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JOHDANTO 
Tähän oppaaseen on koottu tietoa järjestön ja yhdistyksen arvioinnista monesta näkökulmasta. Materiaali 
sopii niin pienille paikallisyhdistyksille kuin suuremmille järjestöillekin. Sitä voi hyödyntää koulutuksessa 
tai itseopiskelussa. Siitä löytyy myös työkaluja itsearviointiin ja kehittämiskohteiden valitsemiseen. 

Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -opas on kehitetty alunperin vuonna 2008 osana opetusministeriön 
rahoittamaa Opintokeskus Siviksen AKTIVA-hanketta ja se on uusittu vuonna 2012. Materiaalin 
on kirjoittanut Opintokeskus Siviksen suunnittelija Marion Fields. 
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OSA 1: ARVIOINNIN TAUSTAA 

Arvioinnin taustalla vaikuttaa monia erilaisia teoreettisia, käytännön järjestelyihin ja aineiston 
analysointiin liittyviä kysymyksiä. Jotta arviointia olisi mielekkäämpää toteuttaa, on hyvä tutustua sen 
taustoihin ensin. Tässä osiossa pohditaan muun muassa arvioinnin lähtökohtia, menetelmiä, laadun 
käsitettä sekä tiedon keräämistä ja analysointia. Koska arviointi vaikuttaa myös siihen osallistuvien 
ihmisten ja sitä toteuttavien organisaatioiden elämään, tähän osaan on sisällytetty asiaa arvioinnin 
eettisestä ja organisaatiopoliittisesta näkökulmasta. Järjestöarvioinnin taustojen esittely keskittyy 
useimmin yleiseen arviointiin. Tähän osioon on liitetty asiaa myös järjestökoulutuksen arvioinnin 
erityispiirteistä. 

Kun arvioinnin perusteet tunnetaan ja niistä on sovittu, arvioinnin toteuttaminen on helpompaa ja 
mielekkäämpää, ja osallistujat on helpompi sitouttaa. Tästä syystä taustoihin kannattaa tutustua. 

MIKSI ARVIOIDA? 

Arvioinnin merkitys on kasvanut viime vuosina järjestöissä. Esimerkiksi hankerahoitus tulee monesta 
paikasta ja rahoittajilla voi olla erilaisia vaatimuksia arvioinnin suhteen. Järjestön kannattaa kuitenkin 
tehdä arviointia myös itseään varten. Aktiivinen ja tarkoituksenmukainen toiminnan kehittäminen vaatii 
onnistuakseen arviointitietoa. 

Arvioinnin tärkeimmät tehtävät ovat: 1) toiminnan kehittäminen, 2) tilintekovastuullisuuden 
osoittaminen, 3) uuden tiedon tuottaminen. 

Näkyvyyttä ja demokratiaa 

Arvioinnin kautta järjestö tekee itsensä ikään kuin näkyväksi: se saa tietoa toimintansa prosesseista ja 
tuloksista ja usein sellaisistakin asioista, joita ei edes ole tiedostettu. Lisäksi se tuo esiin vapaaehtoisten 
merkittävän panoksen kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Toimintaansa tuntevan järjestön on helpompi 
kertoa itsestään potentiaalisille jäsenille tai vaikkapa rahoittajille. Myös vapaaehtoiset ovat enenevästi 
kiinnostuneita työnsä tuloksista.  

Kansalaisjärjestöjä pidetään yhtenä demokratian kulmakivenä ja monet niistä ovat yhteiskunnallisia 
vaikuttajia, joten niiden omankin toiminnan olisi kestettävä päivänvaloa, erityisesti siksi, että ne vaativat 
läpinäkyvyyttä muilta toimijoilta. Arvioinnin avulla läpinäkyvyyttä ja samalla uskottavuutta voidaan saada 
lisää. (Hyman 2007, Paija & Saukkonen 2007; Kovach jne. 2003.) 

Koulutuksen arviointi on tärkeä osa toiminnan arviointia 

Järjestöillä on monia asioita arvioitavana: vapaaehtoistoimintaa, hankkeita, palvelutoimintaa jne. Miksi 
sitten arvioida koulutusta? Eräs tärkeimmistä syistä on se, että järjestössä tapahtuva koulutus ja 
oppiminen edistävät kaikkea muutakin toimintaa. Niillä on niin pienessä yhdistyksessä kuin suuressa 
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järjestössä tärkeä rooli, vaikka sitä ei aina tiedostetakaan. Koulutuksen arvo on järjestössä yleensä 
välineellinen: sen avulla voidaan edistää perustehtävän tai strategian toteutumista. 

Parhaimmillaan arviointi sitouttaa koulutuksen osallistujat ja kouluttajat ja tuo heidänkin työhönsä 
läpinäkyvyyttä. Koulutuksen arviointi auttaa toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa ja tulevaisuuden 
ennakoimisessa (Fields 2005). Koulutusta arvioimalla järjestö oppii myös paljon muuta jäsenistönsä 
ajatuksista ja tarpeista. 

Eikö se ole vaikeaa? 

Tähän kysymykseen ei ole selkeää vastausta. Toki isojen hankkeiden vaikutuksia selvittävien arviointien 
tekeminen on työlästä ja vaatii kentän hyvän tuntemuksen. Toisaalta arviointia voi tehdä myös 
pienimuotoisesti ja niin, että se niveltyy luontevasti omaan työhön – puhutaankin arvioivasta työotteesta, 
joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työtehtäviä suorittaessa samalla kerätään arviointiin liittyvää tietoa 
sekä pohditaan työn onnistumista. 

Järjestön toimijat, sekä palkatut että vapaaehtoiset, ovat oman toimintansa asiantuntijoita. Heillä on siten 
myös ajatuksia ja ymmärrystä siitä, millainen toiminta on hyvää ja miten toimintaa tulisi kehittää. muun 
muassa näitä kysymyksiä he pystyvät arvioimaan itsekin. 

MITÄ ON LAATU? 

Tässä luvussa tiivistetään ajatuksia laadun olemuksesta ja laatukriteereistä. 

Mitä on laatu? 

Laatu ei ole käsitteenä yksiselitteinen. Sen voidaan yksinkertaistaen sanoa olevan toiminnan kykyä vastata 
odotuksiin ja toiveisiin. Laadun voidaan sanoa myös olevan kykyä tietää, mitkä nämä odotukset ovat, ja 
kykyä oppia sekä käyttää opittua toiminnan kehittämiseen. Laatukriteeri on taas ennalta asetettu kuvaus 
tai taso sille, millaisia nämä toiveet ovat . 

Toimintansa laatuun panostavan järjestön voidaan todeta muun muassa kuuntelevan kaikkia niitä, joita 
sen toiminta koskee ja tuottavan heille hyvää, toimivan avoimesti ja kehittävän toimintaansa jatkuvasti. 

Eräs tapa lähestyä laatua voisi olla kuvata yhdistyksen tai järjestön toiminta ihannetilassa, pohtia, mistä 
osatekijöistä ihannetila koostuu ja sitten muokata onnistumisen kriteerit näille osatekijöille ja sopia 
yhdessä, milloin ne ovat toteutuneet kyllin hyvin. ”Miltä sinusta tuntuu, kun yhdistyksessäsi on kaikki 
oikein hyvin? Mistä tekijöistä hyvä olo koostuu?” 

Laadukas järjestökoulutus syntyy monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tarvitaan onnistunutta 
koulutusta ja innostuneita vetäjiä, aktiivisia jäseniä ja toimivia yhteistyösuhteita. Lisäksi oppijoiden 
erilaisuuden ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen tuottaa laatua. Harvemmin järjestö kuitenkin arvioi 
esimerkiksi koulutusyhteistyön sujumista ainakaan. Järjestökoulutuksen yleensä oletetaan jo itsessään 
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oletusarvoisesti tuottavan parempaa toimintaa, jolloin laadun hallinta jää usein puolitiehen (Fields 2005; 
Hudson 2002; Idänpää-Heikkilä jne. 2000).  

Kuka sanoo, mikä on kyllin hyvää? 

Laadusta puhuttaessa on olennaista pohtia myös sitä, kuka hyvän toiminnan määrittelee. Tästä syystä 
yhdistystä tai järjestöä voi kannustaa itse osallistumaan tähän määrittelyyn, koska se tuntee itse itsensä 
parhaiten ja koska se vastaa toiminnastaan ensisijaisesti jäsenilleen. Kyky tietää ja ennakoida nykyisiä ja 
tulevia tarpeita on tärkeä asia laadun määrittelyssä. Niinpä määrittelyyn tulisi osallistua toimijoita, jotka 
tietävät asiasta jotain ja joita se koskee. Hyvin toimiva laatukriteeri yhdistää järjestössä monia näkökulmia: 
jäsenten, henkilökunnan, palveluiden käyttäjien jne. Kriteereitä luotaessa on hyvä kuulla useita ryhmiä. 

Aina omaehtoinen kriteerien luominen ei kuitenkaan ole mahdollista. Moni järjestö esimerkiksi toteuttaa 
hankkeita, joiden tavoitteita ja tuloksia peilataan usein hankkeen rahoittajan asettamia laatukriteereihin. 
Usein hankkeita varten kerättyä arviointitietoa voidaan kuitenkin hyödyntää myös järjestön itseään varten 
tuottamissa arvioinneissa. 

Laatua kriteereillä? 

Laatukriteerit ovat joko määrällisiä eli numeerisia (esim: ”30 % jäsenistöstä osallistuu kurssille”) tai 
laadullisia sanoin ilmaistuja (esim. ”hankkeen tuloksena sairastuneiden koettu elämänlaatu kohenee”) 
määritelmiä siitä, mihin toiminnan pitäisi vastata. Kriteerit koskevat rakenteita, prosesseja ja tuloksia. 
Yleensä toiminnan arviointiin tulisi valita sekä määrällisiä että laadullisia kriteereitä. Kriteerien tulisi olla 
suhteellisen yksiselitteisiä, eikä niitä tulisi voida manipuloida.  

Kriteereitä on hyvä asettaa: jos esimerkiksi järjestö käyttää paljon varoja ja aikaa koulutukseen, mutta se ei 
vastaa toiminnan asettamia odotuksia, voidaanko sitä kutsua laadukkaaksi? 

Kriteerin tulisi pystyä mittaamaan ja erittelemään, mikä toiminta on hyvää. Järjestön kohdalla sellainen 
kriteeri, että uusien jäsenten koulutukseen saadaan tietty määrä ihmisiä, ei kerro toiminnan laadusta 
mitään (se voi kuitenkin kertoa jotain markkinoinnin toimivuudesta). Sen sijaan hyvän ja innostavan 
vapaaehtoistoiminnan johdantokurssin jälkeen voidaan esim. todeta, että yli 50% osallistujista otti 
järjestöön yhteyttä uudelleen ryhtyäkseen vapaaehtoiseksi.  

Alla on annettu esimerkki uusien ryhmänohjaajien koulutusprosessiin liittyvistä kriteereistä. Oletetaan, 
että järjestö N on aloittamassa uudenlaista kerhotoimintaa, jota vetämään se tarvitsee koulutettuja 
vapaaehtoisia. Koulutus on osa laajempaa prosessia, jolloin kriteereitä tarvitaan arvioimaan niin prosessia 
kuin sen tulosta ja toiminnan mahdollistavia rakenteitakin. Prosessin aikana voidaan laatua arvioida mm. 
seuraavista näkökohdista ja seuraavia ryhmiä kuullen: 

REKRYTOINTI – aikaisempien arviointien ja kirjallisuuden perusteella tiedetään, että 
vapaaehtoistehtävään valittujen haastattelu on motivoiva tekijä. Voidaan ottaa hyvän valmistelun 
kriteeriksi esim., että 75% koulutukseen tulevista uusista ohjaajista haastatellaan etukäteen. Tämä on 
prosessikriteeri, mutta haastattelun avulla koulutus voidaan suunnata vastaamaan osallistujien tarpeita. 
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KOULUTUS – Koulutuksen tulee vastata osallistujien odotuksia, motivoida heitä sekä tarjota käytännön 
työkaluja tehtävän hoitamiseen. Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata sekä laadullisesti että numeerisesti. 
Koska koulutuksen tavoitteena on oppiminen, kriteerien tulisi käsitellä sitä. Esimerkkikriteerinä voisi 
vaikka olla, että vähintään 75 % osallistujista uskoo oppineensa kurssilla niin paljon, että voi suoraan 
ryhtyä ohjaajaksi. 

TEHTÄVÄN HOITO – Tämä osa on koulutuksen vaikutusten arviointia, koska järjestöt yleensä kouluttavat 
jäseniään johonkin tehtävään. Vetävätkö ryhmänohjaajat ryhmiään vielä kahden vuoden päästä? Ovatko 
he ja kerhojen jäsenet tyytyväisiä? Tavoitteeksi voidaan esim. asettaa, että kahden vuoden päästä 50% 
koulutetuista on vielä mukana ja mukanaolijoista 2/3 on vähintäänkin suhteellisen tyytyväisiä. Myös 
koulutuksen osuutta tehtävän hoidon onnistumista on syytä mitata. Osa näistä on lähinnä 
tuloskriteereitä. 

TUKITOIMET – Tähän liittyen voidaan luoda esim. rakenteellisia kriteerejä, kuten että ”toimintakaudella 
(syys-toukokuu) ohjaajilla on aina tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä toimistolla sopivaan 
henkilöön”. Myös mahdollisen ohjauksen koettua laatua voidaan mitata. 

(Opetushallitus 2008; Charities Evaluation Services 2002; Idänpää-Heikkilä jne. 2000)  

 

Mistä tietää, mikä on kyllin hyvää? 

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Paikallisyhdistyksessä toiminnan laatu näkyy esim. 
saavutettuina tuloksina, jäsenten kokemana toiminnan ilona ja jäsenten pysyvyytenä. Jäsenten 
viihtyminen on usein jopa kaikkein oleellisin laatukriteeri, eikä sitä tule väheksyä, koska se luo 
yhteisöllisyyttä. Suuremmassa järjestössä tai liitossa toimintaan käytetään paljon voimavaroja, jolloin 
kriteerit ovat moninaisemmat. 

Jos jollekin toiminnalle luodaan erilliset laatukriteerit, tulee järjestössä miettiä erikseen, mikä on kyllin 
hyvää. Tavoitteiden tulee olla realistisia, mutta myös sen verran haastavia, että niiden toteutuminen ei ole 
itsestään selvää ilman oikein suunnattua toimintaa. Viisaus siitä, milloin esim. koulutus tukee järjestön 
toimintaa tarpeeksi hyvin, asuu järjestössä itsessään.  

 

Kohti laadun hallintaa 

Laadun seuranta ja hallinta ovat pitkäkestoisia prosesseja. Seurannassa erityisen tärkeään asemaan nousee 
toimintojen dokumentointi. Tietotekniikka mahdollistaa dokumentointijärjestelmien käytön ja laadun 
hallintaan löytyy niin kaupallisia kuin ilmaisiakin ohjelmia. Omatkin arkistointijärjestelmät ovat usein 
toimivia. 

Pitkälle edistyneet järjestöt saattavat haluat ottaa käyttöönsä laatujärjestelmiä. Eräs tunnetuimmista 
järjestelmistä on Euroopan laatupalkintojärjestelmä EFQM. Laatujärjestelmissä hyvää on niiden 
yhteismitallisuus ja se, että ne yleisesti kannustavat järjestöjä tekemään systemaattista kehittämistyötä. 
Ne ovat kuitenkin joskus järjestöille liian raskaita toteuttaa ja ne vaativat hyvää johtajuutta ja kaikkien 
osallisten sitoutumista. Tässä oppaassa ei kuitenkaan käsitellä laatupalkintoja sen lähemmin. 
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ARVIOINNIN PERUSTEITA 

”Arviointi on jonkin asian arvon tai ansion määrittelyä.” (Robson 2001, s. 18) 

Arviointi on inhimillistä toimintaa, jonka avulla pyritään selvittämään, mitä hyvää (tai toki myös 
vähemmän onnistunutta) jossakin asiassa on. Järjestömaailmassa arviointi kohdistuu yleensä toimintaan 
ja sen tuloksiin. Toisin kuin kuvailevassa tieteellisessä tutkimuksessa, arvioinnissa haetaan avoimesti 
jonkin asian arvon määrittämistä.  

Arvioinnin tehtäviä voivat olla esimerkiksi toiminnan tilintekovastuullisuuden osoittaminen, toiminnan 
kehittäminen tai hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen. Kulloisestakin tehtävästä määräytyy, 
millaisen asetelman eli toteuttamissuunnitelman arviointi vaatii, millaisiksi arviointikysymykset 
muotoillaan jne. Näistä tulee keskustella etukäteen.  

Arvioinnista ovat osallisia monet ryhmät: järjestön jäsenet ja henkilökunta, palvelujen käyttäjät tai 
asiakkaat, potilasjärjestöissä omaiset, rahoittajat, poliittiset päätöksentekijät jne. Arvioijan tehtävänä on 
”kääntää” arvioinnin kieli ja menetelmät niin, että kaikki ryhmät saavat äänensä kuuluviin ja tulevat 
osallisiksi arvioinnista — erityisesti järjestön palveluiden käyttäjien äänen esiin saaminen koetaan 
tärkeäksi, koska he edustavat usein sellaisia ryhmiä, joiden ääni ei yhteiskunnassa kuulu. 

Järjestössä arviointi on kaikkien asia toiminnanjohtajasta yksittäiseen jäseneen. Tätä varten tulee vaalia 
hyvää arviointikulttuuria. Säännöllinen arviointi auttaa kehittämisessä parhaiten. On tärkeää, että 
arvioinnin laajuus on kohtuullinen, eikä siitä koidu kenellekään taakkaa. Arviointi ei ole itseisarvo: sitä 
tehdään toiminnan parantamiseksi ja sen tulee johtaa oikeisiin, konkreettisiin toimenpiteisiin. Arviointia 
pidetään myös keinona rakentaa yhteishenkeä ja jakaa onnistumisen kokemuksia. 

Joskus kuulee myös puhuttavan siitä, että arviointi voi herättää järjestöissä jatkuvan riittämättömyyden 
tunteen, koska ne asettavat tavoitteensa liian korkealle. Koska järjestöissä pitää myös luovia monenlaisten 
ryhmien ja toiveiden välillä, tavoitteet asetetaan usein epämääräisiksi ja liian väljiksi arviointia varten. 
Tässä usein auttaa realistisempi ja konkreettisempi tavoitteiden asettelu. (Kiijärvi-Pihkala 2009; Hyman 
2007a, 2007b; Virtanen 2007, Robson 2001; Buckmaster 1999.) 

 

Tiedonjanosta toimintaan 

Kun arviointia aletaan järjestössä suunnitella ja toteuttaa, on ensiksi päätettävä arvioinnin tehtävä. 
Tärkeitä kysymyksiä ovat ”miksi ja mitä varten arviointi tehdään?”, ”kuka arvioinnin tekee, kuka sitä 
käyttää?” ja ”miten arviointi toteutetaan?” Kun näihin kysymyksiin on vastattu ja arviointitieto kerätty, 
tämän jälkeen kysytään mm. seuraavia asioita: Toteutuiko toiminta suunnitelman mukaan? Mikä toimi 
hyvin, mikä ei? vastasiko se aitoa tarvetta ja asiakkaiden toiveita? Pysyttiinkö budjetissa? Mitä tästä 
opittiin?  

Arvioinnin kohteita ja tarkoitusperiä on monia. Tässä on lueteltu muutama ja niiden yhteyteen on valittu 
muutama esimerkki koulutuksen arvioinnista. 
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• TARPEET — Mitä tulee tehdä? Tämä voidaan toistaa myös prosessin aikana. Koulutustarpeita 
analysoidaan usein esim. kyselyjen avulla. 

