
lionsclubs.org 5/21 FI 1

Lionien palveluvaikutuksen 
mittaaminen 

 
Jakaessamme tarinoita ja raportoidessamme vaikutuksestamme 
luomme yhtenäisen järjestön, inspiroimme yhteisöjämme ja saamme 
maailmanlaajuisen yleisön huomion. Tämä opas mahdollistaa 
palveluraportoinnin:

1    Määrittämällä mitä palvelu tarkoittaa lioneille ja leoille. 

2    Kertomalla eri tavoista, joilla lionit mittaavat heidän vaikutustaan.

3    Ohjaamalla jäseniä laskemaan palvelua saaneiden ihmisten lukumäärän.
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Mitä on palvelu? 
 

Lionit ja leot palvelevat monin tavoin, mukaan lukien:

Palveluaktiviteetit: Käytännön palveluaktiviteetit, kuten puiden 
istuttaminen, näönseulonta, kotien uudelleenrakentaminen katastrofien 
jälkeen tai aterioiden tarjoaminen apua tarvitseville. 

 Puolestapuhuminen: Lisätään tietoisuutta kohteista, jotka ovat tärkeitä 
lioneille, kouluttamalla yhteisöjämme heihin vaikuttavista asioista ja 
työskentelemällä muiden kanssa positiivisten muutosten aikaansaamiseksi. 
Joitakin esimerkkejä ovat Strides-kävelyn järjestäminen diabetestiedotuksen 
tukemiseksi tai vierailu paikallisen lainsäätäjän luona sokeiden tai 
näkövammaisten tarpeista keskustelemiseksi. 

 Lahjoitukset: Hyväntekeväisyyslahjoitusten tekeminen yksityishenkilöille 
tai organisaatioille, mukaan lukien Lions Clubs Internationalin säätiölle 
(LCIF). Säätiö seuraa LCIF:lle lahjoitettuja varoja, eikä niitä tarvitse ilmoittaa 
palveluaktiviteettina.

Varainkeruu: Varojen kerääminen palvelumme mahdollistamiseksi. 

Palvelun tukitoimet: Tämä kattaa neljä laajaa luokkaa:

1    Kokousten pitäminen klubinne vahvistamiseksi, jäsenten 
kouluttamiseksi tai muiden palveluaktiviteettien suunnittelemiseksi. 

2    Hallinnollisten tehtävien suorittaminen, kuten asioiden hoitaminen, 
klubin tietojen ylläpitäminen tai raportointi. 

 3    Lions-tapahtumiin, kuten vuosikokouksiin ja foorumeihin 
osallistuminen.

4    Yhteisen ajan viettäminen muiden lionien kanssa. 

Nämä aktiviteetit vaikuttavat lionien myönteisiin vaikutuksiin monin tavoin, 
mukaan lukien uusien jäsenten saaminen klubiin, klubien auttaminen 
säilyttämään jäsenet tarjoamalla positiivisen kokemuksen, valmistelemalla 
lioneita palvelemaan tai hyödyttämällä suoraan palvelemiamme ihmisiä. 

Mitä ei raportoida palveluna?

Monet lionit ja leot palvelevat yhteisöjään klubien, piirien tai 
moninkertaispiirien suunnittelemien toimintojen ulkopuolella. Joitakin 
esimerkkejä ovat aterian tuominen naapurille, vanhemman ajaminen lääkärin 
vastaanotolle tai vapaaehtoistyö heidän kirkossaan. Tämän tyyppinen 
työ on tärkeää ja kiitettävää; sitä ei kuitenkaan pitäisi raportoida lionien 
palveluaktiviteettina. 
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Mittarit
 

Miten lionit ja leot mittaavat palvelunsa vaikutusta

Näitä kutsutaan mittareiksi. Mittareiden avulla kaikki lionit ympäri maailmaa voivat ilmoittaa palvelustaan ja nähdä, 
kuinka paikalliset palvelut mahdollistavat maailmanlaajuisen vaikutuksen. Menestyksen mittaamiseen käytetyt mittarit 
riippuvat palvelun tyypistä. 

