STEA

Väliraportin pisteytys

Tekniset pisteet
Arvioidaan
• Miten hyvin seurantaprosessi on kuvattu
• Miten seurantatietoa käytetään toiminnan kehittämisessä
• Miten hyvin seuranta tuottaa tietoa siitä, mitä mieltä ko. taho on
toiminnasta, tuloksista ja kehittämistarpeista (eli ei arvioida itse
toimintaa tai tuloksia vaan sitä, miten hyvin ne on osattu kuvata
ko. näkökulmasta)
Huomioitava teknisiä pisteitä annettaessa
• Kaiken raportoidun tiedon tulee perustua kerättyyn ja
todennettavissa olevaan tietoon. Esimerkiksi mikäli tiedon
keräämisen tapaa esimerkiksi vapaaehtoisilta ei ole kuvattu
lainkaan, saavat seuraavatkin vapaaehtoisia koskevat
arviointikohdat 0 pistettä

Tiedon keräämisen tapa työntekijöiltä/vapaaehtoisilta/
kohderyhmältä/yhteistyökumppaneilta
Selite

Pisteet

Ei näyttöä, ei vastata esitettyyn kysymykseen.

0

Tiedon kerääminen kuvataan ylimalkaisesti. Kerättyä tietoa ei dokumentoida. Toimintatapa
on suunnitelman tasolla.

1

Tietoa kerätään ja dokumentoidaan, mutta sitä ei arvioida eikä edelleen jalosteta. Näyttöä
kehitetystä toimintatavasta mutta se ei ole systemaattinen osa kohteen toimintaa ja
toiminnan ohjausta.

2

Tietoa kerätään ja dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan tulosten
osoittamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Riittävää näyttöä kehitetystä toimintatavasta.

3

Tietoa kerätään, dokumentoidaan ja hyödynnetään hyvin ja tarkoituksenmukaisella tavalla
toiminnan tulosten osoittamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Toimintatapa on vakiintunut
ja kuvattu raportilla hyvin.

4

Tietoa kerätään, dokumentoidaan ja hyödynnetään poikkeuksellisen
tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan tulosten osoittamiseksi sekä toiminnan ja
tavoitteiden kehittämiseksi. Erinomainen taso verrattuna kaikkiin muihin kohteisiin.

5

Arviointijärjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Mitä mieltä työntekijät/ vapaaehtoiset / kohderyhmät /
yhteistyökumppanit ovat toiminnasta

Selite

Pisteet

Kenttä on tyhjä tai siinä lukee jotain muuta kuin mikä kelpaa
vastukseksi. Ei näyttöä.

0

Näkemyksistä toimintaan on hyvin vähän näyttöä. Vastaus on
ylimalkainen.

1

On esitetty työntekijöiden näkemyksiä pieneen osaan toiminnasta.
Jonkin verran näyttöä.

2

On esitetty työntekijöiden näkemyksiä keskeisistä toiminnoista.
Selkeää näyttöä toteutuksen onnistumisesta.

3

On esitetty työntekijöiden näkemykset kattavasti kaikesta toiminnasta. 4
Vahvaa näyttöä toteutuksen onnistumisesta.
On esitetty työntekijöiden näkemykset poikkeuksellisen kattavasti
toiminnan osalta. Erinomainen taso verrattuna kaikkiin muihin
kohteisiin.

5
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Tulokset ja vaikutukset
työntekijöiden/vapaaehtoisten/kohderyhmien/
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta

Selite

Pisteet

Kenttä on tyhjä tai siinä lukee jotain muuta kuin mikä kelpaa
vastukseksi. Ei näyttöä.

0

Tuloksia on esitetty hyvin vähän. Vastaus on ylimalkainen.

1

On esitetty joitakin tuloksia ja vaikutuksia. Jonkin verran näyttöä.

2

On esitetty keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia ja niitä on suhteutettu
tavoitteisiin.

3

On esitetty kattavasti tuloksia ja vaikutuksia ja ne kaikki on
suhteutettu tavoitteisiin. Vahvaa näyttöä.