• TAVOITTEET – ovatko mielekkäitä? ovatko saavutettavissa? jne. Tätä tehdään usein esim. pitkän 
tähtäimen suunnittelun yhteydessä. Kouluttajien tulee pohtia tätä myös suhteessa omaan 
koulutukseensa. 

• PANOKSET — Resurssit. Onko tarpeeksi? jne. 

• TUOTOKSET — Laskennalliset panoksista saatavat asiat: kurssit jne. Näitä arvioidaan yleensä 
seurannan avulla. 

• TULOKSET — Välitön hyöty. Kysytään esim. hyödynsaajien mielipiteitä. Koulutuksissa palaute 
kerätään esimerkiksi lomakkeen tai palautekeskustelun avulla. 

• VAIKUTUKSET — Mihin toiminta on vaikuttanut? Sisältää myös ennakoimattomat ja negatiiviset 
vaikutukset. Koulutuksen kohdalla tätä voidaan seurata havainnoimalla toimintaa yhdistyksessä 
koulutuksen jälkeen tai erilaisin jälkikäteiskyselyin. 

• TEHOKKUUS — Panosten ja tuotosten välinen suhde. Olisiko samoilla panoksilla voitu saada 
aikaan enemmän? Järjestötoiminnassa tätä tehdään koulutuksen suhteen, kun resurssit ovat 
pienet. Usein tuloksena on esim. koulutusten keskittäminen tietyille paikkakunnille. 

• VAIKUTTAVUUS — Onko tavoitteet saavutettu? Mikä vaikuttaa mihinkin, milloin ja millä 
ehdoilla? 

 

Arvioinnin tarkoitusperä (esim. projektiarviointi tai järjestön kehittäminen) ja kohde määrittelevät tiedon 
intressin, jonka pohjalta arviointia tehdään. Kun tiedetään, mitä arvioidaan, määritetään 
arviointikysymykset sekä tapa ja menetelmät, jolla tieto hankitaan. Jos esimerkiksi halutaan läpileikkaus 
suuren yhdistyksen jäsenten toiveista toiminnan kehittämistä varten, kysely voi olla paras menetelmä. Jos 
taas halutaan tietää koulutuksen aikaansaamasta hyödystä, vapaaehtoisia voidaan haastatella ja 
havainnoida uudessa tehtävässä. (Evaluation Trust 2007; Virtanen 2007; Seppänen-Järvelä 2004; Robson 
2001.) 

 

Tapoja mallintaa arviointia 

Kun arviointiin valmistaudutaan, mietitään ensin, mikä on arvioinnin kohde. Koko järjestöä voidaan 
arvioida esim. strategian onnistumisen kannalta. Toisaalta voidaan valita jokin järjestön toiminnoista 
arvioitavaksi. Jos arvioinnin kohteena on järjestökoulutus, sitäkin voidaan tarkastella kokonaisuutena, 
mutta sekin voidaan rajata pienemmiksi palasiksi. Voidaan esimerkiksi keskittyä jollain kaudella 
kouluttajakoulutukseen, toisena materiaalien tuottamiseen tai suunnitteluun jne. 

Kun tarkasteltava toiminta on jaettu osiin, voidaan miettiä, mitä tietoa kustakin halutaan kerätä ja miten: 
seurannalla, kyselyillä, haastatteluilla jne.? Kehittämisen kannalta arvioinnin olisi hyvä olla jatkuvaa, 
jolloin siinä korostuvat dokumentointi, seuranta, arvioiva työnote ja itsereflektio.  
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Järjestön arviointi voidaan nähdä myös prosessina, jota havainnollistaa alla oleva kuvio. 

 (Charities Evaluation Services 2002 mukaillen) 

Kuten yllä on kuvattu, ensin tulee pohtia tavoitteita ja sitten vasta hakea tietoa. Tulokset nähdään 
suhteessa tavoitteisin. Tavoitteita voi olla abstraktimpia ”ylätason” tavoitteita (esim. ”vapaaehtoisten 
toimintaedellytykset järjestössämme paranevat”) tai konkreettisempia (esim. vähintään 65 % 
vapaaehtoistoiminnan koulutukseen osallistuneista suosittelisi sitä ystävilleen”). Liian monta tavoitetta ei 
saa kerralla olla, koska niiden arvioimisesta tulee mahdotonta.  

Projektia tai hanketta rakennettaessa samalla voidaan rakentaa ohjelmateoria, jonka avulla jäsennetään 
sitä, ”mitä pitää tehdä toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi” ja miten ”muita vaikutuksia voidaan 
ennakoida” (Borg 2008, s. 22). Teorian rakentamisessa käytetään usein tutkimustietoa, omaa ammatillista 
tietoa, osallisten haastatteluita jne. Ohjelmateoria vaikuttaa tällöin projektin taustalla ja arvioitaessa 
keskitytään joko projektin vaikutuksiin tai vaikuttavuuteen. Ohjelmateoriaa rakennettaessa määritellään 
muun muassa tavoitteet, toimijat sekä keinot ja prosessit ja kirjoitetaan ne auki mahdollisimman hyvin. 
Tärkeää on myös pohtia tuloksia eli sitä muutosta, jonka toiminta saa aikaan. 

Suomessa järjestöjen avuksi on kehitetty Suunta-niminen työkalu, jonka avulla esimerkiksi hankkeen 
tuloksia ja niiden välisiä syy-seuraussuhteita voidaan arvioida jo etukäteen pohtimalla hankkeen sisäinen 
logiikka kuntoon (Soste 2013; Aalto-Kallio ym. 2009; Dahler-Larsen 2005; Charities Evaluation Services 
2002).  

Syitä ja seurauksia? 

Arvioinnissa on tarve ymmärtää syyn ja vaikutuksen välistä suhdetta. Tämä korostuu erityisesti 
arvioitaessa koulutushankkeen kaltaista toimenpidettä ja sen vaikutuksia. Käytännössä tämä on kuitenkin 
vaikeaa, koska aina ei pystytä osoittamaan, mikä on syy ja mikä on seuraus eli kumpi seuraa kummasta. 
Lisäksi on olemassa ulkopuolisia vaikutuksia, joita ei järjestötoiminnan arvioinnissa voida tai ole edes 
mielekästä kontrolloida, etenkin kun monet niistä näkyvät vasta pitkän ajan päästä. Ohjelmateorian 
kaltaista työkalua käyttäen vaikutuksia voidaan kuitenkin ennakoida ja tavoitteet on helpompi saattaa 
selkeään mitattavaan muotoon.  

Järjestöissä vaikuttavuuden arviointi on usein ongelmallista. Klassinen vaikuttavuuden arviointi 
perustuukin kokeelliseen asetelmaan, jossa valitaan kohde- ja verrokkiryhmä, molemmat testataan aluksi, 
aiottu interventio (esim. koulutus) kohdistetaan vain kohderyhmään ja lopuksi testataan lopputilanne. 
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Järjestötoiminnassa tällaisten asetelmien järjestäminen on mahdotonta. Usein tyydytäänkin arvioimaan 
suoritteita. Hankkeen nähdään onnistuneen, jos siinä koulutetaan 100 ihmistä, mutta oppimiseen ja 
yhdistyksen toimintaan kohdistuvat vaikutukset jäävät usein selvittämättä. Vaikutukset ovat kuitenkin 
siis eri asia kuin vaikuttavuus. 

Usein järjestökoulutuksen arviointi nojaa pelkkiin palautelomakkeisiin. Niistä ei useinkaan voida yksin 
tehdä syy-seuraussuhteita koskevia päätelmiä (esim. jos opiskelija vastaa, ettei oppinut kurssilla mitään, 
emme voi tietää, johtuuko se kehnosta opetuksesta vai siitä, että opiskelija saapui paikalle flunssaisena, 
eikä jaksanut keskittyä). Lisäksi tarvitaan usein esim. osallistujien haastatteluja koulutuksen jälkeen, kun 
oppeja jo sovelletaan käytäntöön. Opitun siirtäminen käytäntöön on järjestöissä aito ”pullonkaula”: 
koulutuksen käytännönläheisyyttä pidetään järjestöissä itsestäänselvyytenä, mutta siitä, mitä 
koulutuksesta järjestöissä seuraa, tiedetään yhä yllättävän vähän. (Borg 2008; Virtanen 2007.) 

Raportointi ja osalliset 

Arvioinnista tulee osallisiksi mahdollisesti monia erilaisia ryhmiä, joiden odotukset ja tarpeet luonnollisesti 
vaihtelevat. Jos esimerkiksi hankkeen yhteydessä kysytään vain jonkin ryhmän mielipidettä, sen 
onnistuminen voi näyttää hyvin erilaiselta, kuin jos kaikki osalliset on mietitty etukäteen. 

Osallisten erilaiset tarpeet tulisi ottaa huomioon raportoinnissa. Eri ryhmille voidaan jopa tuottaa erilaiset 
raportit. Raportteja voi olla sekä kirjallisia että suullisia. 

Aineiston analysointi ei ole helppoa. Aineistoa kertyy usein paljon ja kaikki kerätty aineisto tulisi ottaa 
arviointiin mukaan. Sitä tulee myös täydentää siltä osin, kun se ei ole tarpeeksi edustavaa. 
Väärinkäsitysten välttämiseksi arvioijan tulisi tarkistaa havaintojensa paikkansapitävyys prosessissa 
mukana olevilta avainhenkilöiltä. 

Hyvät raportit sisältävät usein sekä määrällistä että laadullista tietoa, jolloin molempien menetelmien 
käyttämisestä olisi hyvä olla ainakin perustiedot. Usein arvioinnin keskeisiksi teemoiksi nousevat aiheet 
ovat joko sellaisia, että niihin löytyy tietoa useammalta ryhmältä tai sitten ne ovat vaikuttaneet jonkin 
yksittäisen ryhmän toimintaan merkittävästi, jolloin niitä kannattaa käsitellä. Aineiston sisäisiä 
yhteneväisyyksiä ja eroja kannattaa havainnoida myös. Osallistujien kommenteilla saadaan tekstiin väriä ja 
heidän äänensä kuulumaan. Aineistoa analysoitaessa tulee koko ajan pohtia, tukeeko aineisto tehtäviä 
johtopäätöksiä aidosti, vai onko analyysin tekijällä omia ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat taustalla. 
Arvioivaan työotteeseen kuuluu kyky pitää nämä kaksi asiaa erillään. 

Jos raportti on pitkä, sen aluksi tule laatia tiivistelmä. Raportin tulisi olla mahdollisimman selkeä ja 
helppolukuinen ja tekstin oheen on hyvä liittää taulukoita ja kuvioita. Arviointiraportissa yleensä 
tiivistelmän jälkeen kuvaillaan asiayhteys (hanke tms.) ja arvioinnin tarkoitus, siinä käytetyt menetelmät, 
arvioinnin tekijöiden tiedot jne. Tämän jälkeen kuvaillaan tulokset ja lopuksi esitellään johtopäätökset, 
suositukset ja liitteet (esim. lomakepohjat). (Evaluation Trust 2007.) 
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ARVIOINNIN ULOTTUVUUKSIA 

Koska arvioinnille on hyvin erilaisia tarpeita ja käyttötarkoituksia, arviointia on myös monta eri tyyppiä. 
Alla esitellään lyhyesti joitain arvioinnin ulottuvuuksia.  

 

Arvioinnin aika? 

Ajallisesti arvioinnilla on kolme ulottuvuutta: etukäteisarviointi, toiminnan aikana tapahtuva jatkuva 
arviointi ja jälkikäteisarviointi. 

Etukäteisarviointia tehdään esimerkiksi koulutushankkeen suunnitteluvaiheessa tarveanalyysien 
muodossa. Silloin kerätään tietoa suunnittelun ja toiminnan tueksi ja pohditaan esim. kyselyiden ja 
haastattelujen avulla, mille kehittämistyössä tai hankkeessa on aito tarve ja kysyntä. 

Koulutuksen ja oppimisen arvioinnissa etukäteisarviointi on myös opiskelijoiden lähtötason mittaamista 
kouluttajan tarpeisiin (diagnostinen arviointi) tai ennustamaan opiskelijan tulevaa oppimista 
(prognostinen arviointi). 

Jatkuva arviointi sisältää myös seurannan ajatuksen. Seurannan avulla kerätään tietoa esimerkiksi 
hankkeen toteutumisesta. Seurannan tulisi olla systemaattista ja suunnitelmallista, jolloin siitä tulee 
luonteva osa työskentelyä. Seurannan tulisi tuottaa sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää arvioinnissa. 
Esimerkiksi, jos koulutusta halutaan tarjota mahdollisimman monelle jäsenelle, osallistujamäärien 
seuranta tuottaa oikeanlaista tietoa. 

Toiminnan ollessa käynnissä arvioinnin tehtävänä on etsiä siitä kehittämisen kohteita ja keinoja näiden 
kehittämiseen. Myös tavoitteiden saavuttamista voidaan analysoida jatkuvasti toiminnan kuluessa. 
Oppimisen arvioinnissa jatkuvan arvioinnin menetelmiä ovat esimerkiksi oppimispäiväkirjat ja portfoliot. 

Jälkikäteisarvioinnissa katsotaan taaksepäin jo tapahtuneeseen. Jälkikäteen arvioidaan yleensä 
esimerkiksi hankkeen tuloksia, pohditaan mitä lisäarvoa hanke on tuonut osallisille ja lisäksi arvioidaan 
tilintekovelvollisuuden toteutumista. Siitä voidaan kuitenkin saada tärkeää tietoa myös esimerkiksi 
koulutussuunnittelun prosesseista. (Esim. Virtanen 2007; Puruskainen 2005; Seppänen-Järvelä 2004). 

 

Formatiivista vai summatiivista? 

Koulumaailmasta tuttuja ovat formatiiviset ja summatiiviset kokeet. Formatiivista ja summatiivista 
arviointia ei kuitenkaan käytetä pelkästään koulutuksen tai oppimisen arvioinnissa, vaan laajemminkin. 
Ne liittyvät osin myös arvioinnin aikakäsitteeseen. Formatiivista arviointia käytetään jonkin prosessin 
aikana, kun taas summatiivinen arviointi päättää ja summaa prosessin. Sen tarkoituksena on yleensä 
tilintekovelvollisuuden toteaminen. 

 

Formatiivinen arviointi: 

• arvioi prosesseja ja kehittää niitä 
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• tarkoituksena on etsiä kehittämisen kohtia ja ongelmia ja kerätä tietoa ja jatkuvaa arviointia esim. 
hankkeen etenemisestä. 

• sisältää seurantaa ja käytettävät menetelmät ovat usein laadullisia, mutta myös numeerinen 
seuranta on käytössä. 

• yleensä sisäistä, tarkoituksena kehittää organisaatiota sisältäpäin. 

• Koulutuksen arvioinnissa formatiivinen arviointi auttaa opiskelija suuntaamaan tavoitteitaan 
prosessin aikana ja kouluttajaa esim. valitsemaan oppimista tulevia menetelmiä. 

 

Summatiivinen arviointi 

• arvioi tuloksia ja vaikutuksia. Tehdään loppuvaiheessa tai jälkikäteen. 

• dokumentoidaan toteutus ja sen vaikutukset. Analysoidaan niiden tuottama ”lisäarvo”. 

• tietoa saadaan seurannan tulosten, asiakirjojen, haastattelujen jne. avulla. Usein tuotetaan 
numeerista tietoa, mutta laadullinenkin tieto on tärkeää. 

• sekä oppimisen arvioinnissa että esim. järjestön hankkeen arvioinnissa yleisöt tulevat usein 
ulkopuolelta (esim. vastavalmistuneita rekrytoivat työnantajat, hankkeen rahoittajat). 

• Koulutuksen arvioinnissa tämä voi sisältää pelkän loppunäytön (esim. koe) tai vaihtoehtoisesti 
myös jatkuvan arvioinnin aikana kerättyjä tuotoksia. 

(Esim. Puruskainen 2005; Seppänen-Järvelä 2004). 

 

Muita arvioinnin ulottuvuuksia 

Tilintekovastuu on luonteeltaan sekä objektiivista että subjektiivista. Kummankaan arvioinnissa ei ole 
pelkästään kysymys ajasta, mutta suoritteiden ja toiminnan sujuvuutta koskea objektiivinen vastuu 
liitetään useammin jatkuvaan arviointiin ja subjektiivinen tuloksiin: esimerkiksi se, onko hankkeessa 
rahankäyttö ollut asiallista, voidaan mitata lain nojalla ”objektiivisesti”, kun taas tuloksiin liittyy aina 
tulkintaa ja tämä vaihtelee organisaatiosta toiseen. Ulottuvuudet täydentävät toisiaan ja usein molempia 
tarvitaan yhtäaikaisesti esim. prosessien arvioinnissa. 

Oppimisen arvioinnissa on yleensä mukana subjektiivinen ulottuvuus. Objektiiviseen oppimistuloksen 
arviointiin voidaan usein päästä vain tietokoneavusteisissa monivalintatesteissä, joissa on vain yksi oikea 
vastaus. Subjektiivisuuden ongelmia (esim. arvioijan ennakkoluulot) voidaan lievittää mm. niin, että 
suoritusta arvioi useampi henkilö. 

Kuka järjestössä toimintaa arvioi on aina oleellinen kysymys. Arviointi on joko itsearviointia, sisäistä 
arviointia tai ulkoista arviointia. Usein arvioinnissa yhdistellään näitä kaikkia, erityisesti suurten prosessien 
kohdalla. Arvioinnin tekijän, tilaajan ja kohteen määritelmät ovat myös liikkuvia. 
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Itsearviointi 

• itsearviointia voivat toteuttaa yksilöt tai organisaatiot

• haetaan reflektiivisesti tietoa omasta toiminnasta

• tarvitsee kuitenkin taustalle oikeaa tietoa tilastoista, asiakirjoista jne. ollakseen luotettavaa

• tietoa kehittämisen tueksi

• sitouttaa osallistujat

Sisäinen arviointi 

• tapahtuu organisaation sisällä, sisäiset tarpeet

• lähellä itsearviointia, toisaalta arvioija voi olla eri kuin itse toimija

• usein pienemmissä hankkeissa riittävää

Ulkoinen arviointi 

• toimeksianto, josta sovitaan ulkopuolisen arvioijan kanssa

• käytetään esim. isoissa hankkeissa ja usein rahoittajan aloitteesta

• erilaisia näkökulmia vuorovaikutukseen arvioinnin kohteen kanssa on monia, vaihdelleen täysin
riippumattomasta (usein tilintekovastuuta korostava) kokonaisvuorovaikutukselliseen, jolloin sekä
arvioija että kohde ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa ja oppivat toisiltaan.

• joskus tarpeen myös organisaation kehittämisessä.

Prosessiarviointi yhdistää ajan eri ulottuvuudet sekä itsearvioinnin, sisäisen ja ulkoisen arvioinnin. 
Järjestöissä projektit ja perustoimintakin koostuvat useista erilaisista prosesseista. Prosessiarviointi etsii 
tietoa muutosprosesseista. Sen tarkoituksena on tukea oppimista organisaatiossa. 

Prosessiarviointi hakee tietoa prosessista itsestään, ei sen vaikuttavuudesta. Sinä halutaan saada prosessi 
palasiksi sen ymmärtämiseksi ja vastaavien prosessien kehittämiseksi. Prosessien arviointi kuitenkin 
palvelee vaikuttavuuden arviointia siten, että sen aikana voidaan helposti saada tietoa toiminnan 
vaikutuksista, myös ennakoimattomista. Prosessiarviointi yhdistelee arvioinnin tyyppejä ja menetelmiä.  

