi käännetään katse kohti avustustoiminnan ja seurannan tulevaisuutta ja luku seitsemän sisältää selvitystyön 
yhteenvedon ja johtopäätökset.

Selvitystyön vastuuhenkilönä on toiminut Kuntoutussäätiössä erityisasiantuntija YTM Henna Harju. Selvityksen 
toteutukseen ovat osallistuneet tutkija-arvioitsija VTM Petra Kohonen 6–11/2021, tutkija-arvioitsija VTM Erna Ali-
talo 8/2021 alkaen sekä tutkija YTM Tuuli Vilhunen 1/2022 alkaen. Selvitystyön ohjaukseen ja kommentointiin on 
osallistunut Artsi-toiminnan vastuuhenkilö tutkija Kimmo Terävä. Laadunvarmistajana ovat toimineet johtaja Riikka 
Shemeikka ja tutkija Jouni Puumalainen.

1 Arviointiosaamisella ja -kyvykkyydellä tarkoitetaan selvityksessämme järjestön arviointiin liittyviä taitoja. Sen voidaan nähdä 
koostuvan konkreettisten mitattavien tavoitteiden asettamisesta, tarkoituksenmukaisen arviointitiedon keräämisestä, tiedon 
analysoinnista, tulkinnasta, raportoinnista ja hyödyntämisestä.

2 Sähköpostit ja puhelinkeskustelut STEA:n erityisasiantuntija Jorma Kaakkuriniemen kanssa, 12/2020.
3 Koskela, Tuomas 2012: Kehittämishankkeiden arvioinnin tila. Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalo-

jen järjestöissä.
4 Harju, Henna 2021: Yksilön kokemuksista toiminnan tuloksiksi. Kartoitus STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen tulok-

sellisuuden ja vaikuttavuuden arviointikäytännöistä. 
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2. Selvityksen aineistot, 
menetelmät ja vastaajien 
taustatiedot
Selvitystyö on toteutettu monimenetelmäisesti. Keskeiset aineistot ovat olleet seuraavat:

1. Entisille ja nykyisille RAY:n ja STEA:n virkahenkilöille toteutetut haastatellut, N = 15
2. STEA-avusteisten järjestöjen edustajille suunnattu kysely, N = 128
3. STEA-avusteisten järjestöjen edustajille toteutetut haastattelut, N = 11

Lisäksi selvitystyötä varten toteutettiin laaja dokumenttianalyysi, johon sisältyivät selvityksessä viitatut asiakirjat, 
lait, esitykset, raportit ja tutkimukset. Viittaukset ja tarkemmat tiedot löytyvät selvityksen alaviitteistä ja lähdeluet-
telosta.

Virkahenkilöiden haastattelut toteutettiin syys-lokakuussa 2021. Haastatelluista yhdeksän henkilöä työskenteli haas-
tatteluhetkellä STEA:ssa ja kuusi haastateltavaa edusti entisiä RAY:n ja STEA:n virkahenkilöitä. Moni haastateltavista 
edusti monipuolista näkökulmaa, sillä heistä osa oli työskennellyt ennen ja/tai jälkeen rahoittajalla työskentelyään 
myös STEA-avustusta saavissa organisaatioissa. Haastateltavilla oli 5–30 vuoden kokemus RAY-/STEA-avusteisen 
toiminnan parissa työskentelystä. Valtaosa haastatelluista työskenteli tai oli työskennellyt nimenomaan tulokselli-
suuden seurannan ja laillisuuden valvonnan parissa rahoittajalla. Mukana oli myös avustusvalmistelun asiantunti-
joita. Lista haastatelluista henkilöistä on selvityksen liitteenä (Liite 1).

Järjestöjen edustajien haastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2022. Yhteensä haastateltiin 11 henkilöä, joista 
osa oli toiminut järjestökentällä jo 80-luvulta alkaen. Kaikki haastatellut olivat toimineet RAY-/STEA-rahoituksen pa-
rissa vähintään 13 vuotta. Haastatellut olivat osallistuneet tehtävissään rahoitushakuihin sekä monipuolisesti avus-
tusten hallinnointiin ja arviointiin. Osa haastatelluista oli toiminut useissa eri järjestöissä. Haastatellut edustivat mo-
ninaisesti järjestökenttää – mukana oli pieniä järjestöjä, liittoja sekä alueellisesti että valtakunnallisesti järjestöjen 
ja yhdistysten työtä tukevia tahoja. Haastatellut henkilöt työskentelivät organisaatioissa eri puolilla Suomea. Lista 
haastatelluista henkilöistä on selvityksen liitteenä (Liite 1).

Järjestöedustajille suunnattu sähköinen kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2021. Kysely kohdennettiin STEA-ra-
hoitteisen toiminnan parissa työskenteleville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Organisaatiokohtaista vastaajamää-
rää ei rajattu. Kyselylinkkiä levitettiin Kuntoutussäätiön ja sen yhteistyökumppaneiden eri viestintäkanavilla aktiivi-
sesti. Kyselylomake on selvityksen liitteenä (Liite 2). Kyselyvastaajien taustatiedot on esitetty tässä luvussa.

Kyselyaineisto on analysoitu hyödyntäen suoria jakaumia, keskiarvoja sekä ristiintaulukointia. Laadullinen aineisto 
eli kyselyn avovastaukset ja haastatteluaineistot on analysoitu hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja tee-
moittelua. Aineistoja ei ole yhdistetty analyysivaiheessa, mutta aineistot on raportoitu toisiaan täydentäen.



8 • KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 66/2022

3%

28%

34%

35%

0% 20% 40%

Vapaaehtoinen (N = 4)

Muu johto- tai esimiestehtävä (N = 36)

Muu palkattu työntekijä (N = 43)

Toiminnanjohtaja tai vastaava (N = 45)

Kuvio 1. Kyselyvastaajien rooli järjestössä. Prosenttia vastaajista. (N = 128)

Kyselyvastaajista suurin osa oli toiminnanjohtajia tai muussa johto- tai esihenkilötehtävässä toimivia (yhteensä 
63 %). Noin kolmannes vastaajista oli muita palkattuja työntekijöitä (34 %), vapaaehtoisia oli vastaajissa mukana 
vain kolme prosenttia.

13%

34%

31%

12%

11%

0% 20% 40%

Yli 20 vuotta (N = 17)

11–20 vuotta (N = 43)

6–10 vuotta (N = 39)

3–5 vuotta (N = 15)

2 vuotta tai vähemmän (N = 14)

Kuvio 2. Kyselyvastaajien työkokemus STEA-avusteisen toiminnan parissa. Prosenttia vastaajista. (N = 128)

Kyselyvastaajista valtaosa oli erittäin pitkään RAY- tai/ja STEA-avusteisen toiminnan parissa työskennelleitä. Yhteen-
sä 78 prosenttia vastaajista oli toiminut STEA-avusteissa toiminnassa 6 tai yli 6 vuotta ja lähes puolet (47 %) oli 
toiminut STEA-avusteisessa toiminnassa yli 10 vuotta. Vain 11 prosenttia vastaajista oli toiminut STEA-avusteisen 
toiminnan parissa kaksi vuotta tai vähemmän.
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13%

13%

20%

29%

23%

2%

0% 20% 40%

yli 50 palkattua henkilöä (N = 17)

21–50 palkattua henkilöä (N = 17)

11–20 palkattua henkilöä (N = 25)

4–10 palkattua henkilöä (N = 37)

1–3 palkattua henkilöä (N = 30)

Ei yhtään (N = 2)

Kuvio 3. Kyselyvastaajien edustamien organisaatioiden koot palkattujen henkilöiden perusteella. Prosenttia 
vastaajista. (N = 128)

Kyselyyn vastanneet edustivat kaikenkokoisia järjestöjä. Pienten järjestöjen (0–10 palkattua työntekijää) edustajia 
oli vastaajissa yhteensä yli puolet (54 %). Melko pienten ja keskikokoisten järjestöjen (11–50 palkattua työntekijää) 
edustajia oli yhteensä noin kolmannes vastaajista. Yli 50 palkatun henkilön järjestön edustajia oli vastaajissa yhteen-
sä 13 prosenttia.

5%

74%

87%

89%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jokin muu, mikä? (N = 7)

Osallistun STEA-rahoitteisen toiminnan käytännön toteutukseen (asiakastyö)
järjestössämme (N = 95)

Osallistun STEA-rahoitteisen toiminnan arviointitiedon keräämiseen ja/tai
analysointiin järjestössämme (N = 111)

Osallistun STEA:n avustushakemuksen laadintaan järjestössämme (N = 114)

Osallistun STEA:n tuloksellisuusraportin laadintaan järjestössämme (N = 115)

Kuvio 4. Kyselyvastaajien roolit STEA-rahoitteisen toiminnan toteutuksessa ja arvioinnissa. Prosenttia vas-
taajista, monivalinta. (N = 128)

Kyselyvastaajat osallistuivat monipuolisesti STEA-avusteisen toiminnan ja arvioinnin toteutukseen. Vastaajista 74 
prosenttia osallistuu STEA-rahoitteiseen toiminnan käytännön toteutukseen eli asiakastyöhön järjestössään. Valta-
osa vastaajista (87–89 %) osallistui arviointitiedon keräämiseen ja analysointiin sekä avustushakemuksen ja tulok-
sellisuusraportin laadintaan. Kyselyvastaajilla oli siis kiinteä yhteys avustetun toiminnan arviointiin ja kyselymme 
tematiikkaan. Muita rooleja STEA-rahoitteisen toiminnan parissa edusti yhteensä viisi prosenttia vastaajista. Muita 
osallistumisen tapoja olivat muun muassa henkilöstöhallinnointi, työntekijöiden ohjaus ja talouden seuranta.
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3. RAY:n ja STEA:n 
avustustoiminnan tuloksellisuuden 
seurannan kehitysvaiheet
3. 1.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten valvonta ja tuloksellisuuden 
seuranta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksella (STEA), ja sitä edeltäneellä Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on 
lakisääteinen tehtävä valvoa avustusten käyttöä. Valvonnalla varmistetaan, että avustuksia käytetään niiden käyttö-
tarkoitusta vastaaviin kuluihin. STEA:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu avustusten käytön lainmukaisuuden ja avus-
tuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvonta sekä toiminnan sisältöjen ja tuloksellisuuden seuranta.5 Avustusta 
saavilla järjestöillä on puolestaan velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä ja tuloksellisuudesta STEA:lle. Järjes-
töjen arviointivalmiudet ovat vahvasti kytköksissä rahoittajan raportointivaatimuksiin ja seurantamenetelmiin sekä 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Ennen vuotta 1995 RAY:n seurantaa koskevissa säädöksissä tuloksellisuus ja arviointi näkyivät RAY:n seurantaa kos-
kevissa säädöksissä niukasti, ja avustusten käytön selvityksessä tilinpäätösasiakirjojen lisäksi tuli toimittaa ”muu 
tarpeellinen selvitys”. Vuoden 1995 jälkeiset seurannan muutokset on tässä selvityksessä jaettu neljään vaiheeseen, 
jotka ajoittuvat vuosille 1995–2001, 2002–2012, 2013–2019 ja 2020–2022. Seurannan kehittämistyö on ollut jatkuvaa, 
mutta selvityksen jaottelu perustuu isoimpiin muutoksiin ja siihen, milloin muutokset ovat tulleet voimaan ja näky-
viksi järjestöille. Näiden neljän seurantajärjestelmän keskeisiä sisältöjä on kuvattu seuraavissa luvuissa perustuen 
dokumenttianalyysiin, haastatteluihin sekä viimeisimmän uudistuksen osalta myös kyselyaineistoon. Yhteenveto ja 
tiivistelmäkuva seurannan kehityksen keskeisistä vaiheista on esitetty sivulla 8 kuvassa 1.

3. 2.  RAY:n monopoliasema haastetaan ja tuloksellisuusvaateet kasvavat 
1995–2001

3. 2. 1.  Seurannan muutokseen johtaneet tekijät

Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeusasema Suomessa rahape-
lien järjestäjänä tuli haastetuksi, ja asiaa puitiin Euroopan yhteisön tuomioistuimessa. Pelitoiminnan monopolin 
haastaminen aiheutti järjestöille Suomessa huolta niiden tulevaisuuden asemasta6. Euroopan yhteisön tuomiois-
tuimen vuonna 1999 antaman ratkaisun mukaan Raha-automaattiyhdistyksen monopoliasema ja voimassa ollut 
arpajaislainsäädäntö oli EU-oikeuden mukaista. RAY:n monopoliaseman haastaminen EU:ssa lisäsi paineita seurata 
avustettua toimintaa entistä tarkemmin erityisesti palvelutoiminnan rahoittamisen ja kilpailuvaikutusten osalta. Ta-
pauksen jälkeen RAY vetäytyi rahoittamasta järjestöjen palvelutoimintaa.

5 STEA: Miten STEA-avustusten käyttöä valvotaan?
6 Särkelä, Riitta 2016, 178–180.
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Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palveluntuottaja-asemaan vaikutti myös ensimmäinen laki julkisista hankinnoista 
(1505/1992), joka astui voimaan vuonna 19947. Lain myötä kuntien ja valtion julkiset hankinnat tulivat kilpailutuksen 
piiriin, ja se kosketti myös palveluita tuottaneita järjestöjä. Vuosina 1997–1998 RAY:ta alkoivat haastaa Terveys- ja 
Sosiaalialan Yrittäjät Suomessa ry (TESO) ja Suomen Yrittäjät, jotka katsoivat, että RAY:n rahoittama toiminta vääris-
tää markkinoita. Yrittäjät vaativat, että RAY vetäytyy rahoittamasta niitä sosiaali- ja terveyssektorin toimintoja, joilla 
toimii myös yrittäjiä.8 Prosessi päättyi Suomen Yrittäjien ja RAY:n vuonna 2000 antamaan yhteiseen suositukseen 
kilpailunäkökohtien huomioon ottamisesta RAY:n avustustoiminnassa.9 Esille nostetut kilpailunäkökulmat näkyivät 
vuonna 2002 voimaan tulleessa avustuslaissa (1056/2001), jonka 4. pykälässä säädettiin avustuksen myöntämises-
tä. Kyseisen pykälän viidennessä momentissa todetaan, että avustuksen myöntämisellä ei saa olla kuin vähäisiä 
kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Euroopan yhteisön tuomioistuimessa puitu RAY:n yksinoikeusaseman haastaminen kytkeytyi tiiviisti Suomen arpa-
jaislainsäädäntöön. Tapauksen ratkeamisen jälkeen Suomen hallitus antoi eduskunnalle vuosituhannen vaihteessa 
arpajaislainsäädännön kokonaisuudistusta koskeneen hallituksen esityksen10 11. Uutta lakia valmisteltiin useita vuo-
sia, ja se astui voimaan 2002. Laki ja sitä edeltänyt tapahtumaketju loivat puitteet RAY:n ensimmäiselle seurantajär-
jestelmälle.

”Avustetut toiminnat ja hankkeet ovat tavoitteiltaan, sisällöiltään ja toteuttamistavoiltaan keskenään 
siinä määrin erilaisia, että on hankala kerätä yhdenmukaisia tietoja järjestöjen toiminnan laajuudesta 
tai tuloksista. (…) Toiminnan tuloksista ja käytetyistä voimavaroista lomakkeilla saatiin kohtalaisen hyvin 
tietoja. Erityisesti A-avustusten käytön osalta raportoinnissa on vielä kehitettävää. Toiminnalliset tulokset 
esitetään varsin yleisellä tasolla. Saavutuksia ei juurikaan vertailla asetettuihin tavoitteisiin.”12

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjasi RAY:n valvontatoimintaa vuosittaisissa tulosneuvotteluissa, joissa sovittiin 
avustustoiminnan tulostavoitteista ja resursseista. RAY ja STM sopivat avustustoiminnan arvioinnin käynnistämises-
tä tulosneuvotteluissa lokakuussa 1997.13

RAY:n ja STM:n 1997 arvioinnin käynnistämisestä tehty sopimus näkyi RAY:n arviointitoiminnan tehostamisena, ja 
siitä linjattiin myös RAY:n toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Neuvotteluiden pohjalta käynnistettiin RAY:n avustus-
toiminnan ulkopuolinen kokonaisarviointi14. Lisäksi neuvotteluissa suunniteltiin usean toimialakohtaisen arvioin-
nin toteuttamista.

Ennen uutta lakia raha-automaattiavustuksista, eli vuoden 2002 alkua, RAY:n velvollisuus seurata avustuksensaajien 
toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia ei ollut lakisääteistä, vaan se pohjautui erilaisiin asetuksiin ja RAY:n sisäi-

7 HE 154/1992 vp eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja laiksi kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta.
8 Suomen Yrittäjät jätti vuonna 1999 valtioneuvostolle aloitteen RAY-avustusten kilpailuvaikutusten selvittämisestä vedoten 

erityisesti hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön (Särkelä 2016, 187). Lisäksi TESO jätti Kilpailuvirastolle selvityspyynnön siitä, 
aiheuttavatko RAY:n avustukset kotipalvelua tuottaville yhdistyksille kilpailuetua (Emt.,  212–216).

9 Särkelä, Riitta 2016,  219–220.
10 HE 197/1999 vp eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
11 Myllymäki, Arvo & Tetri, Riitta 2001, 276.
12 Raha-automaattiyhdistys 1996.
13 Raha-automaattiyhdistys 1998a, 1.
14 Ohtonen (1999) keskittyi kokonaisarvioinnissa muun muassa RAY:n avustuspolitiikan analyysiin, järjestöjen riippuvuuteen 

avustuksista sekä avustuksien kokoon suhteessa järjestöjen kokonaismenoihin. Avustustoiminnan laadullista vaikuttavuutta 
sen sijaan arvioitiin raportissa niukasti.
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siin sääntöihin.15 Vuonna 1998 annettiin valtioneuvoston päätös16 RAY:n tuotosta myönnettävistä avustuksista, joka 
korvasi edellisen avustuksia koskevan valtioneuvoston päätöksen vuodelta 1994. Vuoden 1998 päätökseen sisältyi 
uusi kirjaus (17. §) avustuksen saajilta vaadittavasta vuosittaisesta, vuosiselvitysdokumenttien yhteydessä annetta-
vasta tuloksellisuuden selvityksestä. Erityisesti tuli selvittää, mitä toiminnassa tai hankkeessa saatiin aikaiseksi ja 
miten hakemuksessa asetetut tavoitteet saavutettiin.17 Lisäksi päätöksen 3. pykälässä todettiin, että ”avustuksen 
myöntämistä harkittaessa kiinnitetään huomiota hakijan toiminnan tuloksellisuuteen”.18 Tämä tarkoitti käytännössä, 
että hakijan tuli selvittää ”(…) riittävän konkreettisesti määritellyt tavoitteet, toteuttamistavat ja voimavarat”. Lisäksi 
jälkeenpäin oli kyettävä raportoimaan, miten ”toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin ja miten tehokkaasti toimit-
tiin.”19. Päätöksessä korostuu tuloksellisuuden osoittaminen ja tuloksellisuuden vaikutus avustuspäätökseen. Avus-
tettujen järjestöjen osalta tämä tarkoitti entistä vahvempaa tulosten osoittamisvelvoitetta.

3. 2. 2.  Mikä muuttui vuosina 1995–2001?

RAY:n monopoliaseman haastaminen, kilpailuvaikutusten esiin nostaminen, yleinen tarve järjestötoiminnan tehok-
kuuden osoittamiseksi20 ja myöskin julkinen tuottavuuskeskustelu vaikuttivat kaikki ensimmäisen seurantajärjestel-
män kehittämiseen.

