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1 JOHDANTO 

Arviointisuunnitelman tarkoitus on kuvata hankkeen arvioinnin toteuttamisen 

kokonaisstrategia ja toimia hankkeen työntekijöille arviointia tukevana ja ohjaavana 

materiaalina. Lisäksi se tekee näkyväksi hankkeen arviointikäytännöt hankkeen 

kohderyhmille, yhteistyötahoille ja rahoittajalle. 

 

2 HANKKEEN KUVAUS JA PÄÄMÄÄRÄ 

Verkottaja 2013-2016 on valtakunnallinen ja verkostoiva päihde- ja mielenterveystyön 

kehittämishanke. Se jatkaa ja monipuolistaa aikaisemmissa Huuko-hankkeissa 

rakennettua toimijayhteistyön kehittämisen ja valmennuksen kokonaisuutta. Hankkeen 

päämääränä on edistää päihde- ja mielenterveysongelmiin apua tarvitsevien kansalaisten 

terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Siihen pyritään vahvistamalla päihde-ja 

mielenterveystyön auttamisjärjestelmän toimintaa ja toimijoita, joihin kuuluvat mm. julkiset 

palvelut, kolmas sektori, vertaistukitoiminta ja erilaiset sähköiset palvelut. 

 

3 HANKKEEN TAVOITTEET 

1) Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ja toimijoiden yhteistyön ja osaamisen kehittäminen 

2) Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen sekä asiakkaiden osallisuuden 

lisääminen palveluiden ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa  

3) Sähköisten palvelujen kehittäminen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan 

vahvistamiseksi   

 

4 HANKKEEN KOHDERYHMÄT 

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat (1) päihde- ja mielenterveysjärjestöt ja niiden 

ammatilliset sekä vertais-, kokemus- ja vapaaehtoistoimijaverkostot, (2) päihde- ja 

mielenterveysalan osaamisen valmentajat sekä (3) päihde- ja mielenterveysongelmissa 

apua tarvitsevat kansalaiset. Toissijaisia kohderyhmiä ovat media ja päättäjät. 

 

 

 



4 
 

 

5 HANKKEESSA TAVOITELTAVAT TULOKSET 

Tuloksella tarkoitetaan hanketyön seurauksena syntynyttä välitöntä muutosta 

kohderyhmässä tai toimintaympäristössä. Sitä ei voida siirtää paikasta toiseen, mutta siitä 

voidaan oppia ja käyttää hyödyksi muualla esim. toteuttamalla samanlaisia toimintamalleja 

(tuotoksia).   

- Päihde- ja mielenterveystyön auttamisjärjestelmässä toimivien sekä vertaistuki- ja 
kokemusasiantuntijoiden toiminta, yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat 

- Päihde- ja mielenterveysongelmiin apua tarvitseville tarkoitetun 
auttamisjärjestelmän toiminta muuttuu niin, että palveluja tarvitsevilla on nykyistä 
aidompi mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä 
palvelujen saatavuuden kehittämiseen ja arviointiin 

- Päihde- ja mielenterveystyötä kehittävien järjestöjen, verkostojen ja ryhmien 
yhteistoiminta vahvistuu 

- Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan uudet toimintamallit ja käsitteiden 
määrittely 

- Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ja verkostojen kytkeytyminen yhteiseen, 
laajempia ja monipuolisempia toimintakokonaisuuksia mahdollistavaan sekä 
kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksia tukevaan kehittämis- ja 
vaikuttamistyöhön 

- Kokenet-verkkopalvelu ja kokemusneuvojaverkosto, jotka kehittävät ja vahvistavat 
vertais- ja kokemusneuvojatoimintaa sekä laajentavat kokemustiedon käyttöä 
yhteiskunnassa 

- Hankkeessa tuotettavan verkkopalvelun kautta on helppo tavoittaa 
päihteidenkäytöstä toipunut kokemusasiantuntija sähköiseen ja kasvokkaiseen 
kokemusneuvontatyöhön 
 
 

6 HANKKEESSA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET 

Vaikutuksilla tarkoitetaan hanketyön seurauksena syntyneitä muutoksia 

toimintaympäristössä, jotka seuraavat yleensä hankkeen tuloksista, mutta ovat 

luonteeltaan laajempia ja pysyvämpiä kuin tulokset. Hankkeen keskeinen tavoiteltava 

vaikutus on se, että kokemus- ja vertaistuen toimijat tulevat yhä tärkeämmäksi osaksi 

päihde- ja mielenterveystyön toimintakokonaisuutta.  

