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Lopuksi annettu palaute ja
paksu arviointiraportti eivät
välttämättä johda mihinkään.
Mieti kaikkia muita keinoja,
jotka voivat tuupata toimijoita
jotenkin e-t-e-e-n-p-ä-i-n ja
kohti jotain u-u-t-t-a!
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ENMAKKOTEHTÄVIEN
TUOTOKSIA
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PADLET-ENNAKKOTEHTÄVÄ:

MILLAINEN ARVIOINTI MIELESTÄSI AIDOSTI KEHITTÄÄ?
• Isosti osallistava => syntyy
yhteinen näkemys asiain tilasta
• Arvioinnin osapuolet sitoutuvat joka
vaiheessa
• Osallistaa toimintaan ja tuottaa ideoita
toiminnan muuttamiseen
• Vuorovaikutteinen

• Perustuu huolellisesti mietittyihin
tavoitteisiin, joita on mahdollista arvioida
• Tehdään asetetun tavoitteen
suunnassa
• Jos asetettu tavoite saavutetaan,
arvioinnissa "hehkutetaan" onnistumista
Ja tuon enempää ei tarvinnut saavuttaa

• Avoin ja eri

• Rakentava, jonka avulla voidaan kehittää ja
mennä asioissa eteenpäin
• Arviointi, jossa mahdollisten
kehittämiskohteiden lisäksi tunnistetaan,
mikä teki onnistumisen mahdolliseksi, jotta

näkökulmat
huomioiva
• Rehellinen

osataan jatkossakin

varmistaa
onnistumisen edellytykset
• Sisältää konkreettisen kehitysehdotuksen.
• Kehityshakuinen, jossa arvioidaan
tekemistä, ei suoriutumista

• Arviointi koko

prosessissa, jokaisessa
osassa ja kohdassa
• Arviointi joka aidosti on vain
osa PDCA sykliä

• Tukena fiksu kriteeristö,
esim. "Sporttilinssi"

• Paino on

sanallisilla

.

• Positiivinen, vahvuuksiin
keskittyvä ja niitä korostava
• Tuo positiivisessa mielessä
lisäarvoa toiminnalle

• Kannustava

havainnoilla, ei pisteillä
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PADLET-ENNAKKOTEHTÄVÄ:

MILLAINEN ARVIOINTI MIELESTÄSI ESTÄÄ TEHOKKAIMMIN KEHITTÄMISTÄ?
• Liian kriittinen, ei nähdä mahdollisuutta
kehittymiselle
• Aina vain kehitettäviin asioihin painottuva arviointi.
• Syyllistävä. Sen jälkeen motivaatio kehittämiselle
on aika pieni
• Arviointi keskittyy siihen, kuka teki virheen eikä
siihen, mikä (esim. prosessissa, työn- ja
vastuunjaossa tms.) teki virheen mahdolliseksi (ja
miten se tulevaisuudessa vältetään/tehdään toisin)
• Epäonnistumisiin keskittyvä

• Arviointi, mikä ei keskity arvioitavaan asiaan
• Arviointi jollakin asteikolla ilman perusteluja
• Arvioinnin tekijä ei tiedä tarpeeksi arvioitavasta
sisällöstä
• Arviointi, jossa havainnot t. palaute "yläpilvessä",
abstraktia

• Pelkkä loppuarviointi
ilman mitään reflektointia matkan
varrella

• Vain pienen porukan kesken tehty
(suppea näkökulma)
• JoRyn tai muun pikkuporukan
kammiossa tehty itsearviointi
• Puolueellinen
• Epäreilu, epäjohdonmukainen
• Haluttuun lopputulokseen johdatteleva
.
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KEHITTÄVÄ ARVIOINTI:
OIKEIN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
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MISTÄ MAAILMALTA OPITTU?
Michael Quinn Patton (2011)

