
3. Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen 

3.1 Miten mitata sosiaalisia vaikutuksia? 

Sosiaalisten vaikutusten aikaansaaminen on yksi yhteiskunnallisen yrityksen perustehtävistä. On 

tärkeää, että ne tunnistetaan, ymmärretään ja tehdään näkyväksi yrityksen toiminnassa. 

Yhteiskunnallisella yrityksellä on lähtökohtaisesti sosiaalisia vaikutuksia, sillä yrityksen toiminta 

perustuu niiden aikaansaamiseen. Yrityksen toiminnassa sosiaaliset vaikutukset ovat läsnä 

ajattelussa, keskusteluissa, yrityksestä kerrottaessa ja toiminnan arvioinnissa. Tälle perustalle 

on hyvä rakentaa ja suunnitella toimintaa, mitata ja kertoa yrityksen toiminnan sosiaalisista 

vaikutuksista myös systemaattisemmin ja muodollisemmin. Tätä kautta yrityksen kehitys ja 

sosiaaliset vaikutukset tulevat näkyväksi ja helpommin seurattavaksi. 

Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa tulisi pohtia seuraavia kysymyksiä: 

• Mitä pidemmän aikavälin muutoksia yritys haluaa tehdä yhteisössä, ympäristössä tai 

taloudessa? 

• Mitkä ovat muutosten tärkeimmät mittarit? Mikä saattaa estää yritystä saavuttamasta 

tavoitteitaan? 

• Mitä muita suoria tai epäsuoria vaikutuksia yrityksen toiminnalla on? Ovatko ne 

negatiivisia vai positiivisia? 

• Kenelle yrityksen tulee viestiä vaikutuksista ja millä tavalla (esim. raporttina, 

rahoitusmallina, videona, sosiaalisen median päivityksenä)? 

Kysymyksiin vastaamalla on mahdollista löytää tärkeimmät mitattavat sosiaaliset vaikutukset. 

Tavallisimmat sosiaalisten vaikutusten mittaristot ovat toimintaan osallistujat, luotujen 

työpaikkojen määrä tai toiminnan maantieteellinen kattavuus. Mitä tarkemmin määritellään 

ryhmä, johon halutaan vaikuttaa, sitä tarkempi mittaristo voidaan luoda. 

Jos yrityksen tavoitteena on vaikuttaa ympäristöön, tavallisimmat mittarit ovat roskista 

siivottujen hehtaarien määrä, kierrätettyjen vaatteiden tai muovien määrä, energian säästö ja 

hiilijalanjälki. 

Yhteiskunnallisen yrityksen tulisi voida muuntaa visionsa 3-5 määrälliseksi mittariksi. Mittareiden 

kautta voidaan määritellä, mitä tavoitteita yritys hakee ja mitä tarkoittaa onnistuminen. 

Esimerkiksi yrityksen tavoitteeksi voidaan määritellä tietty määrä istutettuja puita, luotuja 

työpaikkoja tai tehtyjä investointeja 10 vuoden aikana. 



Lue lisää tietoa positiivisten vaikutusten tuottamisesta: 

https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikuttavaa-toimintaa 

https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikutusten-mallinnus 

3.2 Vaikutusten arvioinnin mittareiden valinta 

On tärkeä tietää yrityksen lähtötilanne, kun toiminnan vaikutuksia aletaan mitata. Seuraavat 

asiat tulisi tietää ja tunnistaa yrityksen toimintaympäristöstä: 

Millainen? Millaisia vaikutuksia syntyy ja millä aikavälillä? Miten tärkeitä vaikutukset ovat 

yhteisölle tai ympäristölle? 

Kuka? Keneen vaikutetaan? Millaisena vaikutukset näyttäytyvät niille, joihin ne 

kohdistuvat? 

Kuinka 

paljon? 

Kuinka paljon vaikutuksia syntyy? Määrä, kesto, saavuttavuus ja laajuus. 

Myötävaikutus Miten juuri yhteiskunnallinen yritys tuottaa vaikutuksia? Mitä tapahtuisi joka 

tapauksessa, ilman yritystä? 

Riskit Millaisia riskejä syntyy, jos vaikutukset eivät ole toivottuja? 