”Järjestöjä ohjataan entistä päämäärätietoisempaan ja tuloshakuisempaan toimintaan. Tulosten seu-
rantaan, arviointiin ja raportointiin kiinnitetään erityistä huomiota Järjestöjen toiminnan ja palvelujen 
laatu sekä asiantuntemus nousevat tärkeäksi kehittämiskohteeksi.”21

Vuonna 1998 RAY uudisti avustustoimintansa sosiaali- ja terveyspoliittiset linjaukset ja painopistealueet. Niiden 
myötä järjestöjen toiminnan tulosten tiivis seuranta ja arviointi sekä toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus nostet-
tiin yhdeksi kehittämiskohteeksi RAY:ssä.22

Myös vaateet avustustoiminnasta kerättävälle tiedolle ja toiminnan läpinäkyvyydelle alkoivat kasvaa. Valvontatoi-
minnassa alettiin kiinnittää erityistä huomiota tuloksellisuuteen. Arvioinnin näkökulmasta keskeisimpiä keinoja 
olivat toimialakohtaiset, ulkopuolisilla asiantuntijoilla teetetyt arvioinnit sekä vuosiselvityslomakkeilla järjestöiltä 
pyydetyt tiedot. RAY:n seuranta painottui 1990-luvulla vahvasti ulkopuolisten arviointien teettämiseen. Yli kolmen 
miljoonan markan avustuksista RAY vaati ulkopuolisen arvioinnin teettämistä.23 RAY toteutti 1990-luvun toisella puo-
liskolla useita laajoja toimialakohtaisia arviointeja sekä itse toteutettuna että ulkopuolisina arviointeina. Selvitykset 
kohdistuivat muun muassa palvelutaloasumiseen, raittiusjärjestöihin sekä kotipalvelu- ja lomatoimintaan.24 Lisäksi 

15 Ennen vuotta 1998 RAY:n avustusten käytön valvonnassa noudatettiin valtioneuvoston päätöstä Raha-automaattiyhdistyksen 
tuotosta myönnettävistä avustuksista (177/1993), sosiaali- ja terveysministeriön raha-automaattiavustusten valvontaa kos-
kevaa ohjetta (19.12.1994) sekä Raha-automaattiyhdistyksen työjärjestystä ja taloussääntöä. STM ohjasi valvontatoimintaa 
ministeriön ja RAY:n välisissä tulosneuvotteluissa.

16 Vuoden 1998 jälkeen valvonta perustui valtioneuvoston päätökseen Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettä-
vistä avustuksista (929/1998), sosiaali- ja terveysministeriön raha-automaatti-avustusten valvontaa koskevaan ohjeeseen 
(19.12.1994) sekä Raha-automaattiyhdistyksen työjärjestykseen ja taloussääntöön. STM ohjasi valvontatoimintaa ministeriön 
ja RAY:n välisissä tulosneuvotteluissa.

17 Raha-automaattiyhdistys 1999a, 13.
18 Valtioneuvoston päätös (929/1998) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista, 3 §.
19 Raha-automaattiyhdistys 1999a, 3.
20 RAY:n selvitysten mukaan sen avustuksilla ei ole vääristetty kilpailua, Helsingin Sanomat 22.1.2000.
21 Raha-automaattiyhdistys 1998b.
22 Raha-automaattiyhdistys 1998b, 3.
23 Myllymäki, Arvo & Tetri, Riitta 2001, 198.
24 Raha-automaattiyhdistys 1996, 8; Raha-automaattiyhdistys 1997, 9.
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vuosiselvityksen yhteydessä toimitettavilla lomakkeilla järjestöjen tuli selvittää avustettavien menojen lisäksi ”avus-
tetun toiminnan keskeiset tulokset, käytetyt voimavarat, käytetyt tulosten arviointimenetelmät sekä esittää vertailu 
asetettujen tavoitteiden ja tulosten välillä”.25 RAY:n selvityslomakkeet ja niissä vaaditut tiedot toiminnan tuloksista 
pysyivät pääpiirteissään samankaltaisina useiden vuosien ajan.

Järjestöihin tehtyjen tarkastuskäyntien painopiste oli tällä ajanjaksolla avustuksen käytön, taloudenhoidon ja kir-
janpidon valvonnassa. RAY neuvoi ja ohjasi järjestöjä myös muissa avustuksen käyttöön liittyvissä asioissa ja teki 
vuosittain satoja muita käyntejä järjestöihin. RAY järjesti vuosittain koulutuksia muun muassa uusille avustuksen 
saajille ja hankeavustusta saaville järjestöille. Koulutuksissa käsiteltiin kirjanpito- ja tilintarkastuskäytäntöjen lisäksi 
myös muun muassa ”päämäärä- ja tavoitetietoista toimintatapaa”.26

Suurin osa haastatelluista järjestöjen edustajista kokeekin, että seurannan kehittämisen ensimmäiset vuodet 1990-lu-
vulta eteenpäin olivat vuorovaikutuksen aikaa ja seurantakin perustui pitkälti yhteistyöhön. Eräs järjestöedustaja ku-
vaa aikaa seuraavasti: “Oltiin (RAY oli) jatkuvassa vuorovaikutuksessa järjestöjen kanssa. Nähtiin ja tavattiin ihmisiä. Ja 
tuli viestiä, mihin kannattaa panostaa, että mikä on hyvää toimintaa. Eli perustui tällaiseen verkostomaiseen arvioin-
tiin.” Järjestökentällä nähtiin haastatteluiden perusteella tapahtuneen jonkin verran ’arviointiheräämistä’, eli nähtiin 
arvioinnin tuottavan keskeistä tietoa oman järjestön toiminnan tärkeydestä ja oikeutusta järjestön olemassaoloon.

2000-luvun vaihteessa hakijoilta edellytettiin aiempaa selkeämpää esitystä hankkeen tavoitteista, toteuttamisesta 
ja arvioinnista ja tavoitteiden asettamisesta siten, että niiden toteutumisen arviointi on mahdollista. Hankesuun-
nitelman tuli sisältää myös arviointisuunnitelma. Lisäksi kokeilu- ja kehittämisprojektien viimeisen avustuserän 
maksamisen edellytyksenä oli, että järjestö on toimittanut RAY:lle loppuraportin, joka sisältää myös projektin it-
searvioinnin.27 Järjestöjen toteuttamilta hankkeilta edellytettiin jo ennen vuosituhannen vaihdetta perustasoisia 
itsearviointitaitoja.

Vuonna 2001 RAY:n arviointiresursseihin saatiin yksi henkilö lisää, mikä mahdollisti paneutumisen arviointiaiheisiin 
aikaisempaa syvällisemmin. RAY:n tilaamien ulkopuolisten arviointien tavoitemäärittelyä syvennettiin ja arviointiin 
liittyvää neuvontaa lisättiin.28

3. 3.  Uusi avustuslaki velvoittaa tuloksellisuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden seurantaan 2002–2012

3. 3. 1.  Seurannan muutokseen johtaneet tekijät

Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) astui voimaan vuoden 2002 alusta. Laissa säädettiin avustusten 
myöntämisestä, maksamisesta, käytöstä, käytön valvonnasta, palauttamisesta ja takaisinperinnästä.29 Järjestöjen 
toiminnan tuloksellisuuden ja seurannan näkökulmasta uusi laki oli merkittävä ja se loi pohjan järjestyksessään 

25 Kts. esim. Raha-automaattiyhdistys 1996.
26 Raha-automaattiyhdistys 1996, 2.
27 Raha-automaattiyhdistys 1999b. 
28 Raha-automaattiyhdistys 2002a, 9.
29 Vuodesta 2002 alkaen avustusten käytön valvonnassa noudatettiin Lakia raha-automaattiavustuksista (1056/2001), Valtioneu-

voston asetusta Raha-automaattiyhdistyksestä (1169), Valtioneuvoston asetusta eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellet-
tavista määräajoista (1170/2001) sekä Raha-automaattiyhdistyksen työjärjestystä ja taloussääntöä.
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toiselle RAY:n seurantajärjestelmälle. Uuden lain astuttua voimaan RAY:llä oli lakiin perustuva velvoite seurata 
jär-jestöjen toiminnan ”tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.”30

Avustuslain mukaan (1056/2001) tukea saattoivat saada ”oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt terveyden 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen”. Laki edellytti, että avustuksen myöntäminen on perusteltua ”esitettyjen 
tavoitteiden kannalta, ja että tuen tarpeellisuutta harkittaessa otetaan huomioon hakijan käytettävissä olevat omat 
varat ja toiminnasta saatavat tuotot”.

”Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä Raha-automaat-
tiyhdistykselle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, 
toimintakertomus tai kertomus toiminnasta, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus, tulok-
sellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset. (…)”31

Myös uusi arpajaislaki (1047/2001) astui voimaan vuonna 2002. Laki vahvisti edellisellä vuosikymmenellä EY:n tuo-
mioistuimessa tarkastelun alla olleen (kts. luku 3.2.) yksinoikeusjärjestelmän säilymisen suomalaisessa rahapelitoi-
minnassa.32 Laissa säädettiin muun muassa rahapeliluvasta, luvan saamisen ehdoista, pelitoiminnan valvonnasta ja 
tuottojen käyttötarkoituksista.

RAY teetti vuonna 2003 valmistuneen selvityksen toiminta-avustusten yleisavustusosan arvioinnista järjestöissä. 
Selvityksen tekijät totesivat, että RAY:n tuloksellisuutta korostava ohjaus järjestöihin päin on melko heikkoa. RAY:n 
sen aikaisten toiminta-avustusten raportointikäytäntöjen todettiin mahdollistavan melko vapaamuotoisen rapor-
tointitavan.33 Selvitys osoitti myös, että yleisavustuksella toteutetun toiminnan vaikutuksia arvioitiin järjestöissä vä-
hän. Tulosten, tuotosten ja vaikutusten välinen suhde oli myös järjestöissä epäselvä.34 Järjestöissä todettiin olevan 
kiinnostusta arvioinnin kehittämistä kohtaan, mutta resursseja kehittämiseen ei aina löydy.35 Selvityksen mukaan 
arviointivalmiuksia tulisi ensin kehittää sekä järjestöissä että RAY:ssa, jotta toiminnan tuloksista voidaan saada tar-
kempaa tietoa.36

”Ennen kuin varsinaiseen työhön arviointimenetelmien konkreettiseksi kehittämiseksi voidaan ryhtyä, 
olisi erittäin hyvä vahvistaa järjestöjen ja RAY:n arviointiosaamista. Ennen tätä ei ole perusteltua siirtyä 
pohtimaan konkreettisia mittareita, tai edellyttää järjestöiltä vaativampaa tuloksellisuusinformaatiota 
toiminnastaan.” 37

Vuonna 2004 RAY julkaisi projektien itsearviointioppaan ”Arvioiva ajattelu projektitoiminnassa”.38 Tämä oli RAY:n en-
simmäinen itsearviointiopas, aiemmat oppaat ja ohjeet olivat keskittyneet avustuksen käyttöön ja sen laillisuuden 
valvontaan, seurannan ja arvioinnin sijaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toteutti RAY:n kansansairauksien ennaltaehkäisyyn myönnettyjen avustusten 
tarkastuksen vuonna 2006. VTV totesi, että RAY ei seuraa systemaattisesti vuosiselvitysten projektien tuloksia kos-

30 Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001), 21§ Raha-automaattiyhdistyksen valvontatehtävä.
31 Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001), 19 § Selvitys avustuksen käytöstä.
32 Raha-automaattiyhdistys 2003, 14.
33 Virtanen, Petri ym. 2003, 42.
34 Virtanen, Petri ym. 2003, 42.
35 Virtanen, Petri ym. 2003, 40.
36 Virtanen, Petri ym. 2003, 4.
37 Virtanen, Petri ym. 2003.
38 Raha-automaattiyhdistys 2005a, 3.
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kevaa informaatiota, ja että projektien tuloksellisuuden seurantaan ja arviointiin tulisi panostaa enemmän. Tarkas-
tuksessa kritisoitiin myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tulosohjausta, jonka nähtiin olevan lähinnä yleistä 
avustustoiminnan suuntaamista, eikä niinkään konkreettisiin tulostavoitteisiin keskittyvää.39

RAY:n avustusosaston omat ja ulkopuolisilta tilatut erillisselvitykset olivat edelleen keskeinen osa seurantaa. Näi-
nä vuosina isoille, yli 500 000 euron hankkeille suositeltiin ulkopuolista arviointia toteutuksesta ja tuloksista.40 RAY 
toteutti vuosittain useita ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilattuja toiminto- ja teemakohtaisia arviointeja, joissa selvi-
tettiin muun muassa sitä, olivatko arvioinnin kohteena olevat hankkeet ja toiminnat päässeet tavoitteisiinsa, mil-
laisia hyvinvointivaikutuksia niillä oli, ja millaisia pysyviä käytäntöjä niissä oli syntynyt. Esimerkiksi vuonna 2006 
toteutettiin arvioinnit ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudesta, vanhusten toimintakykyä edistävistä hankkeista, 
kaksoisdiagnoosihankkeista ja mielenterveyskuntoutujien klubitalotoiminnasta.41 Arviointihankkeet olivat vaihtele-
van laajuisia; selvityksiä toteutettiin esimerkiksi 20 hankkeen ohjelmakokonaisuuksista42 sekä kyselytutkimuksena, 
joka kattoi 825 vapaaehtoistoimintaa toteuttavaa järjestöä.43 Arvioinneissa toteutettiin muun muassa järjestöjen ja 
niiden kohderyhmien haastatteluita, kyselyitä, asiakirja-analyyseja, tapaustutkimuksia ja hankefoorumeita. Vuonna 
2006 RAY ja STM sopivat, että tulevina vuosina RAY panostaisi erityisesti RAY:n omien seurantajärjestelmien kehittä-
miseen, ja siihen liittyen ulkopuolelta ostettavien arviointien hankintaa rajoitettaisiin tilapäisesti.44

Eräs haastateltu virkahenkilö kuvaa 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä näin: ”Avustusten käytön valvonta oli 
korkealla tasolla jo silloin. Tiedettiin, käytettiinkö avustuksia väärin. Avustetun toiminnan tuloksellisuudesta ei tiedetty 
mitään. (…) Oli vaikea tehdä päätöksiä avustuksista, kun tuloksellisuuden seurannasta ei ollut hajuakaan. Oli kaikkien 
etu lähteä tätä kehittämään (…).” Kehittämistyöllä pyrittiin vastaamaan entistä paremmin avustuslain 21. § velvoit-
teisiin seurata avustetun toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia. Vuonna 2011 STM ja RAY sopivat seuranta- ja 
arviointijärjestelmien kehittämisestä ja sen vakiinnuttamisesta tulossopimuksessaan vuosille 2012–2015.45 Kehit-
tämistyö koski sekä yleisavustuksia että projekti- ja kohdennettuja avustuksia. Myös RAY:n tilaamien ulkopuolisten 
arviointien tarpeellisuutta alettiin arvioida entistä tarkemmin esiselvitysten avulla.46

Vuonna 2011 valmistuivat RAY:n avustustoimintaa koskeva VTV:n tarkastus47 sekä konsulttivetoinen selvitys48 RAY:n 
avustustoiminnasta. VTV totesi tarkastuksessaan, että järjestöt ovat käyttäneet kohdennettuja toiminta-avustuksia 
laajemmin koko järjestön yleiskulujen kattamiseen, eikä pelkästään avustetun toiminnan yleiskuluihin. VTV suosit-
teli RAY:lle entistä tehokkaampaa avustusten käytön valvontaa. Tarkastusta edeltävinä vuosina tehtyjä tulokselli-
suuden seurannan kehittämistoimia, kuten projektiavustusten seurannan kehittämistä VTV sen sijaan piti asianmu-
kaisina. Selvityksessä ehdotettiin, että avustusten loppuselvityskäytäntöjä kehitettäisiin, jotta ne olisivat paremmin 
yhteydessä avustusten hakemisen ja tavoitteiden asettelun kanssa. Lisäksi suositeltiin, että arviointitietoa hyödyn-
nettäisiin paremmin.

39 Valtiontalouden tarkastusvirasto 2006. 
40 Raha-automaattiyhdistys 2008, 11.
41 Raha-automaattiyhdistys 2007, 12.
42 Raha-automaattiyhdistys 2012a, 7.
43 Raha-automaattiyhdistys 2011, 25.
44 Raha-automaattiyhdistys 2009b. 
45 Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 4.
46 Raha-automaattiyhdistys 2009c, 12.
47 Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011. 
48 Virtanen, Petri ym. 2011.
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3. 3. 2.  Mikä muuttui vuosina 2002–2012?

Vuoden 2006 VTV:n tarkastuksen jälkeen erityisesti projektien seurantaa kehitettiin. RAY lisäsi ohjausta muun 
muassa projektien tavoitteiden konkreettisuuteen sekä tulosten ja vaikutusten arviointiin. Projektien uusi loppu-
selvityslomake otettiin käyttöön 2006 ja sen tavoitteena oli koota yhteen tiedot muun muassa projektin tuloksis-
ta, tavoitteiden saavuttamisesta ja tulosten hyödynnettävyydestä.49 Myös rahoittajan avustustoiminnan sähköistä 
tietojärjestelmää kehitettiin. Tietojärjestelmän myötä avustusten seurantaan ja valvontaan liittyvä tieto siirrettiin 
sähköiseen muotoon.

Vuodesta 2002 RAY:lla oli lakiin kirjattu velvoite seurata avustusten tuloksellisuutta. Ulkoisten arviointien rooli oli ol-
lut tähän saakka korostunut RAY:n seurannassa, eräs virkahenkilö kuvaa tilannetta tämän selvityksen haastattelussa 
seuraavasti: ”RAY:n lakisääteisiä seurantaan liittyviä velvoitteita oli hoidettu pääasiassa ulkoistamalla.” Lain myötä oli 
tarve osoittaa järjestöjen toiminnan hyvinvointivaikutuksia yhteiskunnassa laajemmin, sekä tehdä näkyväksi julki-
silla varoilla aikaan saatu työ.

Järjestöjen tuloksellisuutta seurattiin myös tarkastuskäynneillä ja järjestöjen neuvonnalla. Tarkastuskäyntejä tehtiin 
vuosiselvitysten perusteella vuosittain useita kymmeniä. Tarkastuskäynnit keskittyivät avustuksen käytön valvon-
taan, hallintoon ja kirjanpitoon sekä avustuksen tasoon suhteessa toiminnan laajuuteen ja laatuun. Lisäksi avustus-
osasto teki vuosittain satoja muita järjestökäyntejä. Esimerkiksi vuonna 2003 käyntejä kertyi noin 500.50 Käynneillä 
RAY tutustui avustuksen saajan toimintaan ja arvioi sitä sekä antoi ohjausta ja neuvontaa. RAY myös koulutti avus-
tuksen saajia vuosittain.

Vuonna 2011 seuranta myös nostettiin RAY:ssa selvästi omaksi osa-alueekseen valvonnan rinnalle. Eräs virkahenkilö 
kuvaa selvityksen haastatteluissa seurannan ja valvonnan suhdetta seuraavasti: ”Ne on kaksi eri asiaa, mutta täysin 
erottamattomia. Kaikki voi järjestössä tapahtua lain mukaan, mutta toiminta ei silti ole tuloksellista, tai toiminta voi 
olla tuloksellista, mutta ei kestä lain kirjainta.”

Tuloksellisuus- ja vaikutusseurantaa toteutettiin järjestöissä näinä vuosina osana avustuksen käytöstä tehtävää vuo-
siselvitystä. Järjestöt raportoivat toimintansa tavoitteiden saavuttamisesta ja aikaan saaduista tuloksista ja vaiku-
tuksista. Lisäksi järjestöjen tuli kuvata toimintaan käytetyt voimavarat, tulosten arviointimenetelmät ja esittää ver-
tailu asetettujen tavoitteiden ja tulosten välillä. Seurannan keinot ja Ak- ja C-avustuskohteiden selvityslomakkeella 
järjestöiltä vaaditut asiat pysyivät pitkälti samanlaisina 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.51 Järjestöjen 
näkökulmasta seuranta ei siis muuttunut välittömästi uutta lakia seuranneina vuosina.

RAY alkoi korostaa järjestöille antamassaan ohjauksessa konkreettisten tavoitteiden asettamisen merkitystä ja nii-
hin soveltuvien indikaattorien asettamista 2010-luvun alkuvuosina. Myös henkilöstöresursseja lisättiin, ja avustus-
osastolla aloitti seurantapäällikkö helmikuussa 2011. Vuosina 2010–2011 järjestettiin Tavoitteista tuloksiin -koulu-
tuksia, jotka keskittyivät muun muassa ”konkreettisten tavoitteiden merkitykseen tavoiteltujen tulosten raportoinnin 
ja näkyviin saamisen edellytyksenä”.52 Uusi seurantajärjestelmä rakennettiin vuosina 2011–2012. Seurantajärjestel-
män kehittämistyö kulminoitui uuden, järjestöjen itsearviointia painottavan järjestelmän ja uuden tuloksellisuus- ja 
vaikutusselvityksen lanseeraamiseen vuonna 2013.