MIHIN SUOMESSA TULTU?
Päivi Atjonen (2015)
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KEHITTÄVÄN ARVIOINNIN MONET ”SUKULAISET”
voimaannuttava arviointi

empowerment evaluation,
Fetterman

responsiivinen arviointi

responsive evaluation, Stake

osallistava arviointi

participatory evaluation, Cousins

demokraattinen arviointi

democratic evaluation, House

kommunikatiivinen arviointi

communicative evaluation, Niemi &
Kemmis

realistinen arviointi

realistic evaluation, Pawson & Tilley

toimintatutkimus/-arviointi

vrt. action evaluation, Friedman &
Rothman

kehittämisarviointi, kehittämisevaluaatio, kehittämistyön arviointi;
tutkiva kehittäminen
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KAHDEKSAN PERIAATTEEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI (Atjonen 2015)
Kehittävä arviointi ei
ole yksi tuotteistettu
menetelmä, vaan
arvioitavien toimijuutta
korostava ajattelu- ja
toimintatapa, joka
ensisijaistaa arvioinnin
tulosten hyödyntämistä
ja jonkin uuden
löytämistä.

AKTIVOINTI:
* Arvioitavien osallistaminen
* Sidosryhmien sisällyttäminen

PÄÄMÄÄRÄ:
* Nykykäytäntöjen
paljastaminen
* Tulevaisuuteen
suuntautuminen

MUKAUTUVUUS:
* Kontekstisensitiivisyys

METODI:
* Monimenetelmäisyys

* Prosessin huomioiminen

* Vuorovaikutteisuus
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KEHITTÄVÄÄ ARVIOINTIA
TAUSTOITTAVIA TEESEJÄ
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TEESI 1.
ARVIOINNIN
TEHTÄVÄNÄ ON
LISÄTÄ LAATUA,
EI TYPISTÄÄ
SITÄ.

Dia 1.1
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Arvioinnilla samanlaiseksi tehty
tavara → laatua 

TEESI 1.
ARVIOINNIN
TEHTÄVÄNÄ ON
LISÄTÄ LAATUA,
EI TYPISTÄÄ
SITÄ.

Dia 1.2

Arvioinnilla samanlaiseksi tehty
ihminen* → ei laatua 

*tai ihmisten muodostama yhteisö,
kuten urheiluseura
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https://fi.pinterest.com/pin/2814818487017078/

TEESI 2.
ARVIOINNILLA
SAAT, MITÄ
TILAAT.

Dia 2.1
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TEESI 2.
ARVIOINNILLA
SAAT, MITÄ
TILAAT.

Dia 2.2
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MIKSI ARVIOIDAAN

TEESI 3.
TOTEAVA
ARVIOINTI EI
KEHITÄ.

LUOKITTELEMISEKSI
KONTROLLOIMISEKSI

OHJAAMISEKSI
PARANTAMISEKSI

Dia 3.1
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TOTEAVA
(LUOKITTELEMINEN,
KONTROLLOIMINEN)

TEESI 3.
TOTEAVA
ARVIOINTI EI
KEHITÄ.

Vaatimuksena objektiivisuus

Arvioitava ei osallistu

Mittaaminen keskeistä

Määrällisyys

Pysyvyys tärkeää

Samanlaisuus

TESTIT  MITTARIT  STANDARDOIDUT LAATUJÄRJESTELMÄT
Dia 3.2
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KEHITTÄVÄ
(OHJAAMINEN,
PARANTAMINEN)

TEESI 3.
TOTEAVA
ARVIOINTI EI
KEHITÄ.

Vaatimuksena
intersubjektiivisuus

Arvioitava osallistuu
Laadullisuus

Kommunikaatio keskeistä
Erilaisuus
Osuvuus tärkeää
KESKUSTELUT  HAVAINNOINNIT 
PORTFOLIOT  ITSEARVIOINNIT 
PÄIVÄKIRJAT  BENCHMARKING

Dia 3.3
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TEESI 4.
KEHITTÄMINEN
EDELLYTTÄÄ
ETEENPÄIN
KATSOMISTA.
FEEDBACK ELI PALAUTE

FEEDFORWARD ELI EDISTE

Dia 4.1
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TEESI 4.
KEHITTÄMINEN
EDELLYTTÄÄ
ETEENPÄIN
KATSOMISTA.

