
Julkaise seurantaraportti ja
tiedota siitä kohderyhmälle.

Näin se tehdään!

Hankkeen seuranta on tärkeää, jotta onnistumi-
sista ja epäonnistumisista opitaan. Hankkeessa 
mukana olevat tutkijat seuraavat toimenpiteiden 
suunnittelua ja toteutusta. Tutkijat keräävät 
hankkeen aikana aineistoa havainnoimalla 
tilaisuuksia ja kokouksia, jakamalla kyselylomak-
keita hankkeeseen osallistuville toimijoille ja 
toteuttamalla haastatteluja hankkeen osallisten 
kanssa. Myös määrällisen aineiston kerääminen 
on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan. 

Seuranta on suositeltavaa aloittaa jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Alkumetreillä tehdään 
merkittäviä ratkaisuja, jotka määrittävät hankkeen 
toimintaperiaatteita ja joilla on vaikutuksia läpi 
hankkeen elinkaaren. Hankkeen alkuvaiheessa 
on suositeltavaa kartoittaa eri toimijoiden näke-
myksiä, koska tämä tieto on arvokasta hankkeen 
toteutusta ajatellen.

OTA TALTEEN
HANKKEEN OPIT JA 
KEHITÄ TOIMINTATAPOJA

Mieti, mikä on seurantaraportin kohdeyleisö ja muokkaa tekstiäsi sen mukaisesti. Esimerkiksi 
kunnan päättäjille suunnattu raportti poikkeaa akateemiselle yleisölle suunnatusta julkaisusta.

Ota tutkijat mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin tutkijoille syntyy kattava kuva
hankkeesta sen koko elinkaaren ajalta.
Tutustu syvällisesti aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen hyvissä ajoin. 

Tutkijoiden on suositeltavaa osallistua mahdollisimman paljon hankkeen tilaisuuksiin ja
kokouksiin. Vaikka tilaisuudet eivät välttämättä aina tunnu relevanteilta tutkimustyön kannalta, 
niiden kautta kertyy paljon hiljaista tietoa hankkeen eri toimijaryhmistä ja organisaation
dynamiikoista. Nämä nostavat esille oleellisia teemoja seurantaraporttia varten.
Jos keräät laadullista aineistoa esimerkiksi haastattelujen avulla, pyri tunnistamaan hankkeen 
oleellisia toimijoita. Hankkeissa on usein mukana laaja joukko toimijoita, eivätkä resurssit 
tavallisesti riitä kaikkien näkemyksien kartoittamiseen.

Varaa riittävästi aikaa materiaalin analysointiin ja raportin viimeistelyyn.  

Mitä?

Miten?

Milloin seuranta kannattaa aloittaa?

Aineistosta koostetaan seurantaraportti, joka 
ottaa talteen hankkeen hyvät käytännöt ja havain-
nollistaa prosesseja, joissa on kehittämisen 
varaa. Seurantaraportti voi myös nostaa esille 
esimerkiksi luvitus- ja suunnitteluprosessin 
pullonkauloja, jotka hankaloittavat resurssiviisai-
den ratkaisujen toteuttamista. Seurantaraportin 
materiaalia käytetään hankkeessa mukana 
olleiden toimintatapojen kehittämiseen sekä 
hyödynnetään uusien hankkeiden suunnittelussa.

Alkupuolella kerätty tieto tarjoaa myös hyvän 
vertailupinnan hankkeen lopussa kerätylle aineis-
tolle ja mahdollistaa näin hankkeen aikaan 
saaman muutoksen arvoinnin. Mahdollisuuksien 
mukaan myös hankkeen jälkeinen pitkäaikaisseu-
ranta on suositeltavaa, jotta hankkeen saavutus-
ten pysyvyydestä saadaan tietoa.