49 Raha-automaattiyhdistys 2009b, 4.
50 Raha-automaattiyhdistys 2004, 8.
51 Raha-automaattiyhdistys 2002b; Raha-automaattiyhdistys 2009a.
52 Raha-automaattiyhdistys 2011, 23.
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Haastatellut järjestöjen edustajat muistelevat, että tämä aikakausi oli seurannan kehittämisen aikaa. Yhteistyön 
RAY:n kanssa nähtiin olleen sujuvaa, vaikka vielä ei oikein ollut käsitystä siitä, mihin kaikkeen RAY kysyttyjä tietoja 
käyttää. Järjestöt muuttivat tavoitteenasetteluaan konkreettisempaan suuntaan ja tämä helpotti arviointia. Tähän 
aikaan alkoi kehittyä myös järjestöjen omia arviointipalveluja. Myös järjestöjen arviointiosaamisen vahvistamiseen 
kohdistunut Järvi-hanke toteutettiin vuosina 2005–2009 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) ja Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen (YTY) yhteishankkeena.

Tämä ajanjakso merkitsi järjestöille valmistautumista uudenlaisten arviointitaitojen omaksumiseen. RAY selvitti en-
simmäistä kertaa laajemmin järjestöjen arviointivalmiuksia vuonna 2012, jolloin valmistui projektiavustusta saavien 
järjestöjen arvioinnin tilaa, motiiveja ja arviointiedon hyödyntämistä koskeva tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin 
muun muassa ulkopuolisten arviointien käyttöastetta sekä pienimuotoisesti järjestöjen käyttämiä itsearviointimal-
leja.53 Tutkimuksessa todettiin, että arviointikäytännöt järjestöissä ovat hyvin vaihtelevia. Noin kolmasosa selvityk-
seen osallistuneista järjestöistä ei ollut toteuttanut lainkaan hankkeidensa ulkoisia arviointeja vuosina 2009–2010. 
Itsearvioinnin taso järjestöissä todettiin heikoksi. Suurimpia haasteita itsearviointien toteuttamiseen olivat resurs-
sien, osaamisen ja itsearviointimallien puute.54 Tästä huolimatta suhtautuminen arviointiin oli järjestöissä hyvin 
myönteistä.55

RAY vastasi tutkimuksessa esiin nousseisiin puutteisiin järjestöjen arviointiosaamisessa seurantajärjestelmäänsä 
kehittämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestölähtöistä arviointitoimintaa toteuttavien suurien valtakunnallisten 
järjestöjen kanssa. Lisäksi toteutettiin järjestökäyntejä ja arviointikoulutuksia.56 Ennen 2013 lanseerattua kolmatta 
seurantajärjestelmää RAY toteutti arviointikoulutuskiertueen, jossa järjestöjä valmisteltiin tulevaan. Kuntoutussää-
tiö vastasi kiertueen koulutuksellisista osioista, jotka liittyivät itsearviointiin, vaikutusten mittaamiseen ja hyviin käy-
täntöihin. Koulutuskiertueen aikana käytiin järjestöjen kanssa runsaasti keskustelua itsearvioinnin luotettavuuteen 
liittyvistä haasteista.57

3. 4.  Järjestöjen itsearviointi uuden tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen 
pohjana 2013–2019

3. 4. 1.  Seurannan muutokseen johtaneet tekijät

RAY:n seurantamenetelmissä tapahtui merkittäviä kehitysaskelia 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.58 RAY ko-
rosti järjestöille seurantatiedon tärkeyttä niiden oman toimintansa kehittämisessä sekä yhteiskunnallisen merki-
tyksen ja tuloksellisuuden osoittamisessa. RAY:n seurannan tehtäviksi määriteltiin vuodesta 2012 eteenpäin hyvien 
käytäntöjen löytäminen, juurruttamisen haasteisiin pureutuminen ja vähemmän onnistuneen tekemisen välttämi-
nen tulevaisuudessa. Valvonnan roolina sen sijaan oli tehdä kuluseurantaa, laillisuusvalvontaa ja kilpailuvaikutus-
ten seurantaa.59

53 Koskela, Tuomas 2012.
54 Koskela, Tuomas 2012, 36–48.
55 Koskela, Tuomas 2012, 48.
56 Raha-automaattiyhdistys 2012a, 29.
57 Harju, Henna 2021, 20.
58 Raha-automaattiyhdistys 2012b.
59 Raha-automaattiyhdistys 2012b.
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STM ja RAY sopivat seuranta- ja arviointijärjestelmien kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta myös tulosopimukses-
saan vuosille 2012–2015.60 Edeltävässä tulosopimuksessa oli jo määritelty suuntaviivoja seuranta- ja arviointijärjes-
telmän kehittämiselle, nyt tämä järjestelmä tuli vakiinnuttaa vuosien 2012–2015 aikana. Näiden lähtökohtien myötä 
kehitettiin RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiin perustuva kolmas seurantajärjestelmä.

Osana seurannan kehittämistyötä järjestöjen luokittelu toimintakokonaisuuksiin rakennettiin uudelleen, jonka jäl-
keen alettiin rakentamaan seurantakyselyä eli tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä (TVS). Uutta järjestelmää pilotoi-
tiin yli 80 järjestön kanssa. Kehittämistyössä valvonnan vuosiselvityslomakkeet uusittiin. Valvonnan lomakkeiden 
haluttiin keskittyvän varsinaiseen avustusten käytön valvontaan, ja seurannan uusilla lomakkeilla seurattiin toimin-
nalla aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia. Myös projektien loppuraporttikäytännöt uusittiin. 61

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA aloitti toimintansa 1.1.2017 kun RAY:n avustustoiminta siirtyi so-
siaali- ja terveysministeriön yhteyteen Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyessä. Toiminnan siirtyessä valtionavus-
tuslain (866/2001) piiriin STEA:lta edellytettiin tuloksellisuuden seuraamista, ja järjestöjen aikaansaamat tulokset 
ja hyvinvointivaikutukset nousivat seurannan keskiöön. STEA:n tehtäviä ovat avustusehdotuksen valmistelu, sekä 
avustusten valvonta, seuranta ja maksatus. STEA:n synnyn yhteydessä STM asetti avustuskeskuksen yhteyteen avus-
tusasioiden neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustuseh-
dotuksiin ja se voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Tässä yhteydessä STEA:n avustustoiminta 
siirtyi valtionavustuslain piiriin.62

3. 4. 2.  Mikä muuttui vuosina 2013–2019?

Uusi TVS-lomake tuli järjestöjen Ak-, C- ja yleisavustusten käyttöön vuonna 2013. Alkuvuosina TVS-raportointi vaa-
dittiin C-projekteilta vuosittain, Ak-toiminnoilta joka toinen vuosi ja yleisavustuksilta tarpeen mukaan.

Seurannan uusia velvoitteita ja uusia lomakkeita esiteltiin järjestöille valtakunnallisella Vaikuttavaa! -kiertueella 
syksyllä 2013.63 Järjestöjen edustajien haastatteluiden perusteella TVS-lomakkeet koettiin selkeiksi, ja niistä saatu 
palaute oli tärkeää järjestöille kehittymisen kannalta. Toisaalta TVS-lomakkeiden pisteytys herätti myös kysymyksiä 
ja epäselvyyttä erityisesti yleisavustuksen osalta. Järjestöjen edustajilla on tästä ajanjaksosta monenlaisia näkemyk-
siä. Toiset kuvaavat tämän selvityksen haastatteluissa vuosia 2013–2016 yhteisen kehittämisen ja kumppanuuden 
vuosiksi. Toiset kuvaavat tätä seurannan järjestelmällisen kehittämisen alkua myös kriittisemmin “järjestöjohtajan 
järkytysajaksi”.

Myös sähköistä asiointia kehitettiin. Virkahenkilöiden haastatteluiden mukaan sähköisen asioinnin kehittäminen 
selkeytti omalta osaltaan rahoittajan toimintaa, koska järjestelmää varten selkeytettiin valmistelun, tarkastuksen 
ja seurannan rajapintoja. Avustuksen verkkoasiointi valmistui vuonna 2015. Järjestelmän sisäänajovaiheessa verk-
koasiointiin vietiin TVS-raportointi, jolla järjestöt pääsivät harjoittelemaan järjestelmän käyttöä. Järjestelmän myö-
tä saatiin avustusten hakeminen ja tulosten raportointi samaan paikkaan. Haastattelujen perusteella sähköiseen 
asiointiin siirtyminen ei aina näyttäytynyt selkeänä tai helppona järjestöille, mutta pitkällä tähtäimellä se on suju-
voittanut asiointia.

60 Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 4.
61 Raha-automaattiyhdistys 2012a.
62 Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2016b.
63 Raha-automaattiyhdistys 2014, 16.
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”Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksien ja väliraporttien positiiviset havainnot: 1. Järjestöt keräävät mää-
rällistä tietoa varsin systemaattisesti. 2. Monilla järjestöillä on olemassa säännöllinen seurantasysteemi. 
3. Yleinen seurannan kehittämisen ja toiminnan läpinäkyväksi tekemisen ilmapiiri on vahvasti iskostunut 
järjestöjen perustoimintaan. Suurimpia seurannallisia ongelmia vastauksissa olivat seuraavat seikat: 
1. Monista vastauksista puuttuivat keskeiset indikaattoritiedot, eli sukupuoli ja ikä. 2. Hakemuksissa mai-
nittuja tavoitteita ei ollut analysoitu vastauksissa lainkaan tai vain osaa oli analysoitu. 3. Tavoitteet olivat 
niin yleisellä tasolla, että niiden seuraaminen on vaikeaa. 4. Jotkut vastauksista olivat hyvin ylimalkaisia 
ja suppeita, toiminnasta ei saanut vastausten perusteella realistista kuvaa. 5. Palautetta ei ollut kerätty 
riittävällä volyymillä. 6. Tuloksina kerrottiin toimintoja ja tuotoksia, vaikutustieto puuttui täysin.” 64

TVS-lomakkeessa järjestöiltä vaadittiin vuodesta 2013 alkaen itsearviointia tavoitteiden saavuttamisesta ja toimin-
nan kehittämistarpeista. Arvioinnin tuli perustua järjestöjen keräämiin tietoihin toiminnan määrästä ja laajuudesta 
sekä työntekijöiltä, vapaaehtoisilta, yhteistyökumppaneilta ja toimintaan osallistujilta saatuihin tietoihin. Edellä 
mainituilta ryhmiltä tuli kerätä ja raportoida näkemyksiä muun muassa toiminnan sisällöstä, toteutustavasta, kes-
keisimmistä tuloksista, vaikutuksista ja kehittämistarpeista.65 RAY analysoi saamansa tuloksellisuus- ja vaikutussel-
vitykset ja toteutti analyysien pohjalta seurantakäyntejä osaan järjestöistä.66

Verrattuna aikaisempiin vuosiselvityslomakkeisiin TVS:n täyttäminen edellytti järjestöiltä laajempaa, moninäkö-
kulmaista arviointitiedon keräämistä sekä uudenlaista kehittävän itsearvioinnin osaamista. Yhtä selkeää mallia it-
searvioinnin tekemiseen ei annettu, mutta RAY antoi tukea järjestöille itsearviointikäytäntöjen rakentamisessa. RAY 
korosti, että järjestöillä oli vapaus päättää tietojen keräämisen tavasta. Tärkeintä oli olennaisen tiedon kerääminen 
yksinkertaisella ja hyödyntämiskeskeisellä tavalla. RAY halusi nostaa järjestöjen tulosten raportoinnin keskiöön toi-
minnan kohteena olevan yksilön tai väestöryhmän, jonka hyvinvointi järjestön toiminnan seurauksena lisääntyy.67 
Keskeistä oli myös, että järjestöjen asettamat tavoitteet olisivat aikaisempaa konkreettisempia68. Virkahenkilöiden 
haastattelujen perusteella painopiste tällä aikakaudella olikin itsearvioinnin lisäksi järjestöjen oman toiminnan ke-
hittämisessä: ”Painotettiin itsearviointia, se toi mukanaan sen, että TVS-palautteiden funktio oli välittää avustuksen 
saajille tieto kehittämisen kohteista toiminnassa ja seurannassa. Keskittyi järjestöjen toimintatapojen kehittämiseen.”

Järjestöjen näkökulmasta suuri muutos olivat uudet TVS-lomakkeet sekä arvioinnin moninäkökulmaisuus ja siihen 
liittyvä laaja tiedonkeruuprosessi. Järjestöiltä myös odotettiin edistyneempää itsearviointiosaamista. Tällä ajanjak-
solla painopiste siirtyi vahvasti järjestöjen itse tekemään oman toimintansa arviointiin, ja myöskin termi itsearviointi 
otettiin aktiiviseen käyttöön. Ajatus siitä, että järjestöjen tulee itse arvioida omaa toimintaansa, koettiin järjestöken-
tässä paikoin vielä vieraaksi. RAY:n ja STEA:n asiantuntijat tuovat esille, että sosiaali- ja terveysjärjestöillä oli suuri 
haaste edessä, kun seurantaa lähdettiin kunnolla kehittämään 2010-luvulta eteenpäin. Vastustus oli kovaa ja otti 
aikansa, että uusiin toimintatapoihin totuttiin ja niiden hyödyt sisäistettiin.

Muutosta toimintakulttuurissa kuvaa hyvin erään virkahenkilön näkemys: ”Järjestöt eivät olleet valmiita muutok-
seen, osaamisen taso ei ollut lähellekään riittävä. Muutosvastarinta oli kova. Arviointi oli turhaa ja liian työllistävää 
järjestöjen mielestä. Ei nähty, että se olisi luonteva osa työtä. Ei nähty, että arviointi tuo lisäarvoa kaikkeen muuhun 
tekemiseen, tuottaa hyötyä itselle ja kohderyhmälle.”

64 Raha-automaattiyhdistys 2016.
65 Raha-automaattiyhdistys 2013.
66 Raha-automaattiyhdistys 2012a, 25.
67 Raha-automaattiyhdistys 2012b.
68 Raha-automaattiyhdistys 2011, 23.
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Yhteisten käsitteiden määrittely oli RAY:ssä myös keskeinen kehittämisen kohde tällä ajanjaksolla. Virkahenkilöiden 
mukaan avustushakemusten tavoitteet olivat usein laajoja ja vaikeasti mitattavia. Samoihin aikoihin lähdettiin poh-
justamaan vaikutusketjuajattelua. Eräs haastateltu virkahenkilö toteaa: ”Aika usein järjestöt raportoi tuotoksia eikä 
kerrota, miten kohderyhmä hyötyi, niin sen ajattelun vieminen alkoi tässä kohdassa ja haastoi järjestöjä opettelemaan 
vaikutusketjulogiikkaa.”

RAY jatkoi myös ulkopuolisilta toimijoilta tilattujen arviointien teettämistä ja avustusosaston itse tekemiä erillissel-
vityksiä. Lisäksi se koulutti järjestöjä päämäärä- ja tavoitetietoisesta toimintatavasta ja tarjosi järjestöille ohjausta 
ja neuvontaa.69 RAY julkaisi järjestöille suunnatun Itsearviointi toiminnan kehittämisen välineenä -oppaan vuonna 
2012.70 Opas oli järjestyksessään toinen RAY:n itsearviointiopas.

Vuonna 2013 aloitti myös toimintansa Kuntoutussäätiön RAY-avusteinen Artsi-projekti71, jonka tehtävä oli tukea 
pieniä järjestöjä itsearvioinnissa ja oman toiminnan kehittämisessä. Projektin kehittämisryhmässä oli alkuvuosina 
mukana RAY:n seurannan edustaja. Tätä kautta hankkeeseen saatiin rahoittajan havaintoja järjestöjen arvioinnin 
kehittämiskohteista. Rahoittaja osallistui myös toimintaan mukaan valittavien järjestöjen valintaan.

STEA:n perustaminen vuonna 2017 on ollut merkittävä muutos järjestöjen toimintaympäristössä. Järjestöjen edus-
tajista suurin osa kokee, että STEA:n myötä järjestöjen ja rahoittajan välit erkaantuivat ja yhteistyötä on leimannut 
voimallisesti virkavastuu: “(…) tuli virkahenkilöitä yhdessä yössä ja ovat yrittäneet opetella, että eivät voi puhua mi-
tään ylimääräistä.” Myös järjestöjen autonomian koettiin tässä kohdassa alkaneen kärsiä. STEA:n perustaminen vai-
kutti voimakkaasti rahoittajan positioon ja toimintatapoihin. Eräs virkahenkilö kuvaa tilannetta näin: ”Kun siirryttiin 
2017 STEA:ksi havahduttiin siihen, että olemme viranomaisia, ja meitä koskee julkisuus- ja hallintolaki. Miten paljon 
voimme neuvoa ja mikä on virkamiehen rooli. Meidän täytyy ohjata ja neuvoa sillä tavalla, että avustuksen saajat 
pystyvät täyttämään velvollisuutensa. Emme voi olla kehittämiskonsultteja, kuten aiemmin oltiin oltu.”

3. 5.  Vaikutusketju ja mittarit tuloksellisuuden keskiöön 2020–2022

3. 5. 1.  Seurannan muutokseen johtaneet tekijät

STEA-rahoituksella toteutetun toiminnan tuloksellisuuden raportoinnin ja arvioinnin kehittämistyö käynnistyi vuon-
na 2019 osana STEA:n strategiauudistusta. Strategian tasolla STEA on määritellyt tehtäväkseen vastata siitä, että 
Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan, jossa saadaan aikaan tavoitteiden suun-
taisia muutoksia, ja kohderyhmälle osoitetut hyödyt pystytään osoittamaan.72 Taustalla oli myös lisääntynyt tarve 
valtionavustuksilla saatavien tulosten todentamisesta sekä ajankohtaisen ja kattavan tiedon saamisesta tilanteessa, 
jossa määrärahat ovat vähenemässä.73

Tämä seurannan neljäs vaihe on myös STEA:n ensimmäinen seurantajärjestelmä, johon vaikuttavat täysimittaisesti 
avustuksen myöntäjän rooli ja asema osana valtionhallintoa. Kehittämistyön tavoitteena on keventää raportointia 
kokonaisuudessaan sekä parantaa kerättävän tiedon hyödynnettävyyttä ja oikea-aikaisuutta. Tavoitteena on myös, 

69 Raha-automaattiyhdistys 2016, 25.
70 Raha-automaattiyhdistys 2012c.
71 ARTSI-toimintaa on toteutettu Kuntoutussäätiössä C-avustuksella 2013–16 ja sen jälkeen Ak-avustuksella. Artsi-toiminnan ar-

vioinnin intensiivisen kehittämisprosessin on kevääseen 2022 käynyt läpi yhteensä 150 järjestöä.
72 STEAn strategia.
73 STEA: Pilottien koulutuspäivä 15.–17.2.2021.
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että haku- ja raportointilomakkeet vastaisivat enemmän toisiaan. Uusi seurantajärjestelmä perustuu vaikutusket-
ju-ajatteluun. Rahoittajan edustajien haastatteluiden mukaan asiat järjestettiin tässä uudistuksessa uudella tavalla, 
mutta sisällöt pysyivät samoina: ”Vaikutusketju-ajattelu oli ollut taustalla jo vuosikausia ja siihen meidän arviointi 
pitkälti perustui(..)”.

Tässä neljännessä tavassa seurata avustusten käyttöä, tavoitteiden mitattavuus on entistä keskeisemmässä osassa. 
Muutoksen keskeisenä taustana ovat lisääntynyt tiedontarve järjestötoiminnasta ja yleinen kiinnostus rahapelituo-
toilla aikaansaaduista tuloksista.74 Käynnissä on myös laajamittainen valtiovarainministeriön koordinoima valtiona-
vustustoiminnan suuntaamisen, hakemisen, myöntämisen, seurannan ja arvioinnin kehittämishanke. Seurannan 
ja arvioinnin näkökulmasta kehittämisen toivotaan tuovan lisää tietoa avustusten vaikuttavuudesta ja parantavan 
valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta.75 Järjestöjen toiminnan rahoitus veikkausvoittovaroista on myös ollut 
2020-luvun taitteessa esillä mediassa. Rahapelaamisen haitoista käydyssä keskustelussa järjestöihin on kohdistu-
nut ajoittain syytöksiä ongelman ylläpitämisestä, vaikka yksinoikeusjärjestelmää pidetäänkin edelleen pääosin hy-
vänä tapana rahapelihaittojen rajoittamisessa.76

3. 5. 2.  Mikä muuttui vuosina 2020–2022?