Tavoitetasoon
pääsemisen
strategia

Nykytaso
Dia 4.2

Kuilu nykyisen tason
ja tavoitetason
välillä

Tavoitetaso

https://oabdekkers.nl/2016/01/12/het-geheim-van-goede-feedback/

Tässä on prosessikeskeisen kehittävän
arvioinnin tärkeä tehtävä
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Eteenpäin kantava ja sparraava feedforward eli ediste

TEESI 4.
KEHITTÄMINEN
EDELLYTTÄÄ
ETEENPÄIN
KATSOMISTA.

Dia 4.3
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PALAUTE
jättää
tänne
EDISTE
sparraa
tänne

http://www.hippoquotes.com/rearview-mirror-quotes

TEESI 4.
KEHITTÄMINEN
EDELLYTTÄÄ
ETEENPÄIN
KATSOMISTA.

TEESI 4. Ethän katso(tuta) liikaa peruutuspeiliin!

Dia 4.3

Dia 4.4
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https://twitter.com/tiinakerkola/status/923880659197874176?lang=bg

TEESI 5.
MAALIIN
PÄÄSEMINEN
EDELLYTTÄÄ
MATKAN
TUNTEMISTA.

Dia 5.1

22

11

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/introducing-microsoft-365-learning-paths-on-microsoft-learn/ba-p/919896

TEESI 5.
MAALIIN
PÄÄSEMINEN
EDELLYTTÄÄ
MATKAN
TUNTEMISTA.

Dia 5.1
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Tähtiseura-ohjelman vaiheet
TEESI 5.
MAALIIN
PÄÄSEMINEN
EDELLYTTÄÄ
MATKAN
TUNTEMISTA.

Dia 5.2
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/miten-mukaan-laatuseuraohjelmaan/
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KEHITTÄVÄN ARVIOINNIN
PERIAATTEET
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KAHDEKSAN PERIAATTEEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI (Atjonen 2015)
•

AKTIVOINTI:
* Arvioitavien osallistaminen
* Sidosryhmien sisällyttäminen
•

PÄÄMÄÄRÄ:

Pari periaatetta ei tee
arvioinnista kehittävää, mutta kaikkia ei
tarvita samassa arvioinnissa, jotta sitä voi
kutsua kehittäväksi.
Kuvion periaatepareja yhdistävät ohuet
viivat voi ajatella 2päisiksi nuoliksi.

* Nykykäytäntöjen
paljastaminen
MUKAUTUVUUS:
* Kontekstisensitiivisyys
* Prosessin huomioiminen

* Tulevaisuuteen
suuntautuminen

METODI:
* Monimenetelmäisyys
* Vuorovaikutteisuus
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Pattonin termit pilvissä

Kehittävän arvioinnin tavoitteena on auttaa arviointikohteita tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet.
Kehittävä arviointi tukee arviointikohteita strategisten tavoitteidensa
saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa sekä luo
edellytyksiä niiden toiminnan jatkuvalle kehittymiselle.
Kehittävän arvioinnin keskeisiä toimintatapoja ovat osallistavat ja monipuoliset arviointimenetelmät sekä ”ulkoisen” arviointitoiminnan kytkeytyminen luontevaksi osaksi arviointikohteiden arkea ja normaalia kehittämistoimintaa.
Kehittävän arvioinnin lähestymistapaa sovelletaan arviointiprosessin
kaikissa vaiheissa: osana arvioinnin suunnittelua, toteutusta, raportointia ja seurantaa.
(Atjonen 2015, 95)
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YHTEISTOIMINTAAN PERUSTUVA ARVIOINTI
OSALLISTUMISEN
ASTE

mukaillen Räkköläinen;
Cousins ym.; Fetterman

Kehittävä arviointi

Laaja
osallistuminen

Voimauttava osallistuminen ja
sitoutuminen arviointiin
Osallistava, tulkintaa
korostava arviointi
Sidosryhmien aktiivisuuteen ja
tietoon perustuva arviointi

