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Miksi huomio vaikuttavuuteen?









EU-rahoituksen tuloksista kerrotaan avoimesti koko
ohjelmakauden ajan, jotta vaikutukset tiedostetaan
Mahdollisuuksien viestimisestä siirrytään
voimakkaammin tulosviestintään
Määrällisen arvioinnin lisäksi tarvitaan laadullista
arviointia
Etenkin suurelle yleisölle tulee tuoda esiin ohjelman
vaikutuksia, tuloksia ja hyviä esimerkkejä
Onnistumisia ja epäonnistumisia tulee arvioida jo
hankkeen aikana, ei vain loppuraportissa

Hyvä esimerkki!




MSL:n hankkeessa ”Monien kulttuurien maakunta”
ohjausryhmässä nousi esiin kysymys, mitä hankkeen
monista tilaisuuksista lopulta jäi osallistujille käteen.
Hankevetäjä laati listauksen konkreettisista hyödyistä
hankkeen osallistujille ja teki hyötyanalyysin.

Mies, Thaimaa:
Yrittäjänä toimiva mies pelkäsi, ettei hänen vetämänsä työpaja keräisi
lainkaan osallistujia. Paikalla oli lopulta 40 ihmistä sekä kokosivun jutun
kirjoittanut paikallislehden toimittaja. Miehen yritys sai illan jälkeen lisää
asiakkaita.

Hyvä esimerkki!
Pariskunta, Puola
Hankekoordinaattori ohjasi puolalaisen pariskunnan avoimelle suomen
kielen kurssille. Pariskunnan kielitaito ja sitä myöten valmiudet
kommunikoida suomalaisten kanssa paranivat
Nainen, Kiina
Kiinalainen nainen veti hankkeen järjestämän nojatuolimatkan. Samalla
hän tuli tutuksi asuinalueellaan ja kansalaisopisto tarjosi hänelle työtä.
Nykyään hän opettaa kiinan kieltä.
Koulut, Keski-Suomi
Useita hankkeen tapahtumia on järjestetty eri kouluilla ympäri KeskiSuomea. Vastaanotto on poikkeukset-ta ollut myönteinen. Koulut ovat
olleet toteuttamassa tilaisuuksien sisältöä tai tarjonneet tiloja tapahtumien järjestämispaikaksi. Myös oppilaat ovat suhtautuneet
monikulttuurisuuteen avarakatseisesti.

Miten viemme asian käytäntöön?






ELY-keskus aloittaa kehittämishankkeiden havaintojen,
ideoiden ja oivallusten säännöllisen keräämisen
Hankevetäjien tulee tehdä havaintoja vaikuttavuudesta
ja kertoa tuloksista, mielellään heti tai vähintäänkin
ennen ohjausryhmän kokousta.
Havainnoissa huomio kohderyhmiin ja erityisesti
yksilöiden kokemuksiin, nyt ei raportoida hankkeen
tekemisiä.
Havainnot kirjataan sähköiseen pohjaan, josta laitamme
lisätietoa

Sähköinen tulostaulu



Mitä muuta maaseuturahalla tehdään kuin ympäripyöreästi
kehitetään, parannetaan, investoidaan? Mikä asia saatiin maaliin
ja mitä se tarkoitti? Mitä hyötyä osallistujille oli
osallistumisestaan? kysy ja kirjaa ylös kommentteja.

Esimerkiksi näin: "Uusi laserkone hankittu (á 1,05 milj.€), kolme
vanhaa konetta sai lähteä." tai "Elintarvikekeksintöseminaarissa
yhteistyöidea, päätettiin perustaa oma keksintökiihdyttämö." tai
"Kylätalon rännit asennettu, seuraavaksi lattian kimppuun."
Osallistujamäärät ja tavoitteet kiellettyjä, vain tulokset sallittuja.
Hankkeen tekemiset myös kiellettyjä, tulokset kertovat kyllä
tekemisestä. 