4

On esitetty tulokset ja vaikutukset poikkeuksellisen kattavasti ja
suhteuttaa niitä asetettuihin tavoitteisiin. Erinomainen taso verrattuna
kaikkiin muihin kohteisiin.

5
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Kehittämistarpeet työntekijöiden/vapaaehtoisten/
kohderyhmien/yhteistyökumppaneiden näkökulmasta

Selite

Pisteet

Kenttä on tyhjä tai siinä lukee jotain muuta kuin mikä kelpaa
vastukseksi. Ei näyttöä.

0

Kehittämistarpeita on esitetty hyvin vähän tai ne eivät suoraan liity
avustuskohteeseen. Vastaus on ylimalkainen.

1

On esitetty joitakin kehittämistarpeita. Jonkin verran näyttöä.

2

On esitetty keskeisiä kehittämistarpeita ja niitä on suhteutettu
tavoiteltaviin tuloksiin ja vaikutuksiin.

3

Kehittämistarpeita on esitetty kattavasti ja ne on suhteutettu
tavoiteltaviin tuloksiin ja vaikutuksiin. Vahvaa näyttöä.

4

On esitetty kehittämistarpeet poikkeuksellisen kattavasti ja suhteutettu 5
niitä tavoiteltaviin tuloksiin ja vaikutuksiin. Erinomainen taso
verrattuna kaikkiin muihin kohteisiin.
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6

Millaista koulutusta ja tukea vapaaehtoisille on annettu
Selite

Pisteet

Kenttä on tyhjä tai siinä lukee jotain muuta kuin mikä kelpaa vastaukseksi. Ei
näyttöä.

0

Vapaaehtoisille suunnatut koulutus- ja tukitoimenpiteet ovat suunnitelman
tasolla ja/tai niitä on esitetty hyvin heikosti. Vähän näyttöä.

1

On esitetty jonkin verran vapaaehtoisille suunnattuja koulutus- ja
tukitoimenpiteitä. Koulutus- ja tukitoimenpiteet vaikuttavat kuvauksen
perusteella jäsentymättömiltä. Vastauksissa ei ole tuotu esiin sitä, onko kyse
johdonmukaisesta, toistettavissa olevasta toimintatavasta. Jonkin verran
näyttöä.

2

Vapaaehtoisille suunnatut koulutus- ja tukitoimenpiteet on kuvattu selkeästi.
Koulutus- ja tukitoimenpiteet ovat johdonmukaisia ja toistuva toimintatapa.
Vahvaa näyttöä.

3

Vapaaehtoisille suunnatut koulutus- ja tukitoimenpiteet on esitetty kattavasti ja
selkeästi. Koulutus- ja tukitoimenpiteiden toteutus on perusteltu
tarkoituksenmukaisesti. Erittäin vahvaa näyttöä.

4

On esitetty vapaaehtoisille suunnatut koulutus- ja tukitoimenpiteet
poikkeuksellisen kattavasti ja konkreettisesti. Erinomainen taso verrattuna
kaikkiin muihin kohteisiin.
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STEA
Väliraportin
toiminnalliset pisteet

Toiminta on tukenut
tavoitteiden saavuttamista
Tässä arvioidaan
• Miten esitetyt toimintatavat ovat olleet linjassa toiminnan/
hankkeen tavoitteisiin nähden. Tehtiinkö mitä piti, tehtiinkö
jotain, mitä ei pitänyt ja mikä ei ole linjassa tavoitteisiin.
Arvioidaan myös miten hyviä/huonoja valitut toimintatavat ovat
olleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toiminta on tukenut tavoitteiden saavuttamista
Selite

Pisteet

Toiminnasta ei ole riittävästi tietoa tai toiminta ei vastaa lainkaan asetettuja
tavoitteita.

0

Toiminta ja tuotokset eivät pääosin vastaa asetettuja tavoitteita tai tietoja on
erittäin niukasti saatavilla.

1

Toiminta tai tuotokset ovat tukeneet joidenkin tavoitteiden saavuttamista.
Toiminnan kohdentaminen ja järjestämistapa on vaikuttaa tehottomalta ja sisältää
sellaista toimintaa, jonka selkeää yhteyttä tavoitteisiin on vaikea todentaa.