Ei osallistumista,
vaan pelkästään
konsultointia

Objektiivinen, riippumaton
arviointi
Toimeksiantaja ja arvioija
johtavat ja kontrolloivat

Edunsaajat ja sidosryhmät
johtavat ja kontrolloivat

ARVIOINNIN
OMISTAJUUS
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Luonnos OK:n kehittävän arvioinnin tunnuspiirteet
Kuvakaappaus Anna Kirjavaisen luvalla

11.8.2020
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LINEAARINEN PDCA

EMERGENTTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI
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KAKSI ESIMERKKIÄ
lisää Atjosen (2015) teoksessa

Kontekstiperiaate
Prosessiperiaate

Konteksti- ja prosessiperiaatteet

Vuorovaikutusperiaate

Pienemmissä arviointikohteissa
skaalataan kaikki tiedonkeruu
pienemmäksi, eikä yritetäkään
tavoitella kaikkia periaatteita.

ESIM 1: Oppilaanohjauksen kehittämisen kehittävä arviointi (3vuotinen hanke; Atjonen ym.)
▪ 150–170 koulua/kuntaa aluetta eri puolilla Suomea
▪ Jokaisella oma kehittämiskohde OPH:n antamista teemoista (esim.
TET-ohjaus, koti-koulu-yhteistyö, ”kaikki opettajat ohjaavat”)
▪ Alku-, väli- ja loppukysely (nettiraportit)
▪ Toimintasuunnitelmien kommentointi (palautteet)
▪ Itsearviointitehtävä (palautteet)
Moni▪ Kuntavierailut (f = 9) kolmena syksynä ja niiden yhteydessä
menelukuisia haastatteluja: lisätietoja molemminpuolisesti
telmäisyys
▪ Täydennyskoulutustilaisuuksien osallistuva havainnointi
(muistiinpanot ja tulkinta-apu)
▪ Valtakunnalliset seminaarit: esityksiä, ryhmätöiden vetämistä
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KAKSI ESIMERKKIÄ
lisää Atjosen (2015) teoksessa

Prosessiperiaate
Kontekstiperiaate

Vuorovaikutusperiaate
Sidosryhmäperiaate

Pienemmissä arviointikohteissa
skaalataan kaikki tiedonkeruu
pienemmäksi, eikä yritetäkään
tavoitella kaikkia periaatteita.

ESIM 2: Urheiluyläkoulukokeilun 2017–2020 loppuarviointi
(Nieminen, Mononen & Aarresola)
▪ 19–26 koulua eri puolilla Suomea
▪ miten urheilu ja koulu voidaan yhdistää, ettei hyvinvointi kärsi?
▪ Oppilaskyselyt lukuvuosittain
kolme raporttia, 1/lv
▪ Vuosittaiset itsearvioinnit
▪ Dokumenttien analyysi, lukujärjestyksien tarkastelua
Moni▪ Koulukohtaista raportointia ja huomiointia
mene▪ Koulukiertue
telmäisyys
▪ Seminaarin järjestäminen
▪ 2-6 hengen haastattelut
▪ Urheiluseurakysely ja huoltajakysely
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KEHITTÄVÄN ARVIOINNIN
KÄYTÄNNÖN KEINOJA

33

KÄYTÄNNÖN ARVIOINTIVUOROVAIKUTUKSEN MENETELMIÄ
Korkeakoulujen arviointineuvosto (https://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_1004.pdf)
suositteli kehittävälle arvioinnille seuraavia menetelmiä (ks. myös Atjonen 2015,
294):
▪ itsearviointi pareittain

