Vuonna 2021 verkkoasiointiin toimitettavan tuloksellisuusraportin kysymykset
Huom. tekstin muotoiluun saattaa tulla vielä pieniä muutoksia lopulliseen lomakkeeseen,
mutta raportoitavan tiedon sisältö ei muutu.
1. Perustiedot
- Järjestön nimi
- Kohteen tunnus
- Käyttötarkoitus
- Myönnetty avustus raportoitavalle vuodelle
- Missä toimintaa tehtiin
Olivatko toiminnan henkilöresurssit hakemuksen mukaisia? kyllä/ei
Miten henkilöresurssit erosivat hakemuksessa esitetyistä? (1000 merkkiä)
Lisätietoja raportista antaa
2. Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit
- Oliko toiminnassa vapaaehtoisia? Kyllä/ei
- Toiminnassa olleiden vapaaehtoisten määrä
- Missä tehtävissä vapaaehtoiset toimivat avustuskohteessa raportointivuoden aikana? (500
merkkiä)
-

Oliko toiminnassa mukana yhteistyökumppaneita? (enintään 10) kyllä/ei
Yhteistyökumppani
Yhteistyömuodot

3. Kohderyhmät
- Kohderyhmän nimi tai kuvaus (50 merkkiä)
- Kohderyhmä on organisaatio
- Avustuskohteen toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä
- Osallistujamäärä kohderyhmittäin (jos useita kohderyhmiä)
- Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty (kerätty tieto, otantaan perustuva, ei kerätty tieto,
arvio)
- Ikä- ja sukupuolijakauma (mies, nainen, muu, jos tietoa on kerätty)
- Mitkä tekijät edistivät kohderyhmän tavoittamista? (1000 merkkiä)
- Mitkä tekijät estivät kohderyhmien tavoittamista? (1000 merkkiä)
4. Avustuskohteen toiminta ja tuotokset
- Mitkä olivat avustuskohteen toiminnat ja tuotokset raportointivuoden aikana?
o lukumäärä
o luokka: vaihtoehdot valikosta: perustoiminta, koulutus, kohtaamispaikat, neuvonta, ryhmätoiminta, yksilöllinen tuki, muu
o kohtaamiskertojen määrä
o miten tieto on kerätty
- Mitä olivat toiminnan ja tuotosten sisällöt? (1500 merkkiä)
- Mitkä tekijät edistivät toimintojen ja tuotosten aikaansaamista? (1000 merkkiä)
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-

Mitkä tekijät estivät toimintojen ja tuotosten aikaansaamista? (1000 merkkiä)

5. Seuranta, mittarit ja tulokset
- Miten ja mistä näkökulmista toiminnan tuloksellisuutta seurattiin, arvioitiin ja kehitettiin raportointivuonna? (1500 merkkiä)
- Miten toiminnan tuloksellisuutta seurattiin?
o mittareilla
o osittain mittareilla (kuvaa mittari, millainen muutos havaittiin)
o muulla tavoin
- Millainen muutos havaittiin (250 merkkiä)
- Mitä tavoitetta muutos edisti? (750 merkkiä)
Mittareita tarkentavat tiedot (tietojen toimittaminen on vapaaehtoista)
- Miten tietoa kysyttiin
- Kuinka monelta kysyttiin
- Kuinka moni vastasi
-

Arvioi millaisia ovat aikaansaamanne tulokset suhteessa tavoitteisiin? (6000 merkkiä)

6. Koronapandemia
- Millainen oli pandemian vaikutus avustuskohteenne toimintaan?
o ei vaikutusta
o vähäinen
o melko suuri
o erittäin suuri
- Mitkä olivat pandemian vaikutukset tai mistä syystä vaikutuksia ei ollut? (800 merkkiä)
- Miten pandemia vaikutti toimintaanne osallistuneiden määrään?
o ei vaikutusta tai vaikutus oli vähäinen
o lisäsi osallistuneiden määrää
o vähensi osallistuneiden määrää
- Kehitettiinkö pandemian aikana tai sen johdosta uusia toimintamuotoja? kyllä/ei
o Millaisia? (400 merkkiä)
- Jäivätkö uudet kehitetyt toimintamuodot pysyviksi toimintatavoiksi? (400 merkkiä) kyllä/ei/osittain
- Luovuitteko joistakin toimintamuodoista pandemian aikana tai sen johdosta? kyllä/ei
o Mistä toimintamuodoista luovuitte? (400 merkkiä)
- Siirsittekö pandemian aikana tai sen johdosta toimintanne, tai osan toiminnastanne verkkoon?
o ei
o kyllä
o toimintamme oli verkossa jo ennestään ja se pysyi ennallaan
o toimintamme oli verkossa jo ennestään ja laajensimme sitä
- Tuliko toimintaan pandemian aikana uusia vapaaehtoisia? kyllä/ei
- Kuinka monta uutta vapaaehtoista toimintaan tuli pandemian aikana?