Lions Internationalin tällä hetkellä keräämiin mittareihin kuuluvat:

• Aktiviteettien määrä: Jokainen klubin, piirin 
tai moninkertaispiirin ilmoittama aktiviteetti 
lasketaan yhdeksi aktiviteetiksi. 

•  Palveltujen ihmisten lukumäärä: Nämä ovat 
lionspalvelun suoria edunsaajia. Joskus palvelua 
saaneiden ihmisten määrä voidaan laskea 
tarkasti, ja joskus se on arvioitava.

•  Vapaaehtoisten lukumäärä: Palveluhankkeen 
suunnitteluun tai toteuttamiseen osallistuvien 
ihmisten määrä. Koska lionit kutsuvat usein 
ystäviä palvelutyöhön, vapaaehtoisten määrä 
voi sisältää sekä lioneita että ei-lioneita. 

•   Vapaaehtoistyötuntien määrä: 
Palveluprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen 
käytettyjen tuntien määrä. 

•   Kerätyt varat: Kerätty summa, joka käytetään 
palveluaktiviteettien toteuttamiseen tai 
hyväntekeväisyyslahjoituksiin. Tämä voi olla 
peräisin lioneilta, jotka lahjoittavat itse, tai 
varoista, jotka kerätään muilta kuin lioneilta 
varainhankintatapahtuman aikana. 

•  Lahjoitetut varat: Yksilölle tai organisaatiolle 
annettujen hyväntekeväisyysvarojen määrä. 
Säätiö seuraa LCIF:lle lahjoitettuja varoja, eikä 
niitä tarvitse ilmoittaa palveluaktiviteettina, 
mutta jos näiden varojen keräämiseksi 
järjestettiin tapahtuma, tapahtuma voidaan 
raportoida varainhankinta-aktiviteetiksi. 
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Palveluprojektin tyypistä riippuen nämä tiedot ovat joko pakollisia tai valinnaisia 
palvelun raportoimisessa. Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus:

Kerätyt mittarit

Aktiviteettien 
määrä

Palveltujen 
ihmisen 

lukumäärä

Vapaaehtoisten 
 lukumäärä

Vapaaehtois-
tuntien määrä

Kerätyt varat
Lahjoitetut 

varat

Aktiviteetin tyyppi

Palveluaktiviteetit Pakollinen 

(tätä ei tarvitse 
ilmoittaa, 

koska jokainen 
ilmoitettu 
aktiviteetti 
lasketaan 
yhdeksi 

aktiviteetiksi)

Pakollinen Pakollinen Pakollinen Valinnainen Valinnainen

Varainkeruut Valinnainen Valinnainen Valinnainen Pakollinen Valinnainen

Lahjoitukset Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Pakollinen

Kokoukset Valinnainen Pakollinen Pakollinen Valinnainen Valinnainen

Palveluaktiviteetin kohdalla lionien on ilmoitettava palveltujen ihmisten lukumäärä, vapaaehtoisten lukumäärä 
sekä vapaaehtoistuntien määrä. Lionit voivat valinnaisesti ilmoittaa kerätyistä tai lahjoitetuista varoista, jos 
varainhankintaa tai lahjoittamista tapahtuu aktiviteetin aikana. 

Edellä lueteltujen mittareiden lisäksi on monia muita tapoja mitata palvelun vaikutusta. Esimerkiksi 
verenluovutustapahtuman aikana voidaan laskea kerätyt veripussit. Ruoka- tai vaatekeräyksen aikana kerättyjen 
tuotteiden määrä voidaan laskea. Palvelu voi myös luoda hyväntahtoisuuden tai yhteisöllisyyden tunteen, 
houkutella uusia jäseniä klubiin tai kaunistaa julkista tilaa. Vaikka kaikkia näitä tuloksia ei ole mahdollista ilmaista 
määrällisesti, lioneita kannustetaan sisällyttämään ne kunkin aktiviteetin kuvaukseen raportointihetkellä.
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Miten laskea palvelua saaneiden 
ihmisten lukumäärä

Lions International tarjoaa ohjeita 
varmistaakseen, että palveluraportointi 
on täsmällistä ja yhdenmukaista. Lionit ja 
leot ovat kuitenkin palvelunsa todellisia 
asiantuntijoita, ja sellaisenaan heidän on 
luotettava omaan kokemukseensa palvelun 
vaikutuksia mitattaessa ja heitä kannustetaan 
työskentelemään paikallisten asiantuntijoiden 
kanssa aina kun mahdollista.