Sekä avustushaussa että raportoinnissa on keskeisellä sijalla vaikutusketju-ajattelu, mikä tekee samalla rahoitus-
hakemus- ja raportointipohjista yhdenmukaiset. Onnistunut seurannan toteutus edellyttää järjestöiltä vaikutusket-
juajattelun sisäistämistä sekä taitoa asettaa mitattavia tavoitteita toimintansa tuloksellisuuden osoittamiselle. Uusi 
avustuksenhakulomake otettiin käyttöön syksyllä 2020 ja uusi tuloksellisuusraporttipohja alkuvuodesta 2021. Nel-
jännessä seurantajärjestelmässä vaatimukset tiedonkeruun moninäkökulmaisuudesta ovat poistuneet eli vapaaeh-
toisten, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja kohderyhmien näkökulmasta raportoiminen on poistunut. Sen 
sijaan järjestöjen tulee itse määritellä keneltä saavat relevanteimman tiedon toimintansa tuloksellisuudesta.

Yhteisten mittarien ja jatkuvan raportoinnin pilotit käynnistyivät maaliskuussa 2021. Mittaripilotin tavoitteena on 
saada yhteismitallista tietoa toiminnan tuloksista sekä helpottaa järjestöjen toiminnan tuloksellisuuden osoitta-
mista ja tiedon saamista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Validoitujen mittareiden toimivuutta kokeiltiin pilottiin 
osallistuneiden järjestöjen kanssa. Uuden jatkuvan raportoinnin mallin on haluttu olevan aikaisempia kevyempi, 
sillä raportointilomakkeella järjestö voi viedä tietoja useasti, esimerkiksi kerran kuukaudessa.77 Vuonna 2020 STEA 
julkaisi myös avustusoppaan, joka tukee järjestöjä avustushaussa ja -raportoinnissa. Opas päivitetään vuosittain.78

3. 5. 3.  Järjestöjen kokemuksia avustushaun ja seurannan uudistuksesta 2020–21 ja sen 
vaikutuksista

Tätä selvitystä varten järjestöille vuonna 2021 toteutettu kysely sisälsi osion, joka kohdentui järjestöjen kokemuksiin 
2020–21 tapahtuneeseen STEA:n avustushaun ja seurannan uudistukseen. Tässä luvussa on esitelty kyselyn tuloksia 
tämän uudistuksen osalta.

74 STEA: Pilottien koulutuspäivä 15.-17.2.2021.
75 Valtiovarainministeriö 2022. 
76 Matilainen, Riitta 2020.
77 Koiso-Kanttila, Samuli 2021.
78 STEA: Avustusopas. 
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Rahoittajan ohjeistus uuden avustushakemuksen käyttöön on ollut 
riittävää (N = 123)

Vaikutusketju-ajattelu on minusta hyvä lähtökohta toiminnan 
suunnittelulle (Tavoite, Kohderyhmä, Toiminta ja tuotokset, Tulokset, 

Mittarit) (N = 125)

STEA:n uusi avustushakemuspohja on edellistä hakemusta parempi 
(N = 123)

Vaikutusketjun laatiminen toimintamme sisällöistä 
avustushakemukseen on helppoa (N = 125)

Mittareiden laatiminen on helppoa (N = 125)

Hakemusvaiheessa laaditut mittarit selkeyttävät arvioinnin toteutusta 
(N = 125)

1=Täysin eri mieltä 2=Melko eri mieltä 3=Ei eri eikä samaa  mieltä 4=Melko samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä

Kuvio 5. Avustushakemukseen kohdistuneet muutokset. Suorat jakaumat asteikolla 1–5, jossa 1= Täysin eri 
mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. (N = 123–125)

Vaikutusketju-ajattelu nähdään järjestöissä hyvänä lähtökohtana toiminnan suunnittelulle, ja vain 5 prosenttia vas-
taajista oli melko tai täysin eri mieltä tästä (Kuvio 5). Haastavimpana muutoksena nähdään mittareiden laadinta, 
vain alle kolmannes vastaajista kokee mittareiden laatimisen helppona. Kyselyvastaajat kuitenkin kokivat, että ha-
kemusvaiheessa laaditut mittarit selkeyttävät arvioinnin toteutusta (68 % melko tai täysin samaa mieltä). Mittarit 
nähdään siis hyödyllisenä, mutta niiden laatiminen on järjestöille haastavaa. Uuteen avustushakemuspohjaan suh-
taudutaan pääosin myönteisesti. Kuitenkin ohjeistus sen käyttöön nähdään puutteellisena, sillä vain kolmannes 
vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväinen saamaansa ohjeistukseen.
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Rahoittajan ohjeistus uuden tuloksellisuusraportin käyttöön on ollut 
riittävää (N = 120)

Toimintamme tuloksellisuuden osoittaminen on helppoa uudella 
tuloksellisuusraportilla (N = 123)

Yleisavustuksen raportoiminen uudella tuloksellisuusraportilla on 
toimivaa (N = 98)

Kirjallinen palaute STEA:lta tuloksellisuusraportoinnin jälkeen olisi 
oppimisen näkökulmasta järjestöllemme tärkeää (N = 125)

1=Täysin eri mieltä 2=Melko eri mieltä 3=Ei eri eikä samaa  mieltä 4=Melko samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä

Kuvio 6. Tuloksellisuusraportointiin kohdistuneet muutokset. Suorat jakaumat asteikolla 1–5, jossa 1= Täy-
sin eri mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. (N = 98–125)
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Kyselytulosten perusteella uudistettuun tuloksellisuusraporttiin suhtaudutaan kriittisemmin kuin avustushakemus-
pohjaan (Kuviot 5 ja 6). Tuloksellisuuden osoittamisen kokee helpoksi vain neljännes vastaajista. Vain 15 prosenttia 
vastaajista puolestaan kokee yleisavustuksen raportoinnin uudella lomakkeella toimivana. Ohjeistusta kaivataan 
uuden raportointilomakkeen käyttöön vielä enemmän kuin avustuslomakkeen suhteen, sillä 42 prosenttia kokee, 
ettei ohjeistusta ole ollut raportointilomakkeen suhteen riittävästi saatavilla. Vastaava luku avustushakemuksen 
suhteen on positiivisempi, sillä vain 35 prosenttia vastaajista kokee, ettei ohjeistusta ole ollut riittävästi sen käyttöön 
(Kuvio 5).

Kyselyn avovastausten perusteella STEA:n vaikutusketju-ajattelu nähtiin osin toimivana. Myös järjestöjen edustajien 
haastatteluissa tulee esille, että nykyinen vaikutusketju-malli jakaa mielipiteitä. Toiset pitävät vaikutusketju-mal-
lia selkeänä ja kokevat, että se on helpottanut arvioinnin tekemistä. Kuitenkin vaikutusketjuun ja tuloksellisuuden 
osoittamiseen liittyen tuotiin esiin myös paljon haasteita. Kyselyn avovastausten mukaan vaikutusketjun yhteydet 
käytännön toimintaan eivät myöskään näyttäydy kaikille selkeinä: ”Yhdistyksemme päätökset tekevä hallitus ei ym-
märrä vaikuttavuusketjusta yhtään mitään, vaikka olen esitellyt asian heille selkokielellä ja toimittanut heille kou-
lutusten aineistot. (…) En ole pystynyt edes perustelemaan vaikutusketjuajattelun tärkeyttä raportoinnissa ja koko 
systeemissä.”

Kyselyvastaajien mukaan järjestöjen monipuolinen toiminta on haasteellista saada sopimaan vaikutusketju-malliin. 
Monet vastaajat toivat esiin huolta mittaamisen haasteista erityisesti matalan kynnyksen toiminnassa tai muussa 
sellaisessa toiminnassa, jossa alku- ja loppumittaus ei ole mahdollista, kuten edunvalvonnassa ja viestinnässä: “Vai-
kutusketjuajattelussa, sen esittelyssä ja koulutuksissa korostuu ajatus, että vain toiminta, jossa on järkevää ja mie-
lekästä tehdä alku- ja loppumittaus, on hyvää.”. Samojen lomakkeiden ei koeta sopivan eri kokoisille toimijoille ja 
täysin erilaisille toiminnoille. Konkreettisia esimerkkejä sopivista mittareista kaivattiin erilaisille järjestöjen toimin-
noille. Haasteena nähtiin myös se, miten onnistutaan tulosten osoittamisessa lyhyellä aikavälillä.

Uudet avustushakemus- ja raportointipohjat olivat vastaajien mielestä melko onnistuneita ja byrokratian keven-
tämiselle olikin koettu järjestöissä tarvetta. Vastauksista nousi esiin myös kehittämistarpeita lomakkeiden osalta. 
Suurempaa merkkimäärää kaivattiin takaisin, lisäksi hakemus- ja raportointipohjien ei nähty soveltuvan järjestöjen 
moninaiselle toiminnalle: “Nykyiset lomakkeet on laadittu niiden järjestöjen toiminnan pohjalta, joissa on selkeää 
asiakastyötä, ryhmiä ym. Lomakkeet ja vaatimukset soveltuvat erittäin huonosti yleishyödyllisen toiminnan raportoin-
tiin.”

Vastauksissa kaivattiin myös esimerkkejä hyvin laadituista hakemuksista ja raporteista. Erityisesti toivottiin mah-
dollisimman konkreettista neuvontaa mittaamiseen ja raportointiin liittyen. Vastaajista ainakin osa oli osallistunut 
STEA:n koulutuksiin, mutta sielläkin tarve olisi entistä konkreettisemmalle tiedolle ja esimerkeille. STEA onkin to-
teuttanut raportointiin liittyviä koulutuksia kyselymme toteutuksen jälkeen, vuoden 2022 alussa, joissa on ollut esil-
lä myös konkreettisia esimerkkejä.

Kuten kuviosta 6. käy ilmi lähes kaikki vastaajat (93 %) kokevat, että kirjallinen palaute tuloksellisuusraportoinnin 
jälkeen olisi järjestölle tärkeää. Tämä näkökulma korostui myös useissa avovastauksissa: “Kirjallinen palaute tulok-
sellisuusraportista ja avustushakemuksista on mielestäni täysin riittämätöntä ja karkealla tavalla epäsuhdassa sen 
kanssa, kuinka paljon erilaista tietoa keräämme rahoittajalle ja mihin tarkoitukseen.”
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STEA:n uudistus on lisännyt arviointiosaamisen tarvetta 
järjestössämme (N = 126)

Arviointiosaamisen merkitys avustuksen hakuvaiheessa 
on korostunut STEA-uudistuksen myötä (N = 126)

Kokemusten jakaminen toisten järjestöjen kanssa on 
ollut meille tärkeää STEA:n uudistuksen aikana (N = 123)

STEA:n uudistus on ollut järjestöllemme haastava 
(N = 122)

STEA on huomioinut riittävästi järjestöjen 
arviointivalmiudet uudistusta tehdessään (N = 125)

STEA:n tulisi osoittaa kaikille järjestöille yhteisiä 
mittareita tuloksellisuuden mittaamiseen (N = 124)

Järjestömme kokee epävarmuutta rahoituksen 
tulevaisuudesta (N = 125)

1=Täysin eri mieltä 2=Melko eri mieltä 3=Ei eri eikä samaa mieltä 4=Melko samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä

Kuvio 7. STEA:n arviointiin ja seurantaan liittyvät näkemykset vastaajien mukaan. Suorat jakaumat asteikol-
la 1–5, jossa 1= Täysin eri mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. (N = 122–126)

Järjestöissä arviointiosaamisen merkitys on kyselyvastaajien mukaan korostunut (Kuvio 7). Ainoastaan yksi prosent-
ti vastaajista oli sitä mieltä, ettei arviointiosaaminen olisi korostunut avustuksen hakuvaiheessa STEA-uudistuksen 
myötä. Lähes puolet kokee avustushaun ja seurannan uudistuksen olleen järjestölleen haastava. Järjestöt kokevat 
paljon epävarmuutta toiminnan rahoituksen jatkuvuudesta, jopa noin 90 prosenttia kokee rahoituksen epävarmana 
tulevaisuudessa. Arviointivalmiuksien huomioiminen uudistuksen teon yhteydessä saa vastaajilta kriittisen vastaan-
oton, sillä vain 12 prosenttia kokee, että arviointivalmiuksia on huomioitu riittävästi.

Mittarit ovat yksittäinen todella paljon järjestöjä puhututtanut aihe viimeisimmän STEA:n seurannan uudistuksen yh-
teydessä. Tämä näkyi myös kyselymme avovastauksissa. Kyselyssä näkemykset yhteisten mittareiden kehittämises-
tä eroavat, kuitenkin lähes puolet kannattavat yhteisiä mittareita. Avovastauksissa on tuotu kuitenkin esiin lähinnä 
kriittisiä näkemyksiä liittyen yhteisiin mittareihin. Myös kiinnostunutta suhtautumista yhteisiä mittareita kohtaan oli, 
kuitenkin esimerkiksi STEA:n mittaripilottikokeilussa olleet mittarit oli todettu sopimattomiksi toimintaan. Yhteisten 
mittaristojen vaarana nähtiin, etteivät ne mittaa tasaveroisesti erilaista toimintaa ja voivat siksi antaa väärän koko-
naiskuvan toiminnoista. Yhteiset mittarit nähtiin haastavana toteuttaa käytännössä, sillä järjestöjen toimintakenttä 
on niin moninainen: ”Yhteisiä mittareita ei voida luoda, sillä toiminta on eri järjestöissä erilaista. Eihän sosiaalityössä 
tai terveydenhuollossa voida käyttää samoja mittareita eri asiakkaille. Miksi tilanne järjestöjen kanssa olisi toinen?” 
Valmiiden mittaristojen käyttö matalan kynnyksen toiminnassa nähtiin haastavana ja sen koettiin karkottavan koh-
deryhmää: ”Haluaisimme pitää toiminnan mahdollisimman matalakynnyksisenä, jolloin osallistumisen aloittaminen 
laajalla arviointipatteristolla, ei toimi vaan työntää ennestään kuormittuneita ja epäluuloisia ihmisiä pois.”

Haastateltavat toivovat, ettei hetkeen tulisi muutoksia, jotta nykyiset käytännöt rutinoituisivat sekä kriteerit ja tul-
kinnat selkeytyisivät – syntyisi yhteinen ymmärrys arviointimallista. Toisaalta osa haastateltavista korostaa, että 
vaatimukset ovat kovat ja jotta koko järjestökenttä pystyisi niihin vastaamaan, tulisi hallita arviointia hyvin ammatti-
maisesti. Tämän nähdään vaikuttavan mm. rekrytointeihin, kouluttamistarpeeseen ja järjestöjen autonomiaan sekä 
rooliin kansalaisyhteiskunnan edustajina.
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3. 6.  Yhteenvetoa RAY:n ja STEA:n avustusten seurannan muutoksista 
1995–2022

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutokset RAY:n ja STEA:n avustusten seurannassa (Kuva 1, sivu 8) ovat tapahtu-
neet vähitellen ja kytkeytyneet perustellusti lainsäädäntöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin sekä yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen.

Merkittävin vuodesta 1995 tähän päivään tapahtunut muutos seurannassa liittyy seurannan toteutusvastuuseen ja 
-tapaan. Ennen vuosituhannen vaihdetta seurannassa painottuivat rahoittajan toteuttama avustuksenkäytön lailli-
suuden valvonta sekä rahoittajan ja yksittäisten avustuksen saajien tilaamat ulkopuoliset arvioinnit. Vuonna 2002 
painopiste alkoi siirtyä ulkoisista arvioinneista järjestöjen tekemään itsearvointiin.

RAY alkoi panostaa arviointiin ja tuloksellisuuden seurantaan 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkuvuosina enene-
vässä määrin. Tässä yhteydessä järjestöille alkoi siirtyä vastuu toiminnan tulosten esiin saamisesta. Muutos oli mer-
kittävä ja se sai aikaan voimakastakin vastustusta avustusta saavien järjestöjen keskuudessa. Se oli valtava muutos 
toimintakulttuurissa, ja vaati myös järjestöiltä ihan uudenlaista arviointiosaamista. Suuri muutos oli myös vuoden 
2011 tienoilla tuloksellisuuden seurannan noustessa laillisuuden valvonnan rinnalle omaksi osa-alueekseen.

Vuoden 2013 jälkeen kolmannen ja neljännen seurantajärjestelmän myötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointi-
osaaminen on kehittynyt merkittävästi ja itsearvioinnista on tullut järjestöille arkipäivää. Itsearvioinnin arkipäiväis-
tymisestä kertoo myös se, että itse-etuliite on jäänyt lähes kokonaan pois itsearviointi-sanasta järjestöjen itsearvi-
oinnista keskusteltaessa.79

Viime vuosien selkeä kehityskulku seurannassa liittyy pyrkimyksiin arvioinnin yhteismitallistamiseksi ja rahoittajan 
tarpeisiin saada näkyviin koko rahoitetun toiminnan tuloksellisuus. Vaikka avustuskohdekohtainen näkökulma säi-
lyy seurannassa, STEA:n seurantaa ohjaa vahvasti tiedontarve koko avustuskokonaisuudesta. Seurannan kiristyessä 
avustustoiminnassa on nähtävissä myös ideologinen muutossuunta liittyen järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
riippumattomuuteen. Järjestöjen autonomiaan ja rahoittajan ohjaukseen liittyvää keskustelua on avattu tarkemmin 
luvussa 5.3.

79 Harju, Henna 2021, 20.
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IV VAIHE 2020–
Mittarit ja mitattavat tulokset tuloksellisuuden keskiöön

• 2019 STEA-rahoituksella toteutetun toiminnan tuloksellisuuden raportoinnin ja arvioinnin
kehittämistyö käynnistyi osana STEA:n strategiauudistusta.

• 2020 otettiin käyttöön uusi avustushakemus ja 2021 tuloksellisuusraportti, jotka perustuvat
vaikutusketju-ajatteluun ja mitattavien tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin.

• Järjestöjen tuloksellisuuden seuranta ja sen kehittämistarpeet kytkeytyvät osaltaan vuosina
2019–2023 toteutettavaan valtionavustustoiminnan kehittämistyöhön.

III VAIHE 2013–2019
Järjestöjen itsearviointi uuden tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen
pohjana

• 2013 uusi TVS-lomake otettiin käyttöön, siinä vaadittiin itsearviointia tavoitteiden
saavuttamisesta ja toiminnan kehittämistarpeista.

• 2013–2019 RAY:n seurannan painopiste siirtyi vahvasti järjestöjen itse tekemään oman
toimintansa arviointiin ja termi itsearviointi otettiin aktiiviseen käyttöön.

• 2015 Avustuksen verkkoasiointi valmistui.
• 2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA aloitti toimintansa sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä.

II VAIHE 2002–2012
Uusi avustuslaki velvoittaa tuloksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden seurantaan

• 2002 Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) astui voimaan, se toi RAY:lle velvoitteen
seurata avustusten tuloksellisuutta.

• 2004 RAY julkaisi ensimmäisen itsearviointioppaansa Arvioiva ajattelu projektitoiminnassa.
• 2010 RAY alkoi painottaa konkreettisten tavoitteiden asettamisenmerkitystä ja toiminnalle
asetettavia indikaattoreita.

• 2011 Avustusten käytön laillisuuden valvonta ja laadullinen tuloksellisuuden seuranta
eriytyivät selkeästi omiksi osa-alueikseen.

• 2012 STM ja RAY sopivat seuranta- ja arviointijärjestelmien kehittämisestä ja
vakiinnuttamisesta tulossopimuksessaan vuosille 2012–2015.

