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Mistä puhumme tänään



Erasmus+:lla on tärkeä yhteiskunnallinen 
tehtävä



Mutta saako Erasmus+ aikaan 
tavoittelemiaan vaikutuksia? 



●

●  Kun vaikuttavuutta 
pysähdytään miettimään, saadaan todennäköisemmin aikaan vaikuttavuutta, kuin 
jos sitä ei mietitä.

Vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa, 
mutta viisasta



●

●

●
○

○

○
○

Vaikuttava Erasmus+



Mitä Erasmus+-hankkeiden toteuttajat 
ajattelevat vaikuttavuudesta?
Kyselyn tuloksia
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Nykytilan analyysin taustat



Erasmus+-hankkeet ja vaikuttavuus nyt



Selvitimme minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta hankkeissa on tavoiteltu, miten 
vaikuttavuutta on arvioitu ja minkälaista tukea hanketoimijat kaipaavat vaikuttavuuden 
kehittämiseen ja arviointiin.

Kysyttiin:

Vaikutustavoitteista: millä tasoilla vaikuttavuutta haetaan ja miten ne liittyvät yleisempiin tavoitteisiin

Onko käytetty vaikuttavuuteen liittyviä malleja, työkaluja tai muutosteoriaa

Mihin kohtiin hankeprosessia tarvittaisiin tukea, ja miten OPH voisi tässä auttaa

Yleisemmin miten omia tavoitteita (eli vaikuttavuutta) voisi edistää

Miten omaa toimintaa on arvioitu, ja millä välinein

Kysymykset



9% Kunnan opetus-/ 
sivistys-/nuorisotoimi

31% Peruskoulu

10% Ammatillinen 
oppilaitos

18% Lukio/yhtenäiskoulu

10% Yhdistys/järjestö

9% Ammattikorkeakoulu

6% Yliopisto

8% Muut

Organisaatiotyyppi



25% KA 101 Yleissivistävän 
koulutuksen liikkuvuushanke

8% KA 102 Ammatillisen koulutuksen 
liikkuvuushanke

7% KA 104 Aikuiskoulutuksen 
liikkuvuushanke

9% KA 105 Nuorisovaihdot, 
Nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuus, 
Vapaaehtoispalvelu

20% Muut

9% KA 229 Koulujen välinen 
vaihtohanke

12% KA 219 Koulujen välinen 
strateginen kumppanuushanke

9% KA 201 Yleissivistävän sektorin 
strateginen kumppanuushanke

Hanketyyppi







Resurssit eivät riitä vaikuttavuuden edistämiseen

Arkiset asiat vievät useimmiten päähuomion tekemisessä ja vaikuttavuuteen liittyviä 
asioita edistetään, mikäli pystytään. Vaikuttavuuden edistäminen tuntuu 
ylimääräiseltä. Tarvitaan resursseja - vaikuttavuuden edistäminen ei tapahdu ilman 
rakenteellisia muutoksia. Tukea toivottiin OPH:lta.

Haasteet vaikuttavuuden kehittämisessä



Vaikuttavuus pitäisi ymmärtää laajemmin kuin pelkkänä arviointina

Vaikuttavuus nähdään pitkälti arvioinnin kautta. Vaikuttavuuteen viitattiin pitkälti 
vaikuttavuusarviointina. Pitää kannustaa näkemään vaikuttavuus koko hankekaaren 
asiana - vaikuttavuusajatteluna, organisaation kehittämisenä. Syy-seuraus-ajattelu oli 
vähällä aineistossa.

Haasteet vaikuttavuuden kehittämisessä



Vaikuttavuus on terminologisesti vaikea 

Vaikuttavuuteen liittyvät käsitteet menevät sekaisin. Vaikuttavuuteen liittyvien termien 
olla mahdollisimman yksinkertaisia ja niitä tulisi olla mahdollisimman vähän. Niitä 
pitäisi myös käyttää johdonmukaisesti koko hankekaaren ajan: ei saisi olla niin, että 
hankeraportissa tulee yllättäviä kysymyksiä, joihin vastaaminen on haastavaa. Se että 
vaikuttavuus nähtiin yksilötason näkökulmasta - ei ole välttämättä ongelma.

Haasteet vaikuttavuuden kehittämisessä



Vaikuttavuuden todentaminen on vaikeaa

Vaikuttavuuden todentaminen koetaan vaikeaksi. Miten nähdä ja todentaa ‘kaukana’ 
olevaa vaikuttavuutta? Useissa hankkeissa mittaaminen koettiin vaikeaksi. 
Vaikuttavuusarvioinnin työkaluista ei ollut laajaa tietoutta.

Haasteet vaikuttavuuden kehittämisessä



Vaikuttavuus koetaan ylipäänsä tärkeäksi asiaksi

Aineistossa vaikuttavuus näkyy haluna kehittää omaa työtä, jonka tueksi kaivataan 
uusia työkaluja ja koulutusta. Yleisellä tasolla vaikuttavuus ymmärretään usein 
sellaisten asioiden tekemiseksi, joilla on merkitystä ja jotka liittyvät yleisiin 
Erasmus+-tavoitteisiin. Työkalu haluttiin ja vaikuttavuuden edistämiseen kaivattiin 
tukea (kysely).