Vaikutukset näkyvät siinä, että yhteiskunnassa hahmotetaan päihde- ja mielenterveystyön 

palvelu-  ja auttamisjärjestelmän kokonaisuus ja vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan 

rooli ja merkitys siinä. Tavoiteltavia vaikutuksia ovat myös toimijoiden verkostoitumisen, 

yhteistyövalmiuksien ja osaamisen kehittyminen. 

Sähköisten palvelujen osalta vaikutukset näkyvät siinä, että sähköiset palvelut laajenevat 

ja toimijat tuntevat paremmin olemassaolevat palvelut ja osaavat hyödyntää niitä osana 

auttamisjärjestelmää. Verkkopalvelun avulla kokemusasiantuntijoiden mahdollisuudet 

toimia yhteiskunnassa lisääntyvät ja monipuolistuvat.  
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7 ARVIOINNIN TARKOITUS  

Jatkuva arviointi hyödyttää hanketta monin tavoin ja toimii kuin suunnistuskartta työn eri 
vaiheissa. Se jäsentää hanketta ja auttaa korjaamaan kehittämistyön suuntaa, sekä lisää 
projektiosaamista ja uskottavuutta sidosryhmiin päin. Arvioinnin avulla tehdään näkyväksi 
hankkeen tuotokset,  tulokset ja vaikutukset, sekä miten niihin on päästy. Kehittämistyössä 
ollaan yleisesti tekemisissä sellaisten ilmiöiden ja toimintojen kanssa, joilla on vaikutusta 
ihmisten elämään, siksi kehittämisprosessien arviointi on myös eettisesti perusteltua.  
 
Hankkeen rahoittaja Raha-automaattiyhdistys (RAY) seuraa lakiin perustuen avustamansa 
toiminnan tuloksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Järjestöt päättävät itse miten kokoavat 
RAY:lle toimitettavan seurantatiedon ja arviointi tapahtuu itsearviointina, joka tarkoittaa 
järjestön omana toimintanaan toteuttamaa arviointia. Seurantatietoa tulee koota neljästä 
näkökulmasta: hankkeen työntekijöiltä, vapaaehtoistoimijoilta (soveltuvin osin), 
osallistujilta/kohderyhmän edustajilta sekä yhteistyökumppaneilta. Arvioinnin pohjaksi ja 
itsearvioinnin aineistoksi kerätään oleellinen käytännöistä nouseva tieto, joka palvelee 
kehittämistyötä ja hankkeen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin pääpaino 
on hankkeiden kehittämisprosesseissa ja vaikutuksissa. 
 

8 ARVIOINNIN TOTEUTUS 
 
Seuranta ja arviointi toteutetaan toimintatutkimuksellisella periaatteella kaikissa hankkeen 
prosesseissa sykleittäin. Vuosittain kootaan hankkeen väliarviointi, joka päivitetään 
Tietopuuhun ja raportoidaan RAY:lle 1.4. mennessä TVS-lomakkeella (liitteenä). Arviointi 
toteutetaan pääosin sisäisenä arviointina, erilaisia arvioinnin työkaluja hyödyntäen. 
Hankkeen sisäiset arviointityöpajat järjestetään työntekijöille neljän kuukauden välein, 
joissa käydään yhteisesti läpi hankkeen keskeiset tapahtumat eri prosessien osalta. 
Arviointitiedon dokumentaation pohjana käytetään hankekortteja, hankepäiväkirjoja ja 
tavoitearviointeja (liitteenä). Em. dokumentit toimitetaan hankkeen sähköiseen työtilaan 
Atriumiin neljän kuukauden välein. Atriumista löytyvät myös muut hankkeen 
arviointimateriaalit. 
 
Hankkeen ulkoista arviointitietoa kerätään eri prosesseissa vapaaehtoistoimijoilta,  
osallistujilta/kohderyhmän edustajilta sekä yhteistyökumppaneilta. Tietoa kootaan 
koulutus- ja osallistujapalautteiden, prosessien alku- ja loppukyselyiden, 
arviointikeskustelujen, fokuskyselyjen ja muiden dokumenttien avulla (muistiot ym.). 
Jokaisessa hankeprosessissa arviointikohteet tarkentuvat hankkeen yleisten arvioinnin 
kohteiden pohjalta, samoin myös arviointikysymykset ja –kriteerit. Tiedonkeruun kohteina 
ovat hanketoiminnan sisältö, toteutustavat, kehittämistarpeet sekä saavutetut tulokset ja 
vaikutukset. Lisäksi kerätään tietoa hanketoimintaan osallistuneiden henkilöiden 
lukumäärästä ikäluokittain sekä sukupuolen ja työelämästatuksen mukaan.  
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9 ARVIOINNIN TYÖKALUT JA AINEISTONKERUUMENETELMÄT 
      