Perinteisesti arvioinnissa yleensä ulkopuolinen arvioija toteaa jonkin asian arvon ja laatii suosituksia, 
mutta arvioinnin kohteet eivät voi vaikuttaa siihen. Niinpä rinnalle on noussut osallistava arviointi, jolla 
tarkoitetaan sitä, että arvioinnin kohteet tulevat itse osallisiksi arviointiin liittyvästä päätöksenteosta ja 
arviointiprosessista aina arviointikriteerien sopimisesta tulosten hyödyntämiseen asti. Samalla he tulevat 
arvioinnista myös vastuullisiksi, mutta kokevat sen hyödyt suuremmiksi ja sitoutuvat voimakkaammin sen 
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tulosten aiheuttamiin toimenpiteisiin. Käytännöllinen ja muuntava osallistava arviointi, joita voidaan 
kutsua myös esim. kehittäväksi ja valtaistavaksi tai voimaannuttavaksi arvioinniksi, ovat eräitä 
osallistavan arvioinnin pääsuuntauksista. 

osallistavan arvioinnin koetaan edistävän myös itsemääräämisoikeutta, demokratiaa jne. Arvioinnin 
menetelmien pitää myös tukea osallisuutta ja vuorovaikutusta. Erityisesti valtaistavan arvioinnin 
tehtävänä on saattaa yksilöt itse ottamaan vastuu arvioinnista, jolloin mahdollisesta ulkopuolisesta 
arvioijasta tulee taustalla vaikuttava tuki ja mahdollistaja, ei prosessin johtaja. Jotkut tämän suuntauksen 
puolestapuhujat korostavat, että voimaantumisen tulisi erityisesti koskea ryhmiä, joiden ääni ei muuten 
yhteiskunnassa kuulu. Osallistujien piirin tulee olla mahdollisimman laaja. 

Kehittävää arviointia (utilization-focused evaluation) toteutetaan osallisten ehdoilla, mutta niin, että 
arvioijalla on myös prosessissa kontrolli. Ideana on, että arvioinnilla tulee olla käyttö, jonka toimintaan 
osallisten ydinjoukko päättää. Samalla he sitoutuvat prosessiin. (Virtual Assessment Center 2008; 
Kivipelto 2008; Virtanen 2007; Fowler jne. 2005, Seppänen-Järvelä 2004; Patton 2002; Robson 2001; Cutt 
& Murray 2000; Fetterman 1996.) 

 

OPPIMISEN JA KOULUTUKSEN ARVIOINNIN PERUSTEITA 

Oppiminen muodostuu ihmistä muuttavista ja kehittävistä prosesseista ja koulutus on toimintaa, joka 
mahdollistaa nämä prosessit. Sekä oppijan ja kouluttajan että koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen 
osallistuvien henkilöiden työtä voidaan tukea arvioinnin avulla. 

 

Koulutuksen ja oppimisen arviointia? 

Valistuksen aikakaudesta asti oppimista on haluttu mitata ja myös kouluarvosanat juontavat juurensa 
valistuksen aikaan. Koulutuksen järjestäjillä on nykyään lakisääteinen velvollisuus arvioida toimintaansa ja 
sen vaikuttavuutta, mutta oppijan rooli on elinikäisen oppimisen aikakaudella korostunut. 

Koulutusmaailmassa puhutaan paljon koulutuksen laadusta ja laadunhallinnasta. Koulutusorganisaatioita 
halutaan kannustaa kehittämään toimintaansa, jolloin laadunhallinnalla on muukin merkitys kuin 
viranomaisvalvonta. Myös opintokeskusten ja samalla niiden jäsenjärjestöjen koulutuksen arvioinnissa 
korostetaan laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta.  Koulutustoiminnan keskeinen tulos on oppiminen ja 
Opetushallituksen laatiman koulutuksen tuloksellisuusmallin mukaan se juuri on koulutuksen 
vaikuttavuutta. Koulutuksen tuloksellisuuden muut osatekijät ovat tehokkuus ja taloudellisuus. 

Kansalaisjärjestöissä kerätään koulutuksista paljon palautetta, mutta usein tämä palaute kertoo 
oppimisesta ja erityisesti opittujen asioiden siirtämisestä käytäntöön varsin vähän. Palaute koskee yleensä 
koulutuksen järjestelyjä.  

Kansalaisjärjestössä palaute voisi keskittyä erityisesti siihen, miten koulutuksen osallistujat ajattelevat 
koulutuksen oppimisen vaikuttavan heidän toimintaansa. Järjestötoiminnassa koulutusta suunnitellaan ja 
toteutetaan toiminnan ehdoilla, jolloin koulutuksen tärkeimpiä mittapuita on yleensä opitun siirrettävyys 
käytännön toimintaan. Siten koulutuksen tulisi vastata jäsenten keskuudesta ja toiminnasta nousevia 
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aitoja tarpeita. Tarpeiden kartoitusta varten varten tarvitaan systemaattisesti kerättävää arviointitietoa 
sekä ennen että jälkeen koulutuksen. 

Koulutuksen arviointi on toki muutakin kuin oppimisen arviointia. Siinäkin voidaan arvioida prosesseja, 
kustannustehokkuutta jne. Kuten muussakin arvioinnissa, tiedon intressistä lähdetään liikkeelle: mitä 
koulutuksesta täytyy ja halutaan tietää? Tämän jälkeen sitten mietitään mitä tietoa halutaan kerätä ja mitä 
menetelmiä keräämiseen käytetään. (Niemi 2006; Fields 2005; Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004 
Broadfoot 1996.) 

Oppija ja arviointi 

Järjestön lisäksi yksittäinen oppijakin tarvitsee arviointia. Paitsi, että hän tarvitsee tietoa edistymisestään, 
arviointi voi auttaa oppijaa tiedostamaan uusia opiskelutarpeita päästäkseen omiin tavoitteisiinsa ja 
samalla tulemaan tietoiseksi jo olemassa olevasta osaamisestaan. Tässä mielessä arviointi mielletään 
”vapauttavaksi”. Aiempaa enemmän on järjestöjen keskuudessa herännyt myös kysymys opitun 
tunnustamisesta ja tunnistamisesta. Yksilön on helpompi esimerkiksi elämäntilanteen muututtua 
hyödyntää oppimaansa toisessa yhdistyksessä, jos hän on tietoinen taidoistaan ja hänellä on siihen 
työkalut. 

Yleisesti oppimisen arvioinnin tavoitteiksi voidaan lukea opiskelijan oppimisen sekä koulutussuunnittelun 
tukemisen. Se tukee myös järjestön toimintaa laajemmin.  

Perinteisessä oppilaitosmaailmassa summatiivisen arvioinnin perusteella määritellään arvosanat ja se 
onkin yllä mainituista tyypeistä eniten ulkomaailmaa (esim. työnantajat) varten. Diagnostinen ja 
formatiivinen arviointi palvelevat enemmän oppijaa ja organisaation sisäisiä prosesseja, ja ovat siten usein 
järjestössä jopa tärkeämpiä. Järjestössä summatiivinen arviointi on kuitenkin tärkeää esimerkiksi silloin, 
kun kyseessä on esim. kouluttajan tai valmentajan näyttökoe tai esimerkiksi pelastuspalvelutoimintaan 
osallistuvan koirakon koe, jotka vaikuttavat siihen, voiko vapaaehtoinen hoitaa jotakin tehtävää.  

Nykyään puhutaan autenttisesta arvioinnista. Esimerkiksi kouluttajaa voidaan havainnoida kouluttamassa 
ja antaa hänelle palautetta. Autenttinen arviointi on luonnollisissa tilanteissa tapahtuvaa arviointia ja 
siihen liittyy vahvasti myös itsearviointi. Oppija kykenee usein itsekin analysoimaan, missä hän onnistui 
jossakin tilanteessa ja missä ei. Pidempien oppimisjaksojen arvioimiseen käytetään usein myös 
portfoliotyöskentelyä, jossa opiskelija ottaa itse parhaimmiksi arvioimiaan näytteitä arvioitavaksi. (esim. 
Karjalainen 2001; Rowntree 1999; Broadfoot 1996.) 

Oppimisteoria myös arvioinnin taustalla 

Samoin kuin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, oppimisteorioista on paljon hyötyä myös silloin 
kun oppimista arvioidaan. 

Tunnetuimmat oppimisteoriat ovat behavioristinen, humanistinen, kognitivistinen ja konstruktivistinen, 
joista jälkimmäinen on kasvattanut viime vuosikymmeninä eniten suosiotaan. Jokaiseen näistä teorioista 
sisältyy myös omanlaisensa ihmiskäsitys. Järjestökoulutusta suunniteltaessa tulisi ensin miettiä, millaista 
oppimista halutaan tukea ja sitten miettiä teoriaa. 
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Behaviorismi näkee oppimisen yksinkertaisesti reagoimisena ulkoisiin ärsykkeisiin. Oppimista 
vahvistetaan ulkoisilla palkinnoilla ja rangaistuksilla, mistä seuraa haluttujen asioiden ehdollistuminen. 
Arvioinnissa arvioidaan oppimisen tulosten eli käyttäytymisen muutosta suhteessa annettuihin 
tavoitteisiin. Tätä voidaan mitata esim. drilliharjoituksilla. Palaute annetaan aina ulkoa ja sen tulisi olla 
välitöntä. 

Humanismi korostaa oppijan omaa kokemusta ja yksilön kehitystä, itsereflektiota ja itseohjautuvuutta. 
Aikuiskasvatus perustuu usein humanistiselle oppimiskäsitykselle. Kouluttajan tehtävänä on tukea oppijaa 
tämän kehittymisessä. Myös oppimisen arvioinnissa korostuu itsereflektio: Kokiko oppija omien 
tavoitteidensa tulleen saavutetuiksi? Mitä parannettavaa vielä olisi? 

Kognitivismi oppimisteoriana korostaa oppimisen tiedollista luonnetta ja tiedon käsittelyä. Oppija 
muodostaa maailmasta sisäisiä malleja eli skeemoja, jotka vaikuttavat tiedon käsittelyyn. Oppija on tässä 
mallissa aktiivinen ja kouluttajan toiminnan ja oppimateriaalin tarkoituksena on ohjata oppijaa entistä 
parempaan ongelmanratkaisuun. Tätä myös arviointi ihanteellisesti tukee: Oppijan tulisi saada 
henkilökohtaista palautetta oppimisprosessistaan ja ohjausta sen kehittämiseen. 

Konstruktivismi on saavuttanut viime aikoina suurta suosiota ja monet sen ajatukset ovat sovellettavissa 
järjestöelämään. Konstruktivismin lähtökohta on, että oppijan aiempi kokemus, osaaminen jne. 
muodostavat pohjan oppimiselle, joka taas on tulkintaa aiempiin kokemuksiin nähden. Oppija on tämän 
näkemyksen mukaan aktiivinen tekijä, jolla on myös vastuuta oppimisestaan. Konstruktivismi tukee siinä 
mielessä myös yhteisöllistä järjestöoppimista, että siinä kouluttaja ja oppijat yhdessä muodostavat 
tavoitteet opiskelulle. Niinpä arviointikin tapahtuu parhaiten yhteisarviointina. (Verkkoluotsi 2012; 
Puruskainen 2005, Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004.) 

Palaute osana koulutuksen arviointia 

Järjestötoiminnassa oppimisen tärkeänä tukena on palaute. Sitä voidaan antaa myös muodollisissa 
keskusteluissa, mutta usein palautetta annetaan ja otetaan vastaan epämuodollisissa tilanteissa. Palautetta 
tulee osata sekä antaa että ottaa vastaan. Parhaiten tässä onnistutaan, kun palautetta annetaan tarpeeksi 
usein ja yhteisön ilmapiiri on sellainen, jossa sitä on turvallista antaa ja ottaa vastaan. Koska ryhmässä 
oppiminen on erityisesti järjestötoiminnassa tärkeää, palautekeskusteluja voidaan käydä myös ryhmissä. 
Joskus palautekeskustelun tulokset on myös syytä dokumentoida, kuten silloin, jos keskustelun avulla 
kerätään tietoa koulutuksen onnistumisesta. 

Miten tukea oppimista järjestötoiminnassa? 

Järjestökoulutuksessa oppiminen ei ole luonteeltaan samalla tavalla formaalia kuin koulumaailmassa. 
Tästä syystä sitä arvioidaan hyvin harvoin perinteisin numeroarvosanoin. Koska järjestötoiminnassa 
oppiminen on toimintaan orientoitunutta ja yhteisöllistä, oppijat arvioivatkin yleensä oppimistaan itse 
toiminnassa. (esim. Tie vie 2008, Fields 2005.) 

Järjestötoiminnassa oppiminen voi olla samalla tavalla laadukasta kuin missä tahansa muuallakin 
tapahtuva oppiminen. Onnistuneen koulutustoiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 



17 

koulutusmyönteinen ilmapiiri, suunnitelmallisuus, hyvät kouluttajat, aktiiviset jäsenet ja se, että koulutus 
vastaa aitoa tarvetta.  

Järjestötoiminnassa tapahtuva oppiminen on koulussa oppimista epämuodollisempaa. Oppiminen voidaan 
tällöin edistää muun muassa suunnittelemalla koulutusta niin, että se tukee sosiaalisten verkostojen 
muodostumista alusta asti. Verkostotuminen ja jakaminen ovat tärkeä osa epämuodollisempia 
oppimisprosesseja. Samoin on tärkeää huomata oppijoiden erilaisuus ja hyödyntää sitä. koulutukseen tulee 
luoda hyvä ilmapiiri ja kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti niin, että vähemmän kokeneet tai koulutetut 
osallistujat saavat tunteen siitä, että heitäkin kunnioitetaan ja heidän aikaisemmasta osaamisestaan on 
hyötyä kokeneemmillekin osallistujille. Yhteisöissä tapahtuvassa oppimisessa korostuvat sosiaalisuus ja 
toiminnallisuus. 

Opintokeskus Siviksen ja muualla tehtyjen arviointien mukaan toiminnallisuus ja menetelmät, 
joissa opittua sovelletaan käytäntöön, voisivat tuoda lisää laatua oppimiseen. Tämä siksi, että ne 
saattavat lisätä järjestökoulutuksessa opitun aineksen sovellettavuutta oikeaan toimintaan.  

Järjestötoiminnassa oppimisessa yhteisöllisyys on tärkeä voimavara ja sitä edistämällä luodaan myös hyvät 
olosuhteet oppimiselle. Yhteisöllisyys korostuu erityisesti vertaisopintoryhmissä, jolloin yhteisöllisyyden 
rakentaminen on erityisen tärkeää opintokerhon laadun varmistamisessa. Opintoryhmässä opittu tieto 
prosessoidaan yleensä ryhmässä sosiaalisesti kysymällä, neuvottelemalla, väittelemällä jne. Yhteisesti 
toteutettu arviointi on opintoryhmän toiminnan kannalta tärkeää. (Fields & Plathan 2012; Zepke & Leach 
2006; Fields 2005; Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004). 

Kohti opitun tunnustamista? 

Opitun tunnustamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että yksilö voi saada esim. järjestötoiminnassa 
oppimansa asiat tunnustettua julkisesti ja sisällytettyä johonkin tutkintoon, helpotuksia oppilaitokseen 
hakeutumisessa tai hyödynnettyä niitä esimerkiksi suoraan työelämässä (Opetusministeriö 2004). Opitun 
tunnustamista voi tapahtua myös esimerkiksi yhdistysten välillä, kun vapaaehtoisen taidot aiemmasta 
toiminnasta otetaan huomioon uuteen tehtävään siirryttäessä. Järjestöoppimista kannattaa 
dokumentoida mahdollisimman hyvin, mikä mahdollistaa yksilölle halutessaan sen käyttämisen 

Monissa järjestöissä on myös sisäisiä järjestelmiä opitun tunnustamiseksi. Esimerkiksi urheiluseuroissa 
valmennustoiminta on melko tiukasti säänneltyä. Voidakseen valmentaa tietyllä tasolla yksilö tulee olla 
suorittanut tietty määrä kursseja määrätyllä tasolla. Usein tällaisiin sääntöihin liittyy jokin 
turvallisuusaspekti, jolla halutaan välttää esim. valmennettaville koituvia riskejä. 

Opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen on erilaisia työkaluja. Opintokeskus Siviksen on 
mukana kehittämässä virtuaalisia osaamismerkkejä, joiden avulla vapaehtoinen tai järjestön työntekijä 
voi osoittaa osaamistaan. 
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ARVIOINTITIEDON KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ 

Arviointi on jonkin asian arvon määrittelyä. Tähän tarvitaan tietoa, jota voidaan analysoida ja raportoida. 
Lopullisen tulkintansa kerätty tieto kuitenkin saa siinä vaiheessa, kun sen pohjalta ryhdytään 
toimenpiteisiin. Siksi on pidettävä huolta siitä, että arviointi palvelee käyttötarkoitustaan. 

 

Tiedon intressistä kohti käytäntöä 

Ennen kun tietoa päästään keräämään, pitää arvioinnin tarkoitus olla jo selvillä: mihin me käytämme sitä? 
Tarkoitusperä vaikuttaa paitsi tapaan, jolla tietoa kerätään, myös raportointiin: esimerkiksi 
ammattislangia ei tule viljellä tekstissä, elleivät oletettu lukijat ole ammattilaisia. Periaatteessa 
arviointiraporteissa käytetään tieteellistä kieltä, mutta esitystavan tulisi olla mahdollisimman selkeä. 

Kun arvioinnin tarkoitus on selvillä, tekijän tulisi hankkia tietoa arvioimastaan asiasta, erityisesti silloin, 
jos se ei ole hänelle ennalta tuttu. Ajatus on, että arvioinnin suuntaamiseksi voidaan muodostaa 
jonkinlainen teoria, jos arvioitavalle toiminnalle ei ole ennalta kehitetty ohjelmateoriaa, ja siitä johtaa 
hypoteeseja. Myös aiheeseen vihkiytynen henkilön (esim. sisäistä arviointia tekevän) olisi hyvä lukea 
järjestötoimintaa käsitteleviä arviointiraportteja ja kirjallisuutta ennalta, koska hänellä voi olla 
voimakkaita mieltymyksiä, jolloin ulkopuolisen tiedon käyttäminen auttaa häntä käsittelemään aineistoa 
mahdollisimman objektiivisesti. 

Arvioinnin taustalla vaikuttaa siis ns. tiedon intressi, jonka perustella muotoutuvat arviointikysymykset ja 
tiedonhankinnan suunnitelmat. Arviointikysymykset ovat arvioinnin tarkoitusperän perusteella johdettuja 
konkreettisia kysymyksiä, joihin halutaan saada vastaus. Niitä varten voidaan myös muotoilla 
indikaattoreita, joiden avulla voidaan selvittää, ollaanko jokin tavoite saavutettu. Arviointikysymykset 
määritellään kulloinkin uudestaan, mutta tavallisesti kysytään esim. seuraavia asioita: 

 

• Tehtiinkö sitä, mitä suunniteltiin? Jos ei, miksi ei? 

• Toteutuivatko jotkin hankkeen osiot muita paremmin ja miksi? 

• Pystyttiinkö toimimaan kustannustehokkaasti? 

• Vastattiinko hankkeen avulla käyttäjien tarpeisiin? 

• Mitä hanke merkitsi osallisille ja mitä siitä voidaan oppia? jne.  

 (Evaluation Trust 2007; Virtanen 2007; Seppänen-Järvelä 2004; Robson 2001.) 

