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KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTI 

Tämä on työkalu koulutuksen itsearviointiin järjestöissä. Se sopii niin pienelle yhdistykselle kuin 
liitollekin suhteuttamalla vastaukset oman toiminnan laajuuteen ja omiin resursseihin. 
Vastausvaihtoehdot ovat ei-osittain-kyllä. Itsearvioinnin tulokset voidaan joko analysoida niin, 
että etistään kehittämiskohteita, mutta vastaukset voi myös pisteyttää kokonaiskuvan samaiseksi 
(ei=0, osittain=1, kyllä=2).  

ei osittain kyllä 

1. Koulutus ja järjestön kehittäminen ja johtaminen
Meillä koulutuksen kehittäminen on linkitetty pitkän 
tähtäimen/strategiseen suunnitteluun. 

Meillä on tarjolla tarpeeksi johtajakoulutusta tai muuten varmistettu, 
että luottamus-/ palkattu johto saa tarvitsemaansa koulutusta ja 
opastusta. 

Keskustelemme koulutuksen kehittämisestä myös kokonaisuutena, 
emme vain yksittäisistä koulutustilaisuuksista. 

2. Koulutuksen suunnittelu ja hallinto
Koulutuksen suunnittelu on meillä systemaattista.

Koulutuksen vastuut on meillä jaettu selkeästi. 

Koulutuksen suunnittelu on linkitetty muun toiminnan suunnitteluun. 

3. Koulutustilaisuudet
Keräämme säännöllisesti palautetta koulutustilaisuuksista.

Olemme onnistuneet koulutustilaisuuksien markkinoimisessa. 

Kehitämme kaiken koulutustoimintamme laatua – niin 
opintotilaisuuksien kuin opintokerhojen kuin muunkin toiminnan. 

4. Kouluttajat, ohjaajat ja muut vastuuhenkilöt
Kouluttajat ja ohjaajat saavat meillä tarpeeksi koulutusta ja tukea.

Koulutuksen vastuuhenkilöt saavat meillä tarpeeksi koulutusta ja 
tukea. 

Meiltä löytyy tarpeeksi vapaaehtoisia tai palkattuja kouluttajia. 

5. Yhteistyö
Järjestämme onnistuneesti koulutusta myös yhteistyössä muiden
järjestöjen tai kumppanien kanssa. 

Olemme kiinnostuneita kehittämään koulutusyhteistyötä. 

Olemme hyvä ja luotettava yhteistyökumppani muille. 
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6. Vapaaehtoisten hallinta

Koulutustoiminnassamme on otettu huomioon vapaaehtoistoiminnan
muutokset. 

Koulutustoiminta on auttanut meitä sitouttamaan vapaaehtoiset 
toimintaan. 

Meillä on tarjolla sopivaa koulutusta eri-ikäisille vapaaehtoisille, tai he 
voivat päästä koulutukseen kauttamme. 

7. Tekemällä oppiminen ja osaamisen hallinta
Koulutuksen lisäksi järjestössämme kiinnitetään huomiota myös
toiminnassa kertyvän osaamisen ja toimijoiden muualta hankkiman 
osaamisen hyödyntämiseen. 

Järjestössämme kiinnitetään huomiota vapaaehtoisten ja palkatun 
henkilökunnan osaamiseen ja sen kehittämiseen. 

Meillä on tapoja siirtää ns. hiljaista tietoa (esim. perehdyttäminen, 
mentorointi) 

8. Koulutuksen vaikutukset
Meillä seurataan koulutuksen vaikutuksia myös pitkäkestoisesti.

Meillä ollaan tyytyväisiä koulutuksen tuloksiin. 

Koulutus vastaa meillä aitoon tarpeeseen. 

Yhteensä 

TULOKSET: 

0-15 pistettä: Voi voi. Koulutus ei suju kovin hyvin, tai siihen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.
Onko tämä tietoinen ratkaisu? Koulutuksen ja yhteisen opiskelun perusteista tulisi käydä yleinen
keskustelu ja valita kehittämiskohteita yhdessä työstettäväksi. Kohteita ei kuitenkaan kerralla
kannata valita liikaa, vaan edetä vähän vähältä, ja tehdä tämä arviointi esim. vuoden päästä
uudelleen.

16-30 pistettä: Ei mene hyvin, mutta ei ihan huonostikaan. Koulutukseen on jonkin verran
panostettu ja sen hyödyt ehkä huomioitu, mutta hyvin todennäköisesti sen suunnittelusta,
organisoinnista ja arvioinnista puuttuu systemaattisuus. Miten sitä voitaisiin lisätä suhteessa
käytössä oleviin resursseihin?

31-45 pistettä: Melko hyvin menee! Onko teillä jokin yksittäinen osa-alue, joka kaipaisi
kehittämistä erityisesti, vai kannattaisiko mielestänne tasaisesti parantaa kaikkea? Usein
järjestöt, joilla koulutus sujuu melko hyvin, kaipaavat toimintaan hieman enemmän
suunnitelmallisuutta. Sen avulla koko koulutustoiminnan vähittäinenkin kehittäminen onnistuu.

46-58 pistettä: Onneksi olkoon! Koulutus tuntuu olevan teillä hyvissä kantimissa. Koskaan ei
kuitenkaan kannata unohtaa sen kehittämistä, vaan aina voi tehdä asiat paremmin! Koulutus on
järjestöissä hyvä sijoitus tulevaisuuteen, joten ennakoinnista voi tällöin olla hyötyä. Hieno tulos!
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