I VAIHE 1995–2001
RAY:nmonopoliasema haastetaan ja tuloksellisuusvaateet kasvavat

• 1995 Suomi liittyi EU:iin ja RAY:n yksinoikeusasemaa Suomessa rahapelien järjestäjänä puitiin
Euroopan yhteisön tuomioistuimessa.

• 1997 RAY ja STM sopivat tulosneuvotteluissa avustustoiminnan arvioinnin käynnistämisestä.
• 1998 annettiin valtioneuvoston päätös 929/1998 RAY:n myönnettävistä avustuksista, joka sisälsi
kirjauksen avustuksen saajilta vaadittavasta tuloksellisuuden selvityksestä.

• 1998 Järjestöjen toiminnan tulosten tiivis seuranta ja arviointi sekä toiminnan tehokkuus ja
tuloksellisuus nostettiin yhdeksi kehittämiskohteeksi RAY:ssä, kun sosiaali- ja terveyspoliittiset
linjaukset ja painoalueet uudistettiin.

RAY:n ja STEA:n seurannan vaiheet

Kuva 1. RAY:n ja STEA:n seurannan vaiheet
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4. Järjestöjen arvioinnin nykytila
4. 1.  Järjestöjen arvioinnin motiivit ja toteutustavat

Kartoitimme kyselyssä vastaajien arviointiin liittyviä näkemyksiä ja motiiveja (Kuvio 8). Kyselyn perusteella vastaajia 
motivoi erityisesti laadun ja toiminnan tärkeyden osoittaminen sekä toiminnan kehittäminen (ka = 4,6). Myös tulok-
sellisuuden raportointi rahoittajalle motivoi lähes yhtä paljon tekemään arviointia (ka = 4,5).

4,1

4,3

4,5

4,6

4,6

0 1 2 3 4 5

Arviointi mahdollistaa oman osaamiseni kehittämisen ja motivoi minua
tekemään oman työni entistä paremmin (N = 126)

Palautteen kerääminen on hyvä tapa osallistaa toiminnan kohderyhmä ja
saada heidän äänensä kuuluviin (N = 127)

Arviointia tehdään, jotta voimme raportoida toiminnan tuloksellisuudesta
rahoittajalle (N = 127)

Arvioinnin kautta pystymme kehittämään järjestömme toimintaa (N = 128)

Arviointi mahdollistaa toimintamme laadun ja tärkeyden osoittamisen 
(N = 128)

Kuvio 8. Arviointiin motivoivat tekijät. Keskiarvot asteikolla 1–5, jossa 1=Täysin eri mieltä ja 5= Täysin samaa 
mieltä. (N = 126–128)

Kun arvioinnin motiiveja vertaillaan järjestössä toimivan vastaajan aseman mukaan, suuria eroja ei ole havaittavis-
sa. Toiminnanjohtajia ja muussa johto- tai esihenkilötehtävässä työskenteleviä arvioinnissa motivoi erityisesti ke-
hittäminen (ka = 4,7), laadun osoittaminen (ka = 4,6) ja rahoittajaraportointi (ka= 4,5). Muille työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille rahoittajaraportointi on kaikista tärkein motivoiva tekijä. Toiminnanjohtajat eivät näe oman osaamisen 
kehittämistä yhtä usein arvioinnin motivaatiotekijänä kuin muut ryhmät.

Teimme kyselyaineistosta ristiintaulukointia saadaksemme kokonaiskuvaa siitä, miten kyselyvastaajat osallistuvat 
arviointiin.80 Kyselyvastaajat osallistuvat laajasti arvioinnin toteutukseen. Muissa johto- tai esihenkilötehtävissä, 
kuin toiminnanjohtajina olevista kaikki vastanneet osallistuvat STEA-avustushakemuksen ja tuloksellisuusraportin 
laadintaan. Lisäksi heistä 94 prosenttia osallistuu arviointitiedon keräämiseen ja analysointiin. Muiden kuin joh-
totehtävissä työskentelevien työntekijöiden painopisteenä on toiminnan toteutus ja arviointitiedon kerääminen. 
Toiminnanjohtajien yleisin arviointiin osallistumistapa on tuloksellisuusraportointiin ja avustushakemusten laadin-
taan osallistuminen (93 %). Toiminnanjohtajana tai muussa vastaavassa asemassa olevista vastaajista toiminnan 
käytännön toteutukseen osallistuu yli puolet (58 %) ja arviointitiedon keräämisen ja hyödyntämiseen 80 prosenttia 

80 Ristiintaulukoinnissa tarkasteltiin kyselyvastaajien roolia järjestössä (Kuvio 1) ja kyselyvastaajien roolia STEA-rahoitteisen toi-
minnan toteutuksessa ja arvioinnissa (Kuvio 4).
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vastaajista. Vapaaehtoisia vastasi kyselyyn neljä henkilöä, joista osa on osallistunut toiminnan järjestämisen lisäksi 
myös arviointiin ja raportointiin. Pääpaino vapaaehtoisen kohdalla on kuitenkin toiminnan järjestämisessä.

Tarkastelu osoittaa, että järjestöissä arviointi linkittyy vahvasti toimintaan ja arvioinnin tekijät ovat mukana toimin-
nan toteuttamisessa. Tiedon luotettavuuden ja arvioinnin laadun näkökulmasta onkin tärkeää, että samat henkilöt 
osallistuvat arvioinnin eri vaiheisiin.
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Arviointi ei sido liikaa järjestömme henkilöstön työpanosta

Arvioinnin suunnitteluun käytetään riittävästi aikaa

Arvioinnin aikana tuotetaan konkreettisia ehdotuksia ja ideoita toiminnan
kehittämiseksi

Arvioinnin toteutukseen osallistuvat oleelliset henkilöt/tahot järjestöstämme

2012 2021

Kuvio 9. Arviointiprosessi ja siihen käytettävät resurssit. Keskiarvot asteikolla 1–5, jossa 1= Täysin eri 
mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. (2021: N = 126–128 ja 2012: N = 264–268.) Kuntoutussäätiön toteuttaman 
kyselyn (2021) tuloksia on verrattu Koskelan tutkimuksen (2012) tuloksiin.

Yllä olevassa kuviossa 9. on vertailtu sähköisen kyselymme tuloksia RAY:n 2012 julkaisemaan avustustoiminnan ar-
viointivalmiuksia selvittäneeseen raporttiin81. Toistimme tätä selvitystä varten tehdyssä kyselylomakkeessa vuoden 
2012 Koskelan tutkimuksen väittämät82, jotta voimme vertailla muutosta kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. 
Arvioinnin aikana tuotettujen konkreettisten ehdotusten ja ideoiden osalta sekä arviointiin liittyvien työpanoksen 
osalta on nähtävissä negatiivista kehityskulkua. Arvioinnin aikana ei enää tuoteta yhtä paljon konkreettisia ehdotuk-
sia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi kuin vuonna 2012.83

Arviointitiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä on keskeinen osa arviointiprosessia, mutta tämän selvi-
tyksen aineistojen perusteella se jää usein vähemmälle huomiolle. Tätä teemaa on käsitelty enemmän luvussa 5.2. 
Arvioinnin koetaan myös sitovan nykyään enemmän järjestön työpanosta kuin vuonna 2012. Nämä muutokset voi-
vat olla yhteyksissä toisiinsa, eli jos arvioinnin koetaan sitovan liikaa henkilöstöresursseja järjestöissä, se voi näkyä 
arviointitiedon hyödyntämisen vähentymisenä.

81 Koskela, Tuomas 2012, 37.
82 Oheisessa kuviossa väittämät ovat siinä muodossa kuin ne esitettiin selvityksemme kyselylomakkeessa. Väittämät olivat si-

sällöltään muuten identtiset kuin vuoden 2012 väittämät, mutta käytimme aikamuotona nykyhetkeä, kun taas 2012 vuoden 
kysymyksessä oli käytetty mennyttä aikaa. Lisäksi 2012 vuoden kyselyn pääpaino oli ulkoisissa arvioinneissa ja siksi oheisessa 
kysymyspatteristossa oli käytetty itsearviointi sanaa korostamaan näiden eroa. Tämän selvityksen kyselylomake käsitteli ai-
noastaan itsearviointia, joten sana esiintyi lomakkeessamme vakiintuneessa muodossa arviointi.

83 Aineistot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuoden 2021 kyselyn perusjoukko ei ole tiedossa.
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23%

35%

48%

52%

70%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sähköinen kyselylomake (N = 121)

Paperinen kyselylomake (N = 90)

Havainnointi (strukturoitu ja dokumentoitu) (N = 66) 

Yksilöhaastattelu (N = 61)

Ryhmähaastattelu (N = 45)

Jokin muu tapa, mikä? (N = 30)

Kuvio 10. Järjestöjen välineet arviointitiedon keräämiseen. Prosenttia vastaajista, monivalinta. (N = 128)

Kuten yllä olevasta kuviosta 10. käy ilmi, yleisin arviointitiedon keräämisen väline on kyselyvastaajien järjestöissä 
nykyään sähköinen tai paperinen kyselylomake. Lähes kaikkien vastaajien edustamissa järjestöissä käytetään näitä 
molempia tai vain toista. Havainnointi on toiseksi yleisin tiedonkeruuväline ja sitä käyttää noin puolet vastaajista. 
Yksilöhaastattelut ovat lähes yhtä yleisiä kuin havainnointi. Muita vastaajien ilmoittamia tiedonkeruuvälineitä olivat 
esimerkiksi suullinen palaute, seurantatiedon kerääminen (esim. kävijämäärä) sekä työntekijöiden itsearviointi ja 
yhteiskehittämispajat.

29%

82%

87%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valmiit mittaristot tai niiden yksittäiset osat (esim. Osallisuusindikaattori, 
Kykyviisari) (N = 36)

Valinta- ja monivalintakysymykset (vastaaja valitsee annetuista 
vaihtoehdoista sopivimmat vaihtoehdot) (N = 102)

Asteikko- eli matriisikysymys (vastaaja arvioi  väittämiä esim. asteikolla 1–5) 
(N = 109)

Avokysymys (vastaaja kirjaa näkemyksensä omin sanoin) (N = 115)

Kuvio 11. Erilaisten kysymystyyppien hyödyntäminen kyselyissä. Prosenttia vastaajista, 
monivalinta. (N = 125)

Suurin osa kyselyä arviointitiedonkeruussa käyttäneistä vastaajista, hyödyntää monipuolisesti erilaisia kysymys-
tyyppejä (Kuvio 11). Valmiiden mittaristojen hyödyntäminen ei ole niin yleistä, vajaa kolmannes vastaajista ilmoittaa 
hyödyntävänsä valmiita mittaristoja84.

84 Kyselyn toteutusajankohta osui samaan vuoteen, jolloin STEA pilotoi useissa järjestöissä valmiita mittaristoja. Osa kyselyyn 
vastanneista on avovastausten perusteella osallistunut pilottiin, joten tämä voi näkyä kyselyssämme valmiiden mittaristojen 
hyödyntämisen osalta melko suurena jakaumana.
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Keräämme palautetta osallistumisen alussa ja lopussa sekä pitkäaikaisten 
vaikutusten selvittämiseksi esim. 2–6 kk:n kuluttua osallistumisesta. (N = 18)

Keräämme palautetta osallistumisen lopussa ja pitkäaikaisten vaikutusten 
selvittämiseksi esim. 2–6 kk:n kuluttua osallistumisesta. (N = 18)

Keräämme palautetta osallistumisen alussa ja lopussa. (N = 23)

Jokin muu arviointiasetelma, mikä? (N = 24)

Keräämme palautetta osallistumisen lopussa. (N = 43)

Kuvio 12. Toiminnan kohderyhmässä tapahtuvan muutoksen selvittäminen (tulos). Prosenttia vastaajista, 
vastaaja on valinnut tyypillisimmän palautteen keräämisen ajankohdan. (N = 126)

Selvitimme kyselyllä järjestöjen käyttämiä arviointiasetelmia (Kuvio 12). Suurin osa vastaajista, eli noin kolmannes, 
kerää palautetta osallistumisen lopussa todentaakseen kohderyhmässä tapahtuneen muutoksen. Alku- ja loppu-
mittaukseen perustuva asetelma on käytössä vain noin viidenneksellä vastaajista. Tyypillisin tapa arvioida toimin-
nan tuloksellisuuden rinnalla toiminnan vaikutuksia pitkällä aikavälillä on kerätä toimintaan osallistujilta palautetta 
myös seurantamittauksella. Seurantamittaus toteutetaan tyypillisesti joitakin kuukausia toimintaan osallistumisen 
päätyttyä. Vastaajien edustamista järjestöistä 14 prosenttia on toteuttanut alku- ja loppumittauksen lisäksi myös 
seurantamittauksen. Lopussa kerättävään palautteeseen ja seurantamittaukseen perustuva arviointiasetelma on 
käytössä noin 14 prosentilla vastaajista. Muita arviointiasetelmia oli vuosittain tai puolivuosittain kerättävä palaute 
koko kohderyhmältä tai toiminnan aikana kerättävä palaute. Myös näiden yhdistäminen oli yleistä. Kerättyä palau-
tetta myös verrattiin aikaisempina vuosina kerättyyn tietoon. Muun arviointiasetelman valinneiden vastaajien jou-
kossa korostui se, että toiminnalla ei ollut selkeää alkua ja loppua tai toiminnassa oli kyse esimerkiksi vaikuttamis-
viestinnästä.
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Rahoitushaussa ja rahoittajalle raportoinnissa (N = 124)

Oman toiminnan kehittämisessä (N = 121)

Järjestömme toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa (N = 106) 

Oman toiminnan esittelyssä ja palveluiden markkinoinnissa (N = 77) 

Vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa (N = 73)

Strategia- ja ennakointityössä (N = 72)

Varainhankinnassa (N = 18)

Jossakin muussa yhteydessä, missä? (N = 7)

Kuvio 13. Arviointitiedon hyödyntämisen tavat. Prosenttia vastaajista, monivalinta. (N = 127)
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Kyselyvastaajien järjestöissä hyödynnetään arviointietoa hyvin monipuolisesti (Kuvio 13). Suurin osa kyselyvastaa-
jista on hyödyntänyt arviointitietoa rahoitushaussa tai rahoittajaraportoinnissa (98 %) tai toimintansa kehittämi-
sessä (95 %). Myös toimintasuunnitelma ja -kertomus ovat arviointitiedon yleisimpiä hyödyntämispaikkoja (83 %). 
Vähiten tietoa on hyödynnetty varainhankinnassa ja strategia- ja ennakointityössä. Muita hyödyntämisen tapoja on 
ollut esimerkiksi vapaaehtoisille annettava palaute.

4. 2.  Arviointiosaaminen tällä hetkellä ja sen kehittämistarpeet

STEA:n ja RAY:n entisten ja nykyisten virkahenkilöiden haastatteluista käy ilmi, että järjestöjä on pyritty osallista-
maan eri kohdissa seurannan muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Virkahenkilöt kuitenkin tuovat esiin, että 
järjestökenttä on niin suuri ja moninainen, että kaikkien ääntä on mahdotonta huomioida. Myös järjestöjen edus-
tajien haastatteluissa todetaan, että järjestökenttää on osallistettu ja näkökulmia on huomioitu seurannan kehit-
tämisessä. Toiset taas näkevät, että osallistamista on kyllä ollut, mutta se ei ole juurikaan vaikuttanut kehitettyihin 
käytäntöihin. Osa haastatelluista näkee asian kriittisemmin, ja ovat sitä mieltä, että järjestökenttää ei ole osallistettu 
seurannan kehittämiseen laisinkaan.

Virkahenkilöiden haastatteluiden perusteella RAY tai STEA ei ole kerännyt varsinaista palautetta seurannan muutos-
ten yhteydessä järjestöiltä, mutta palautetta on kuitenkin saatu osana muita palautteenkeruita (esim. koulutuspa-
lautteet jne.). Haastatellut RAY:n ja STEA:n asiantuntijat tuovat myös esille, että SOSTE on ollut eri muutoskohdissa 
aktiivinen palautteen antaja ja kerännyt järjestökentän näkemyksiä.

Siitä, millainen ymmärrys rahoittajalla on kulloinkin ollut järjestöjen arviointivalmiuksista, on erilaisia näkemyksiä. 
Osa RAY:n ja STEA:n haastatelluista virkahenkilöistä näkee, että ajantasaista tietoa järjestöjen kulloisistakin arvioin-
tivalmiuksista ei aina ole ollut tarpeeksi saatavilla. Vaihtuvuus sekä järjestöissä että rahoittajan henkilöstössä vai-
kuttaa osaltaan siihen, miten hyvin järjestöjen arviointikyvykkyys tunnetaan. Samat näkökulmat tulevat esille järjes-
töjen edustajien haastatteluista. Eräs haastateltava kuvaa asiaa seuraavasti: “Oletus on, että kyllä kaikki jo osaavat. 
Kyllähän pitkään kentällä olleet ovat oppineet, mutta silti ei ole sitä pohjaa/osaamista riittävästi.” Myös useat RAY:n 
ja STEA:n virkahenkilöt tuovat esille, että seuranta ja arviointi ovat teemoja, joihin järjestöt kaipaavat jatkuvaa tukea, 
joten asiasta näyttää olevan yhtenevä mielipide.

Osaamistasossa nähdään olevan isoa vaihtelua järjestöissä ja muun muassa järjestön koon arvioidaan vaikuttavan 
osaamisvalmiuksiin ja tuen tarpeeseen. Eräs virkahenkilö totesi haastattelussa näin: ”Jälkikäteen ajatellen seuran-
tamallissa (TVS) isot järjestöt hyötyivät. Yhden ja kahden ihmisen yhdistyksissä oli erilaiset valmiudet lähteä seurantaa 
tekemään.” Myös järjestöasiantuntijoiden haastatteluissa korostuu merkittävästi erilaisten ja erikokoisten järjestö-
jen kyvykkyys ja mahdollisuus tehdä arviointia.
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Valmiiden mittaristojen tai niiden osien valinta ja käyttö (esim. 
Osallisuusindikaattori, Kykyviisari) (N = 123)

Tavoitteiden laadinta (N = 124)

Kysely- ja haastattelulomakkeiden laadinta (N = 125)

Arviointitiedon kerääminen (N = 123)

Arviointitiedon analysointi ja tulkinta (N = 124)

Vaikutusketju-ajattelu (N = 124)

Arviointitiedon raportointi (N = 122)

Arviointiprosessin kokonaishallinta, suunnittelu ja aikataulutus (N = 124) 

Mittareiden laadinta (N = 125)

1=Erittäin huonosti 2=Melko huonosti 3=Ei huonosti eikä hyvin 4=Melko hyvin 5=Erittäin hyvin

Kuvio 14. Miten vastaajat hallitsevat arvioinnin osa-alueita. Suorat jakaumat asteikolla 1–5, jossa 1= Erittäin 
huonosti, 2= Melko huonosti, 3= Ei huonosti eikä hyvin, 4= Melko hyvin, 5= Erittäin hyvin. (N = 122–125)

Kuten kuviosta 14. käy ilmi, kyselyvastaajien arviointiosaamisen eri osa-alueissa on suurta vaihtelua. Parhaiten hal-
litaan tavoitteiden laadinta, kysely- ja haastattelulomakkeet sekä arviointitiedon analysointi ja tulkinta. Vaikutus-
ketju-ajattelun kokee hallitsevansa melko hyvin tai hyvin 68 prosenttia vastaajista. Kuitenkin vaikutusketju-ajattelun 
tuominen konkreettisesti osaksi oman toiminnan arviointia vaikuttaa kyselyn perusteella haastavalta, sillä mittarei-
den laadinnan kokee hallitsevansa melko tai erittäin hyvin vain puolet vastaajista. Valmiiden mittaristojen hallitse-
misen kokee hyväksi enää noin kolmannes.
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Vaikutusketju-ajattelu (N = 59)

Valmiiden mittaristojen tai niiden osien valinta ja käyttö (esim. 
Osallisuusindikaattori, Kykyviisari) (N = 61)

Mittareiden laadinta (N = 73)

Kuvio 15. Millä arvioinnin osa-alueilla kyselyyn vastanneet järjestöt kaipaavat tukea. Prosenttia vastaajista, 
monivalinta. (N = 113)

Eniten tukea kaivattiin mittareiden laadintaan, johon tukea kaipasi 65 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten toivot-
tiin tukea valmiiden mittareiden käyttöön (Kuvio 15). Vaikka vaikutusketju-ajattelun tunteminen vaikuttaa edellisen 
kuvion perusteella olevan hyvällä tasolla, yli puolet vastaajista kuitenkin koki kaipaavansa siihen tukea. Tavoitteiden 
laadintaan tukea koki kaipaavansa 39 prosenttia vastaajista.