 

Ketä tieto palvelee? Esimerkki koulutuksen ja oppimisen arvioinnista 

Arvioinnissa kannattaa hyödyntää monenlaista ja -tasoista tietoa. Yhteen lähteeseen tai menetelmään 
nojaaminen on harvoin hyvä strategia. 
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Erityisesti koulutuksen arviointiin pätee arviointitutkija D. L. Kirkpatrickin (1976; ks. myös Kauppi 1992) 
klassinen nelijako arviointitiedon tasoista. Kirkpatrickin malli on tehty erityisesti koulutuksen 
arvioimiseen, mutta sitä voi soveltaa muussakin toiminnassa. Tähän on lisätty kommentteja siitä, ketä ja 
mitä tarkoitusperää kukin taso palvelee järjestökoulutuksen arvioinnissa. 

1. Reaktiot: mielipiteet ja kokemukset koulutuksesta. Kerätään usein palautelomakkeella ja tällä
tasolla tuotetaan tietoa esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä.

Tämän tasoinen tieto palvelee järjestössä koulutuksen suunnittelijaa ja kouluttajaa. He voivat
panostaa tiedon avulla hyvin toimiviin koulutusmenetelmiin ja oppimisen kannalta suotuisiin
järjestelyihin.

2. Oppiminen: koetut oppimisen sisällöt. Menikö oppi perille? Herättikö koulutus halun oppia lisää?
Tieto kerätään esim. lomakkeella tai palautekeskustelussa. Tämä vaatii osallistujalta jo
itsereflektiota, mutta sitä voidaan kerätä myös lomakkeella.

Tämän tasoinen tieto palvelee esim. kouluttajaa (mitkä menetelmät toimivat parhaiten?) ja oppijaa
(oman oppimisen ja siihen liittyvien tarpeiden tiedostaminen), mutta siitä on järjestölle hyötyä
esim. resursoinnin kannalta: koulutus, joka ei tuota oppimista, on hyödytöntä.

3. Toiminnan muutokset eli taidot ja käyttäytyminen. Opitun siirtäminen käytäntöön. Mitä ja
miten? Tietoa voidaan saada esim. palautekeskustelujen, havainnoinnin, itsearvioinnin ja
haastattelujen avulla. Tieto saadaan yleensä vasta oppimisprosessin loppuvaiheessa tai sen jälkeen.

Tämän tasoinen tieto palvelee erityisesti järjestöä ja sen koulutussuunnittelua, koska opitun
siirtäminen käytäntöön on järjestökoulutuksen avainkysymys. Myös oppijalle on tärkeää saada
palautetta osaamisestaan ja kouluttajakin hyötyy, kun hän saa tietoa kouluttamiensa asioiden
käytännön sovellettavuudesta.

4. Tulokset ja vaikutukset. Saadaan jälkikäteen: Mitä vaikutuksia? Mikä oikeasti muuttui? Tiedon
keruussa tarvitaan monia menetelmiä yhtä aikaa, esim. kyselyitä, haastatteluja jne.

Tämän tasoisen tiedon hankinta palvelee erityisesti koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena tai
osana jotakin hanketta. Tästä voidaan johtaa käytännön toimia koulutussuunnitteluun jne.

Järjestöt keräävät eniten ensimmäisen tason tietoa, mutta se ei yksin riitä kertomaan koulutuksen 
vaikutuksista, vaikka se palveleekin esim. koulutusten käytännön järjestelyjä. Erityisesti tarvittaisiin lisää 
kolmos- ja nelostason tietoa. Miten koulutus oikeasti vaikuttaa toimintaan? 

Tiedon hankinta ja analysointi 

Arvioinnissa käytettävä tieto on määrällistä tai laadullista. Määrällistä tietoa saadaan esim. kyselyiden ja 
seurannan avulla, kun taas laadullisen tiedon keräämisessä ovat mm. haastattelut omiaan. Lomakkeilla 
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voidaan kuitenkin kerätä avokysymysten avulla laadullista tietoa ja laadullistakin aineistoa voidaan saattaa 
numeeriseen muotoon (esim. montako kertaa jokin asia on mainittu). 

Määrällisen tiedon keruun tapoja voivat olla esim. aukkojen täyttäminen numeroin tai sanoin, 
monivalintavastaukset, kyllä/ei -vastaukset tai vaikka havainnoinnin aikana merkityt jonkin asian 
esiintymiskerrat. Määrällisillä menetelmillä laaja aineisto pystytään tiivistämään selkeästi ja 
yleistettävästi, mutta syy-seuraussuhteiden selvittäminen voi olla hankalaa. Niinpä tueksi tarvitaan esim. 
haastatteluja. 

Tiedon kuvaamiseen ja analysointiin tarvitaan erilaisia tunnuslukuja. Osa on laskettavissa käsin, osaa 
tarvitaan soveltuvia tietokoneohjelmia. Yksittäisen koulutustapahtuman palautelomakkeeseen vastaa 
harvoin niin moni vastaaja, että monimutkaisempien menetelmien käyttö olisi mielekästä. Jos esim. 
lomakkeeseen vastaa kuusi henkilöä, jopa prosenttijakaumien esittäminen on turhaa, koska tiedon 
yleistettävyys ei ole kovin korkea. Tämän takia lomakkeilla kannattaa kerätä myös laadullista aineistoa. 

 

• Keskimääräisyyteen perustuvia tunnuslukuja ovat esim. keskiarvo, moodi (tyyppiarvo eli useimmin 
esiintynyt vastaus) ja mediaani (keskimmäinen vastaus, kun kaikki samasta kysymyksestä saadut 
arvot on laitettu jonoon). Usein vastausten joukosta löytyy joitain hyvinkin poikkeavia arvoja, 
jolloin pelkkään keskiarvoon tuijottaminen vääristää helposti tulkintaa. 

• Vastausten hajontaan perustuvia tunnuslukuja ovat mm. vaihteluväli ja keskihajonta, joka kertoo, 
paljonko vastauksissa on keskimäärin vaihtelua. 

• Vastausten keskinäistä suhdetta tai riippuvuutta voidaan analysoida esim. ristiintaulukoinnin ja 
korrelaation avulla. 

• Kun keskinäistarkasteluun otetaan useita muuttujia, tarvitaan monimuuttujamenetelmiä. 
Vastausten tai vastaajien ryhmittelyyn voidaan käyttää faktori- tai klusterianalyysia. 
Varianssianalyysi, regressioanalyysi ja erilaiset logistiset mallit ovat myös käytettävissä, kun 
halutaan selvittää muuttujien keskinäistä riippuvuutta. Näiden menetelmien käyttämiseen 
tarvitaan tilastollista osaamista, eikä niitä käytetä arvioinneissa kovin usein. 

 

Laadullista arviointitietoa kerätään mm. haastattelujen ja avokysymysten avulla. Koulutuksen 
arvioimisessa käytettäviä menetelmiä ovat lisäksi mm. oppimispäiväkirjat ja portfoliot. Laadullinen tieto 
on nimensä mukaisesti mukaan tietoa toiminnan laadusta ja sen avulla saadaan tietoa ”numeroiden takaa”: 
syy-seuraussuhteista jne. Aidot kommentit arviointiraportissa myös lisäävät sen kiinnostavuutta ja samalla 
painoarvoa. Kommentteja lisättäessä tulee miettiä, mitä taustatietoja vastaajista voidaan liittää mukaan, 
ettei heidän anonymiteettinsä vaarannu, jos osallistujille on kerrottu tietoja käytettävän nimettömänä. 
Yhdistyksissä tämän asian tärkeys korostuu, kun vastaajia on vähän, ja he ovat tunnistettavissa. 

Laadullisen tiedon analysoimisessa tulee olla tarkkana, etteivät arvioijan omat mieltymykset ja 
ennakkoluulot vaikuta analyysiin. Aineiston luotettavuus ja yleistettävyys paranevat peilaamalla sitä muilla 
tavoin hankittuun vastaavaan tietoon: voidaan käyttää useita tiedonkeruumenetelmiä, aiempia raportteja, 
tutkimuskirjallisuutta jne. 
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Laadullista tietoa tulee yleensä kerättyä hyvin paljon. Tiedon koodaaminen on hyvin tärkeää. Tiedon 
luokittelu esim. teemoittain vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Usein käytettyjä analyysimenetelmiä ovat mm. 

 

• Sisältöanalyysi. Tässä arvioija erittelee kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa sen sisältöjen 
mukaan, etsien sieltä mm. esiintyvien ilmiöiden esiintymiskertoja, yhteneväisyyttä tai 
eroavaisuuksia. Näiden mukaan aineistoa tiivistetään ja sitä voidaan esittää myös numeerisesti. 

• Teemoittelu. Tämä on usein arvioinnissa käytetty menetelmä. Aineisto järjestetään siitä nousevien 
teemojen mukaisesti niin, että kustakin yksittäisestä haastattelusta otetaan kunkin teeman 
kohdalla käsittelyyn relevantit kohdat. Teemoja esitellään sisällön mukaan ja sen mukaan, miten 
niistä on puhuttu. Mukaan liitetään usein havainnollistavia sitaatteja. 

• Kielellinen tarkastelu, esim. diskurssianalyysi. Tässä aineistoa lähestytään siinä käytetyn kielen 
kautta. miten jostakin asiasta puhutaan? Millaisia arvostuksia puhe paljastaa ja miten se rakentaa 
osallistujien käsitystä siitä todellisuudesta, jossa he toimivat? Joitakin kielellisiä ”koodeja” on 
helppo purkaa ja analysoida, mutta arviointiraporteissa päästään harvoin syvälliseen kielenkäytön 
analysoimiseen. 

 

Aineiston analyysiin tarvitaan jonkin verran metodista osaamista. Arviointi on tieteellistä tutkimusta 
enemmän sidoksissa aineistoonsa, jolloin aineiston käsittely on avainasemassa. (esim. Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2008a ja b; Virtanen 2007, Robson 2001.) 

 

Arviointitiedon käyttäminen 

Arvioinnille on oltava aito tarve ja se tulosten tulee johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Vapaaehtoiset ja 
henkilökunta eivät kauaa jaksa kerätä toiminnastaan tietoa, jos siitä ei ole konkreettista hyötyä. Niinpä 
kannattaa kiinnittää huomiota tiedon käytettävyyteen. 

Arvioinnin raportoinnissa tulee kiinnittää huomiota yleisöön ja sovittaa esitys sen mukaan. Vaikka mitään 
tietoa ei arvioinnissa tulekaan salata, on kuitenkin mietittävä, mistä tiedosta on järjestölle eniten hyötyä. 
Hyötynäkökulma korostuu erityisesti raportin toimenpide-ehdotuksia muotoiltaessa. Raportin tulee olla 
selkeä, johtopäätösten tulee perustua siinä esitettyyn tietoon ja lopuksi annettavien suositusten tulee olla 
osuvia, hyödyllisiä ja realistisesti toteutettavissa. Tieto tulee esittää täsmällisesti ja perustellusti, mutta 
tarpeeksi tiiviisti, että raportti ei jää lukematta. 

Arvioinnin tuloksista tulee keskustella järjestössä. Raportin julkistamisen yhteyteen voidaan esimerkiksi 
järjestää yhteinen tilaisuus. Koska järjestöjen toimijoiden ja toiminnasta osallisten intressit voivat poiketa 
toisistaan suurestikin, tulee varautua myös siihen, että arvioinnin tulokset johtavat konflikteihin. 
Konfliktien purku vaatii neuvottelutaitoa, kompromissien tekemistä jne. Arvioinnin tehtävä on kuitenkin 
edistää yhteistä hyvää, jolloin siitä ei tulisi koitua millekään osapuolelle haittaa. 

Tulosten julkistamista seuraa päätöksenteon ja toimenpiteiden vaihe. Pienenkin järjestön johtamisessa on 
osattava hyödyntää saatavilla olevaa arviointitietoa. Päätöksiä tulee uskaltaa tehdä, mutta on osattava 
myös kuunnella kentän ääntä. Arviointitiedon hyödyntämistä voidaan opiskella yhdessä ja sen 
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aloittamiseen voidaan valmistautua jo arviointiprosessin aikana. Erityisesti silloin, kun käytetään 
osallistavia menetelmiä, on erittäin tärkeää, että kaikki osalliset ovat mukana päättämässä, miten tietoa 
käytetään hyväksi toiminnan kehittämisessä. Muuten tuloksena on näennäisdemokratia. (Aalto-Kallio ym. 
2009; Kivipelto 2008; Hyman 2007b; Virtanen 2007.) 

 

ARVIOINNIN ETIIKKAA JA POLITIIKKAA JÄRJESTÖKENTÄLLÄ 

Arviointi on vastuullista toimintaa, jonka taustalta löytyy myös eettisiä ja moraalisia ulottuvuuksia. Se on 
myös arvoihin ja arvostuksiin sidottua. Se, miten ja kenen ehdoilla arviointia toteutetaan, on luonteeltaan 
hyvinkin poliittista. Politiikalla ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoiteta pelkästään julkisen sektorin 
puoluepoliittista sääntelyä, vaan myös järjestön sisällä toimii oma poliittinen maailmansa. Se rakentuu 
toiminnan periaatteista ja käytännöistä (eli toimintapolitiikasta), valtasuhteista jne. 

Etiikasta puhuttaessa tarkastellaan arviointiprosessin eettisyyttä. Lisäksi eettisestä näkökulmasta tulisi 
pohtia myös arvioinnin sisältöä. Arvioimmeko oikeita asioita? Tämä on tärkeä kysymys: jos arvioinnissa 
kysytään osallistujilta arkaluonteisia asioita, joilla ei kuitenkaan ole merkitystä arvioinnissa, niitä ei tulisi 
kerätä. Lisäksi arvioinnin tarkoituksiin ei kuulu vahingon tekeminen, jolloin sitä ei pitäisi toteuttaa 
esimerkiksi valta-aseman pönkittämiseksi yhdistyksessä. 

 

Arviointietiikan ulottuvuudet ja roolit 

Arvioija, arvioinnin tilaaja ja muut osalliset ovat tärkeässä asemassa, kun pohditaan arvioinnin etiikkaa. 
Erityisesti arvioijan toiminta nousee suurennuslasin alle. Arvioinnin yleisenä periaatteena tulisi olla hyvän 
tekeminen eli sillä tulisi välttää tekemästä haittaa kenellekään (Savolainen & Paija 2008). Toinen tärkeä 
periaate on avoimuus. Kaikkien osallisten tulisi olla tietoisia arvioinnin tarkoituksesta, menetelmistä ja 
prosessin vaiheista. 

Arvioinnin tekijän tulee nauttia autonomiasta. Häntä kuitenkin sitoo vastuu: hänen on pysyttävä 
totuudessa ja perustettava arviointinsa saatavilla olevaan tietoon, salaamatta mitään. Ongelmalliset ja 
kiusalliset asiat tulee myös tuoda esiin. Arvioijan tulee noudattaa arvioinnin tilaajan kanssa tehtyä 
sopimusta ja sitoutua toiminnassaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Arvioijan tulee kohdella osallisia 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Arvioijan kuuluu olla taitojensa ja mahdollisuuksien suhteen 
realistinen ja rehellinen. Aloittelevakin toimija kykenee tekemään pienimuotoista arviointia, mutta 
kokemus auttaa kokonaiskuvan rakentamisessa, kun kyseessä on esim. laajamittainen hanke (UK 
Evaluation Society 2003; Robson 2001). 

Osallistujat (eli he, joiden toimintaa arvioidaan) ovat ryhmä, joille arvioinnista voi koitua eniten 
henkilökohtaista haittaa. Heihin kohdistuvat riskit tulee minimoida. Eräs tärkeimmistä ohjeista on se, että 
näennäisarviointeja tulee välttää. Arviointien pitää olla aitoja ja niiden tulee johtaa aitoihin toimenpiteisiin 
(Savolainen & Paija 2008). Osallistujia tulee kohdella hienotunteisesti. Heiltä tulee hankkia yleensä 
mieluiten kirjallinen suostumus ja heille tulee kertoa, missä tietoa käytetään ja miten. Heillä tulee myös 
olla mahdollisuus ottaa jälkikäteen yhteyttä arvioijaan palautteen antamiseksi. 
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Kun arviointi kohdistuu kaikkiin haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, heitä tulee suojella 
arvioinnin haitoilta erityisen huolellisesti. Esimerkiksi lapsen huoltajalta tulee hankkia kirjallinen 
suostumus osallistumiseen ja lapsen kehitysvaihe tulee ottaa huomioon. Lasten ja nuorten kanssa 
työskennellessä arvioijan tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että osallistujat tietävät etukäteen, mitä 
heiltä odotetaan, heidät on perehdytetty arviointiin ja heillä on tarvittavat taidot (Gong & Wright 2007; 
UK Evaluation Society 2003; Robson 2001). 

Osallistujilta saatavan tiedon käytöstä määrää mm. henkilötietolaki (1999/523). Yksityisyyteen kuuluu 
myös se, että saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja osallistujan henkilöllisyys ei tule julki, ellei 
siitä ole erikseen osallistujan kanssa sovittu. Usein, jos mukana on esim. vaikutusvaltaisia henkilöitä, 
heidän kanssaan voidaan erikseen sopia nimen käytöstä. Toisaalta järjestökouluttajana on ollut hyödyllistä 
lukea palautteita, joihin osallistuja on jättänyt nimensä, koska kriittinenkin omalla nimellä jätetty palaute 
on lisännyt avoimuutta. Kun osallistujalla on turvallinen olo ja käsitys siitä, että häntä ei arvostella, vaikka 
hän sanoisi jotain negatiivista, järjestön avoimuus lisääntyy. 

Myös arviointia tilattaessa tulee ottaa tietyt pelisäännöt huomioon. Tilaajan tulee olla avoin, realistinen ja 
hankkia tarpeisiinsa nähden sopiva ja tarpeeksi kokenut arvioija. Tilaajan tulee noudattaa sopimuksia ja 
mahdollistaa arvioinnin tekeminen tarjoamalla tarvittavat asiakirjat jne. Tilaajan tulee kunnioittaa 
arvioijaa ja tämän autonomisuutta sekä vaalia osallistujien yksityisyyttä ja huolehtia siitä, että heidän 
kommenttejaan ei tuoda julki asiayhteydestä irrotettuna. Tilaajan tulee kunnioittaa arvioinnin tuloksia, 
eikä julkaista esimerkiksi vääristeltyä tietoa, vaikka houkutus esimerkiksi tiedon salaamiseen olisikin 
olemassa (UK Evaluation Society 2003; Robson 2001). 

Arviointikestävyys järjestöissä 

Järjestössä arviointi usein heijastaa niiden monimutkaista ”poliittista” elämää: on esim. henkilösuhteista ja 
historiasta johtuvia ”sanattomia sopimuksia” siitä, että johonkin toimintaan ei kajota, koska se vaikuttaisi 
järjestön sisäiseen dynamiikkaan. Samoin järjestön arviointikestävyyteen vaikuttaa myös avoimuus ja 
ihmisten kyky ottaa vastaan myös kriittistä palautetta ilman, että henkilösuhteet kärsivät siitä 
merkittävästi. 

Järjestössä voi olla käynnissä myös akuutti kriisi (esim. vapaaehtoiset lähtevät), jolloin arviointia ei 
kannata tehdä. Usein kriisit voivat aiheutua ”sokeista pisteistä”, joita ei osata arvioida tai joihin ei osata 
reagoida ennen kuin on liian myöhäistä. Lisäksi sisäisessä järjestön oman väen kesken tehtävässä 
arvioinnissa voidaan törmätä jääviysongelmiin. Tällöin voidaan apua saada ulkopuolisesta arvioinnista. On 
toki myös mahdollista, että samoin kuin yhteiskunnassa, järjestöissä yksilöt käyttävät arvioinnin tuloksia 
omien tarkoitusperiensä edistämiseen yhteisen hyvän sijaan.  Tätä riskiä voidaan minimoida sillä, että 
arviointi on relevanttia, siinä viestitään oikeita asioita oikein, siinä ei mennä henkilökohtaisuuksiin ja se 
on sidottu aidosti ja arkisesti järjestön kehittämistyöhön (Pollit 2006; Fowler jne. 1995). 