Mahdollisuudet vaikuttavuuden kehittämiselle



Vaikutuksia arvioidaan ja niistä ollaan kiinnostuneita

Vaikuttavuusarviointi otetaan jo vakavasti. 60 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, 
että hankkeen tuloksia ja vaikutuksia oli arvioitu. Vaikutusten arviointiin myös 
pyydettiin paljon lisää tukea.

Mahdollisuudet vaikuttavuuden kehittämiselle



Erasmus+-ohjelman tavoitteet tunnetaan ja koetaan tärkeiksi

Erasmus+ koetaan ylipäänsä “hyvänä” kattohankkeena, jonka avulla on mahdollista edistää 
useita erilaisia – mutta jollain tavalla kansainvälisyyteen, eurooppalaisuuteen, kielitaitoon, 
suvaitsevaisuuteen ja liikkuvuuteen liittyviä – tavoitteita.

Erasmus+-tavoitteet ja organisaation omat tavoitteet ovat vahvasti linjassa

Erasmus+-tavoitteiden koetaan olevan täysin linjassa organisaation oman strategian kanssa. 
Hankkeet nähdään siis kätevänä keinona toteuttaa organisaation omaa tavoitetta olla 
esimerkiksi kansainvälinen toimija.

Mahdollisuudet vaikuttavuuden kehittämiselle



Vaikuttavuusmalli

Syy-seuraukset 
näkyviin

Hajanainen 
kenttä, mutta 
monissa sama 

perusidea: 
IOOI

Voi käyttää 
monessa 
vaiheessa

Linkki 
indikaattoreihin

IOOI ei ole 
kaikki 

kaikessa

Tärkeää 
räätälöidä



Mitä elementteja 
vaikuttavuusmallissa 
voi olla: esimerkki









Kohti Suomen Erasmus+-
Vaikuttavuusmallia
Suosituksia tulevaan



merkitys jää pieneksi, jos vaikuttavuusajattelua ei 
ole muuten sisäistetty organisaatiossa.

organisaatiossa tapahtuvan 
oppimisen ja kulttuurin muutoksen

Jotta vaikuttavuusajattelu leviää 
organisaatiossa, siitä pitää puhua toistuvasti ja sen pitää olla kaiken toiminnan lähtökohta – että 
hankkeista puhuttaessa lähdetään aina liikkeelle siitä, “miksi tehdään”, ennen kuin puhutaan siitä, 
“mitä tehdään.” 

työn yhteiskunnallinen merkitys motivoi

Organisaatiokulttuuri, joka tukee 
vaikuttavuutta 



erilaisten “vaikuttavuusreittien” miettimistä sen sijaan, että 
vain oletetaan, että tehdyistä toimenpiteistä seuraa myönteisiä asioita.

Vaikuttavuusmalli, ohjaa ajattelemaan 
vaikuttavuutta hankekaaren alusta asti



Vaikuttavuusmallit ovat aina organisaatiokohtaisia.

 mutta mallit painottavat ketjun eri kohtia tai 
käyttävät samoista vaiheista eri termejä.

mitä vaikuttavuuden arvioinnin 
vaiheita omassa mallissa halutaan painottaa?

Vaikuttavuusmalli organisaation omaan 
tarpeeseen 



Usein ajatellaan, että vaikuttavuutta pitää pystyä arvioimaan kvantitatiivisilla mittareilla tai muuten sitä 
on mahdotonta todentaa.

Laadullisen tiedon kerääminen esimerkiksi haastatteluin voi rikastuttaa vaikuttavuusanalyysiä ja tuoda 
ilmi ennakoimatonta, yllättävää vaikuttavuutta. 

“vaikuttavuustarinat” 

Vaikuttavuusmalli, joka hyödyntää sekä 
kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mittareita



jokaisesta 
hankkeesta syntyy aina odottamattomia tuloksia ja vaikuttavuutta. 

vaikuttavuusmallin on hyvä ohjata tarkkailemaan näitä odottamattomia vaikuttavuuksia

Vaikuttavuusmalli, joka huomioi 
odottamattomat tulokset ja vaikuttavuuden



riippuu hankkeen 
aikaansaama vaikuttavuus myös kumppaneiden toiminnasta. 

Vaikuttavuustavoitteet tulee määritellä yhdessä kumppaneiden kanssa 

Vaikuttavuusmalli, joka huomioi 
hankekumppanit ja tuo heidät yhteen 
jaettujen tavoitteiden taakse



Ei ole  tarkoituksenmukaista “pakottaa” 
jokaista hanketta käyttämään yhtä ja samaa mallia ja työkaluja. 

Vaikuttavuusmallin ei 
pidä lisätä tätä taakkaa.

Vaikuttavuusmalli, joka on skaalautuu 
hankkeen koon mukaan



oko hankesuunnittelu- ja 
raportointiprosessin muokkaamista.

yhdestä selkeästä 
kokonaisuudesta

Näin vaikuttavuusajattelua myös tuodaan hankkeen ytimeen

helppokäyttöisyys on tärkeää,

Vaikuttavuusmalli osaksi hankkeen muuta 
hallinnointia – ei lisätaakaksi 



resursseja ja tukea.

Koulutukset: 

Vertaisoppiminen: 

Viestinnän tuki:

Pitkittäistutkimukset: 

Vaikuttavuusmallin käyttämistä tukevat resurssit ja 
toimenpiteet, jotka vahvistavat vertaisoppimista 



Suomen Erasmus+ – valmiina 
vaikuttavuusajattelun 

vahvistamiseen 
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