
Lähipäivien ajankohdat: 
26.9., 23.10. ja 22.11.2018 klo 12.00-16.00

Paikka: 
Kansalaistoiminnankeskus Matara, 
Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä. Matara-sali.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- 
ja terveysjärjestöille ja muille hyvinvointia 
edistäville yleishyödyllisille yhdistyksille. 
Sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö 
Veikkauksen tuotoilla.

Koulutuksen hinta on 150 €/hlö ja se pitää 
sisällään koulutuksen, materiaalit sekä 
kahvitarjoilun. Kirjeitse lähetettävässä laskussa 
on 5 euron laskutuslisä. Koulutus toteutuu, jos 
osallistujia on vähintään 20.

Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä 
verkkolomakkeella osoitteessa 
http://kyt.fi /ilmoittautuminen/

Lisätietoja: 
kehittämispäällikkö Tiina Sivonen, 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, 
tiina.sivonen@kyt.fi .

Peruutusehdot: 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa ilman kuluja 
19.9.2018 asti. Tämän jälkeen veloitamme 
kaikilta ilmoittautuneilta osallistumismaksun.

 3 lähipäivää

2 välitehtävää

1 arviointiprosessi

Vaikuttavuuden arviointi
Koulutus järjestöille

Vaikuttavuuden arviointi järjestöissä -koulutuksessa 
tutustut vaikuttavuuden arvioinnin vaiheisiin, 

avainkohtiin sekä saat järjestöllesi arviointiin 
soveltuvat työkalut ja menetelmät.
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Välitehtävien avulla käynnistät arviointiprosessin 
omassa järjestössäsi



Saila Tykkyläinen (YTM) on kokenut 
vaikuttavuuden arvioinnin kouluttaja 
ja kehittäjä. Parin viime vuoden aikana 
Tykkyläinen on auttanut yli sataa 
järjestöä, yritystä ja julkisen sektorin 
organisaatiota vaikuttavuuden arvioinnissa 
ja kehittämisessä. Asiantuntijana ja 
kouluttajana hän ammentaa sekä 
käytännön kokemuksestaan vaikutusten 
arvioitsijana että arviointimenetelmiä 
koskevasta tutkimustiedosta. Tykkyläinen 
viimeistelee väitöskirjaa Lappeenrannan 
teknilliseen yliopistoon yhteiskunnallisten 
yritysten kasvusta, siinä painopisteenä 
on yhteiskunnallisten vaikutusten kasvun 
tarkastelu.

Vaikuttavuuden arviointi mahdollistaa järjestöille oman toiminnan ja 
sen myötä syntyneen hyvän näkyväksi tekemisen. Se on myös mainio 
kehittämisen väline: vaikuttavuuden arviointi auttaa oman toiminnan 
laaja-alaisessa hahmottamisessa ja suunnittelussa.  Vaikutusten 
osoittaminen voi olla myös merkityksellinen tekijä uusien rahoitusten 
saamisessa. 

Onko järjestölläsi vaikuttavuuden arviointi jo hallussa? Entä onko teillä 
käytössä omaan toimintaan parhaiten soveltuvat arvioinnin työkalut ja 
menetelmät?

26.9.2018 klo 12.00 – 16.00
Vaikuttavuuden arviointiprosessi0
Päivässä käymme läpi vaikuttavuuden arviointiprosessin ja sen avainkohdat 
Vaikutusten arviointi -kanvaasia hyödyntäen. Päivän jälkeen tunnet 
arviointiprosessin vaiheet ja avainkohdat ja pystyt soveltamaan prosessia 
oman järjestösi toimintaan. 

Välitehtävä
Kanvaasin hiominen ja järjestölläsi jo olemassa olevan tiedon kartoittaminen.

23.10.2018 klo 12.00 – 16.00 
Vaikutusten ja vaikuttavuuden 
mallinnus
Päivässä tarkennamme vaikutuspuun avulla tarpeita ja tavoitteita, ja 
luomme ensimmäiset versiot vaikutusmallista joka kuvaa kuinka asetettuihin 
tavoitteisiin päästään. Päivän jälkeen tiedät, mitä vaikuttavuuden arviointi 
omalta järjestöltäsi edellyttää, ja osaat soveltaa oppeja toimintanne 
vaikuttavuuden kehittämiseen.  

Välitehtävä
Vaikutusmallin parantelu ja palautteenkeruu järjestösi sidosryhmiltä.

22.11.2018 klo 12.00 – 16.00 
Vaikutusten mittaaminen ja 
tiedonkeruu
Viimeisessä päivässä syvennymme mittaristoihin ja tiedonkeruumenetelmiin. 
Rakennat omalle järjestöllesi soveltuvat mittarit ja niihin sopivat 
keruumenetelmät.