Kun järjestössä toteutetaan arviointia, on tärkeää pitää huoli siitä, ettei siitä tule sisäisen vallankäytön 
välinettä (Fowler jne 1995). Tässä auttaa avoimuus: kun arvioinnin periaatteet on selvitetty osallisille, 
prosessit ovat läpinäkyviä ja mahdollisimman monen ääni kuuluu siinä jollain tasolla, arvioinnista tulee 
demokraattisempaa. Jäsenten tasa-arvoisuutta ja demokratiaa korostavissa kansalaisjärjestöissä tämä on 
erityisen tärkeää. 
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Poliittinen tilaus? 

Arviointi tuntuu tulleen järjestöelämään jäädäkseen. Suomessakin eletään entistä enemmän nk. 
näyttöyhteiskunnassa, jossa verovaroin ylläpidettävään toimintaan peräänkuulutetaan enemmän 
läpinäkyvyyttä. Monet järjestöjen hankkeista toteutetaan pitkälti julkisin varoin, joten nekin joutuvat 
enenevästi arvioimaan toimintaansa (Virtanen 2007). 

Rahankäytön seurannan lisäksi arvioinnilla on toinenkin demokraattiseen päätöksentekoon liittyvä 
funktio, joka liittyy poliittisen päätöksenteon laatuun ja rationaalisuuteen. Pystytään tekemään parempia 
ja reilumpia päätöksiä, kun asioista tiedetään tarpeeksi. Avoimuus on tärkeä osa demokratiaa ja arviointi 
parhaimmillaan lisää sitä. Tämä kuitenkin vaatii arvioinnilta eettisyyttä: siinä ei saisi salata mitään, vaikka 
se paljastaisi myös kiusallisia asioita (Hanberger 2006). 

Opintokeskus ja arviointi 

Opintokeskuksen jäsenjärjestöt liittyvät osaksi arviointikoneistoa myös siten, että oppilaitoksina 
opintokeskukset joutuvat arvioimaan tukemaansa koulutusta. Esimerkiksi Opintokeskus Siviksessä 
arvioidaan tietty osuus opintokerhoista ja koulutustilaisuuksista. Tämä on monille jäsenjärjestöille yksi 
monista porteista arvioinnin maailmaan. Tämä on myös esimerkki siitä, kuinka arvioinnissa tulee sovittaa 
yhteen erilaisia tarpeita. Opintokeskus joutuu selvittämään toimintaansa viranomaisille, mutta koulutusta 
toteuttavat järjestöt vastaavat siitä omille jäsenilleen. Kenen ääni arvioinnissa kuuluu ja kuka arvioinnista 
hyötyy? (Fields 2008) 
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OSA2: ARVIOINNIN TIEDONKERUUN 
MENETELMIÄ 
Kun arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet on päätetty, ryhdytään keräämään tietoa. Erilaiset tiedon tarpeet 
vaativat erilaisia menetelmiä. Erilaisilla menetelmillä voidaan kerätä joko määrällistä tai ladullista tietoa tai 
jopa molempia. Usein on esitetty, että hyvä arviointi yhdistää erityyppistä ja eri menetelmillä kerättyä 
tietoa. Menetelmien tulisi tukea toisiaan. 

Tässä osiossa esitellään järjestöarvioinnissa useimmin käytettyjä tiedonkeruun menetelmiä. Esittelyt 
keskittyvät menetelmien taustoihin, käyttötarkoitukseen, etuihin ja haittoihin sekä käytännön vinkkeihin. 

 

KYSELYLOMAKE 

Koulutuspalautteen keruumenetelmänä kyselylomake on usein käytetty ja suosittu. Sitä voidaan käyttää 
muuhunkin arviointiin, koska sen avulla voidaan kerätä runsaasti tietoa tehokkaasti ja usein anonyymisti. 
Lomake voi perinteiseen tapaan olla esim. koulutuksessa jaettava moniste, mutta nykyään on myös 
mahdollista käyttää hyväksi erilaisia verkkopalveluita. Niiden kyselypalveluiden etu on nopeus ja se, että 
ne laskevat erilaisia jakaumia valmiiksi. Ne ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi maksullisia ja 
vastausprosentti voi jäädä pieneksi, vaikka onkin merkkejä siitä, että verkossa vastaamisen suosio kasvaa. 

Kyselylomakkeen välityksellä voidaan kerätä sekä määrällistä että laadullista tietoa. Jos vastaajia on 
monta, laadullista tietoa tuottavien avokysymysten määrää tulee rajoittaa analysoinnin työläyden takia. 
Järjestöjen koulutustilaisuuksiin taas osallistuu usein suhteellisen vähän ihmisiä, joten heidän 
numeerisista vastauksistaan ei voida tehdä päteviä johtopäätöksiä. Tällöin laadullisesta tiedosta on paljon 
hyötyä. 

 

Miten? 

Kuten kaikessa arvioinnissa, kyselylomakkeen muodon ja sisällön taustalla on kulloinenkin tiedon tarve. 
Koulutuspalautetta kerätään usein standardoidun lomakkeen avulla, että kerättävä tieto olisi 
yhteismitallista. 

Lomakkeen tulisi olla ulkonäöltään sellainen, että se houkuttelee vastaamaan. Lisäksi vastausohjeiden 
tulee olla hyvin selkeät. Lomake ei saa olla liian pitkä, mutta sen avulla tulee voida kerätä tarpeeksi 
hyödynnettävää tietoa. Kysymysten tulee olla muotoiltu selkeästi ja ymmärrettävästi. Ne eivät saa olla 
johdattelevia (”Olihan tämä koulutus tarpeellinen?”). 

 

Kuka kysymyksiin vastaa? 

Järjestökoulutuksessa palautelomake jaetaan yleensä kaikille osallistujille. Jos isossa järjestössä halutaan 
arvioida jotakin koko jäsenistöä koskevaa asiaa kerrallaan, lomaketta ei välttämättä voida lähettää kaikille. 
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Silloin tulee turvautua otantaan (jonka menetelmistä löytyy lisää tietoa tutkimusoppaista). Tärkeää on, 
että vastaajajoukko vastaisi koostumukseltaan kyselyn perusjoukkoa (esim. ”koko jäsenistö”), etteivät 
tulokset vääristyisi. 

Koulutuksessa saadaan osallistujat vastaamaan varmimmin, jos lomake täytetään koulutuksen yhteydessä. 
Järjestölle olisi hyvä saada tietoa koulutuksen onnistumisesta vasta myöhemmin, kun osallistujat 
hyödyntävät oppimaansa, mutta jälkikäteen tehtyjen kyselyiden vastausprosentti jää usein pienemmäksi. 

Palautteen antaminen on mielekkäämpää, jos vastaajalla on mahdollisuus saada tietoa tuloksista ja niiden 
aikaansaamista toimenpiteistä. Näistä on hyvä tiedottaa osallistujille. 

 

Mitä kysytään? 

Koska lomakkeessa on tilaa rajallisesti, jokaisen kysymyksen tulee olla tarkkaan harkittu. Tarkemmat 
kysymykset tuottavat yleensä parempaa tietoa kuin hyvin yleisellä tasolla liikkuvat (kuten ”piditkö 
koulutuksesta?”). 

Kysymysten esittämisjärjestys on usein sellainen, että aluksi kysytään taustatietoja ja sitten lomakkeessa 
edetään teemoittain. Teemojen kohdalla yleisemmän tason kysymykset esitetään yleensä ennen 
tarkennettuja kysymyksiä.  

Lomakkeen alkuun tulisi laittaa helppoja kysymyksiä, että vastaaja pääsee vauhtiin. Vaikeasti vastattavat 
kysymykset tulisi sisällyttää keskivaiheille ja vastaajan henkilökohtaisia asioita sisältävät kysymykset kohti 
loppua. Lomakkeen lopussa olisi hyvä olla kiinnostavia ja vastaamiseen kannustavia kysymyksiä, koska se 
voi parantaa todennäköisyyttä vastaamiseen. Kysymystyyppejä on hyvä vaihdella tylsistymisen 
välttämiseksi. 

Kysymysten tulee olla lyhyitä ja ymmärrettäviä. Kahden asian kysymistä samassa kysymyksessä tulee 
välttää (esim. ”Tulisiko peruskoulutuksenkoulutuksen sisältää osion N? Entä jatkokoulutuksen?”). Lisäksi 
tulee välttää kysymyksiä, joihin vastaukset ovat ilmeisiä. Ei myöskään ole järkeä kysyä kysymyksiä, joihin 
kaikki vastaavat positiivisesti. Tämä on suosion kalastelua, joka ei paranna arviointia eikä auta järjestön 
kehittämisessä. 

Määrällisen (numeerisessa muodossa olevan) tiedon keräämiseksi voidaan tietoa kysyä esim. 
seuraavanlaisten kysymysten avulla: 

 

• Valintakysymykset: vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon. esim. sukupuoli. 
 

• Kyllä/ei –kysymykset: Haluaisitko lisää vastaavaa koulutusta?     kyllä    en    en osaa sanoa 
 

• Monivalintakysymykset: Mitä johtajakoulutuksen tulisi sisältää? (valitse yksi tai useampi 
vaihtoehto) + vaihtoehdot esiteltynä. 
 

• Priorisointikysymykset: Aseta alla olevat asiat tärkeysjärjestykseen (1= tärkein…5=vähiten tärkeä). 
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• Mielipidekysymykset: Kysymykset voidaan esittää kysymyksinä tai väittäminä. Esim. ”Olisiko 
koulutus parempi järjestää alkuvuodesta?” tai ”koulutus tulisi järjestää jo alkuvuodesta.” 
Vastausvaihtoehdot annetaan yleensä Likertin asteikoksi nimetyllä mittarilla (esim. 5= täysin 
samaa mieltä, 4= osittain samaa mieltä, 3= osittain eri mieltä, 2= täysin eri mieltä, 1= en osaa 
sanoa). Lisäksi asteikko voi sisältää kohdan ”ei samaa eikä eri mieltä”, mutta se on usein liian 
helppo vaihtoehto. Vastaajat ajattelevat vastaustaan enemmän, jos neutraali vaihtoehto puuttuu. 
Tästä syystä myös en osaa sanoa –vaihtoehdon voi tiputtaa pois. 
 

• Lisäksi numeeriset kysymykset voivat sisältää joitain sanallisesti annettavia osia (kohta ”muu, 
mikä?”) 

 

Laadullisen tiedon keräämiseksi voidaan kysyä esim. seuraavanlaisia asioita: 

 

• Tarkentavat kysymykset: esiintyvät yhdessä numeeristen kysymysten kanssa. ”Perustele 
vastauksesi lyhyesti alle.” 
 

• Jatka lausetta -kysymykset: ”Halusin osallistua tähän koulutukseen, koska…” 
 

• Suorat kysymykset? Mikä tässä koulutuksessa oli mielestäsi hyvää/huonoa?” 

 

Laadullista tietoa keräävien avokysymysten avulla voidaan saada myös tietoa, jota voidaan koodata 
määrällisesti. Niistä saadaan kuitenkin erityisesti sellaista laadullista tietoa, joka selittää syy-
seuraussuhteita, jotka numeeristen kysymysten kohdalla jäävät yleensä epäselviksi.  

Laadullisten kysymysten yhteydessä tulisi kertoa, kuinka pitkän vastauksen vastaajan oletetaan antavan 
(”vastaa 1-2 virkkeellä” jne.). 

 

Hyötyjä ja ongelmia 

Kyselyt ovat hyvä menetelmä silloin, kun halutaan paljon tietoa suhteellisen lyhyessä ajassa. Koska 
lomakkeet ovat strukturoituja ja kaikki vastaajat vastaavat samaan lomakkeeseen, se on myös 
objektiivinen tiedonhankinnan menetelmä. Haastatteluissa haastattelijan persoona voi usein vaikuttaa 
lopputulokseen. Lisäksi numeerisesta tiedosta on hyötyä raportoinnissa, koska osa arviointien lukijoista 
keskittyy lähinnä siihen. 

Kyselylomakkeita analysoitaessa huomio kiinnittyy kuitenkin keskilukuihin, jolloin ääripäistä saatava tieto 
ja yksilön ääni helposti hukkuvat. Myöskään syy-seuraussuhteet eivät aina käy kyselyaineistosta selväksi. 
Toisaalta parin sadan avovastauksen analysointi voi olla työlästä. Keskilukuihin perustuvien analyysien 
esittäminen ei ole erityisen vaikeaa, mutta sofistikoituneemmat analyysimenetelmät vaativat 
tilastotieteellistä osaamista. (Evaluation Trust 2007, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Robson 
2001, 2000; Davidson & Goldfinch 2008; Milne 1998.) 
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HAASTATTELU 

Haastattelujen tekeminen on eräs järjestöjen arvioinnissa eniten käytetyistä menetelmistä. Haastattelujen 
avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa haastateltavien mielipiteistä ja syy-seuraussuhteiden arviointia 
palvelevaa tietoa. Tieto on yleensä laadullista, mutta jossain määrin sitä voidaan esittää myös 
numeerisessa muodossa. 

Haastattelu voidaan tehdä kasvokkain, mutta myös esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Menetelmänä 
haastattelu vaatii toteuttajalta jonkin verran teknistä osaamista, ja ihmissuhdetaidoistakin on apua. 
Haastattelu voidaan nauhoittaa, videoida tai siitä voidaan tehdä muistiinpanot. 

 

Haastattelun tyyppejä 

Strukturoitu – Ennalta rakennetut standardoidut kysymykset kuin kyselylomakkeessa. Lomakkeeseen 
verrattuna etu on kuitenkin vuorovaikutuksessa, vastaaja voi innostua vastaamaan syvällisemmin 
haastattelijan läsnä ollessa. Sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan yhdenmukaisuutta, mutta sen avulla ei aina 
saada kaikkea oleellista tietoa kerättyä. 

Puolistrukturoitu – Tätä menetelmää käytetään arvioinnissa useimmin. Tässä haastattelija on päättänyt 
käsiteltävät teemat ja laatinut osan kysymyksistä. Kysymysten sanamuotoja ja järjestystä voidaan 
kuitenkin vaihtaa keskustelun aikana ja tarkentavia kysymyksiä voidaan tehdä. Haastattelun aikana 
vaihtelevat strukturoitu ja vapaamuotoisempi keskustelu. Menetelmä vaatii haastattelijalta joustavuutta ja 
pelisilmää. 

Strukturoimaton – Tässä menetelmässä käydään vapaamuotoista keskustelua jonkin aiheen ympäriltä. 
Tavoitteena on esim. muodostaa siitä yhteinen käsitys. Menetelmä on joustava ja mahdollistaa syvällisen ja 
usein ennakoimattomankin tiedon saamisen, mutta se mahdollistaa myös aiheesta poikkeamisen ja tiedon 
koodaamisen ongelmia. Haastattelijan tulee olla varsin hyvin perillä siitä, mitä tietoa hän haluaa saada. 

Syvähaastattelu – Tämä menetelmä on lähinnä luonteeltaan strukturoimaton. Siinä käsitellään tiettyjä 
teemoja, mutta se, miten keskustelu etenee, riippuu haastateltavasta. Kysymyksiä jatketaan, kunnes 
käsiteltävä asia on käsitelty tyhjentävästi. Tämä on vaativa menetelmä ja haastattelijan tulee olla osaava. 

 

Kysymystyyppejä haastattelussa käytettäväksi 

Kysymystyyppejä on monenlaisia. Tässä esitellään muutama arvioinnissa helposti hyödynnettävä. 

 

Suljetut kyllä/ei -kysymykset: Näitä voi käyttää esim. taustatietojen keruussa, mutta muuten niitä tulisi 
välttää, koska ne eivät kannusta haastateltavaa kertomaan omista mielipiteistään. 

Esimerkkikysymys: ”Oletko aiemmin osallistunut järjestämillemme kursseille?” 

 

Asteikkokysymykset: Voidaan käyttää tarkentamaan kysyttäviä asioita. 
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Esimerkkikysymys: ”Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka tyytyväinen olit koulutukseen?” 

 

Avoimet kysymykset: Näiden kysymysten avulla haastateltava voidaan saada kertomaan mielipiteistään 
enemmän. Kysymysten tyyppejä ovat esim. 

• suorat kysymykset: ”Mitä mieltä olit koulutusohjelmasta?” 

• lauseen jatkaminen: ”Halusin tulla tähän koulutukseen, koska…” 

 

Ohjaavat kysymykset: Näiden avulla voidaan ohjata keskustelun suuntaa. 

Esimerkkikysymys: ”palataksemme alkuperäiseen teemaamme, miten kehittäisit koulutusta?” 

 

Tunnustelevat kysymykset: Näillä kysymyksillä haetaan esim. ympäripyöreisiin vastauksiin selkeyttä. 
Tunnustelevia kysymyksiä ovat esim. 

• selventävät: ”Voisitko selventää, mitä tarkoitit…?” 

• oikeuttavat: ”Miten päädyit tähän tulokseen?” 

• esimerkkien antaminen: ”Voisitko antaa esimerkkejä tästä asiasta?” 

 

Voimavaroihin tai selviytymiseen liittyvät kysymykset: Näillä yritetään kysellä menneistä esim. 
järjestön toimintaan liittyneistä kriiseistä.  

Esimerkkikysymys: ”Nyt kun olet kertonut yhdistyksesi koulutustoiminnan ongelmista, haluaisin kysyä, 
miten te selvisitte ongelmistanne?” 

 

Tulevaisuuskysymykset tai ”ihmekysymykset”: Tällä kysymystyypillä voidaan hakea esim. 
haastateltavien sitoutumiseen ja järjestön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tulevaisuuskysymykset ovat 
realistisempia, ihmekysymyksillä haetaan ihanteellista tulevaisuuden tilannetta. 

Esimerkkikysymykset: ”Miten kuvaisit toimintaasi yhdistyksessä kahden vuoden päästä?” ”Missä 
tilanteessa haaveilet järjestösi olevan kahden vuoden päästä?” 

 

Tavoitteeseen liittyvät kysymykset: Nämä ovat lähellä mielipidekysymyksiä, mutta ne voidaan liittää 
jonkin tavoitteen kartoittamiseen ja kuvaamiseen. 

Esimerkkikysymys. ”Mitä odotatte tältä hankkeelta?” 
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Motivoivat kysymykset: Näiden kysymysten avulla haetaan erityisesti mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, 
mikä vastaajaa motivoi. Kysymykset koskevat esim. tekemistä ja sen tuloksia tai koettua pakko tai uhkaa. 

Esimerkkikysymys: ”Mikä saa sinut motivoitumaan kouluttajakoulutusten vetämiseen?” 

 

Vältettäviä kysymyksiä 

Seuraavanlaisia kysymyksiä tulisi haastatteluissa välttää: 

• Liian pitkät kysymykset: haastateltava putoaa kärryiltä kesken kaiken. 

• Kahta asiaa samassa kysymyksessä kysyvät asiat? (”Miten yhdistyksesi koulutus nyt toimii ja miten 
parantaisit sitä?”) 

• Ammattislangia tms. sisältävät kysymykset, elleivät kaikki ole asiantuntijoita. Kysymysten tulee 
olla ymmärrettäviä. 

• Johdattelevat kysymykset ja esim. jotakin vastausvaihtoehtoja suosivat kysymykset ("olihan 
koulutus hyvä?". 

 

Käytännön ohjeita haastattelijalle 

• Haastatteluun valitaan osallistujat jollain yhdessä sovitulla tavalla. Haastateltavilta tulee saada 
lupa haastatteluun, mieluiten kirjallisena. Tässä yhteydessä tulee käydä läpi, miten tietoa 
käsitellään. Eettiset pelisäännöt tulee muistaa. 

