
 MaxSumo: Liikkumisen ohjauksen hankkeen seuranta ja vaikutusten arviointi 
Seuranta- ja vaikutusten arviointimenetelmän käyttö 
 
Taulukoiden tasoja voi soveltaa hankkeeseen sopiviksi ja käyttää hankkeen kannalta keskeisimpiä tasoja. 
Joskus taulukoiden suhteellisen kevytkin täyttö parantaa hankkeen suuntaamista tavoitteiden mukaan ja 
keskeisiin kohderyhmiin. Tärkeitä tasoja ovat A (toimenpiteet), C (osallistuminen toimenpiteisiin), F 
(muutokset käyttäytymisessä) ja H (pitkäaikaismuutokset). 
 
Liikkumisen ohjauksen hankkeen seurannan ja vaikutusten arvioinnin vaiheet 
 
Hankkeen seuranta ja vaikutusten arviointi käynnistyy suunnittelulla edeten seuraavien vaiheiden kautta: 

1. Määritä hankkeen tavoitteet (taulukko 1 kohdat I ja II) 
2. Määritä hankkeen kohderyhmä (taulukko 1 kohta III) 
3. Määritä hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet ja toivottu käyttäytymis-/kulkutapamuutos 

(taulukko 1 kohdat IV ja V) 
4. Aseta tavoitteet ja määritä seurantamittarit eri tarkastelutasoille (taulukko 2 kohtien 1 ja 2 sekä 

A–I sarakkeet ”tavoitteet” ja ”mittarit”) 
5. Määritä seurannan tiedonkeruumenetelmät ja ajoitus (taulukko 2 kohtien 1 ja 2 sekä A–I sarakkeet 

”menetelmät” ja ”ajoitus”) 
6. Seuraa hanketta valituilla tarkastelutasoilla laaditun suunnitelman mukaisesti 
7. Arvioi hankkeen vaikutuksia ja pyri selittämään havaittuja muutoksia 

 
Taulukko 1 – Hankkeen yleiset tiedot 
 
Taulukkoon 1 kirjataan hankkeen yleiset tavoitteet sekä toimenpiteet yleispiirteisesti. Tarkempi kohde-
ryhmien ja toimenpiteiden erittely tehdään varsinaiseen seuranta- ja arviointisuunnitelmataulukkoon 2. 
Yksityiskohtaisempia ohjeita taulukoiden täyttöön löytyy taulukon jäljestä. 
 
Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. 

I Hanke: 
 

Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) 
 
 

II Yleinen tavoite: 
 

Hankkeen yleiset tavoitteet (laadulliset ja määrälliset) 
 

III Kohderyhmät Suorat kohderyhmät, 
liikkujat: 
Minkä ryhmän toivotaan muutta-

van liikkumistaan tai kulkuta-

paansa hankkeen myötä? 

 

Epäsuorat kohderyhmä, 
portinvartijat: 
Onko hankkeessa ns. portinvarti-

joita, esteinä hankkeen toteutu-

miselle tai toisaalta edistäjinä 

(esim. yritysjohto, kiinteistön 

asettamat rajoitukset, päättäjät, 

viranomaiset)? 

IV Toteutettavat 
liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteet 
- toimenpiteet kuvataan 
tarkemmin taulukon 2 
tasolla A 

Suorille kohderyhmille, 
liikkujille: 
Mitä liikkumisen ohjauksen toi-

menpiteitä hankkeen aikana aio-

taan toteuttaa liikkujille? 

 

Epäsuoralle kohderyh-
mälle, portinvartijoille: 
Mitä toimenpiteitä hankkeen 

aikana aiotaan toteuttaa portin-

vartijoille?  

V Toivottu muutos liikku-
misessa ja/tai asenteissa 
- tavoitteet kuvataan tar-
kemmin taulukon 2 tasoil-
la F ja H 
 

Suora kohderyhmä, liik-
kujat: 
Mitä kulkutapaa hankkeella edis-

tetään? Mikä on toivottu käyttäy-

tymis-/kulkutapamuutos? 