2

Toiminta tai tuotokset tukevat riittävästi asetettuja tavoitteita. Toiminta on linjassa
suurimman osan tavoitteiden kanssa.

3

Toiminta ja tuotokset tukevat tehokkaasti kaikkien tavoitteiden saavuttamista.
Resurssit kohdentuvat johdonmukaisesti tavoitteiden toteuttamiseen.

4

Toiminta ja tuotokset tukevat poikkeuksellisen tehokkaasti tavoitteiden
saavuttamista, toiminta on poikkeuksellisen vaikuttavaa. Resurssit kohdentuvat
poikkeuksellisen johdonmukaisesti tavoitteiden toteuttamiseen / tai toiminta on
paremmin linjassa tavoitteiden kanssa ja se on vaikuttavampaa kuin muissa
vastaavissa kohteissa tai organisaatioissa.

5
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Toiminnan tavoitteet on
saavutettu
• Arvioidaan kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu
• Esitettyjen tulosten tulee perustua kerättyyn seuranta- ja
arviointitietoon. Mikäli seurantatietoa ei ole kerätty, ei tuloksia
voida arvioida luotettavasti ja pisteitä annetaan vähemmän.
• Mikäli asetetut tavoitteet ovat toiminnallisia ja ne on saavutettu
annetaan maksimissaan 4 pistettä. Tavoitteiden luonne
huomioidaan kohdassa ”hyöty ja tarkoituksenmukaisuus”, jossa
pisteitä annetaan vähemmän.
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Toiminnan tavoitteet on saavutettu
Selite

Pisteet

Tavoitteiden saavuttamisesta ei ole tietoa.

0

Tavoitteiden saavuttamisessa ei ole edistytty.

1

Tavoitteiden saavuttaminen tai niiden edistyminen on vähäistä.

2

Keskeisimpiä tavoitteita on saavutettu tai niiden suhteen on edistytty.

3

Kaikki tavoitteet on saavutettu tai niiden suhteen on edistytty: osa- ja / tai
välitavoitteita on saavutettu.

4

Tavoitteiden saavuttamisen taso huomattavasti parempi/ tai ylitetty kuin
muissa vastaavissa kohteissa tai organisaatioissa.

5
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Toiminnalla aikaansaadut tulokset
ovat riittäviä suhteessa resursseihin
Tässä arvioidaan aikaansaatuja tuloksia
• Jotta tätä voidaan arvioida, tulee tulosten olla hyvin kuvattu.
Mikäli tuloksia ei ole osattu esittää, on tämän kohdan arviointi
vaikeaa ja se tulee näkyä pisteissä.
• Kaikki esitetyt tulokset tulee olla todennettuja (perustua
kerättyyn seurantatietoon)
• Mikäli tuloksia ei ole osattu lainkaan esittää annetaan tästä
kohdasta 0 pistettä.
• Tulosten suhteuttaminen resursseihin
• Vertaa muihin samankaltaisiin projekteihin/samankaltaisten
kohderyhmien kanssa toimiviin projekteihin
• Vertaa ryhmien, tapahtumien, yksilöllisen tuen jne. toimintojen
määrää ja tuloksia suhteessa resursseihin

Toiminnalla aikaansaadut tulokset ovat riittäviä
suhteessa resursseihin
Selite

Pisteet

Ei näyttöä, tuloksia ei ole osattu esittää

0

Esitetyt tulokset ovat täysin riittämättömiä suhteessa avustustasoon

1

Esitetyt tulokset ovat riittämättömiä suhteessa avustustasoon.

2

Esitetyt tulokset ovat riittäviä suhteessa avustustasoon.

3

Esitetyt tulokset ovat hyviä suhteessa avustustasoon. Käytettävissä
olevilla resursseilla on saatu merkittäviä tuloksia aikaiseksi.

4

Esitetyt tulokset ovat erinomaisia suhteessa avustustasoon / tai
5
kohteessa on parempi kustannus-hyötysuhde kuin vastaavissa kohteissa.
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Avustuksen hyödyn ja tarkoituksenmukaisuuden
arviointi
Selite

Pisteet

Ei näyttöä tuloksista.