Tavoitteiden laadinta on sikäli keskeinen osa arviointia, että ilman riittävän rajattuja ja konkreettisia tavoitteita 
mittareiden laadinta ja arvioinnin toteutus laadukkaasti on haastavaa. Myös STEA toteaa vuonna 2022 päivitetyssä 
avustusoppaassa, että tavoitteiden tulisi olla niin konkreettisia, että niitä voidaan arvioida ja seurata85. Vähiten tukea 
tarvittiin kysely- ja haastattelulomakkeiden laadintaan sekä arviointitiedon keräämiseen. Vastaajat toivat ilmi muina 
tuen tarpeina mittareiden mukauttamisen vaikuttamistyöhön ja kohderyhmälle sopiviksi. Lisäksi tuotiin esiin sitä, 
että yleisellä tasolla on vielä paljon opittavaa kaikista arvioinnin osa-alueista.

Haastateltujen virkahenkilöiden mielestä järjestöjen tämänhetkisessä arviointiosaamisessa on melko suurta vaihte-
lua. Vaikka osan mielestä isompien järjestöjen valmiudet ovat edellä pienempiä, korosti osa haastateltavista myös 
sitä, että järjestön koko ei aina suinkaan ole sidoksissa arviointivalmiuksiin. Osa haastatelluista näki selvän yhteyden 
arviointikyvykkyyden sekä järjestön hallinnollisen ja toiminnan suunnitteluosaamisen välillä; toiminnan organisoin-
ti tulee olla kunnossa, jotta sitä voidaan ylipäänsä arvioida.

Moni haastateltu virkahenkilö mainitsi, että kokonaisuutena sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat arviointiosaamises-
saan edellä muuta valtionavustusta saavia tahoja; tietoa osataan pääsääntöisesti kerätä ja analysoida varsin hyvin. 
Osa haastatteluista virkamiehistä näki vahvuutena, että arvioinnin merkitys osataan nykyisin nähdä järjestöissä osa-
na toiminnan kehittämistä, eikä vain rahoittajaa varten tehtävänä toimenpiteenä. Rahoitettavien järjestöjen kohde-
ryhmän ja toimintakentän tuntemusta pidettiin myös hyvänä.

85 STEA: Avustusopas.
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Vaikka sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kokonaisuutena menneet haastateltavien mielestä eteenpäin arviointiosaa-
misessaan, arvioinnin peruskäsitteistöön kuuluvien tuotoksen, tuloksen ja muutoksen käsitteet ovat edelleen osalle 
järjestöistä haastavia. Ongelmana voi myös olla se, että tuloksia kyllä saadaan aikaan, mutta haasteisiin törmätään 
tuloksien todentamisen, kohderyhmässä tapahtuvan muutoksen osoittamisen tai tulosten raportoinnin vaiheissa. 
Tätä on käsitelty enemmän luvussa 5.2. STEA:n viimeisimmän seurantajärjestelmän painottaman mittari-käsitteen 
sisäistäminen ja toiminnan mittaamisen ymmärtäminen on myös usean haastateltavan mukaan ollut monelle jär-
jestölle haastavaa.

STEA julkaisi loppuvuodesta 2021 tuloksellisuuskatsaukset 10 järjestökokonaisuuden osalta. STEA:n katsaukset pe-
rustuvat valittujen järjestöjen tuloksellisuusraportointeihin ja yhteiskehittämistilaisuuksiin. Alla olevaan kuvioon on 
koottu STEA:n aineistosta arviointiin liittyvät väittämät.
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Kuvio 16. STEA:n tuloksellisuuskatsauksen 2020 arvio avustuskohteiden tuloksellisuudesta (N=627).86

Kuten yllä olevasta kuviosta (Kuvio 16) käy ilmi STEA:n tekemät arviot järjestöjen arviointikyvykkyydestä tulokselli-
suusraporttien perusteella ovat kauttaaltaan hyvin kriittiset. STEA:n mukaan 627:sta järjestöstä vain 10 prosenttia 
keräsi tietoa, joka tuki hyvin tulosten osoittamista tuloksellisuusraportissa. Järjestöistä vain 8 prosenttia pystyi hyvin 
todentamaan tulokset kerätyllä tiedolla. Lisäksi STEA arvioi, että 52 % järjestöistä katsottiin raportoinnin mukaan 
saaneen aikaan vain heikosti aiottuja tuloksia.

Näiden STEA:n arvioiden perusteella järjestöjen arviointiosaaminen on erittäin matalalla tasolla suhteessa STEA:n 
vaatimuksiin toiminnan arvioinnista. STEA:n katsauksessaan tekemät arviot perustuvat ensimmäiseen maaliskuus-
sa 2021 uudella tuloksellisuusraporttipohjalla tehtyyn raportointiin, joka voi selittää tulosten tasoa. Tällöin rapor-
toitiin toiminnoista, joihin oli haettu avustusta vielä vanhalla lomakepohjalla, eli raportointipohja ja hakemuspohja 
eivät keskustelleet keskenään. Tämä on varmasti vaikuttanut esimerkiksi tavoitteiden ja mittarien määrittelemiseen. 
Uuden raportointipohjan vaatimukset eivät myöskään olleet järjestöjen tiedossa siinä vaiheessa, kun arviointitietoa 
kerättiin. On luonnollista, että seurantajärjestelmän uudistuessa järjestöt vielä harjoittelevat tuloksellisuuden rapor-
toimista uudella tavalla.

86 Sähköposti erityisasiantuntija Nina von Hertzen-Oosi, STEA 21.4.2022; ks. myös STEA: Tuloksellisuuskatsaukset 2020.
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STEA:n katsauksen havainnot ovat kuitenkin joiltakin osin yhteneväisiä järjestöiltä keräämiemme aineistojen kans-
sa. Selvityksemme aineistossa järjestöjen edustajat ovat nostaneet esiin huolensa vaatimuksesta ammattitasoiseen 
arviointiin. Koska STEA:n katsauksessa on kyse raporttien osoittaman tuloksellisuuden arvioinnista, eikä itse toi-
minnan tuloksellisuuden arvioinnista, nousee esille myös kysymys, onko uusin tapa seurata tuloksellisuutta liian 
vaativa järjestöille. Tässä vaiheessa uudistusta toteutetun katsauksen voidaan ajatella myös kuvaavan enemmän 
muutostilannetta kuin järjestöjen arvioinnin, seurannan ja raportoinnin tilaa.

STEA:n tuloksellisuuskatsauksessa kiinnittyy huomio myös siihen, että vaikka edellä mainitut arviointiosaamiseen 
liittyvät arviot ovat hyvin kriittisiä, STEA kuitenkin arvioi samassa katsauksessaan, että avustuskohteiden toiminnan 
tuloksellisuus on 24 %:ssa hyvä, 63 %:ssa riittävä ja 13 %:ssa heikko. Arviointiosaamisen heikko taso ei siis STEA:n 
tuloksellisuuskatsauksenkaan perusteella määritä toiminnan tuloksellisuuden tasoa. Katsauksen tulokset voivat 
myös lisätä ymmärrystä siitä, ettei erilaisista toiminnoista ole mahdollista kerätä samalla tavalla todennettua tulok-
sellisuustietoa.
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5. Arviointiosaamisen vaikutus 
avustusten myöntämiseen
5. 1.  Avustuksen myöntökriteerit

STEA-avustusten hakemiseen ja käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (866/2001), arpajaislakia (1047/2001) sekä 
Valtioneuvoston asetusta87. STEA käyttää avustusehdotuksen valmistelussa kokonaisharkintaa; lain asettamien raa-
mien lisäksi STEA kiinnittää huomiota mm. hakijan aiemman toiminnan laatuun ja tuloksellisuuteen.88 STEA on 
määritellyt tuloksellisen kansalaistoiminnan rahoittamisen myös yhdeksi strategiansa painopisteeksi.

Järjestöjen toiminnan tuloksellisuus tulee STEA:lle näkyväksi pääasiassa kahdella tavalla; tuloksellisuusraportoin-
nin yhteydessä ja uudistetun avustushakemuksen kautta. Uusi vaikutusketjuun perustuva hakemuspohja tarjoaa 
rahoittajalle jo ennen avustuksen myöntöä kattavat tiedot toiminnan toteuttajan kyvystä suunnitella ja ymmärtää 
arvioinnin kohdentamista ja toteutusta.

Haastatelluilta virkahenkilöiltä kysyttiin heidän näkemyksiään siitä, onko arviointikyvykkyys heidän näkemyksen-
sä mukaan yksi avustuksen myöntämiseen vaikuttava tekijä. Haastateltujen mielestä järjestöjen tuloksellisuustieto 
on noussut vuosien saatossa entistä keskeisempään rooliin avustuksia myönnettäessä. Rahoittaja on edellyttänyt 
toiminnan tai hankkeen arvioinnin toteuttamisen kuvaamista89 jo pitkään, mutta arviointitiedon hyödyntäminen 
avustusten myöntämisvaiheessa on usean haastatellun mukaan vahvistunut voimakkaasti viime aikoina.

Virkahenkilöiden haastatteluiden mukaan on ollut ajanjaksoja, jolloin jaettavia avustusvaroja on ollut runsaasti suh-
teessa järjestöjen hakemuksiin. Tällä asetelmalla oli osan haastateltujen mielestä vaikutuksensa siihen, ettei järjes-
töjen tuloksellisuustiedolla ollut täysin samanlaista painoarvoa avustuksia myönnettäessä kuin nykyisin.

STEA:n tilastojen90 perusteella haettujen avustusten myöntöprosentti on vuosina 1995–2022 vaihdellut huomatta-
vasti 28 %–71 %:n välillä (Kuvio 17). Eniten haetuista avustuksista on myönnetty 2018–2019, jolloin myönnettyjen 
avustusten arvo suhteessa haettuun kokonaisarvoon nousee 70–71 prosenttiin. Vastaavasti vähiten avustuksia on 
myönnetty suhteessa haettuun arvoon vuosina 2000 (28 %), 1999 (33 %), ja vuosina 2002–2003 (34 %). Haettujen 
avustusten kokonaismäärä vuosina 1995–2022 on myös vaihdellut noin 423 MEUR:sta (2011) noin 882 MEUR:oon 
(2003).

87 29.12.2016/1552. Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen.

88 STEA käyttää avustusehdotuksen valmistelussa kokonaisharkintaa. Avustettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä. STEA 
kiinnittää huomiota edellä mainittujen kriteerien lisäksi mm. siihen, että avustus kohdistuu STEAn strategian, avustuskoko-
naisuuksien ja linjausten mukaiseen toimintaan. Lisäksi STEA näkee avustuksen myöntämisen tarpeellisena, kun otetaan 
huomioon avustettavan toiminnan toimintaympäristötieto, hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus, 
hakijan aiemman STEAn avustaman toiminnan laatu ja tuloksellisuus, hakijan omat ja tämän määräysvallassa olevien yhtei-
söjen tai säätiöiden varat, sekä avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot. Lähde: STEA: Mihin avustusta voi hakea. https://
www.stea.fi/avustusten-hakeminen/mihin-avustusta-voi-hakea/

89 Kts. esim. Raha-automaattiyhdistys 2005b.
90 Kuvion STEA:n tilastolähteet olivat STEA: Katsaukset; STEA: Lataukset sekä STEA:n erityisasiantuntija Jorma Kaakkuriniemi, 

sähköposti 22.6.2021. 

https://www.stea.fi/avustusten-hakeminen/mihin-avustusta-voi-hakea/
https://www.stea.fi/avustusten-hakeminen/mihin-avustusta-voi-hakea/
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Avustusten myöntöprosenttiin vaikuttavat monet seikat, joista jaettavissa oleva avustuksen määrä sekä 
haettujen avustusten kokonaismäärä kunakin vuonna ovat keskeisiä. Lisäksi näytöt tuloksellisesta toiminnasta 
ja arviointikyvykkyydestä vaikuttavat siihen, miten avustuksia kohdennetaan. Myös järjestöjen kokemukset 
hakemusten läpimenosta vaikuttavat halukkuuteen hakea avustuksia jatkossa. Hakemusten arviointi on 
luonnollisesti myös virkahenkilöiden tulkintaan perustuvaa, ja siinä voi olla inhimillistä vaihtelua.

Lisäksi alla näkyvästä kuviosta käy ilmi, että vallitseva käsitys ja järjestöjen keskuudessa usein toistuva 
keskustelu STEA:n myöntämien avustusten tason laskusta ei pidä paikkaansa. Avustustasossa ei ole havaittavissa 
tällaista trendiä viime vuosien osalta. Avustusten siirtyminen budjettiin voi tuoda mukanaan muutoksia, mutta 
siirtymävaiheessa vuosina 2024–2026 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen taso on luvattu säilyttää pääosin 
nykyisellä tasollaan91.
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Kuvio 17. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä ja myönnettyjen osuus haetuista avustuksista %.

TVS-raporttien kaudella rahoittajalla ei ollut vuosittain arviointiosaamiseen ja tuloksellisuuteen liittyvää tietoa 
esim. Ak-rahoitusten osalta käytössä jatkoavustusten myöntämisen tukena. Myös nykyisessä järjestelmässä tulok-
sellisuustieto koskee aina edellistä vuotta, eikä hakemuksen päätösvuotta. Toiminnan tuloksellisuuden taso voi toki 
vaikuttaa avustuksen myöntöön väljemmin ja pidemmällä aikavälillä. Uusien avustushakijoiden osalta arviointi-
osaamisesta kertoo ainoastaan avustushakemus.

2010-luvun alkuvuosien seurantajärjestelmän kehittämisen yhtenä tavoitteena oli, että rahoittaja pystyisi paremmin 
kohdentamaan avustustasoja saadun kohdekohtaisen seurantatiedon perusteella. ”Kun seurantatietoa alkoi tulla, 
RAY:llä oli kohdekohtaista tietoa siitä mitä on tehty. Seurantatiedon myötä tehtiin muutoksia avustustasoihin, tietysti 
tätä tietoa yhdistettiin tarkastustoimintaan.”

Virkahenkilöhaastatteluiden perusteella vuosina 2013–2019 STEA:n seurantaa leimasivat enemmän yhteistyö ja tuki 
järjestöille kuin se, että riittämätön seuranta olisi vaikuttanut rahoituspäätöksiin. Haastatellut rahoittajan edustajat 

91 STEA-avustusten yhteys Veikkauksen tuottoihin katkaistaan 2024.
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kokivat myös haasteena, että järjestöihin oli juurtunut ajatusmallia, että avustuksia on saanut ilman arviointia ja 
toiminnan kehittämistä. Kokemusta arvioinnin ja seurannan merkityksestä ei siitä johtuen ollut syntynyt järjestöille. 
Virkahenkilöhaastatteluiden perusteella toiminnan tuloksista alettiin julkisesti keskustella enemmän ja paine osoit-
taa tulokset avustuskohdekohtaista laajemmin alkoi ohjata STEA:n toimintaa.

Usea haastateltu virkahenkilö näkeekin seurantatiedon olevan nykyisin entistä vahvemmassa roolissa avustuseh-
dotuksen laatimisessa. Esimerkiksi tuloksellisuusraportin rooli avustuksia myönnettäessä on kasvanut. Haastatel-
tavat näkevät myös, että rahoitettavan toiminnan läpinäkyvyyden vaatimukset ovat kasvaneet, ja tulevat jatkossa 
kasvamaan yhä enemmän. Järjestöjen tulee perustella entistä tarkemmin avustetun toiminnan tarve ja osoittaa 
aikaansaadut tulokset, ja toisaalta rahoittajan tulee myös perustella päätöksiään entistä enemmän.

Haastatellut järjestöjen edustajat tuovat esille, että järjestöissä on selkeä ymmärrys siitä, että STEA:n tulee saada 
tietoa tuloksellisuudesta, jotta avustuspäätöksiä voidaan tehdä ja rahoituksen käyttöä seurata. Tämä näkyy järjes-
töissä tarpeena osoittaa tuloksia eli järjestöillä tulee olla kyvykkyyttä suunnitella ja toteuttaa arviointia. Suurin osa 
haastatelluista järjestöjen edustajista kokee, että arviointiosaaminen vaikuttaa avustusten myöntöön ja tässä koe-
taan tapahtuneen muutoksia seurannan kehittyessä.

5. 2.  Tuloksellinen toiminta ja tuloksellisuuden osoittaminen

Kyky toteuttaa tuloksellista toimintaa, kyky arvioida toimintaa ja kyky osoittaa tuloksellisuutta eivät ole samoja 
asioita. Vaikka kaikki kolme ovat osin päällekkäisiä osaamisalueita, ne on hyvä erottaa toisistaan. Haastatteluaineis-
toissa järjestöjen edustajat ja virkahenkilöt kiinnittivätkin huomiota siihen, etteivät arviointikyvykkyys ja tulokselli-
nen järjestötoiminta aina kulje käsi kädessä, vaan suoritukset voivat olla hyvin eriparisia.

Tuloksellisuusraportti on haastateltujen järjestöedustajien mielestä nykyisin merkittävä kanava näytön antamiseen 
tuloksellisuudesta rahoittajalle, mutta myös osoitus arviointikyvykkyydestä. Arviointikyvykkyyden yhtenä osana voi-
daan pitää taitoa osoittaa aikaansaatuja tuloksia. Eli ei riitä, että järjestö osaa kerätä tarkoituksenmukaista arvioin-
titietoa ja analysoida sitä, vaan täytyy myös osata tuoda esiin toiminnan tuloksellisuus suhteessa haetun toiminnan 
tavoitteisiin. Olennainen osa arviointikyvykkyyttä on myös arviointitiedon analysoinnin jälkeen tapahtuva tulkinta 
ja tiedon hyödyntäminen. Kuvassa 2. on mallinnettu arviointiprosessiin kuuluvia vaiheita.
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• Konkreettiset tavoitteet 

ja niitä vastaavat 
mittarit 
(avustushakemuksessa)

• Tarkoituksenmukaiset 
tiedonkeruumenetelmät 
ja niiden sisällöt

2. Arviointitiedon 
kerääminen

3. Arviointitiedon 
analysointi ja tulkinta 
suhteessa tavoitteisiin

4. Arviointitiedon 
hyödyntäminen
• Tuloksellisuuden 

todentaminen 
rahoittajalle ja muille 
sidosryhmille

• Oman toiminnan 
kehittäminen

Kuva 2. Arviointiprosessin eri vaiheet.

Toiminta voi kuitenkin olla tuloksellista ja arviointiosaaminen hyvää, vaikka tämä ei aina tule esiin raportoinnissa, 
johon rahoittajan arvio tuloksellisuudesta perustuu. Osalla järjestöistä on virkahenkilöiden mukaan haasteita me-
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nestyksellistenkin tuloksien todentamisessa raportointivaiheessa. Kerätyn tuloksellisuustiedon analyysi, raportointi 
ja hyödyntäminen ovat edelleen haastavia monissa järjestöissä, jolloin rahoittaja ei välttämättä saa todenmukais-
ta kuvaa tuloksista. Yksi haastateltu järjestön edustaja kuvaa toiminnan laatua ja arvioinnin haastetta seuraavasti: 
”Vahvuutena näen, että järjestöissä on aito näkemys toiminnan merkityksestä ihmisille. Ihmisten saama hyöty tunne-
taan. Aika moni pystyy käsi sydämellä puhumaan siitä, miten pystymme auttamaan kohderyhmää. Haasteeksi tulee 
sen dokumentointi ja mitattavuus. Arvokkaan kokemuksen rahoittajalle paketointi.”

Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa järjestön on vaikea osoittaa tuloksia esimerkiksi kohderyhmästä tai toiminnan 
luonteesta johtuvista syistä. Järjestöjen edustajat tuovat esille, että esimerkiksi matalan kynnyksen palveluista tai 
anonyymisyyteen perustuvasta toiminnasta on hankalaa saada kerättyä arviointitietoa, jonka pystyisi raportoimaan 
rahoittajalle, niin että se todentaisi tapahtuneen muutoksen ja osoittaisi tuloksellisuuden. Keskusjärjestöissä ja 
liitoissa haasteena koetaan, että raportointi on rakennettu arvioimaan vaikutuksia yksilöissä, ennemminkin kuin 
organisaatioissa. Toinen raportointiin liittyvä haaste on syy-seuraussuhteet ja pitkä aikajänne viestintään, edunval-
vontaan ja vaikuttamistyöhön liittyvissä toiminnoissa.

Haastatellut virkahenkilöt tuovat esille, että nykyään kyky suunnitella uskottava ja laadukas arviointi näkyy jo hake-
musvaiheessa. Eräs virkahenkilö esimerkiksi kuvaa, että: ”jos se vaikutusketju on looginen, niin se osoittaa, että siellä 
on kyky ymmärtää, miten arviointia tehdään ja mikä siinä on merkitys. Eli jos ketju näyttää oudolta, niin kyllähän me 
sitä sitten pohditaan.”. Myös järjestöjen edustajat pohtivat avustushakemuksessa annettavaa näyttöä arviointikyvyk-
kyydestä. Arviointikyvykkyys voi rajata hakijoiden joukosta pois sellaisia järjestöjä, joilla arviointiosaaminen ei ole 
vahvaa, mutta työ olisi muuten tarpeellista ja tärkeää yhteiskunnallisesti. Kyselyn avovastauksessa järjestöedustaja 
kuvaa, miten vaatimusten kasvaminen arviointiosaamisen suhteen kuormittaa järjestöjen henkilöstöä ja osaamis-
vaatimukset näkyvät vapaaehtoisilla: ”Lisäksi voisi pohtia, että onko henkilöstöä / vapaaehtoisia hallitustoimijoita 
rekrytoitaessa vaadittava korkeakoulutasoista koulutusta sekä tutkimuksellista osaamista.”

5. 3.  Järjestöjen autonomia ja kansalaisyhteiskunnan rooli

On perusteltua, että eri rahoitusmekanismeissa määritellään käyttötarkoitus ja muut rahoituksen käyttöön ja toi-
minnan laatuun liittyvät reunaehdot. Näiden kuuluu ohjata toimintaa. Toisaalta, jos rahoitusmekanismi ohjaa 
vahvasti toiminnan toteutusta, se ei voi mahdollistaa itsenäisesti ja vapaasti toimivan kansalaisyhteiskunnan ole-
massaoloa. Myös valtionavustusuudistuksen myötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan luonne ja rooli julkisen 
sektorin rinnalla toimivana tahona on voimakkaan muutoksen alla.

Rahoittajalta tulleiden erilaisten ohjeistusten ja rajausten sekä tuloksellisuusvaatimusten nähdään vaikuttaneen jär-
jestöjen autonomiaan. Esimerkiksi se, että rahoittaja määrittelee, mitä sanoja voi käyttää, koetaan hankalaksi. Eräs 
järjestöedustaja kuvaa asiaa seuraavasti: “Olen niin hämmentynyt, että rahoittaja määrää meidän sanoja ja kun ne 
on olleet meidän kohderyhmille niin tärkeitä, että ei puhuta XXX sairastavasta, vaan kuntoutujasta. Ja tämä on niin 
kuvaavaa, että sieltä tulee määräyksiä eikä niinkään tukea.”

Järjestöedustajat huomioivat, että tarve osoittaa tuloksellisuutta saattaa ohjata tekemistä ja näin tavallaan unohtuu 
järjestöjen perustehtävä kansalaisyhteiskuntatoimijoina. Eräs haastateltava kuvaa asiaa näin: ”Palautteilla on ollut 
mittava rooli. Palautteiden perusteella on esimerkiksi lopetettu jotain toimintoja ja rahoitusta. Ollut tiukkoja rajauksia, 
että jos tehty jotain, niin tulee vähän pisteitä eli ohjattu toimintaa.”

Haastatellut järjestöjen edustajat kokevatkin, että järjestöjen autonomiassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
RAY:n ja STEA:n seurannan kehittyessä. Osa järjestöjen edustajista näkee, että RAY:n aikana järjestöjen ja rahoittajan 
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suhde oli vielä vuorovaikutuksellinen ja seurantaakin kehitettiin järjestöjen näkökulmaa painottaen. Tämän nähtiin 
johtuvan osittain siitä, että RAY oli järjestöjen perustama organisaatio. Selkeän muutoksen nähdään tapahtuneen 
STEA:n aloittaessa toimintansa.

Järjestöjen edustajat ovat myös huolissaan järjestökentän eriarvoistumisesta arvioinnin ammattimaistuessa. Esi-
merkiksi uusilla ja pienillä järjestöillä ei välttämättä ole samanlaiset mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa arvioin-
tia. STEA:n avustustoimintaa kuvaavia tilastoja (Kuvio 18)92 tarkastellessa nähdään, että avustusta hakevien järjestö-
jen määrä on vähentynyt pitkällä aikavälillä. Vuonna 2000 avustusta hakeneita järjestöjä oli yhteensä 1799, vuonna 
2022 yhteensä 1009. Myönnettyjen avustusten määrä sen sijaan on samalla tarkastelujaksolla kasvanut noin 234 
MEUR:sta 362 MEUR:oon. Yhä suurempi määrä avustusta jakautuu siis yhä pienemmälle määrälle järjestöjä. Avustus-
ta hakevien järjestöjen määrän laskuun vaikuttavat varmasti monet seikat. On mahdollista, että arviointikriteerien 
tiukentuessa kynnys hakea STEA-avustusta nousee.
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Kuvio 18. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä ja avustusta hakeneet järjestöt 2000–2022.

Myös osa kyselyvastaajista nosti esille tämän huolen: “Me olemme pysyneet kohtalaisen hyvin mukana STEA:n arvi-
oinnin ja seurannan muutoksissa, mutta olemme huolissamme siitä, mihin katoaa aito vapaaehtoispohjainen järjes-
tökenttä, koska tutkimuksellista osaamista ja metodiikkaa vaaditaan kaikilta samalla tavalla. Sama koskee 30 työn-
tekijän organisaatiota kuin yhden työntekijän paikallisyhdistystä, numerot ovat vain muutamaa nollaa pienemmät. 
Tämä ei ole ihan oikein.”

Eräs haastateltava järjestöedustaja ottaa esille, että tuloksellisuusvaatimukset muokkaavat järjestökenttää tavallaan 
kokonaisuutena: “Lähtökohtaisesti on hyvä, että tietoa kerätään, mutta jos tästä tehdään niin vaikeaa, ettei yhteiskun-
nan rahoja voida jakaa erilaisille järjestöille, niin se on huono. (…) Pitää pystyä tekemään myös paikallisella tasolla 
eikä vain ammattimaisesti – pitää antaa mahdollisuus kansalaisyhdistysten ja kansalaistoiminnan näkökulmasta 
ihan ruohonjuuritasolle.”

92 Kuvion STEA:n tilastolähteet olivat STEA: Katsaukset; STEA: Lataukset sekä STEA:n erityisasiantuntija Jorma Kaakkuriniemi, 
sähköposti 22.6.2021.

2005 2006 2007
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Kyselyyn vastanneita ja haastateltuja järjestöjen edustajia myös huolettaa järjestöjen ns. oikeusturvan toteutumi-
nen. Arviointiin liittyvien kriteerien ja ohjeiden koetaan olevan tällä hetkellä tulkinnanvaraisia, paikoitellen epäselviä 
ja myös muuttuvan niin, ettei tieto järjestökentälle välttämättä kulje ajantasaisesti. Osa haastatelluista järjestöjen 
edustajista tuo esille, että riippuu paljon STEA:n yhteyshenkilöstä, millaisia ohjeita järjestö saa, ja että tämä on iso 
haaste tasapuolisuuden näkökulmasta.

Eräs kyselyvastaaja puolestaan pohtii asiaa resurssien ja järjestöjen perustehtävän näkökulmasta: ”Pohdittavana 
on, että kuinka paljon kohderyhmän kohtaamisesta on varaa siirtää henkilöstöresursseja seuranta- ja arviointityöhön. 
Järjestötyöhön liittyy paljon muutakin raportoitavaa. Pienissä järjestöissä pitäisi pystyä myös huolehtimaan vaikutta-
mistyöstä sekä viestinnästä ja kaikista arjen juoksevista asioista.”

Järjestöjen edustajat toivovat STEA:lta ymmärrystä kansalaisyhteiskunnan rooliin ja järjestöjen toimintatapaan. 
Eräs haastateltava pohti, että ”Kansalaisjärjestötoiminnan laaja-alainen tuntemus on STEA:ssa liian ohutta. Jos arvi-
oidaan julkisen ja yritystoiminnan logiikalla, niin silloin ollaan hakoteillä.”
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6. Katse avustustoiminnan ja
seurannan tulevaisuuteen
Järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut rajusti muutaman vuosikymmenen aikana, ja muuttuu edelleen kiih-
tyvään tahtiin. Myös järjestöjä koskevat vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä, vastuullisuudesta ja tuloksellisuu-
desta ovat nousseet huomattavasti. Valtiovarainministeriössä parhaillaan käynnissä olevassa Valtionavustustoimin-
nan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (2019–2023) kehitetään valtionavustustoiminnalle uusi toimintamalli ja 
otetaan käyttöön sitä tukevat digitaaliset palvelut. Valtionavustustoiminnan kehittämisen visiona on läpinäkyvä, 
osallistava ja vaikuttava, kestävää yhteiskuntaa tukeva valtionavustustoiminta vuoteen 2030 mennessä.93

Valtionavustustoiminnan kehittämistarpeet ovat nousseet esiin useista valtion roolia ja ohjauskeinoja kartoitta-
neista selvityksistä. Niissä on nähty tarve yhtenäisemmälle valtion tukijärjestelmiä ja ohjauskeinoja koskevalle stra-
tegialle ja ohjauspolitiikalle. Valtionavustukset ovat yhteiskunnassa yksi resurssien ohjauksen keino, jonka avulla 
voidaan kohdentaa resursseja tärkeäksi katsottuihin teemoihin ja ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Uudessa toi-
mintamallissa painotetaan avustustoiminnasta saatavan tiedon ja tulosten merkitystä ja hyödyntämistä. Jatkossa 
samaan yhteiskunnalliseen ilmiöön myönnetyistä avustuksista sekä niiden käyttökohteista kerätään ja julkaistaan 
enemmän tietoa. Kerätyn seurantatiedon avulla voidaan selvittää avustuksille asetettujen tavoitteiden toteutumista 
ja kohdentaa jatkossa avustuksia entistä paremmin yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen.94

Siitä miten valtionavustusuudistus tulee muokkaamaan rahoitusta ja seurantaa, ei ole vielä selvyyttä. Valtion avus-
tustoiminnan uudistukseen liittyen järjestöt ottavat esille huolen poliittisesta ohjauksesta. Poliittinen ilmapiiri voi 
vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkä ihmisryhmien tukeminen nähdään tärkeänä ja kiinnostavana tai millaiset toi-
mintamuodot suositeltavina. On myös tärkeää pohtia, pystytäänkö arviointitiedolla tukemaan poliittista päätöksen-
tekoa tavalla, joka tukee järjestöjen avustustoiminnan tasapuolisuutta ja riittävää autonomiaa.

Uusi sosiaali- ja terveysjärjestöjä koskeva rahoitusmalli on tulossa käyttöön vuoden 2024 alussa. Tähän saakka 
rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetut järjestöjen avustukset siirtyvät jatkossa osaksi valtion budjettirahoitusta ja 
hallituskausikohtaisia ratkaisuja. Eduskunnan päätösvalta lisääntyy myös avustustasosta päätettäessä. Siirtymävai-
heessa vuosina 2024–2026 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen taso on luvattu säilyttää pääosin nykyisellä 
tasollaan. Siitä on sovittu kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyönä parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Käy-
tännössä uudistus tarkoittaa myös sitä, että STEA-avustusten yhteys Veikkauksen tuottoihin katkaistaan 2024.95

Järjestöt ymmärtävät seurannan tärkeyden, mutta sen rinnalla järjestöt kokevat myös suurta huolta avustuksen-
saajien arviointivalmiuksista ja osaamisen luomasta eriarvoisuudesta. Arvioinnin merkityksen uskotaan säilyvän tai 
jopa kasvavan entisestään. Nykyinen seuranta koetaan kuitenkin järjestöjen keskuudessa usein liian haastavaksi ja 
aikaa vieväksi. Pohdinta siitä kenen tehtävä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusarviointia on tehdä ja millaisten tietojen 
tulisi riittää toiminnan arviointiin, näkyy myös selvitysaineistoissa.

Osa haastatelluista järjestöjen edustajista pohti myös STEA-rahoituksen eroja suhteessa muihin 
rahoitusinstrument-teihin, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin avustuksiin tai Euroopan 
sosiaalirahastoon (ESR). Muiden ra-hoitusmallien arviointi- ja seurantavaatimukset koetaan kevyemmiksi ja 
rahoittajan ja avustuksen saajan välinen 

93 Valtiovarainministeriö 2022.
94 Valtiovarainministeriö 2022. 
95 STEA-avustusten yhteys Veikkauksen tuottoihin katkaistaan 2024.
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vuoropuhelu avoimemmaksi. ESR-rahoituksen etuna suhteessa STEA-rahoitukseen nähdään myös rahoituksen 
hallinnointi ELY-keskus alueittain, jolloin rahoitusinstrumentti mahdollistaa kunkin alueen tavoitteista ja tarpeista 
lähtevän strategisen ohjauksen.

Tulevaisuuden näkymiä kysyttäessä kyselyyn vastanneet järjestöedustajat nostavat laajalti esiin myös Veikkausva-
roilla toteutetun toiminnan maineen ja siihen liittyvän keskustelun. Haastatellut järjestöedustajat toivoisivat STEA:l-
ta selkeämpää yhteiskunnallista viestintää rahoitetun toiminnan merkityksestä. Rahoituksen yhteyden katkaisemi-
nen Veikkaukseen voi pitkällä aikavälillä puhdistaa järjestöjen mainetta.
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset
RAY:n ja STEA:n toteuttama seuranta ja niitä varten luodut arviointimallit ovat muovanneet vuosien saatossa 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja osaamista sekä kansalaisyhteiskunnan perusteita voimakkaasti. 
Vaikutus ei rajoitu vain arviointiin ja siihen liittyviin toimintatapoihin, vaan myöskin siihen mihin toiminta fokusoi-
tuu, ja millä tavalla sitä toteutetaan. Tuloksellisuusvaatimukset voivat jopa ohjata järjestöjä kohdentamaan toimin-
taa sellaisiin toimintoihin, joissa tuloksellisuus saadaan parhaiten esiin sen sijaan, että toimintaa tehdään tarveläh-
töisesti. Tuloksellisuusvaatimusten kasvuun liittyy myös riski kansalaisyhteiskunnan toteutumisen näkökulmasta, 
jos rahoituksen saaminen vaatii arviointiosaamisen ammattimaisuutta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestöjen arviointiosaamisessa on otettu valtava harppaus eteenpäin. 
Arviointi ei ole tänä päivänä irrallinen toiminta järjestöissä, vaan linkittyy vahvasti toimintaan. On hyvä, että järjes-
töissä arviointiin osallistuu sekä toiminnan toteuttajia että johtavassa asemassa olevia tahoja, jotta arvioinnin laatu, 
luotettavuus ja arviointitiedon hyödyntäminen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

STEA:n seurannalle ja tuloksellisuudelle asettamat kriteerit ovat tiukentuneet pitkällä aikavälillä huomat-

tavasti. Järjestökenttä ja sen toimintamuodot ovat moninaiset. Seurannan toteuttaminen saman sapluunan mu-
kaan on haastavaa. Osaamisvaatimukset ovat kovat ja tämä aiheuttaa järjestöissä epävarmuutta. Hyvin erilaisia 
toimijoita koskevan yhteisen seurannan koetaan järjestöissä luovan eriarvoisuutta. Matalan kynnyksen palveluista 
tai anonyymiyteen perustuvasta toiminnasta on hankalaa saada kerättyä arviointitietoa, jolla todentaa toiminnan 
tuloksellisuus. Myös edunvalvonta- ja viestintätoimien tuloksellisuuden todentamisessa eivät päde samat lainalai-
suudet kuin monessa muussa järjestötoiminnassa. Tämäntyyppisten toimintojen osalta tarvittaisiin vaihtoehtoisia 
arviointi- ja raportointitapoja.

STEA:n viimeisin avustusten hakemiseen ja seurantaan liittyvä uudistus on ollut suurelle osalle avustuksen-

saajia haastava. Vuonna 2020 käyttöön otetun uuden avustushakemuksen myötä arviointiosaaminen nousi entistä 
keskeisempään rooliin jo avustuksenhakuvaiheessa. Tämän lisäksi jokaisen avustuksensaajan on hoidettava avus-
tuksen tuloksellisuuden seurantaan ja laillisuuden valvontaan liittyvät hallinnolliset tehtävät, joiden hoitamiseksi 
arviointiosaamista tarvitaan. Uudistuksessa ei ole järjestöjen mukaan riittävästi huomioitu heidän arviointiosaami-
sensa tasoa. Arviointiin tarvittava resurssi koetaan nykyään melko suureksi suhteessa järjestön ydintehtäviin.

STEA:n nykyinen avustushakemus ja tuloksellisuusraportointi perustuvat vaikutusketjuun. Vaikutusketju-ajattelu on 
otettu järjestöissä positiivisesti vastaan, mutta sen tuominen oman toiminnan arviointiin on haasteellista erityisesti 

mittareiden muotoilun osalta. Vaikutusketju on luonut selkeyttä toiminnan suunnitteluun sekä toiminnan ja 

arvioinnin saumattomaan toteutukseen. Järjestöt kaipaavat tukea erityisesti mittareiden laadintaan, valmiiden 
mittareiden käyttämiseen asiakastyössä sekä vaikutusketju-ajattelun haltuunottoon.

Järjestöjen arviointivalmiudet vaihtelevat paljon. Arviointitiedon kerääminen onnistuu järjestöiltä hyvin, sen 
sijaan arviointitiedon analysointiin ja tulkintaan tarvittaisiin tukea. Myös arviointiprosessin suunnittelu ja hallinta 
sekä raportointi koetaan järjestöissä haastavaksi. Järjestöjen käyttämät arviointiasetelmat ovat melko yksinkertai-
sia, esimerkiksi suoraan tiettyyn kohderyhmään suunnattua toimintaa arvioidaan pääasiassa pelkällä loppumit-
tauksella, alku- ja loppumittaukseen perustuva asetelma on käytössä melko harvoin. Osa järjestöistä tekee myös ns. 
seurantamittauksia saadakseen tietoa toiminnan osallistumisen jälkeisistä pysyväisluonteisemmista vaikutuksista, 
vaikka STEA ei sitä edellytä. Rahoittajan mukaan järjestöillä on haasteita arvioinnin peruskäsitteiden, kuten tuloksen 



ja mittarin sisäistämisessä sekä tavoitteiden tiivistämisessä ja konkretisoinnissa. STEA:n tuloksellisuuskatsauksessa 
tekemät arviot järjestöjen arviointikyvykkyydestä tuloksellisuusraportoinnin pohjalta ovat kauttaaltaan hyvin kriit-
tiset. STEA:n mukaan järjestöjen kyky kerätä tietoa, joka tukee tulosten osoittamista tuloksellisuusraportissa, oli 
heikko. Lisäksi järjestöt eivät kyenneet todentamaan tuloksiaan kerätyllä tiedolla. 

Nykyinen avustushakemus edellyttää hyvin tarkkaa toiminnan etukäteissuunnittelua rahoituksen hakuvaiheessa. 
Kehittämishankerahoitusten osalta tämä ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia. Tarkka suunnittelu ei anna si-
jaa innovatiiviselle ja kokeilevalle kehittämiselle, vaan suosii hyvin ennakoitavissa olevia kokeiluasetelmia. 
Samoin syrjään saattaa jäädä analyysi odottamattomista tuloksista, joka olisi ensiarvoisen tärkeää myös toiminnan 
kehittämisen näkökulmasta. Tämä kehitys ei huomioi järjestöille luontaista kehittämishakuisuutta, ketteryyttä, ja 
nopeaa reagointia uusiin ilmiöihin. Vakiintuneessa toiminnassa (Ak-rahoitus) avustushakemus on toimivampi.