• Kysymyksiä kannattaa testata etukäteen, että ne ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. 

• Jos haastattelun tallentamiseen käytetään teknisiä laitteita, niiden toimivuus tulee varmistaa 
ennen haastattelua. Nauhoittaminen jännittää usein haastateltavaa, joten istunto voidaan aloittaa 
rentouttavalla keskustelulla ennen varsinaista haastattelua. Nauhoittamiseen tarvitaan 
haastateltavan lupa. Nauhurin piilottaminen kertomatta siitä haastateltavalle on epäeettistä. 

• Keskustelun alussa haastattelija esittelee itsensä. Jos kyseessä on puhelinhaastattelu, tulee kysyä, 
onko hetki sopiva haastateltavalle. Tämän jälkeen kerrotaan haastattelun tarkoitus. Haastattelun 
lopuksi kerrotaan siitä, miten ja mihin tietoja käytetään ja miten haastateltavat saavat tietoa 
arvioinnin tuloksista. 

• Ensivaikutelma on tärkeä. Puhutaan ns. kolme sekunnin säännöstä: haastateltava luo tässä ajassa 
mielikuvansa haastattelijasta. 

• Haastattelijat tarvitsee ihmissuhdetaitoja: hänen tulee osoittaa olevansa kiinnostunut 
haastateltavasta ja kunnioittaa tätä. Haastattelijan tehtävänä ei ole esitellä omia näkemyksiään, 
vaan hankkia tietoa. 
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• Vastaaja kaipaa haastattelutilanteessa rohkaisua. Haastattelija voi kannustaa vastaajaa esim. 
nyökkäämällä, luomalla haastateltavaan kannustavan katseen tai muilla eleillään. Hän voi välillä 
myös sanoa välisanoja, kuten ”mmm”, ”niin” jne. Vastausvaihtoehtoja voidaan myös esitellä esim. 
vaihtoehtokorttien avulla, jossa kaikki mahdolliset vastausvaihtoehdot on annettu. Tämä voi 
rohkaista epävarmaa vastaajaa. 

• Haastatteluun voi liittyä myös valtasuhteita, jotka liittyvät esim. haastateltavien ikään, 
sukupuoleen tai etniseen taustaan. Nämä tulee muistaa ja niiden aiheuttamat mahdolliset 
ongelmat minimoida. 

• Jos haastattelijalta menee jotain ohi esim. muistiinpanoja tehtäessä, haastateltavaa voi pyytää 
tarkentamaan. 

• Kysymysten tulee olla neutraaleja, ei johdattelevia. Niiden tulee myös tuottaa enemmän 
informaatiota kuin pelkän kyylä/ei -vastauksen. Älä kysy: "pidithän koulutuksesta x?" tai edes 
”piditkö kurssista x?” vaan ”mitä pidit kurssista x?”. 

 

Tiedon kerääminen ja raportointi 

Haastattelun aikana keskustelua voidaan tallentaa esim. kirjoittamalla, nauhoittamalla tai videoimalla. 
Koska nauhoitus ei aina kerro koko totuutta tilanteessa, haastattelijan kannattaa joka tapauksessa 
kirjoittaa tilanteesta myös muistiinpanoja. 

Pelkkiin muistiinpanoihin turvautuminen on harvoin suositeltavaa: se hidastaa haastattelua ja 
haastattelijalta jää helposti tärkeitäkin asioita kuulematta. Suositeltavampaa on nauhoittaa tilaisuus ja 
tehdä joitain muistiinpanoja. Ne jäävät jäljelle myös, jos nauhuri ei jostain syystä toimikaan. 

Nauhoitukset litteroidaan usein sanasta sanaan. Silloin, kun tämä ei ole tarkoituksenmukaista, siitä 
kirjataan pääkohdat ylös ja tärkeimmät kommentit sanasta sanaan. 

 

Hyötyjä ja ongelmia 

Haastattelemalla ihmisiä saadaan paljon laadullista tietoa ja tietoa syy-seuraussuhteista. Se onkin hyvä 
menetelmä esim. kyselylomakkeen rinnalla. Tiedon analysointi kuitenkin vaatii viitseliäisyyttä ja aikaa. 

Menetelmän ongelmat liittyvät sen työläyteen: kymmenenkin haastattelun tekeminen ja purku vaativat 
useamman kymmenen tunnin työpanoksen. Lisäksi haastattelijan ennakko-oletukset ja arvostukset voivat 
vaikuttaa haastattelutilanteeseen. Haastattelujen tekeminen on taitolaji, jota oppii parhaiten tekemällä. 
Sitä kannattaa harjoitella ennakkoon tutussa seurassa. (Sosweb 2008, 2007, Evaluation Trust 2007; Harvey 
1998a, 1998b, McAteer 1998). 
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FOKUSRYHMÄ 

Fokusryhmä on arviointien tiedonhankinnassa usein käytetty ryhmähaastattelumenetelmä, jonka avulla 
saadaan kerättyä laadullista tietoa. Sen avulla saadaan halutuista teemoista runsaasti tietoa varsin 
tehokkaasti. Fokusryhmätyöskentelyn keskusteleva ja osallistava ulottuvuus tekee siitä hyvän menetelmän 
järjestöjen käyttöön.  

 

Mitä? 

Fokusryhmässä haastatellaan vetäjän johdolla n. 6-12 ihmistä kerrallaan. Ryhmän ihannekokona pidetään 
n. 8:aa osallistujaa. 

Haastattelumallina fokusryhmä on puolistrukturoitu eli osa kysymyksistä on asetettu tarkemmin ja 
muuten edetään teemoittain. Kysymysten tulisi olla avoimia ja keskusteluun kannustavia. Pelkkiä kyllä/ei -
kysymyksiä tulisi välttää, paitsi johdantona teemoihin. Kysymysten asettelussa edetään yleisestä 
yksityiskohtaiseen ja vähemmän henkilökohtaisesta henkilökohtaisempaan. Fokusryhmä kestää 
useimmiten puolestatoista kahteen tuntiin, jossa ajassa ehditään yleensä käydä läpi n. 5 kysymystä. 

Haastatteluissa korostuu ryhmädynamiikka ja se, miten vastaajat kommunikoivat ja täydentävät toisiaan. 
Järjestötoiminnan yhteisöllisen luonteen takia kommunikaatio ryhmässä on kuitenkin usein luontevaa ja 
menetelmä sopii järjestökentälle hyvin. 

Fokusryhmätekniikalla saadaan paljon tietoa siitä, kuinka saman tai erimielinen ryhmä on jostain asiasta, 
mutta sillä ei varsinaisesti haeta konsensusta. Tärkein asia on tiedon keruu. Työskentelyn osana voidaan 
kuitenkin käyttää esim. äänestykseen perustuvaa nominaaliryhmätekniikkaa, joka on kuvattu 
myöhemmin. 

Keskustelu voidaan nauhoittaa, videoida tai kirjata ylös. Olisi hyvä, että kirjuri on joku muu kuin ryhmän 
vetäjä. 

 

Miten? 

Kun ryhmä kutsutaan koolle, tulee ensiksi miettiä, keitä haastatellaan. Esim. järjestössä haastattelu 
voidaan toteuttaa esim. kouluttajien keskuudessa tai siihen voidaan kutsua eri ryhmien edustajia 
(vapaaehtoiset, työntekijät, asiakkaat jne.). Tähän vaikuttaa tiedon intressi eli se, mitä arvioinnilla 
halutaan selvittää. Vihamiehiä ei kannata samaan ryhmään kutsua. 

Ryhmää varten varataan rauhallinen tila. Mukaan tarvitaan fläppitaulu, kyniä ja paperia, nimilappuja (jos 
ihmiset eivät tunne toisiaan), juotavaa, taltiointivälineet jne. 

Aluksi vetäjä esittelee itsensä ja kertoo, mistä haastattelussa on kyse. Samoin osallistujat esittäytyvät. 
Heille on kuitenkin tärkeää painottaa, että heiltä saatavaa tietoa käsitellään anonyymisti jos tämä on 
tarkoituksena, eikä heidän nimensä näy esim. raportissa. Kirjurille hyvä keino on kirjata kommentit esim. 
vastaajanumeroittain sen mukaan, millä paikalla vastaaja istuu. 
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Haastattelu kannattaa aloittaa yleisluontoisilla kysymyksillä. Kysymykset ja vetäjä eivät saa olla 
johdattelevia, mutta jos vastaukset ovat epämääräisiä, niitä voidaan pyytää tarkentamaan. Osa 
kysymyksistä voi olla vastauskierroksia, mutta hyvä on saada aikaan keskustelua – usein keskustelu 
polveileekin jopa asian viereen, mutta siten voidaan saada ennakoimatontakin tietoa. Aikataulussa olisi 
kuitenkin hyvä pysyä. 

Vetäjän tulisi katsoa, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Jos mukana on paljon hiljaisia osallistujia, 
ryhmä voidaan välillä jakaa pohtimaan jotain kysymystä pienempiin ryhmiin. 

Muistilista fokusryhmän vetäjälle 

VALMISTELU 

1. Paikan ja tilan hankkiminen (riippuen esim. järjestön tilojen käyttöasteesta n. 6 viikkoa ennen
tilaisuutta). Jos fokusryhmä vedetään esim. vuosikokouksen yhteydessä, tilasta pitää sopia etukäteen
järjestäjän kanssa.

2. Haastateltavien valinta ja kutsuminen (4-8 viikkoa ennen, riippuen siitä, kuinka kiireisiä osallistujat
keskimäärin ovat).

3. Kysymysten laadinta ja mahdollinen pilotointi.

HAASTATTELUTILAN VALMISTELU 

5. Istumajärjestys: ympyrä tai puoliympyrä on paras, että osallistujat näkevät toisensa.

6. Vaadittavat tavarat: kyniä, paperia, mahdolliset nimilaput, fläppitaulu, kello jne.

7. Tallennuslaitteet: nauhuri tms. on mukana ja testattu.

8. Varaa tilaan virvokkeita osallistujille.

TILAISUUDEN JÄLKEEN 

9. Käytännön asiat: tilan siivoaminen jne.

10. Muistiinpanojen purkaminen ja raportointi.

11. Osallistujien kiittäminen ja arviointitulosten toimittaminen heille (jos sovittu).

12. Muut toimenpiteet
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Vetäjä paljon vartijana 

Ryhmätyön tulokset ovat pitkälti ryhmän vetäjän työn tulosta. Vetäjälle kokemus on hyvästä, mutta 
kokemattomampikin pystyy vetämään ryhmän, jos hän kiinnittää muutamaan asiaan huomiota. 

Vetäjän tarkoituksena on luoda ryhmään avoin ja mukava ilmapiiri, jossa voidaan puhua kaikesta. Tämä 
lähtee liikkeelle jo esittelyvaiheessa. Vetäjän tulee kannustaa kaikkia ryhmäläisiä puhumaan. Omalla 
ruumiinkielellään ryhmän vetäjä viestii vielä enemmän kuin kysymyksillään. Vetäjän tulisikin osoittaa 
kiinnostusta kaikkien mielipiteitä kohtaan. 

Haastattelun tarkoituksena on kerätä tietoa osallistujilta, ei vetäjältä. Tämän takia vetäjän tulee varoa 
tarkkaan, ettei hän esitä keskustelussa omia mielipiteitään tai tee johdattelevia kysymyksiä. Vetäjän tulee 
osata olla joustava, jos keskustelu lähtee polveilemaan, mutta päättäväisyyttä tarvitaan myös, että 
keskustelu saadaan oikeille raiteille. 

 

Paljon tietoa 

Fokusryhmän aikana saadaan paljon tietoa jostakin asiasta. On raportoijan asia, millä tarkkuudella 
muistiinpanot kuvataan: haastattelut voidaan litteroida sanasta sanaan, mutta niistä voidaan myös kirjata 
pääasiat ja joitain hyviä yksittäisiä kommentteja. Arvioinnin tarkoitusperä määrittää pitkälti sen, miten 
toimitaan. 

 

Hyötyjä ja ongelmia 

Vuorovaikutuksellisen luonteensa takia fokusryhmä sopii hyvin käytettäväksi järjestössä. Se tuo 
tiedonhankintaan yhteisöllisen ulottuvuuden. Fokusryhmä on myös tehokas keino tuottaa paljon tietoa 
lyhyessä ajassa. 

Fokusryhmän ongelmat liittyvät myös ryhmään. Joskus ryhmän vastauksia dominoivat yhden tai kahden 
vastaajan mielipiteet. Lisäksi yksilöiltä ei tilanteessa aina saa tarkkaa tietoa, koska sosiaalinen tilanne 
vaikuttaa vastaamiseen: halutaan usein olla samaa mieltä enemmistön kanssa. (Andrews 2007; Parviainen 
2005, Manwaring 1998.) 
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NOMINAALIRYHMÄTEKNIIKKA 

Nominaaliryhmätekniikka perustuu ryhmätyölle ja siihen voivat osallistua hyvinkin erilaiset osallistujat. 
Ryhmässä voi olla 6-12 osallistujaa. Sitä voidaan käyttää myös esim. fokusryhmien yhteydessä. Tämän 
tekniikan avulla saadaan tietoa siitä, mikä esim. jäsenistön keskuudessa on tärkeää ja mitä tulisi tehdä. 
Menetelmän avulla voidaan myös esittää uusia ideoita ja arvioida niitä. 

 

Miten? 

Ryhmä tarvitsee vetäjän, jonka tehtävänä on johtaa keskustelua ja varmistaa, että kaikki saavat ryhmässä 
äänensä kuuluviin. 

Nominaaliryhmässä voidaan edetä esim. seuraavasti: 

 

1) Ideointi. Osallistujat kirjoittavat paperille tai tarralapuille esim. kolme jonkin kurssin parasta asiaa ja 
asiaa, joita he jäivät kaipaamaan tai kolme kehittämistehtävää järjestössään. Tähän menee n. 10-15 min. 

2) Ideoiden keruu. Vetäjä pyytää jokaista ryhmäläistä kiinnittämään lappunsa taululle, tai esittämään 
ideansa ja kirjaa ne ylös kaikkien nähtäväksi esim. fläppitaululle ja ryhmittelee sitä mukaa, kun ideoita 
esitetään. Tässä vaiheessa ideoita ei arvioida, ne vain kirjataan. Tähän menee n. 15-20 min. 

3) Ideoiden tarkennus. Tässä vaiheessa kustakin ideasta voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä tai niistä 
voidaan käydä yleiskeskustelu. Ideat voidaan esim. käydä läpi kohta kohdalta. Tähän voi käyttää aikaa 
tarpeellinen määrä., 

4) Äänestys. Tämän vaiheen tehtävänä on selvittää, mitä asioita ryhmä pitää tärkeimpinä. Äänestyksen voi 
tehdä esim. niin, että jokaiselle osallistujalle annetaan 10 ääntä, jotka he voivat jakaa haluamallaan tavalla 
(esim. 10 ääntä yhdelle idealle, 1 kymmenelle tai esim. 5, 3 ja 2 ääntä), tai sitten osallistujia voi 
yksinkertaisesti pyytää esim. valitsemaan 3 tai 5 tärkeintä ideaa. Lopuksi äänet lasketaan. Äänet voidaan 
esim. antaa niin, että jokainen käy merkitsemässä omansa tukkimiehen kirjanpidolla fläppitaululle. 

5) Keskustelu. Äänestyksen jälkeen haetaan konsensusta ja valitaan kehittämisen kohteita. Ensin voidaan 
selvittää, onko ryhmä erimielinen äänestyksen tuloksesta eli siitä, mitkä kohdat ovat tärkeimpiä. Jos 
erimielisyyttä on, äänestys voidaan uusia esim. vähentämällä äänestettävien ideoiden määrää. Muuten 
ryhmä voidaan esim. jakaa pareihin ja pohtia, miten tärkeimmiksi osoittautuneita ideoida voidaan lähteä 
kehittämään. 

 

Hyötyjä ja ongelmia 

Tämä menetelmä on hyvin osallistava ja kommunikatiivinen, jolloin se sopii järjestökäyttöön. Se on myös 
tehokas. Menetelmän ongelmana on se, että valtavirrasta poikkeavat ideat jäävät usein huomiotta, vaikka 
nekin ovat usein käyttökelpoisia. Niihinkin kannattaa palata myöhemmin (Manwaring 1998.). 
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SEURANTA 

Seuranta on arvioinnin tueksi tehtävän tiedonkeruun perusmenetelmä, joka on tärkeä osa ns. arvioivaa 
työotetta. Sen hyvänä puolena on olemassa olevan ja toiminnasta kertyvän tiedon hyödynnettävyys. 

Seurantatieto on yleensä numeerista. Sitä ja laadullista tietoa tarvitaan arvioinnissa tukemaan toisiaan. 

Mitä voidaan seurata? 

Seurannan kohteita on monia. Alla on listattu joitain yleisimpiä: 

• Käyttäjätilastot. Onko havaittavissa nousua/laskua? Millä selittyvät?

• Toiminnan suoritteiden (esim. koulutukset) seuranta ja vertaaminen esim. toimintasuunnitelmaan

• Kustannustehokkuutta ym. arviointeja varten tehtävä talousseuranta. Paljonko jokin toiminto saa
maksaa ja paljonko resursseja se tarvitsee ollakseen tehokasta?

• Ajan käyttö. Mihin henkilökunta ja vapaaehtoiset käyttävät aikaansa? Onko se linjassa järjestön
prioriteettien kanssa? Mitä voitaisiin kehittää?

• Mediaseuranta. Montako kertaa ja millä tavalla järjestön kampanja on mainittu tiedotusvälineissä?
Tämän voi toteuttaa itse tai ostaa alan yritykseltä.

• Kotisivujen kävijämäärä ja sosiaalisen median seuranta: esim. facebook-tykkäykset, keskusteluista
saatava tieto. Tämä on esimerkiksi kampanjoiden arvioinnissa noussut aiempaa tärkeämpään
asemaan, ja sen merkitys kasvaa yhä.

On tärkeää huomata, että suoritteiden tai kustannusten seuraaminen sinällään antaa harvoin vastauksia 
vaikuttavuuskysymyksiin, mutta toki esim. järjestökoulutus voi tuottaa enemmän toivottuja vaikutuksia, 
jos koulutukset pidetään suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. 

Miten? 

Seurantaa tehdään käytännössä monin eri työkaluin tukkimiehen kirjanpidosta tietokoneohjelmistoihin. 

Käytännössä myös esim. toimintakertomuksen työstäminen on seurantaa ja sen tukemiseksi esim. 
toteutumien, tilastojen jne. systemaattinen seuranta on tärkeää. Jos seurantaa tehdään vähä vähältä, 
yhdistyksen toimihenkilöiden on helpompi työstää toimintakertomus vuosikokoukselle, eikä siitä synny 
kenellekään taakkaa. 

Hyötyjä ja ongelmia 

Seuraamalla tilastoja jne. saadaan paljon hyödyllistä tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. 
Seurannan hyvä puoli on myös se, että saatava tieto on usein objektiivista, eivätkä arvioinnin toteuttajan 
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käsitykset vaikuta siihen. Seuranta on myös edullista ja sitä voidaan helposti toteuttaa työn ohessa ja 
muuten järjestön jokapäiväisessä elämässä (esim. tilastoimalla vertaisryhmien osallistujamääriä). 

Seurannan avulla saatava arviointitieto on kuitenkin usein joustamatonta, eikä aina käyttökelpoista. Jos 
halutaan esim. seurata, osallistuvatko osallistujat järjestötilaisuuden aikana tapahtuvaan lisätoimintoon, 
mutta seuranta koskee vain esim. pääsylippujen myyntiä, seuranta tarvitsee ”lisäpalikoita”. 