0

Todennetut tulokset vastaavat heikosti kohderyhmien tarpeisiin ja
odotuksiin sekä toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.

1

Todennetut tulokset vastaavat osittain kohderyhmien tarpeisiin ja
odotuksiin sekä toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.

2

Todennetut tulokset vastaavat riittävästi kohderyhmien tarpeisiin ja
odotuksiin sekä toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.

3

Todennetut tulokset vastaavat hyvin kohderyhmien tarpeisiin ja odotuksiin 4
sekä toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.
Todennetut tulokset vastaavat laajasti ja pysyvällä tavalla kohderyhmien
tarpeisiin ja odotuksiin sekä toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.
Tulosten arvioidaan olevan erityisen merkittäviä terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämisen kannalta/tai erinomainen taso verrattuna
kaikkiin muihin kohteisiin.
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Toiminta on saavuttanut kohderyhmänsä
Selite

Pisteet

Kohderyhmien saavuttamisesta ei ole näyttöä

0

Tavoiteltuja kohderyhmiä on saavutettu hyvin vähän.

1

Tavoiteltuja kohderyhmiä on saavutettu vähäisesti.

2

Tavoiteltuja kohderyhmiä on saavutettu riittävästi.

3

Tavoiteltuja kohderyhmiä on saavutettu hyvin.

4

Tavoiteltuja kohderyhmiä on saavutettu erinomaisesti / tai paremmin kuin
monessa muussa vastaavanlaisessa avustuskohteessa.

5
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STEA:n arvio työntekijöiltä/
vapaaehtoisilta/kohderyhmiltä/yhteistyökumppaneilta
kerätyistä tiedoista
Selite

Pisteet

Ei tietoja koko osiosta tai jos tiedot eivät perustu kerättyyn tietoon.

0

Osion tiedot ovat erittäin vähäisiä ja ylimalkaisia suhteessa kohderyhmään, toimintaan, asetettuihin
tavoitteisiin ja toimijan resurssipotentiaaliin. Tieto ei ole miltään osin riittävää tai tarkoituksenmukaisella tavalla
esitetty toiminnan ja sen tulosten arvioimiseksi.

1

Tietoa on kerätty vähän / jonkin verran suhteessa kohderyhmään, toimintaan, asetettuihin tavoitteisiin ja
toimijan resurssipotentiaaliin. Osiosta saa heikon käsityksen toiminnasta, tuloksista ja kehittämistarpeista.
Tietoa ei kuitenkaan ole riittävästi tai sei ole tarkoituksenmukaista, jotta sen avulla voitaisiin arvioida, onko
toiminnalla saatu aiottuja tuloksia aikaiseksi.

2

Tietoa on kerätty ja se on esitetty keskeisin osin tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa kohderyhmään,
toimintaan, asetettuihin tavoitteisiin ja toimijan resurssipotentiaaliin. Osiosta saa kohtalaisen hyvän käsityksen
toiminnasta, tuloksista ja kehittämistarpeista. Kerätyn tiedon avulla voidaan kohtalaisen hyvin analysoida
tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla.

3

Tietoa on kerätty ja se on esitetty kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa
kohderyhmään, toimintaan, asetettuihin tavoitteisiin ja toimijan resurssipotentiaaliin. Osiosta saa hyvän
käsityksen toiminnasta, tuloksista ja kehittämistarpeista. Kerätyn tiedon avulla voidaan hyvin analysoida
tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla. Osiosta näkyy, että seurantatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja
arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.

4

Tietoa on kerätty ja se on esitetty kokonaisuudessaan paremmin kuin muissa vastaavissa kohteissa ja
suhteessa kohderyhmään, toimintaan, asetettuihin tavoitteisiin ja toimijan resurssipotentiaaliin. Osiosta saa
erittäin hyvän käsityksen toiminnasta, tuloksista ja kehittämistarpeista. Kerätyn tiedon avulla voidaan erittäin
hyvin analysoida tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla. Osiosta näkyy, että seurantatapa on suunniteltu,
käyttöönotettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu . Toimintaa pyritään
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kehittämään vertailukehittämisen keinoin.

5
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