Lue lisää tietoa vaikutusten todentamisesta: 

https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikutusten-todentaminen 

Erilaisia vaikutusten arvioinnin mittareita on useita, joten on tärkeää osata tunnistaa ja valita 

oman yritystoiminnan visioiden, tavoitteiden ja haluttujen sosiaalisten vaikutusten kannalta 

sopivimmat mittarit. 

1. Sosiaalisten vaikutusten määrittely 

Pohdi, mitä yhteiskunnallinen yritys tavoittelee muuttavansa. Muuttuuko asioiden tila 

niillä toimilla, jota yritys tekee? Tuleeko muita asioita ottaa huomioon? 

2. Konkreettisten tavoitteiden määrittely 

Sosiaalisille vaikutuksille tulee määritellä konkreettiset tavoitteet. Jos päämääränä on 

tukea koulutusta ja keinona siihen on lisätä opetuksen tukipalveluita, voi konkreettisena 

ja mitattavana tavoitteena olla valmistuneiden opiskelijoiden määrän nousu tai 

arvosanojen parantuminen. 

https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikuttavaa-toimintaa
https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikutusten-mallinnus
https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/vaikutusten-todentaminen


3. Miten tavoitteita voi mitata? 

Mittareita voi olla enemmän kuin yksi ja kaikkien mittareiden ei tarvitse olla määrällisiä. 

Mitä monipuolisimmat mittarit, sitä monipuolisemmin vaikutuksia voidaan havaita. 

Mittareiden tulisi kuitenkin olla tarkkoja ja selkeitä. 

Mittaristojen tulisi mitata toiminnan lisäksi tavoitteita. Jos päämääränä on tukea 

koulutusta lisäämällä opetusten tukipalveluita, täytyy mitata tarjottujen tukipalveluiden 

määrän lisäksi esimerkiksi arvosanojen kehitystä. 

4. Mittareiden seuranta 

Rakennettaessa mittareita on päätettävä, kuinka usein tavoitteita mitataan. Mittaristojen 

seurannan tulisi olla jatkuvaa ja sitä tulisi tehdä tasaisin väliajoin. Tietoja keräämällä 

saadaan tietoa myös toiminnan vaikuttavuudesta. Mittariston seurantaan on syytä nimetä 

vastuuhenkilö. 

5. Arviointi 

Vähintään kerran vuodessa toimintaa on hyvä arvioida. Onko tapahtunut jotakin 

yllättävää? Pitääkö mittareita päivittää? Näkyykö mittaustuloksissa syy-seuraussuhteita 

tai tiettyä kaavaa? On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään, 

selityksiä tai ideoita mittareihin liittyen. 

6. Raportointi ja palaute 

Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta kannattaa raportoida vuosittain. Raporttia voi 

levittää yrityksen verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta sekä lähettää se toiminnan 

tukijoille. Palaute toiminnasta on arvokasta yritykselle, sillä sen kautta toimintaan voi 

saada uusia näkökulmia. 

Kysymykset Toimet 

Mitkä tahot muuttuvat? Ota huomioon kaikki, joita yrityksen toiminnan vaikutukset 

koskettavat: yksilöt, organisaatiot ja ympäristöt. 

Mikä muuttuu? Määrittele sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset, 

niin suorat kuin epäsuoratkin. 

Miten todentaa muutos? Kerää tarvittavat mittarit muutoksen todentamiseksi, älä 

luota vain mielipiteisiin. 

Miten yritys vaikuttaa? Ota huomioon myös kaikki muut toimintaympäristössä 

tapahtuvat muutokset, jotta yrityksen toiminnan vaikutus 

muutoksiin voidaan todentaa. 

Kuinka tärkeitä muutokset ovat? Tunnista, miten muutokset vaikuttavat yksilöihin, 

organisaatioihin ja ympäristöihin. 



3.3 Tiivistelmä 

Määrällisten tavoitteiden mittaaminen on tärkeää, mutta kaikkea ei ole mahdollista mitata 

määrällisin välinein. Määrällisen arvioinnin lisäksi on hyvä tuoda esiin myös toiminnan laadullisia 

tuloksia esimerkiksi tarinoiden muodossa. Onnistunut toiminnan arviointi pitää sisällään sekä 

määrällistä että laadullista tietoa. 