▪ vertailuarviointi eli benchmarking

▪ itsearviointi ryhmittäin

▪ erilaiset keskustelutilaisuudet:

▪ portfoliomenettelyt

o
o
o
o

teemakeskustelut
fokusryhmäkeskustelut
valtakunnalliset/alueelliset kuulemistilaisuudet
yhteistyöseminaarit
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MITTAREITA JA LAADULLISEN AINEISTON KERUUTA
https://www.slideshare.net/NinaEskola/kehittv-arviointi-hanketyss-anu-risnen

MÄÄRÄLLISIÄ AINEISTOJA

LAADULLISIA AINEISTOJA

▪ Kyselylomakkeet

▪ SWOT-analyysit

▪ Tilastot ja rekisterit

▪ Auditoinnit

▪ Seurantatiedot

▪ Vertailevat menetelmät

▪ Asiakaspalautteet

▪ Laatupiirit

▪ Indikaattorit

▪ Haastattelut
▪ Toimintakuvaukset
▪ Tarinat (narratiivit)
▪ Tulevaisuusmuistelut

▪ Portfoliot
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DEVELOPMENTAL EVALUATION – TOOLKIT
https://sparkinsight.com/courses/developmental-evaluation-toolkit/
Story formulation
methods

Mapping
techniques

▪ Most significant
change

▪ Systems
mapping/
diagrams

▪ Intense periods
defriefs
▪ Appreciative
inquiry
▪ Rapid
reconnaissance
or Sondeos

▪ Social network
analysis
▪ Outcome
mapping
▪ Power mapping

▪ Stakeholder
analysis

Methods for
exploring the
future

Methods uncovering
underlying themes,
causes and relationships

▪ Scenario
development

▪ Root cause analysis

▪ Simulations
▪ Premortems

 Tästä esimerkki
seuraavassa diassa

▪ Affinity diagrams
▪ Causal loop diagrams
▪ Force field analysis
▪ Complexity aware
monitoring

▪ Soft systems
methodology
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Yksi ESIMERKKI: sidosryhmien rooli arvioinnissa
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PÄÄTTEEKSI
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KEHITTÄVÄ ARVIOINTI…
on arvioinnin ajattelutapa1, joka tähtää siihen, että arviointi
tuottaisi ihmisten tai organisaatioiden oppimisessa käytettävää
tietoa2. Käyttäminen on kiinni paljon siitä, tuottaako arviointi
kohteilleen omistajuuden ja toimijuuden3 tunteita. Tärkeää on,
että tietoa saataisiin ajoissa oppimis-, työ- tai kehittämisprosessin4 aikana, ajateltaisiin painotetusti tulevaa5 oppimista ja
lähestymistapa olisi arvostava6. Vähitellen oppiva yhteisö ei
tarvitse ulkoista arvioijaa tai auditoijaa, kun sen oma
arviointikulttuuri7 on vahvistunut. Ohje arvioijalle: ”Älä anna
heille kaloja, vaan opeta heitä kalastamaan. ”
1 emergent philosophy
5 feedforward

2 intended use of intended users
6 appreciative inquiry

3 ownership & agency
7 evaluative culture

4 process-oriented
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LÄHDEVINKKEJÄ
Helppo tiivistelmä 19 s

Tiedeartikkeli 16 s

Hieman ☺ tuhdimpi oppikirja 340 s
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Päivi Atjonen
Professori (kasvatustiede)
▪ Itä-Suomen yliopisto/Filosofinen tiedekunta
▪ https://uefconnect.uef.fi/henkilo/paivi.atjonen/
▪ https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kehittavaarviointi/
▪ https://wiki.uef.fi/x/pAvE
▪ APA-Youtube-kanava: https://urly.fi/1tfJ
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