 

EI TÄYTETÄ 

 



Taso I – Hanke 
- Kirjaa tähän hankkeen nimi ja lyhyt kuvaus hankkeesta 

 
Taso II – Yleinen tavoite 

- Kirjaa tähän hankkeen yleiset tavoitteet (laadulliset ja määrälliset) 
 
Taso III – Kohderyhmä 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen hankkeen suora kohderyhmä eli liikkujaryhmä, jonka käyttäy-
tymiseen hankkeella halutaan vaikuttaa, ja jonka toivotaan muuttavan liikkumis-
taan/kulkutapaansa hankkeen myötä 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen hankkeen mahdollinen epäsuorakohderyhmä, jolla tässä tarkoitetaan 
portinvartijoita eli sellaisia henkilöitä tai tahoja, jotka voivat toimia esteinä hankkeen toteutumi-
selle tai toisaalta voivat edistää sitä (esim. yritysjohto, kiinteistön asettamat rajoitukset, päättäjät, 
viranomaiset) 

- Kaikissa hankkeissa ei välttämättä ole epäsuoria kohderyhmiä. Toisaalta voi olla hankkeita, joissa 
keskitytään nimenomaan portinvartioihin, jotta mahdollisia esteitä liikkujille suunnatuilta hank-
keilta saadaan poistettua. Tällöin ensimmäinen sarake jää tyhjäksi. Tällöin myös tason IV ensim-
mäinen sarake ja taso V jäävät tyhjiksi. 

 
Taso IV – Toteutettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen suoralle kohderyhmälle eli liikkujille hankkeen aikana toteu-
tettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mahdollisille portinvartijoille hankkeen aikana toteutettavat toimen-
piteet 

- Toimenpiteet kuvataan ja eritellään tarkemmin taulukon kaksi tasolla A 
 
Taso V – Toivottu muutos liikkumisessa ja/tai asenteissa 

- Kirjaa sarakkeeseen toivottu käyttäytymis-/kulkutapa- tai asennemuutos, jota hankkeella siis ha-
lutaan edistää. 

 
Taulukko 2 – Hankkeen seuranta- ja vaikutusten arviointisuunnitelma 
 
Taulukko 2 on työkalu hankkeen seuranta- ja vaikutusten arviointisuunnitelman laadintaa varten. Taulukon 
2 osalta on tarkoitus täyttää vain kyseisen hankkeen seurannan ja vaikutusten arvioinnin kannalta keskei-
set tasot. Kun hankkeelle on määritetty suora kohderyhmä, tarkastellaan taulukon 2 kaikkia tasoja. Portin-
vartioiden osalta tarkastellaan tasoja A–E. Ensisijaisesti täytettäviä tasoja ovat A, C, F ja H. Lisäksi ennen-
jälkeen-vertailun mahdollistamiseksi taso 2 on keskeinen. 
 
Taulukko on jaettu neljään osaan: 

- olosuhdetekijät (tasot 1–2), 
- toteutettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet (tasot A–D), 
- toivottu muutos liikkumisessa ja/tai asenteissa (tasot E–H), 
- yleiset vaikutukset (taso I). 

 
Kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty tarkastelutason tunnus ja nimi, tähdellä on lisäksi merkit-
ty ensisijaisesti täytettävät tasot. Seuraaviin neljään sarakkeeseen kirjataan hankkeen seurantaa ja vaiku-
tusten arviointia varten tarvittavat tiedot. Ensimmäiseen sarakkeeseen täytetään tarkastelutasokohtaiset 
tavoitteet, toiseen seurantamittarit, kolmanteen seurantamenetelmät ja neljänteen seurannan ajoitus. 
Yksityiskohtaisempi ohjeistus taulukon täytöstä löytyy taulukon jäljestä. 