Vaihe 1
 

Selvitä, onko palvelua saaneiden 
ihmisen lukumäärä vaadittava mittari 

aktiviteettinne kohdalla.

Palvelua saaneiden ihmisten lukumäärä 
vaaditaan vain palveluaktiviteetteihin. 
On monia tilanteita, joissa klubi, piiri tai 
moninkertaispiiri haluaa ilmoittaa palvelua 
saaneista ihmisistä valinnaisena mittarina. 
Joitakin esimerkkejä on alla:

•  Varainhankinta, jossa edunsaajat 
tunnetaan ja he ovat läsnä. Esimerkiksi 
klubi kerää rahaa viiden opiskelustipendin 
rahoittamiseen. Jos opiskelijat ovat läsnä 
ja saavat stipendin tapahtumassa, klubi voi 
ilmoittaa viidestä edunsaajasta. 

•   Lahjoitus, jossa palvelua saavien 
ihmisten määrä tiedetään. Esimerkiksi 
klubi lahjoittaa 10 000 dollaria paikalliselle 
järjestölle, joka kouluttaa palvelukoiria, ja 
kerrotaan, että tämä summa kattaa kahden 
koiran koulutuksen. Tällöin klubi ilmoittaa 
kahdesta palvelua saaneesta ihmisestä. 

• Palveluaktiviteetti on suoritettu kokouksen 
yhteydessä. Esimerkiksi klubi kokoaa 
ateriapaketteja apua tarvitseville perheille 
kuukausittaisen kokouksensa aikana. Jos 
kootaan 50 ateriapakettia, keskimääräinen 
perhekoko on neljä, klubi ilmoittaa 200 
edunsaajaa. 

Vaihe 2  
Selvittäkää, voiko apua saaneiden 
ihmisen lukumäärää laskea 
suoraan. 
Jos näin on, muistakaa pitää kirjaa 
palveluaktiviteetin aikana, esimerkiksi 
merkitsemällä lukumäärät lomakkeelle. 
Jos ei, teidän on arvioitava.

Palvelua saaneiden ihmisten lukumäärä 
on helppo laskea, kun lionit työskentelevät 
suoraan edunsaajien kanssa. Esimerkiksi 
kun klubin jäsenet toimivat vapaaehtoisina 
koulussa opiskelijoiden mentoreina, palveltujen 
ihmisten määrä on mentoroitujen opiskelijoiden 
lukumäärä.

Palvelua saaneiden ihmisten lukumäärä 
on usein arvioitava suoritettaessa 
ympäristöpalveluprojekteja. Ensimmäinen 
vaihe on selvittää kuka edunsaaja on.  

Arvio palvelua saaneista ihmisistä voidaan 
tehdä monin tavoin, mukaan lukien:

• Tutkitaan yleisesti saatavilla olevaa tietoa, 
kuten väestötietoja, jotka löytyvät usein 
verkosta.

• Ota yhteyttä paikallisiin organisaatioihin, 
kuten järjestöihin, hallituksiin, kouluihin, 
puistoalueisiin ja kauppakamareihin.

• Jos klubisi, piirisi tai moninkertaispiirisi 
rahoittaa tai osallistuu 
kumppaniorganisaation, kuten koulun, 
terveyskeskuksen tai ruokapankin, työhön, 
ota yhteys kumppaniorganisaatioon 
ja selvitä, kuinka montaa ihmistä 
lahjoituksenne palvelee.

• Arvio perustuu havaintoihin. Tarkkaile 
esimerkiksi rannan kävijämäärää sinä 
päivänä, kun klubisi järjestää rannan 
siivouksen.
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Vaihe 3  
Selvitä, onko aktiviteettinne 
kertaluonteinen, toistuva vai jatkuva 
aktiviteetti, ja ilmoita edunsaajat sen 
mukaan.