Seuranta on joskus riippuvaista tietoa keräävien henkilöiden aktiivisuudesta. vastuut ja työkalut tulee olla 
sovittuna, jolloin kaikki tietävät mitä tehdään ja miten toimitaan. (Suomen Mielenterveysseura 2012; 
Evaluation Trust 2007.) 

 

PALAUTEKESKUSTELU 

Palautekeskustelu on usein käytetty menetelmä oppimisen arvioimisessa, ja järjestökoulutuksessa hyvin 
suosittu menetelmä arviointipalautteen saamiseen ja vastaanottamiseen. Palautetta annetaan usein 
hyvinkin epämuodollisesti, mutta sen antamisen ja vastaanottamisen taito on tärkeä osa arvioivan 
työotteen opiskelua. Aina ei edes tiedosteta, että kyse on oikeastaan arvioimisesta. Palautekeskustelu 
voidaan dokumentoida, jolloin siihen voidaan palata. Tärkeää on etsiä yhteinen ymmärrys käsiteltävänä 
olevasta asiasta. 

 

Mitä? 

Palautekeskustelussa annetaan palautetta joko yksin tai ryhmässä. Järjestökoulutuksessa palautetta voivat 
antaa esim. kouluttajat opiskelijoille heidän edistymisestään, osallistujat kouluttajille koulutuksen 
kehittämisen pohjaksi, kouluttajat järjestön koulutusvastaaville jne. 

Palautekeskustelu voi olla hyvinkin epämuodollinen tapahtuma. Palautetta tulisi pääosin antaa 
kannustamiseksi, mutta sen avulla voidaan myös kerätä tietoa järjestön kehittämistä varten. Paljon riippuu 
ilmapiiristä ja palautteen antajan ja vastaanottajan kyvystä käydä palautekeskustelua. Palautekeskustelun 
viesti ja sisältö nojaavat pitkälti palautteen antajan arvostuksiin. Siksi keskustelu on tarkoitettu 
tulkittavaksi eikä otettavaksi sellaisenaan. Tämän takia yhteisymmärryksen etsiminen olennaisista 
kysymyksistä on myös tärkeää. 

 

Miten? 

Palautteen tulee olla dialogi, joka mahdollistaa myös vastaanottajan osallistumisen. Palautetta annetaan 
mieluiten kysymällä, joskaan kyllä/ei -kysymykset harvoin tekevät tilanteesta hedelmällisen. Kysyjän tulee 
käyttää ymmärrettävää kieltä sekä malttaa olla johdattelematta vastaanottajaa tai vastaamatta hänen 
puolestaan. 

Keskustelussa voidaan etsiä yhdessä vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin: Mitä tehtiin? Mikä onnistui? 
Missä on vielä kehitettävää? Keskustelussa on yleensä kyseessä tavoitteiden ja tulosten keskinäinen 
vertailu. Koska ryhmässä oppiminen on erityisesti järjestötoiminnassa tärkeää, palautekeskusteluja 
voidaan käydä myös ryhmissä. 
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Vaikka oppijan toiminnassa onkin usein jotain korjattavaa ja kehitettävää, kriittinen palaute lannistaa 
hänet helposti. Usein palautetta suositellaankin annettavaksi ns. hampurilaistekniikan avulla. Siinä 
korjaava palaute ikään kuin ”leivotaan” positiivisen palautteen sisään (positiivinen-kriittinen-positiivinen), 
että vastaanottajalle jää lopuksi halua jatkaa oppimista ja itsensä kehittämistä. 

Palautteen tarkoituksena on tukea oppijaa, jolloin tapa, jolla palautetta annetaan, on tärkeä osa prosessia. 
Esimerkiksi negatiivista palautetta ei tulisi antaa julkisesti — varsinkin vapaaehtoistoiminnassa koettu 
nöyryytys ajaa vapaaehtoisen helposti pois. Arvioinnin ja sen pohjalta annettavan palautteen tulisi koskea 
nykyhetkeä ja oppijan käyttäytymistä. Persoonaan kohdistuvaa arvostelua tulisi välttää ja palautteen 
antajan pitäisi kuvailla tapahtunutta mahdollisimman tarkasti ilman omien arvostuksien mukaan tuomaa 
tulkintaa siitä. 

Samoin arvioinnin tulee olla rehellistä ja johdonmukaista. Sen tulee myös olla realistista ja suhteessa 
esimerkiksi tehtyyn virheeseen ja suhteutettu vastaanottajan lähtö- ja tavoitetasoon. Kukaan ei ole seppä 
syntyessään.  

 

Palaute ja havainnointi 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä niistä tehtävät johtopäätökset vaativat järjestössä ja 
muuallakin kykyä tehdä havaintoja. Epämuodollisten keskustelujen tulosten systemaattinen kirjaaminen 
esim. muistikirjaan voi jälleen auttaa, vaikka tällä menetelmällä ei kovin objektiivista tietoa saataisikaan. 

 

Hyötyjä ja ongelmia 

Palautekeskustelutaidon harjoittaminen on siinä mielessä hyvä asia, että tämä menetelmä on laajalti 
käytössä ja sen avulla voidaan saada paljon hyödyllistä tietoa ilman, että vapaaehtoiset kokevat nuutuvansa 
arviointitehtävänsä alle. Menetelmä soveltuu myös autenttisen arvioinnin yhteyteen. 

Ongelmana palautekeskustelujen käytöstä on saatavan tiedon tulkinnallisuus. Jos toimitaan vain yhden 
ihmisen tulkinnan varassa, tieto saattaa vääristyä. Esim. kehittämistehtävien etsimisessä tällainenkin tieto 
on hyvästä, mutta kaikissa tilanteissa sitä ei voida käyttää sellaisenaan. (Spiik 2008Tie vie 2008, Aalto 
2002.) 

 

 

HAVAINNOINTI 

Iso osa arkipäiväisestä arviointitiedon keräämisestä perustuu havainnoinnille. Esimerkiksi järjestössä 
työntekijä osallistuu monenlaisiin tilaisuuksiin, joissa hän kerää havainnoimalla tapahtumia ja ihmisiä 
tietoa oman työnsä kehittämiseksi. Havainnoinnin avulla saadaan tärkeää tietoa esim. osaamisesta 
koulutuksen jälkeen. Sen avulla saadaan ensi käden tietoa tapahtumista ja prosesseista. 

 



42 

Havainnoinnin tyyppejä 

Havainnointi tehdään jossain tilanteessa joko avoimesti tai salaa. Jos johonkin tilaisuuteen mennään 
erityisesti havainnoimaan toimintaa, avoimuus on suositeltavaa. 

Havainnoija tai arvioija voi valita tietyn roolin, mikä vaikuttaa havainnoin tapaan ja siitä saatavaan 
tietoon. Osallistuvalla havainnoinnilla saadaan lähinnä laadullista tietoa: havainnoija tekee muistiinpanoja, 
mutta siinä ei käytetä esim. numeerisia lomakkeita.  Osallistuvaa arviointia on kolmea tyyppiä: arvioija voi 
olla ryhmässä etäisenä, aktiivisena tai täysvaltaisena jäsenenä. Täysvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että 
osallistuja on normaalisti osallisena kaikessa ryhmän tekemisessä, jolloin havainnointi voidaan joutua 
tekemään salaa, mikä voi olla eettisesti ongelmallista. Etäinen arvioija taas on passiivisempi. Aktiivisesti 
ryhmässä toimiva arvioija osallistuu ryhmään, mutta sen jäsenet ovat tietoisia havainnoinnista. 

Strukturoitu havainnointi on eräs tärkeimmistä ei-osallistuvan havainnoinnin muodoista. Jako ei 
kuitenkaan ole aivan tarkka, koska ryhmän jäsenkin voi käyttää valmiiksi laadittuja koodausjärjestelmiä ja 
puhtaasti ei-osallistuva havainnointi on arviointitoiminnassa harvinaista. Strukturoidussa 
havainnoinnissa päätetään etukäteen, mitä havainnoidaan ja havainnointipöytäkirja voidaan tuottaa 
etukäteen. Siihen voidaan esim. kouluttajan työn arvioimiseksi tuottaa ennalta kategorioita, kuten 
kouluttaja hymyilee, kysyy, ottaa vastaan kommentteja jne. Havainnoidut asiat merkitään 
esiintymistiheyden mukaan, aikajaksoilla tms. 

Käytännössä järjestön toimija, joka havainnoi ympäristöään, on yhdistelmä näitä kaikkia tyyppejä: välillä 
hän osallistuu täysin, välillä tarkkailee ja välillä on vain havainnoija. Yhtä kaikki hänen tehtävänään on 
varmistaa, ettei havainnoinnista koidu haittaa osallistujille. 

Miten tietoa kirjataan? 

Strukturoitujen havaintomatriisien täyttäminen ja niistä arviointitiedon tuottaminen on usein 
suhteellisen helppoa, mutta osallistuva havainnointi on usein vaikeampaa koodata. 

Yksinkertaisimmillaan se on toki hyvien ideoiden kirjaamista muistikirjaan, mutta jos havainnointia 
haluaa harrastaa säännönmukaisemmin, tietoa tulisi koodata jotenkin. Koodiluokituksia voivat olla mm. 
kuvaukset jostain, omat näkemykset, selvitettävät asiat jne. Muistiinpanoista kertyy laadullista tietoa. 
Usein jokainen havainnoija muodostaa oman koodausjärjestelmänsä. ”Muistikirjamerkintöjä” vartenkin 
voi kehittää oman systeemin. 

Havainnoinnista saatava materiaali on usein hyvin subjektiivista ja siihen vaikuttavat havainnoijan omat 
näkemykset ja oletukset. Havainnointikyky ja muisti (joiden perusteella tietoa kirjataan) ovat usein 
selektiivisiä. Täyttä kuvaa arvioitavasta asiasta ei aina saakaan havainnoimalla, vaan havainnointiaineistoa 
tulisi täydentää esim. haastattelujen avulla. 

Hyötyjä ja ongelmia 

Havainnoinnin hyvä puoli on se, että sillä saadaan suoraa tietoa prosesseista, joka auttaa vastaamaan 
”miksi?” -kysymyksiin ja arvioimaan syitä ja seurauksia. Koulutusarvioinnissakin havainnointi voi olla 
vastaus autenttisuuden haasteisiin. 



43 
 

 

Toisaalta havainnointi on työlästä ja usein kallista. Lisäksi silloin, kun halutaan tuottaa objektiivinen 
arviointiraportti, on pidettävä huolta, ettei havainnoija omalla toiminnallaan ole haitannut tai muuttanut 
toimintaa. Omaa työtään varten havaintoja keräävä työntekijä on toki erilaisessa asemassa, koska hän 
raportoi havaintojaan lähinnä vain itselleen. (Evaluation Trust 2007; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.) 

 

SWOT-ANALYYSI 

Swot-analyysi on usein käytetty arviointimenetelmä strategisessa suunnittelussa. Sen avulla esim. järjestö 
pystyy määrittelemään omaa asemaansa suhteessa itseensä ja ulkomaailmaan. Menetelmää voidaan 
käyttää myös jonkin idean hyödynnettävyyden arviointiin. Sen etuja on helppokäyttöisyys, mutta tulosten 
hyödynnettävyys ei aina ole itsestään selvää. 

 

Mitä? 

Menetelmän avulla osallistujat määrittelevät arvioinnin kohteen (järjestön nykytila, kehittämisidea tm.) 
vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (objectives) ja uhat (threats). SWOT-nimi 
tulee osa-alueiden englanninkielisestä nimestä. Nämä kirjataan yleensä nelikenttään. 

Arvioinnin tueksi voidaan käyttää esimerkkejä muista vastaavista organisaatioista, mutta pohjimmiltaan 
järjestö tekee kehittämistyötä omista lähtökohdistaan ja vain itselleen. Tietojen tulee kuitenkin olla 
perusteltavissa. 

 

Miten? 

Menetelmässä arvioinnin osa-alueita voidaan kartoittaa varsin joustavasti: jokainen arviointiin osallistuja 
voi esim. täyttyy nelikentän itse, niistä voidaan keskustella ryhmissä, niitä voidaan kerätä laajoilta 
joukoilta sähköpostitse jne. 

Vahvuudet ovat organisaatiosta tai arvioitavasta ideasta itsestään 
lähtöisin. Voidaan esim. miettiä järjestön ominaispiirteitä, rakenteita, 
toimintakulttuuria jne. Vahvuuksia kartoitettaessa voidaan esim. 
kysyä: Mikä meillä on hyvää? Mikä toimii? Missä on onnistuttu? 
Vahvuuksien kartoittamisessa on realistisuus tärkeää: niitä ei tule 
liioitella, mutta ei pidä olla liian vaatimatonkaan.  

Heikkoudet ovat myös sisäisiä. Mikä meillä on sellaista, joka estää 
suunnitelmia toteutumasta? Voidaan jälleen analysoida esim. 
rakenteita ja toimintakulttuuria. Heikkouksia kartoitettaessa voidaan 
tehdä seuraavanlaisia kysymyksiä: Missä emme ole onnistuneet? Mikä 
ei toimi hyvin? Mitä pitäisi välttää tulevaisuudessa? Tärkeää on olla 
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menemättä henkilökohtaisuuksiin: yhden ihmisen toimintaa ei voi eikä kannata nimetä järjestön 
heikkoudeksi. 

Mahdollisuudet juontuvat ulkomaailmasta. Järjestön tai jonkin idean mahdollisuuksiin vaikuttavat mm. 
erilaiset väestötrendit sekä paikallisesti että laajemmin (esim. uusi asuntoalue, jonne muuttaa 
lapsiperheitä), yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys (esim. onko ihmisillä varaa osallistua?, median 
kiinnostus, teknologinen kehitys jne.) Voidaan pohtia, miten järjestö voi osaltaan vahvistaa myönteistä 
kehitystä. 

Uhat ovat lähitulevaisuudessa näkyviä ongelmia tai asioita, joita tulisi välttää. Esim. vapaaehtoistoiminnan 
muutokset voidaan kokea uhkana. Kuten mahdollisuudetkin, uhat ovat ulkoisia. Ne lähtevät ympäröivästä 
yhteiskunnasta ja niitä voivat aiheuttaa samat asiat kuin mahdollisuuksiakin. Uhkia kartoitettaessa 
kannattaa kysyä paitsi suoranaisia uhkia, myös asioita, joita tulee seurata, että niiden negatiiviset 
vaikutukset voidaan minimoida. 

Hyödyt ja heikkoudet 

Swot-menetelmän etuja on se, että se on helppo toteuttaa, eikä se vie paljoa resursseja. Se kuitenkin nostaa 
esiin lähinnä yleisellä tasolla liikkuvia asioita, joiden yhteys järjestön käytännön elämään voi olla vaikeaa. 
Analyysien tueksi tulisi myös löytää tietoa muista lähteistä, muuten ne voivat näyttää siltä, että ne 
sisältävät pelkkiä latteuksia. 

Menetelmä vaatii tarkkaa ohjeistusta, että osallistujat vastaavat oikeisiin kysymyksiin. Esim. jos kyse on 
järjestön koulutustoiminnasta yleensä, tulisi varmistaa, etteivät osallistujat puhu pelkästä 
kouluttajakoulutuksesta, ellei se sitten ole järjestön ainoa koulutusmuoto. 

Tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää esim. käyttämällä niitä pohjana ryhmätöille, joissa laaditaan 
konkreettisia toimenpiteitä esim. uhkien välttämiseksi. Tämä edellyttää priorisointia: järjestön kannalta 
oleellisista tekijöistä voidaan vaikka äänestää. Jos taas tekijät on saatu esim. nettikyselyn avulla, niiden 
esiintymistiheys vaikuttaa siihen, miten tärkeäksi jokin asia koetaan. Joko se vaikuttaa järjestöön laajasti 
tai johonkin ryhmään sen sisällä tai ulkopuolella syvällisesti. (Powers-Erkkilä & Klempová 2003.) 

MUITA MENETELMIÄ 

Käsitekartta 

Käsitekartta eli mind-map on koulutuksessa usein käytetty menetelmä, mutta harvemmin tulee 
ajatelleeksi, että se sopii hyvin myös arviointitiedon keruuseen. Erityisesti koulutuksen arvioinnissa se on 
hyvä keino selvittää, missä kohtaa oppimisprosessia opiskelijat kulloinkin ovat. 

Käsitekarttojen avulla saadaan tietoa asioiden keskinäisistä suhteista ja myös syy-seuraussuhteista. Sen 
avulla voidaan myös ryhmitellä kehittämistehtäviä ja panna niitä tärkeysjärjestykseen. 
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Ulkonäöltään käsitekartta on sellainen, että siinä kirjoitetaan johonkin teemaan liittyviä käsitteitä 
paperille laatikoihin ja niiden välille vedetään viivoja siten, miten käsitteet liittyvät toisiinsa. Samalla 
voidaan selittää käsitteiden keskinäisiä suhteita (voidaan esim. viivan kohdalle kirjoittaa selventäviä 
kommentteja, kuten ”tästä seuraa” ja niiden välistä hierarkiaa. Sama toimii, kun halutaan arvioida 
oppimista: osallistujat kirjoittavat kaiken jo oppimansa paperille. Se toimii hyvänä formatiivisen arvioinnin 
menetelmänä, koska käsitekarttojen avulla kouluttaja pystyy ohjaamaan opetusta ja oppijoiden työtä. 

Miten? 

Käsitekartta voidaan täyttää esim. seuraavalla tavalla: 

1. Esitellään arvioitava asia ja esimerkkinä valmis käsitekartta (esim. järjestön koulutus).

2. Osallistujat piirtävät omat käsitekarttansa, johon he voivat kirjoittaa kaikki arvioitavaan teemaan
mielestään oleellisesti kuuluvat asiat ja niiden keskinäissuhteet.

3. Kartat esitellään toisille ja niistä keskustellaan.

4. Lopuksi kartoista voidaan esim. hakea yhteisiä teemoja kehittämisen kohteeksi tai niistä voidaan
äänestää samalla tavalla, kuin nominaaliryhmätekniikassa.

Muidenkin arvioinnin tiedonkeruumenetelmien tavoin käsitekartan tekeminen vaatii hyvää ohjeistusta ja 
tekniikan käyttö vaatii opiskelua. Sillä voidaan kuitenkin saada arvokasta lisätietoa esim. oppimisesta tai 
siitä, mitä kaikkea järjestössä johonkin teemaan liittyy. (Korteniemi 2008; Lavonen jne. 2008; George 
1998.) 
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OSA 3: ITSEARVIOINTI TOIMIVAKSI 
Itsearviointi on yksikertaisimmillaan sitä, että yksilö tai ryhmä tarkastelee ja pohdiskelee kriittisesti omaa 
toimintaansa ja käyttää arvioinnista saatavaa tietoa oppimiseen, toimintansa kehittämiseen ja uusia 
kokeiluja varten. Järjestökentällä itsearvioinnin avulla saadaan tietoa organisaation vahvuuksista ja 
kehittämistehtävistä, mutta sitä voidaan tehdä myös esimerkiksi prosessi- tai hankkeen arvioinnin osana. 
Sillä voidaan myös löytää uusia kehittämiskohteita. Itsearvioinnin tuloksena syntyy ymmärrystä 
toiminnan nykytilasta, mutta myös mahdollisesti rohkeutta asettaa aiempaa korkeampia tavoitteita (mm. 
Koskela 2012). 