On selvää, ettei yhteiskunnallisten yritysten toiminnan vaikuttavuutta voi arvioida tietyllä, 

samalla mittaristolla. Yhteiskunnallista yritystä perustettaessa onkin tärkeä pohtia toiminnan 

vaikuttavuuden mittaristoa ja sitä, mitä mittareita yritys haluaa valita toiminnan vaikutusten 

esiintuomiseksi. 

Ehkä liiankin usein yhteiskunnalliset yritykset ajattelevat, että yhteiskunnallisesti 

valveutuneiden mittareiden käyttäminen tekee myös liiketoiminnasta vaikuttavampaa, mutta 

pahimmillaan siitä koituu häiriöitä liiketoiminnalle tai se saattaa jopa johtaa liiketoiminnan 

kannalta väärien päätösten tekemiseen. Kaikkein tärkeintä on käyttää sellaisia mittareita, jotka 

ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Työkaluja vaikutusten mittaamiseen 

Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen voi olla monimutkaista ja kallista, mutta myös ilmaisia 

työkaluja on saatavilla. Tässä on muutamia niistä: 

1) Social Accounting and Audit

Social accounting and audit (SAA) on englanninkielinen materiaali, jonka avulla voidaan arvioida 

organisaation tuottamaa sosiaalista arvoa. 

Lisää tietoa: Social Audit Network here. 

2) Loogiset mallit

Organisaatioiden loogiset mallit kuvaavat yrityksen aiottuja vaikutuksia ja niitä tapoja, joilla 

vaikutuksia pyritään saamaan aikaan. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät mallinaan usein 

Business Model Canvasia, jolla voidaan kartoittaa yrityksen toimintaa, arvolupausta ja 

kohdeyleisöä. 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/business-model-canvas 

Kuitenkin kulujen ja vaikutusten arvon ymmärtämiseksi kannattaa käyttää loogista mallia, jossa 

kuvataan: 

• Panoksia – perusrakennetta, materiaaleja ja työvoimaa, jot tarvitaan yrityksen

pyörittämiseen

• Tuotoksia – tuotteita ja/tai palveluita, joita organisaatio luo, ja ulkoisvaikutuksia tai

sivuvaikutuksia ja tahattomia seurauksia tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta

http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-and-audit/
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/business-model-canvas
https://www.socialauditnetwork.org.uk/


• Lopputuloksia– seuraukset, joita yrityksen toiminnasta syntyy aina työntekijöiden 

kokemasta pitkän aikavälin vakaudesta lisääntyneeseen liikenteeseen ja naapuruston 

vaurastumiseen saakka 

Lisää englanniksi: designing your impact logic model. 

3) Vaikuttavuuden arviointi -kanvaasi 

Suomenkielinen työkalu vaikuttavuuden arviointiin, jossa oman toiminnan vaikuttavuutta 

ja yhteiskunnallista merkitystä voidaan arvioida ja jaotella, mistä vaikuttavuus koostuu. 

TYÖKALU VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN - Vaikuttava Yritys 

4) Social Return on Investment (SROI) 

SROI on menetelmä, jonka avulla voidaan rahamääräisesti arvioida organisaation sosiaalisia, 

ympäristöön liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan laskea yrityksen toiminnan 

ja panoksen kautta syntynyttä arvoa. Sen kautta voidaan myös tuoda esille yrityksen toiminnan 

vaikutuksista hyötyneiden sidosryhmien näkökulma. 

Lisää SROI-menetelmästä: https://sroimenetelma.wordpress.com/ 

3.4 Esimerkit 

Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen ja hyödyntäminen 

Käytännön esimerkkejä ja tietoa sekä menetelmiä sosiaalisten vaikutusten 

mittaamiseen ja arviointiin (suomeksi): 

Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen ja hyödyntäminen 

https://medium.com/@Ecotone_PBC/designing-your-impact-logic-models-for-entrepreneurs-and-investors-17528caa3b0f
https://vaikuttavayritys.fi/tyokalu-vaikuttavuuden-arviointiin/
https://sroimenetelma.wordpress.com/
https://www.vates.fi/media/tyollistamisen_ammattilaiset/kirjat/teema-sosiaaliset_vaikutukset_2007.pdf
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