Kertaluonteiset aktiviteetit palvelevat edunsaajia 
kerran ja päättyvät, kun projekti on saatu 
päätökseen. Nämä aktiviteetit voivat joskus kestää 
yli päivän, mutta ne eivät toistu säännöllisesti. 
Esimerkiksi lionit järjestävät diabetekseen liittyvän 
tiedotustapahtuman, kouluttavat 200 ihmistä ja 
raportoivat 200 palvelua saanutta ihmistä. 

Toistuvia toimintoja toistetaan säännöllisesti, 
kuten moottoritien siivous kerran kuukaudessa. 
Tässä esimerkissä kukin yksittäinen moottoritien 
puhdistus voidaan raportoida yhtenä 
aktiviteettina. Autoilijoiden määrä, jotka käyttävät 
moottoritietä jokaisen siivouspäivän aikana, on 
ilmoitettava kyseisessä aktiviteetissa palveltujen 
ihmisten lukumääränä. 

Jatkuvaa toimintaa tapahtuu, kun lionien 
panos palvelee edelleen ihmisiä loputtomiin. 
Infrastruktuurin rakentaminen ja investoinnit 
kuuluvat tähän luokkaan.  

• Kun ilmoitat käynnissä olevista toiminnoista, 
määritä ensin sopivin aikataulu kullekin 
palveluraportille. Tämä voi olla kuukausittain 
kuljetusajoneuvolle, vuosittain koululle tai 
neljännesvuosittain terveysklinikalle. 

•  Raportoi aktiviteetti valitulla aikavälillä 
laskemalla vain tuona aikana palvellut 
edunsaajat. Esimerkiksi koulusta, jossa käy 
100 opiskelijaa vuodessa, voidaan raportoida 
kerran vuodessa, ja 100 edunsaajan 
ilmoitetaan joka kerta. 

•  Jos käynnissä oleva aktiviteetti ei vaadi 
lionien päivittäistä palvelua, kuten 
syöpätutkimuskeskuksen viran tukeminen, 
muista tarkistaa kumppaniorganisaatiosta 
ennen jokaista palveluraporttia varmistaaksesi, 
että palvelua saaneiden ihmisten määrä on 
riittävä, tarkka ja ajan tasalla. 

• Jos meneillään oleva aktiviteetti vaatii jatkuvaa 
ylläpitoa, lionien tulee olla aktiivisesti mukana 
jatkaakseen raportointia aktiviteetista. Joitakin 
esimerkkejä ovat puiston ylläpito tai puhdasta 
juomavettä tarjoavan kaivon kunnossapito. 
Jos sijoitus ei ole enää toimiva, aktiviteettia ei 
pitäisi enää raportoida.
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Erityiset näkökohdat

Käytettyjen silmälasien kerääminen 
ja lahjoittaminen. Voi olla vaikea tietää, 
kuinka montaa ihmistä käytettyjen silmälasien 
lahjoittaminen palvelee. Joissakin tapauksissa 
käytetyt lasit sovitetaan edunsaajan kanssa heidän 
näkönsa korjaamiseksi, ja toisissa tapauksissa 
lasien materiaalit kierrätetään. Lionien tulisi puhua 
silmälasien kierrätyskeskuksen tai kumppanin 
kanssa, jolle he antavat lasit, jotta he ymmärtäisivät 
paremmin, miten niitä käytetään. Nämä tiedot 
auttavat lioneita raportoimaan lahjoituksensa kautta 
palveltujen ihmisten määrän. 

Useat klubit palvelevat yhdessä. Osallistuvien 
klubien tulisi keskustella ja sopia lähestymistavasta 
ennen palveluraportointia. Jos yksi klubi aloitti 
projektin ja teki suurimman osan suunnittelusta, 
lionit saattavat haluta tämän klubin ilmoittavan 
ko. aktiviteetista. Jos kaikki klubit osallistuivat 
tasavertaisesti, lionit saattavat haluta, että jokainen 
klubi raportoi aktiviteetista. Lionien tulisi varmistaa, 
että mittareista, kuten palvelluista ihmisistä, ei 
raportoida useita kertoja. 