Kuten muunkin arviointitoiminnan, itsearvioinnin tulisi perustua aitoon 
tietoon: asiakirjoihin, haastatteluihin, kyselyihin jne. Käytännössä kuitenkin 
keskeinen osa arvioinnista sujuu kriittisen itsereflektion kautta. 
Itsearvioinnin ei ole tarkoitus olla vaikeaa tai erityisen työlästä, vaan 
periaatteessa sitä voi tehdä paljolti pohdiskelun ja keskustelujen avulla. 
Kuitenkin mitä vaativammasta arvioinnista on kyse (esim. ison hankkeen 
arviointi on jo vaativaa), sitä enemmän itsearvioinnin taustalle tulee esittää 
faktoihin perustuvaa näyttöä. Arvioinnin tarkoitus ja tiedon intressi 
määrittävät tässäkin kohtaa sen, miten laajasti itsearviointia tehdään. 
(Koskela 2012; Robson 2001; Mäkinen & Uusikylä 2006.) 

Faktojen mukaan tuominen parantaa itsearvioinnin luotettavuutta, josta joskus kiistellään. Toisaalta on 
muistettava, että kaikki arviointi sisältää aina tulkintaa myös silloin, kun toteuttaja on ulkopuolinen. 
Tulokset heijastavat aina tekijän arvoja, asenteita ja ymmärrystä asiasta. Varsinkin lyhytkestoisen 
koulutuksen, jota suurin osa järjestöjen tarjoamasta koulutuksesta on, itsearviointia ei aina pidetä täysin 
luotettavana. Oppimista on muuten tosin vaikea mitata, paitsi havainnoimalla, joka taas syö resursseja 
eikä aina ole tarkoituksenmukaista. Järjestökoulutuksessa on tosin sanottava, että oppiminen on 
koulutuksen välitön tulos, jota voidaan mitata esim. esi- ja jälkitestaamisella ja itsearviointien avulla. 
Järjestökoulutuksen vaikutukset sen sijaan näkyvät siinä, miten koulutuksessa hankitut taidot viedään 
käytäntöön, ja silloin väliin tulee lopulta myös muita tekijöitä (Koskela 2012; Lam 2009, Robson 2001). 

Keskeistä itsearvioinnissa on kyky itsekriittisyyteen, mutta samalla avoimuus ja positiivisuus: miten 
kehittämistä vaativat asiat saadaan käännettyä vahvuuksiksi? On hyvä muistaa, että kriittisyys ei ole 
arvostelua. Yksilöiden moittimiselle ei itsearvioinnissa ole sijaa. 

MUISTILISTA ITSENSÄ ARVIOIJALLE 

Tähän listaa on kerätty joitain oleellisia seikkoja itsearviointia varten. 

• MITÄ, MIKSI, MILLOIN? Ensin tulee päättää, mitä halutaan arvioida. Esim. OK:n mallista voidaan
valita yksi osa-alue tai tarkastella koulutusta kokonaisuutena ja valita ne kaikki. Lisäksi
itsearvioinnilla tulee olla tarkoitus ja mieli. ”Ohjaajakoulutuksen kehittäminen” on aivan käypä
tarkoitus. Arvioinnin ajankohtakin on tärkeä kysymys. Halutaanko koulutustoimintaa arvioida
vuosittain? Strategiakauden alkaessa tai päättyessä? Milloin?
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• KUKA? On hyvä, että itsearviointiin sitoutetaan mahdollisimman moni, vaikka sitä voidaan
harrastaa pienemmälläkin porukalla. Kansalaisjärjestöjen demokraattiseen elämään kuuluu
jäsenten ja osallisten tasavertaisuus ja se, että arvioinnin kieli ja menetelmät ”käännetään” heille
sopiviksi. Tämä vaatii jonkin verran vaivaa: jos esimerkiksi nuoret halutaan prosessiin mukaan,
käytettävän kielen tulee avautua nuorille.

• VASTUU? Itsearviointikin on prosessi, joka kaipaa vastuuhenkilön tai -ryhmän.

• OSAAMINEN JA RESURSSIT? Onko itsearvioinnille varattu materiaalisia ja inhimillisiä resursseja
(lähinnä aikaa ja rahaa) jos jotakin kysymystä halutaan selvittää tarkemmin? Lisäksi kannattaa
miettiä osaamista: jos järjestössä kukaan ei ole tehnyt arviointia aiemmin, osaamista voi saada
ulkopuolelta myös itsearvioinnin ohjaamiseen.

• SOPIVUUS? Itsearvioinnin tulee tukea järjestön toiminta-ajatusta ja muuta arviointia.

• KEHITTÄMINEN? Itsearvioinnista on saatava sellaista tietoa, jota voidaan soveltaa käytäntöön.
Prosessin menestyksekäs loppuunsaattaminen myös vaatii konkreettisia toimia. (Department for
Education and Skills 2005.)

Mottona on, että mitään arviointia ei tule tehdä sen itsensä takia. Itsearviointikin toimii parhaiten ja sillä 
saadaan esim. vapaaehtoiset motivoitua parhaiten, kun se johtaa johonkin konkreettiseen toimintaan. 
Itsearviointia tulee seurata esimerkiksi kehittämiskohteiden valinta. 

Jos itsearviointiin puuttuu osaaminen, sitä voi tilata ulkoiselta toimijalta. Opintokeskus Siviksessä 
on käytetty Järjestökoulutuksen itsearviointi -työkalua mm. yhteisten benchmarking-prosessien 
tukena. Työkalu löytyy Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -verkkoaineistosta. Suomen Sosiaali ja 
Terveys ry:n Järjestöarviointi-sivuilta löytyy yhdistystoiminnan itsearviointiin useampikin työkalu. 
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Järjestöarvioinnin 
ilmansuuntia -opas 

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. 



Järjestöarvioinnin 
  

ilmansuuntia -op as 
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!



JÄRJESTÖKOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIN KÄYTTÖOHJE 

Tervetuloa arvioimaan oman yhdistyksen tai järjestön koulutusta! Tämän lomakkeen voit joko 
täyttää itseksesi verkkolomaketta hyödyntäen, tai tulostaa sen yhteiseen käsittelyyn esim. 
yhdistyksen hallituksessa. 

Miksi? 
Koulutus ja oppiminen ovat tärkeä osa monen järjestön elämää, vaikka niiden merkitystä ei aina 
tiedosteta. Itsearvioinnin tavoitteena on tuoda koulutusta näkyvämpään asemaan järjestössä: kun 
jostakin puhutaan, sitä on myös helpompi lähteä kehittämään.  Se auttaa järjestöä itse 
tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.  

Mitä? 
Tämä lomake sisältää kolme kysymystä kahdeksasta koulutuksen osa-alueesta. Kysymykset on 
laadittu niin, että niihin voi vastata sekä yhdistyksen ja piirin että valtakunnallisen järjestön 
vapaaehtoinen tai työntekijä. 

Kuka? 
On tärkeää pohtia, kuka itsearvioinnin tekee. Pienemmissä yhdistyksissä on luontevaa, että asiasta 
keskustellaan esimerkiksi hallituksen kesken ja mukaan otetaan myös esimerkiksi vapaaehtoiset 
kouluttajat. Suuremmissa järjestöissä, joissa on myös palkattua henkilökuntaa, arviointi voi toimia 
työkaluna heille itselleen. 

Miten? 
Itsearviointikysymyksiin voi ainakin aluksi vastata omien mielikuvien perusteella, mutta aina olisi 
hyvä pystyä perustelemaan vastaus käytännöllisin esimerkein. Kysymyksiä voidaan myös pohtia 
yhteisen keskustelun avulla.  

Jokaisen kysymyksen kohdalla on annettu vastausvaihtoehdot: ei-osittain-hyvin. Kysymyksiin 
kannattaa vastata rehellisesti, koska järjestö arvioi itseään vain itseään varten. Itsearvioinnin 
tulokset voidaan joko analysoida niin, että etistään kehittämiskohteita, mutta vastaukset voi myös 
pisteyttää kokonaiskuvan samaiseksi (ei=0, osittain=1, kyllä=2). Verkkolomakkeeseen sisältyy 
myös laskuri, joka laskee pisteet puolestasi.  

Mikä on kyllin hyvää? 
On hyvä muistaa, että toiminta on usein hyvää, vaikka koulutusta ei olisikaan kehitetty. Voitte itse 
miettiä, mikä taso teille riittää. Järjestöillä on toiminnassaan muitakin kehittämiskohteita kuin 
koulutus. Kehittämisaiheet kannattaa valita siten, että ne tukevat toiminnan kehittämistä. 

Itsearvioinnin tulos voi olla sekin, että koulutuksen todetaan sujuvan järjestön tarpeisiin nähden 
riittävän hyvin, jolloin laajamittaista kehittämistyötä ei edes tarvita, vaan voimavarat kannattaa 
käyttää johonkin muuhun. 

Järjestöarvioinnin 
  

ilmansuuntia -op as 
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OSA 4: ARVIOINNISTA KEHITTÄMISEEN 
Ilman toiminnan kehittämistä ei arviointia kannata tehdä. Kuten aiemmin on jo kerrottu, arvioinnin 
systemaattisuus ja hyvän arviointikulttuurin kehittäminen auttavat yhdistystä tai järjestöä myös 
hyödyntämään keräämäänsä arviointitietoa. Hyvällä arviointikulttuurilla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
esim. yhdistyksen jäsenet on saatu innostettua keräämään säännöllisesti oikeanlaista arviointitietoa ja 
jossa yhdistyksen toimintaa kehitetään tällä tavalla kerätyn näytön perusteella. Arvioinnin ottaminen 
kaikkeen kehittämistyöhön sitouttaa ihmiset ja vähentää henkilöihin osuvaa arvostelua Hyman 2007, 
Fowler 2005). 

KEHITTÄMISTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 

Miten tämä tehdään käytännössä? Helpointa se on silloin, kun arviointi on linkitetty yhteen 
suunnittelukierron kanssa: kun sitä tehdään aina tiettyinä aikoina, siihen totutaan. Myös se, että tietoa 
kerätään vähä vähältä tuo työhön jatkuvuutta. Palautetietoa tulisi myös käydä läpi yhdessä säännöllisesti 
niiden ihmisten kesken, joita se koskee, ja tietoa tulee käyttää toiminnan kehittämiseen. 

Miksi koulutusta kehitetään? Järjestökentällä koulutus ja oppiminen 
ovat usein toimintaan voimakkaasti linkittyneitä, joten niissä ihmisiä 
koulutetaan ainakin toiminnan parantamiseksi. Lisäksi koulutuksen 
tarkoituksena on esimerkiksi jäsenten voimaannuttaminen. 
Koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen tarvitaan aito tarve, 
resurssit ja tahto. Järjestöillä on usein vähän resursseja käytössään, 
jolloin kehitystyön kannattaa aidosti heijastaa koettua tarvetta. Samoin 
tarkka mutta tarkoituksenmukainen resursointi ja ihmisten 
sitouttaminen ovat tärkeitä. Koska koulutuksella on järjestössä mm. 
järjestön ja jäsenten toimintakykyä edistävä ja sitouttava funktio, sen 
kehittäminen voi helposti vastata muistakin toiminnan osa-alueista 
nouseviin tarpeisiin (mm. Fields 2005). 

Järjestökoulutusta kehitetään usein erilaisilla hankkeilla, mutta sitä tapahtuu myös työn ohessa 
pienimuotoisemmin. Kuten muussakin toiminnassa, koulutuksen kehittämiselle kannattaa asettaa 
käytännöllisiä tavoitteita. Sellainen voisi olla esimerkiksi koulutustarjonnan vakiinnuttaminen tietylle 
tasolle (esim. ”taloudenhoitajakurssi joka toinen vuosi”), jolloin vaikutetaan samalla järjestötoiminnan 
edellytyksiin ja jatkuvuuteen. 

Kehittäminen edellyttää myös yhteistä oppimista arviointitiedon hyödyntämisestä uusien toimintojen 
kokeilemiseen, korjaamiseen ja vakiinnuttamiseen. Helpoimmillaan tähän tarjoaa mahdollisuuden 
yhdistyksen toimintakertomus tarkastelu. Uusien toimintojen kokeilu ei aina onnistu tai tuo hyviä 
tuloksia, mutta näistäkin on mahdollisuus oppia. 

Arviointi tulee sovittaa yhdistyksen toiminnan ja kehittämistarpeiden kokoon ja sen resursseihin. Jonkin 
verran kehittämistyötä on aina hyvä olla mukana, koska maailma yhdistyksen ympärillä muuttuu 
kuitenkin koko ajan. Pysähtynyt yhdistys ei onnistu iäti toimimaan hyvin ja tehokkaasti. 
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ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Miten kehittämiskohteet valitaan? 

On monia tapoja löytää kehittämiskohteita. Voidaan tutustua arvioinnin tuloksiin ja poimia sieltä 
suositukset ja toteuttaa ne, mutta muitakin tapoja löytyy: voidaan tarkastella toimintakertomusta 
tai strategiaa, toteuttaa jäsenkysely, käydä keskusteluja, tai toteuttaa erilaisia aivoriihiä. On olemassa 
myös joitain työkaluja kehittämiskohteiden valintaa tukemaan. Opintokeskus Siviksen 
Järjestöarvioinnin ilmansuuntia-verkkoaineistosta löytyy yksi työkalu, jonka avulla kehittämiskohteet 
voidaan pisteyttää. 

Kehittämiskohteiden tulee olla linjassa yhdistyksen toiminta-ajatuksen kanssa. Esimerkiksi, 
jos strategiassa on määritelty yhdistysten toimivuus tärkeäksi kehittämisalueeksi, kannattaa 
kehittää yhdistystaitoihin liittyvää koulutusta, ellei järjestön toimintaympäristössä tapahdu 
jotain todella yllättävää. 

Kun kehittämiskohteita valitaan, niiden tärkeys ja yhdistyksen resurssit vaikuttavat siihen, mitä 
voidaan tehdä. Tärkeänä kehittämisen kohteena voidaan pitää jotain asiaa, jos se esimerkiksi 
vaikuttaa arvioin mukaan suuresti järjestön kykyyn toimia, se koskettaa jäseniä laajasti, tai se 
koskettaa pienempää ryhmä hyvin ratkaisevasti: esimerkiksi jos vapaaehtoiskouluttajat väsyvät 
tehtävässään, heidän ohjaamistaan kannattaa kehittää, vaikkei se koskisi kuin osaa toimijoista. 

Osa kehitettävistä asioista voidaan hoitaa heti, mutta osa vaatii suunnittelua. Niiden etenemiselle 
voidaan laatia oma suunnitelma. 

Miten arviointitieto kulkee kehittämisvaiheeseen? 

Kun arviointi on toteutettu, tulokset tulkitaan. Tällöin osallisten käsitys arvioitavasta asiasta voi 
vahvistua tai muuttua. Tieto voidaan jopa torjua, jos se on kovin epämiellyttävää. Yhteisöllisessä 
järjestötoiminnassa tulkintaa on hyvä tehdä yhdessä. 

Tämän jälkeen asioista keskustellaan ja niistä tehdään päätökset – riippuen siitä, kuka kulloinkin on 
osallinen, päätöksiä voivat tehdä muutekin toimijat kuin pelkästään yhdistyksen hallitus. Tässä kohtaa 
voi asialle nousta kannatusta, kritiikkiä tai torjuntaa. Tässä vaiheessa yhdistyksessä esiintyy usein 
myös ristiriitatilanteita. Tämän takia arvioiva työote on niin tärkeä: kyky erottaa faktat omista 
käsityksistä on tärkeää päätöksentekovaiheessa. 

Itse kehittäminen vaatii päätösten lisäksi suunnitelmia ja toimintaa. Kehittäminen olisi syytä 
aikatauluttaa kunnolla, koska se jää muuten helposti roikkumaan ilmaan. Toiminta voi olla esim. 
ohjeiden laatimista, uuden toimintamuodon kokeilemista, jostain toimintavasta poisoppimista ja uuden 
tavan omaksumista. laajimmillaan toteutetaan kehittämishankkeita. (Koskinen-Ollonqvist jne. 2009, 
Virtanen 2007). 

Kehittäminen on myös muutoksen hallintaa, joka vaatii omat taitonsa. Vapaaehtoisuudelle 
perustuvissa järjestöissä on hyvin tärkeää sitouttaa ihmiset muutokseen koulutuksen, ohjauksen ja 
viestinnän avulla. 
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KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI -TYÖKALU 

Tämän työkalun avulla voidaan järjestötoiminnassa esille nousevia kehittämiskohteita laittaa 
tärkeysjärjestykseen. Kun kohteet on valittu, niiden suhteen on mahdollista esimerkiksi laatia 
kehittämissuunnitelma. Kehittämiskohteita ei kannata kerralla valita liikaa, vaan kannattaa keskittyä 
olennaiseen.  

Tässä työkalussa vastataan priorisointikysymyksiin joko itsenäisesti tai keskustelussa muiden kanssa. 
Tehtävä voidaan suorittaa myös niin, että jokainen vastaa siihen ensin itse ja sitten vastauksia vertaillaan. 

Kysymyksiä on 10, jotka liittyvät kehittämiskohteeseen ja muutoksenhallintaan. jokaisella annetaan 
pisteitä nollasta kahteen (0= eri mieltä, 1= osittain samaa mieltä, 2= täysin samaa mieltä). Lopuksi pisteet 
lasketaan yhteen ja kohteet voidaan joko laittaa pistejärjestykseen ja valita kehitettäväksi esim. 3 eniten 
pisteitä saanutta. Tässä voidaan myös käyttää hyväksi kysymysten alla esiteltävää pistetaulukkoa. 

Valitse sopiva vaihtoehto 0 
eri mieltä 

1 
osin samaa 

mieltä 

2 
täysin samaa 

mieltä 

TARVE 
1. Tämän asian kehittämiselle on aito tarve.

JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS 
2. Keittämiskohde edistää toiminta-ajatustamme
ja -periaatteitamme.

3. Kehittämiskohde on linjassa muun
suunnittelumme kanssa.

IHMISET 
4. Tämä kehittämiskohde koskee useita toimijoita
järjestössämme.

5. Tämän kohteen kehittäminen vaikuttaa
merkittävästi jonkin yksittäisen toimijaryhmän
(esim. kouluttajat) toimintaedellytyksiin.

6. Toimijat (palkatut ja/tai vapaaehtoiset) on
mielekästä sitouttaa tämän kohteen
kehittämiseen.

TOIMINTA 
7. Tämän kohteen kehittäminen vaikuttaa
toimintaamme merkittävästi.

8. Tämä kehittämiskohde toisi toimintaamme
jotain aivan uutta.

Järjestöarvioinnin 
  

ilmansuuntia -op as 



Järjestöarvioinnin 
ilmansuuntia -opa s 

RESURSSIT 
9. Meillä on resursseja toteuttaa tämä
kehittämiskohde.

10. Meillä on osaamista toteuttaa tämä
kehittämiskohde, tai sen hankkiminen ei ole liian
vaivalloista.

Yhteensä 

Kokonaispisteet 

PISTETAULUKKO 

0-8 pistettä: Tätä kohdetta ei kannata ottaa kehittämistyöhön, ellei kyseessä ole erityisen painava syy.

9-12 pistettä: Tämä on kriittinen kategoria. Jos tähän kuuluva kohde vaikuttaa merkittävästi esim.
kouluttajien tai jonkin muun toimijaryhmän toimintaedellytyksiin, sen toteuttamista kannattaa kuitenkin
miettiä, muuten ei.

13-16 pistettä: Tästä kategoriasta kannattaa valita kohteita, mutta harkiten. Ohjenuorana voisi pitää sitä,
miten suhteellisen pienellä panostuksella saadaan suurin tai laajin hyöty.

17-20 pistettä. Tähän kategoriaan kuuluville kohteille on aito tarve ja ne ovat merkittäviä. Niihin
kannattaa panostaa.
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