Valtionavustusuudistuksessa kehitetään laaja-alaisesti valtionavustustoiminnan suuntaamista, hakemista, myön-
tämistä, seurantaa ja arviointia. Se miten se tulee muokkaamaan seurantaa ei ole vielä selvyyttä. Tällä hetkellä 
STEA-rahoitus on melko vaativa rahoitusinstrumentti toiminnan toteuttajalle toisiin valtionavustuksiin verrattuna. 
Sekä toiminnan suunnittelu että raportointi edellyttävät edistynyttä arviointiosaamista. Arviointikyvykkyyden 
puute voi rajata avustuksen hakijoiden ulkopuolelle sellaisia järjestöjä, joiden toiminta olisi yhteiskunnal-
lisesti tärkeää. Riskinä on myös kadottaa uusien ilmiöiden ympärille syntyneet innovaatiot. Arviointikyvykkyyden 
vaatimukset näyttäisivät suosivan tällä hetkellä kokeneiden arviointiosaajien ja siihen resursoimaan pystyvien jär-
jestöjen toimintaa.

Selvityksen aineistoista nousee selkeästi esiin yhteinen ymmärrys seurannan ja arvioinnin tärkeydestä ja yhä 
kasvavasta merkityksestä. Tärkeyden rinnalla järjestöt kokevat suurta huolta osaamisesta ja resursseista, joita 
arviointi vaatii. Järjestöissä pohditaan mikä on riittävää arvioinnin suhteen ja kuinka suureksi yksittäisen avustuk-
sensaajan vastuu tuloksellisuuden esiin saamisesta voi kasvaa. Aiemmissa STEA-seurannan historian muutoksissa 
on havaittu tarpeita kehittää järjestöjen arviointiosaamista ja löytää rahoittajan ja järjestöjen välille yhteinen kieli 
ja ymmärrys seurannan uudessa tilanteessa. Tällä hetkellä, kun seuranta on jälleen voimakkaassa muutoksessa, 
koulutukselle ja vuoropuhelulle on jälleen suuri tarve. Järjestöt ovat valmiita kehittämään toimintaansa ja osaamis-
taan, ja kaipaavat palautetta ja vuoropuhelua rahoittajan kanssa. Järjestöjen tukeminen alueellisista lähtökohdista 
ja tarpeista käsin ja vuoropuhelu hakemusvaiheessa olisivat mielekkäitä näkökulmia rahoittajayhteistyöhön.

Veikkauksen rahankäyttöön ja pelihaittoihin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on vaikuttanut sosiaali- ja terveys-

järjestöjen toimintaympäristöön ja maineeseen. Toiminnan läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden vaateet ovat myös 

tämän myötä kasvaneet. Yhteyden katkaiseminen Veikkaukseen ei korjaa järjestöjen mainetta hetkessä. Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen kirkastaminen rahoittajan taholta olisi tärkeää 
tulevaisuuden toiminnalle. Järjestöjen työn tuloksellisuuden esiin saamisessa on keskeistä hyödyntää 

järjestöjen STEA:lle toimittamia tietoja. Laadukkaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuustiedon kokoaminen edellyttää 

toki sitä, että järjestöjen arviointiosaaminen on riittävällä tasolla.

Järjestöillä on keskeinen rooli yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana ja eri kohderyhmien edunval-

vojana. Järjestöjen työllä on myös suuri arvo osallisuuden, hyvinvoinnin ja eri väestönosien välisen vuoropuhelun 

edistämisessä yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on siirtymässä valtion budjettiin ja järjestöjen 

toimintaan kohdistuu yhä suurempia odotuksia ja mahdollisuuksia. Kolmas sektori muodostaa yhä kiinteämmän 
osan yhteiskunnan ehkäiseviä ja korjaavia sosiaali- ja terveyspalveluita, joten sen rahoituksen vakiinnutta-
minen ja roolin tunnustaminen on keskeistä. Järjestöjen rooli hyvinvointialueilla on vielä muotoutumassa, ja 
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esimerkiksi kunnilta järjestöille tulevassa rahoituksessa voi olla suurtakin alueellista vaihtelua. Olisi tärkeää, että 
myös hyvinvointialueilla järjestöjen keskeinen tehtävä erityisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä kansalais-
ten osallisuuden rakentamisessa edelleen toteutuu. Järjestöjen tarjoamissa palveluissa matala kynnys, vertaisuus, 
kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten hyödyntäminen toteutuu ainutlaatuisella tavalla kansalaisten hyvin-
vointia ja dialogia edistäen.

Järjestörahoitusten muuttuessa voimakkaasti, järjestöt etsivät uusia tapoja rahoittaa toimintaansa. Kyky arvioi-

da ja todentaa oman toiminnan tuloksia on välttämätön myös tulevaisuuden rahoituskeskusteluissa. Jär-
jestöjen toimintaa järjestetään jatkossa yhä moninaisimmin tavoin, kuten lahjoituksin ja yrityssponsorien tuella. 
Tulosperusteinen rahoitus (SIB) voi myös olla järjestöille yksi tapa rahoituspohjan laajentamiseen tulevaisuudessa. 
Siinä keskeistä on, että rahoittaja ei osta suoritteita ja toimintaa, vaan tuloksia ja vaikutuksia. Nykyisen STEA:n ra-
hoitusmallin keskiössä ovat tulosperusteisen rahoitusmallin tapaan tarkat mitattavat tavoitteet ja niiden seuran-
nan mahdollistavat mittarit. SIB-malli soveltuu erityisesti ennaltaehkäisevään työhön, jonka asiantuntijoita järjestöt 
myös ovat. Toiminnan ja seurannan sykli on sen sijaan tulosperusteisissa rahoitussopimuksissa selkeästi pidempi 
kuin STEA-avusteisessa toiminnassa. Parhaillaan käynnissä olevassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin 
edistämiseen tähtäävässä Lapset SIB-toiminnassa palveluntuottajat koostuvatkin pääasiassa järjestöistä.
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Liite 1. Selvitystä varten haastatellut henkilöt

A. RAY:n ja STEA:n asiantuntijat
1. erityisasiantuntija Elina Varjonen, STEA 3.9.2021
2. erityisasiantuntija Samuli Koiso-Kanttila, STEA, 8.9.2021
3. johtaja Kristian Seemer, STEA, 15.9.2021
4. arviointipäällikkö Marja Tuomi, STEA, 15.9.2021
5. erityisasiantuntija Jorma Kaakkuriniemi, STEA, 20.9.2021 
6. valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, STEA 31.5.2021 asti, 28.9.2021
7. toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Aivoliitto, 29.9.2021
8. erityisasiantuntija Elina Vedenkannas, STEA, 30.9.2021
9. kehitysjohtaja Janne Jalava, Mielenterveyden keskusliitto, 4.10.2021
10. puheenjohtaja Sisko Seppä, Suomen Nivelyhdistys ry, 4.10.2021 
11. talous- ja hallintojohtaja Veli-Pekka Sinervuo, Sosped-säätiö, 5.10.2021
12. erityisasiantuntija Sini Seemer, STEA, 6.10.2021
13. erityisasiantuntija Heidi Pursiainen, STEA, 7.10.2021
14. toimitusjohtaja Tuomas Koskela, Aspa-säätiö, 13.10.2021
15. erityisasiantuntija Nina von Hertzen-Oosi, STEA, 29.10.2021

B. Järjestöjen edustajat
1. toiminnanjohtaja Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, 12.1.2022
2. talous- ja hallintojohtaja Kari Vuorinen, Ehyt ry, 13.1.2022
3. arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto, 17.1.2022
4. toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen, Kuuloliitto ry, 17.1.2022
5. järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 17.1.2022 
6. kehittämispäällikkö Lea Nikula, Nuorten Ystävät ry, 17.1.2022
7. toiminnanjohtaja Mervi Hara, Suomen ASH ry, 18.1.2022
8. toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto, 21.1.2022
9. toiminnanjohtaja Tiina Sivonen, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, 25.1.2022
10. palvelupäällikkö Timo Rautiainen, Munuais- ja maksaliitto, 27.1.2022 
11. pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto, 3.2.2022 
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Liite 2. Kyselylomake

Kysely STEA-rahoitteisille järjestöille 
arviointivalmiuksista
Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Tämä kysely on tarkoitettu kaikille STEA-rahoitteista toimintaa toteuttaville henkilöille kolmannen sekto-
rinorganisaatioissa (järjestöt, yhdistykset, liitot, säätiöt jne.). Järjestökohtaista vastaajamäärää ei ole rajoi-
tettu, vaan toivomme saavamme runsaasti vastauksia eri tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä.

Kuntoutussäätiö selvittää STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksia ja -käytäntöjä sekä niiden kehittämistar-
peita. Osana selvitystä tarkastelemme STEA:n avustushaun ja seurannan uudistuksen 2020–21 vaikutuksia järjestö-
jen arviointiin. Selvitys toteutetaan osana STEA-rahoitteista Artsi-toimintaa, ja se valmistuu keväällä 2022. Lisätietoja 
selvitystyöstä löytyy Kuntoutussäätiön verkkosivuilta: https://bit.ly/3lcHDc4 

Vastaathan kysymyksiin nimenomaan STEA-rahoituksen näkökulmasta, vaikka järjestöllänne olisi muitakin 
rahoituslähteitä.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä, ja vie aikaasi noin 5–10 min. Jos et osaa tai halua vastata johonkin kysymyk-
seen, voit jättää kohdan tyhjäksi. Kysely on auki 30.11.2021 saakka.

Lisätietoja kyselystä ja selvityksestä:
erityisasiantuntija Henna Harju, Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskus p. 044-7813151, henna.harju@
kuntoutussaatio.fi 

tutkija Petra Kohonen, Kuntoutussäätiön Artsi-toiminta p. 044-7813200, petra.kohonen@kuntoutussaatio.fi

I Taustatiedot

1.  Mikä on tehtäväsi järjestössä? Valitse ensisijainen vaihtoehto. *
 { Toiminnanjohtaja tai vastaava
 { Muu johto- tai esimiestehtävä
 { Muu palkattu työntekijä
 { Vapaaehtoinen

2.  Olen työskennellyt STEA-avusteisen (aikaisemmin RAY) toiminnan 
parissa… *

 { 2 vuotta tai vähemmän
 { 3–5 vuotta

https://bit.ly/3lcHDc4
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 { 6–10 vuotta
 { 11–20 vuotta
 { Yli 20 vuotta

3.  Palkattujen työntekijöiden määrä järjestössämme…
 { Ei yhtään
 { 1–3
 { 4–10
 { 11–20
 { 21–50
 { yli 50

4.  Miten STEA-rahoitteisen toiminnan toteutus ja arviointi liittyvät työhösi? 
Voit valita useamman kohdan.

 � Osallistun STEA:n avustushakemuksen laadintaan järjestössämme
 � Osallistun STEA:n tuloksellisuusraportin laadintaan järjestössämme
 � Osallistun STEA-rahoitteisen toiminnan arviointitiedon keräämiseen ja/tai analysointiin järjestössämme
 � Osallistun STEA-rahoitteisen toiminnan käytännön toteutukseen (asiakastyö) järjestössämme
 � Jokin muu, mikä?

II Arvioinnin toteutus ja osaaminen

5.  Mikä motivoi sinua tekemään arviointia? Arvioi seuraavia arvioinnin 
motiiveja asteikolla 1–5.

1 = 
Täysin 
eri 
mieltä

2 = 
Melko 
eri 
mieltä

3 = Ei 
eri eikä 
samaa 
mieltä

4= 
Melko 
samaa 
mieltä

5 = 
Täysin 
samaa 
mieltä

Arviointia tehdään, jotta voimmeraportoida 

toiminnan tuloksellisuudesta rahoittajalle

Arvioinnin kautta pystymme kehittämään 

järjestömme toimintaa

Arviointi mahdollistaa toimintamme laadun 

ja tärkeyden osoittamisen

Arviointi mahdollistaa oman osaamiseni 
kehittämisen ja motivoi minua tekemään 
oman työni entistä paremmin

Palautteen kerääminen on hyvä tapa osallis-
taa toiminnan kohderyhmä ja saada heidän 
äänensä kuuluviin
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6.  Arvioi seuraavia arvioinnin toteutukseen liittyviä väittämiä oman 
järjestösi näkökulmasta asteikolla 1–5.

1 = 
Täysin 
eri 
mieltä

2 = 
Melko 
eri 
mieltä

3 = Ei 
eri eikä 
samaa 
mieltä

4= 
Melko 
samaa 
mieltä

5 = 
Täysin 
samaa 
mieltä

Arvioinnin suunnitteluun käytetään riittä-
västi aikaa

Arvioinnin toteutukseen osallistuvat oleelli-
set henkilöt/tahot järjestöstämme

Arviointi ei sido liikaa järjestömme henkilös-
tön työpanosta

Arvioinnin aikana tuotetaan konkreettisia 
ehdotuksia ja ideoita toiminnan kehittämi-
seksi

7.  Miten keräätte tietoa arviointia varten, valitse käytetyt tiedonkeruutavat. 
Voit valita useita kohtia.

 � Sähköinen kyselylomake
 � Paperinen kyselylomake

 � Yksilöhaastattelu
 � Ryhmähaastattelu
 � Havainnointi (strukturoitu ja dokumentoitu)
 � Jokin muu tapa, mikä?

8.  Jos käytätte kyselylomakkeita, mitä kysymystyyppejä hyödynnätte? Voit 
valita useita kohtia.

 � Avokysymys (vastaaja kirjaa näkemyksensä omin sanoin)
 � Valinta- ja monivalintakysymykset (vastaaja valitsee annetuista vaihtoehdoista sopivimmat vaihtoehdot)
 � Asteikko- eli matriisikysymys (vastaaja arvioi väittämiä esim. asteikolla 1–5)
 � Valmiit mittaristot tai niiden yksittäiset osat (esim. Osallisuusindikaattori, Kykyviisari)

9.  Miten selvitätte toiminnassanne kohderyhmässä tapahtunutta muutosta 
(tulokset)? Valitse tyypillisin palautteen keräämisen ajankohta.

 { Keräämme palautetta osallistumisen lopussa.

 { Keräämme palautetta osallistumisen alussa ja lopussa.

 { Keräämme palautetta osallistumisen alussa ja lopussa sekä pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi esim. 

2–6 kk:n kuluttua osallistumisesta.

 { Keräämme palautetta osallistumisen lopussa ja pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi esim. 2–6 kk:n ku-

luttua osallistumisesta.
 { Jokin muu arviointiasetelma, mikä?
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10.  Miten hyödynnätte kerättyä arviointitietoa? Voit valita useita kohtia.
 � Rahoitushaussa ja rahoittajalle raportoinnissa
 � Oman toiminnan kehittämisessä
 � Järjestömme toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa
 � Oman toiminnan esittelyssä ja palveluiden markkinoinnissa
 � Vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa
 � Strategia- ja ennakointityössä
 � Varainhankinnassa
 � Jossakin muussa yhteydessä, missä?

11.  Arvioi miten hallitset seuraavia arviointiin liittyviä osa-alueita asteikolla 
1–5.

1 = 
Täysin 
eri 
mieltä

2 = 
Melko 
eri 
mieltä

3 = Ei 
eri eikä 
samaa 
mieltä

4= 
Melko 
samaa 
mieltä

5 = 
Täysin 
samaa 
mieltä

Tavoitteiden laadinta

Vaikutusketju-ajattelu

Mittareiden laadinta

Valmiiden mittaristojen tai niiden osien va-
linta ja käyttö (esim.Osallisuusindikaattori, 
Kykyviisari)

Kysely- ja haastattelulomakkeiden laadinta

Arviointitiedon kerääminen

Arviointitiedon analysointi ja tulkinta

Arviointitiedon raportointi

Arviointiprosessin kokonaishallinta, suun-
nittelu ja aikataulutus

Joku muu seikka/teema, mikä?

12.  Kaipaatko tukea seuraavilla arvioinnin osa-alueilla? Valitse ne kohdat, 
joissa kaipaisit lisätietoa ja opastusta.

 � Tavoitteiden laadinta
 � Vaikutusketju-ajattelu
 � Mittareiden laadinta
 � Kysely- ja haastattelulomakkeiden laadinta
 � Arviointitiedon kerääminen
 � Arviointitiedon analysointi ja tulkinta
 � Arviointitiedon raportointi
 � Arviointiprosessin kokonaishallinta, suunnittelu ja aikataulutus
 � Joku muu seikka/teema, mikä?
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III STEA:n avustushaun ja seurannan uudistus ja sen vaikutukset 

järjestöjen arviointiin
STEA:n uudistuksella viitataan näissä kysymyksissä vuosina 2020–21 toteutettuun avustushaun ja seurannan

13.  Arvioi seuraavia STEA:n avustushakuun ja raportointiin liittyviä väittämiä 
asteikolla 1–5

1 = 
Täysin 
eri 
mieltä

2 = 
Melko 
eri 
mieltä

3 = Ei 
eri eikä 
samaa 
mieltä

4= 
Melko 
samaa 
mieltä

5 = 
Täysin 
samaa 
mieltä

STEA:n uusi avustushakemuspohja on edel-
listä hakemusta parempi

Vaikutusketju-ajattelu on minusta hyvä läh-
tökohta toiminnan suunnittelulle (Tavoite, 
Kohderyhmä, Toiminta ja tuotokset, Tulok-
set, Mittarit)

Vaikutusketjun laatiminen toimintamme si-
sällöistä avustushakemukseen on helppoa

Mittareiden laatiminen on helppoa

Hakemusvaiheessa laaditut mittarit selkeyt-
tävät arvioinnin toteutusta

Toimintamme tuloksellisuuden osoittami-
nen on helppoa uudella tuloksellisuusra-
portilla

Yleisavustuksen raportoiminen uudella tu-
loksellisuusraportilla on toimivaa

Rahoittajan ohjeistus uuden avustushake-

muksen käyttöön on ollut riittävää

Rahoittajan ohjeistus uuden tulokselli-

suusraportin käyttöön on ollut riittävää

Kirjallinen palaute STEA:lta tuloksellisuusra-
portoinnin jälkeen olisi oppimisen näkökul-
masta järjestöllemme tärkeää



14.  Voit tässä kommentoida edellisen kysymyksen vastauksiasi vapaaseen 
tekstikenttään.

15.  Arvioi seuraavia arviointiin ja STEA-seurantaan liittyviä väittämiä 
asteikolla 1–5.

1 = 
Täysin 
eri 
mieltä

2 = 
Melko 
eri 
mieltä

3 = Ei 
eri eikä 
samaa 
mieltä

4= 
Melko 
samaa 
mieltä

5 = 
Täysin 
samaa 
mieltä

STEA:n uudistus on lisännyt arviointiosaa-
misen tarvetta järjestössämme

Arviointiosaamisen merkitys avustuksen 

hakuvaiheessa on korostunut STEA-uudis-
tuksen myötä

Kokemusten jakaminen toisten järjestöjen 
kanssa on ollut meille tärkeää STEA:n uudis-
tuksen aikana

STEA:n uudistus on ollut järjestöllemme 
haastava

STEA on huomioinut riittävästi järjestöjen 
arviointivalmiudet uudistusta tehdessään

STEA:n tulisi osoittaa kaikille järjestöille yh-
teisiä mittareita tuloksellisuuden mittaami-
seen

Järjestömme kokee epävarmuutta rahoituk-
sen tulevaisuudesta

16.  Voit tässä kommentoida edellisen kysymyksen vastauksiasi vapaaseen 
tekstikenttään.

17.  Millaisena näet arvioinnin ja seurannan merkityksen STEA-rahoitteisessa 
toiminnassa tulevaisuudessa?

18.  Jäikö jotain aihepiiriin liittyvää vielä sanomatta? Vapaa sana.



Kuntoutuksen suunnannäyttäjä 
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