Piirin tai moninkertaispiirin aloitteet. Joskus 
piiri tai moninkertaispiiri suosittelee, että kaikki 
klubit hoitavat tietyntyyppistä palvelua tiettynä 
vuonna. Esimerkiksi piirikuvernööri voi pyytää, että 
kaikki piirin klubit keskittyvät diabetesseulontaan. 
Diabetesseulontaa suorittavien klubien tulisi silti 
ilmoittaa niistä klubin yksittäisinä aktiviteetteina. 
Piirikuvernööri voi harkita klubien pyytämistä 
käyttämään yhtenäistä nimeämiskäytäntöä, kuten 
”2020 Piirin aloite: Diabetesseulonta”, jotta voidaan 
helposti nähdä, mitkä aktiviteetit olivat osa tätä 
aloitetta.

Puiden istuttaminen ja hoito. Puiden istutus 
ja hoito ovat suosittuja palvelutoimintoja, joita 
lionit ja leot hoitavat, mutta näistä toiminnoista 
palvelevien ihmisten määrän määrittäminen voi 
olla vaikeaa. Jos lionit voivat yhdessä paikallisten 
asiantuntijoiden kanssa selvittää palveltavien 
ihmisten määrän, heidän tulisi ilmoittaa tämä 
määrä. Jos ei, lionit voivat ilmoittaa istutettujen tai 
hoidettujen puiden lukumäärän. Lions International 
käyttää maailmanlaajuisia parhaita käytäntöjä 
laskeakseen palveltujen ihmisten lukumäärän. 

Aktiviteetit, joka palvelevat useita kohteita. 
Kun raportoit aktiviteetista, valitse ensisijainen 
kohde tai jaa aktiviteetti useisiin aktiviteetteihin 
ja ilmoita niistä erikseen. Jos esimerkiksi 
tarjoatte näköseulontaa ja diabetesseulontaa 
terveysmessuilla, voitte ilmoittaa näön ja 
diabeteksen seulonnat kahtena erillisenä 
aktiviteettina. 

Nimikkoaktiviteetit. Nimikkoaktiviteetti on 
toistuva aktiviteetti, jonka avulla klubi, piiri tai 
moninkertaispiiri voi soveltaa ainutlaatuisia 
vahvuuksiaan ja kykyjään vastaamaan 
paikkakunnan tarpeita. Nimikkoaktiviteetti toimii 
usein osana klubin, piirin tai moninkertaispiirin 
ainutlaatuista identiteettiä. Klubit, piirit tai 
moninkertaispiirit voivat ilmoittaa, että mikä 
tahansa ilmoitettu palvelutoiminta on heidän 
nimikkoaktiviteettinsa, mutta tämä nimitys ei muuta 
raportointiprosessia millään tavalla. 

Palvelun raportointirajat. Lions Internationalin 
vastuulla on varmistaa palveluraportoinnin tarkkuus 
ja uskottavuus. Tästä syystä, kun Lions International 
kokoaa ja raportoi lionien palveluaktiviteeteista, 
rajoitamme yksittäisten klubien palveluaktiviteetit 
seuraavilla tasoilla:

• 3 000 ihmistä palveltu

• 1200 vapaaehtoistyötuntia

• $200 000 dollaria lahjoitettu

• $250 000 dollaria kerätty

Nämä rajat antavat Lions Internationalille 
mahdollisuuden:

• Poistaa tilastolliset poikkeamat, joilla on liian 
suuri vaikutus mittareihin.

• Käyttää konservatiivista lähestymistapaa 
luvuissa, jotka ovat alttiita virheille ja väärin 
lasketuille luvuille.

•  Vähentää maineeseen liittyvää riskiä, joka liittyy 
liian suurien lukujen ilmoittamiseen. 

Lisätietoja

Lisätietoja palveluraportoinnista saa 
osoitteesta lionsclubs.org/fi/service-
reporting

lionsclubs.org/fi/service-reporting
lionsclubs.org/fi/service-reporting