- Hankekortit (päivitetään jokaisesta hankkeen osaprosessista puolivuosittain) 
- Koulutus- ja osallistujapalautteet, prosessien alku- ja loppukyselyt, osallistujakyselyt 

ja muut dokumentit (muistiot ym.) 
- Arviointikeskustelut ja fokuskyselyt vapaaehtoistoimijoille, osallistujille ja 

yhteistyötahoille 
- Hankepäiväkirjat ja tavoitearvioinnit hankkeen työntekijöille neljän kuukauden välein  

sekä arviointityöpajat 
- Suunta-työkalu uusien hankeprosessien suunnittelussa (liitteenä) 

 

 

10 ARVIOINNIN KOHTEET JA ARVIOINTIKYSYMYKSET 
 
1. Yhteistyö 
 

- Minkälaisia uusia kytkentöjä ja yhteistyöverkostoja syntyy hankkeen toiminnan 
myötä? Mitä toimintaa niistä on seurannut? 

- Miten hanke (prosessit, foorumit, verkostot) on mukana toimijoiden, 
vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden tai heidän verkostojensa piiristä?  

- Miten osallistujien käsitykset muuttuvat toisista toimijoista? Miten alan palveluiden 
ja  auttamistoiminnan kokonaishahmotus muuttuu hankeprosessien yhteydessä? 

- Mitä alueelliset valmennukset, foorumit ja yhteistyöprosessit saavat aikaan 
osallistujissa ja heidän toiminnassaan? 

- Miten päihde- ja mielenterveystyön sektorien välinen yhteistyö on lisääntynyt? 
 

2. Päihde- ja mielenterveystyön osaamisen vahvistaminen 
 

- Miten hankkeen prosesseihin osallistuvien tiedon jakaminen lisääntyy erilaisissa 
ryhmissä tai verkostoissa? 

- Miten alueelliset valmennukset, foorumit ja yhteistyöprosessit lisäävät päihde- ja 
mielenterveystyön osaamista sekä tietoa vertaistoiminnasta ja 
kokemusasiantuntijuudesta? 

- Minkälaisia koulutuksia ja alueellisia valmennuksia on järjestetty (sisältö, määrä, 
kohderyhmä, osallistujat)? 
 

3. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen 
 

- Miten hankeprosessit vahvistavat vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa ja 
minkälaisia uusia toimintamalleja on kehitetty? 

- Minkälaisia ammattilaisten ja vertais- ja kokemustoimijoiden yhteiskehittämisen 
malleja on kehitetty? 

- Miten ja minkälaisia uusia määrittelyjä löydetään kokemusasiantuntijuudelle ja 
muille keskeisille käsitteille ? 
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4. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen päihde- ja mielenterveyspalvelujen suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin 
 

- Millä tavalla päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevien kansalaisten osallisuus 
on lisääntynyt hankkeen prosessien myötä? 

- Minkälaisia toimenpiteitä hanke on tehnyt päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 
osallisuuden lisäämiseksi palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin? 
 
 
 

5. Sähköisten palvelujen kehittäminen 
 

- Minkälainen kokemusneuvojaverkosto ja siihen liittyvä sähköinen Kokenet-palvelu 
tuotettiin? 

- Miten tuotettu sähköinen Kokenet-palvelu tukee kansalaisten hyvinvointia, terveyttä 
ja avunsaantia päihdeongelmiin? 

- Laatua verkkoon kriteerit/kysymykset 

 

 
11 ARVIOINTITIEDON KÄYTTÖ JA RAPORTOINTI 
 
Hankkeen arvioinnin tuloksena saatua tietoa käytetään hankeprosesseissa kehittämisen 
työkaluna toiminnan suuntamiseksi ja parantamiseksi.  Tulosten ja vaikutusten arvioinnin 
avulla tehdään näkyväksi hanketoiminnalla aikaansaadut tulokset ja vaikutukset hankkeen 
sidosryhmille, yhteistyötahoille ja rahoittajalle. Arviointitietoa hyödynnetään myös laajasti 
hankkeessa kehitettyjen uusien toimintamallien, käytäntöjen ja tiedon levittämiseksi 
valtakunnallisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. 
 
 
12 LIITTEET 
 

- RAY:n TVS-lomakkeet 
- RAY:n itsearviointiopas 
- Hankekortti 
- Hankepäiväkirja hankkeen työntekijöille 
- Tavoitearviointi hankkeen työntekijöille 
- Alkukysely hankkeen osallistujille ja yhteistyötahoille 
- Loppukysely hankkeen osallistujille ja yhteistyötahoille 
- Suunta-työkalu 

 


