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Mitä on arviointi?
Arviointi	(evaluaatio)	on	jonkin	asian	tai	toiminnan	
arvon,	merkityksen	tai	ansion	määrittelemistä	
(Scriven 1991)
Arviointitutkimuksen	metodologia	on	kirjavaa:	
kvantitatiiviset,	kvalitatiiviset,	koeasetelmaan	
perustuvat	ja	toimintatutkimukselliset	
lähestymistavat	ovat	kaikki	mahdollisia.	
Arviointi	voi	pienimuotoisimmillaan	olla	nopeasti	
täytettävä	kysely	tai	barometri	tai	laajimmillaan	
kattava	arviointitutkimus.	

Yleisimmät tavat toteuttaa arviointia: 
– Itsearviointi (esim. organisaatio tai 

projekti itse arvioi omaa toimintaansa)
– Ulkopuolinen arviointi (esim. 

ulkopuolinen asiantuntija tai ryhmä 
arvioi organisaation toimintaa)

– Vertaisarviointi (toinen vastaava 
organisaatio arvioi toisen toimintaa)

Peruslajit:
– Summatiivinen (tehdään yleensä 

toiminnan päätyttyä ulkopuolisen 
tarpeisiin; tavoitteisiin sidottua)

– Formatiivinen (tehdään toiminnan 
kuluessa organisaation omiin tarpeisiin; 
voi olla myös tavoitevapaata)

– Kehittävä (tavoitteet muotoutuvat 
toiminnan kuluessa, ottaa huomioon 
kompleksisuuden; arviointi ja 
kehittäminen ovat osa samaa prosessia.)

Scriven (1991):	Evaluation	Thesaurus.	Sage.
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Ø Tiedollinen motiivi

Yleinen tietotarve päätöksenteon pohjaksi: vertailut, 
vaikutukset yms. 

Ø Kehittämis- ja oppimismotiivi

Tarve saada perusteltuja näkemyksiä siitä, miten 
museolaitoksen ja yksittäisten museoiden toimintaa 
tulisi kehittää

Ø Tilivelvollisuusmotiivi 

Tarve selvittää asiakkaille, veronmaksajille ja 
kulttuurialan päätöksentekijöille miten toiminnassa 
ollaan onnistuttu

Miksi arviointia?



ARVIOINTI

MONITO-
ROINTI

AUDITOINTI
KONSUL-
TOINTI

KOKEILU-
KULTTUURI

KEHITTÄMINEN

LAATU

TARKASTUS

TILIVELVOLLISUUS

OPPIMINEN

ULKOINEN

SISÄINEN

STAATTINEN

DYNAAMINEN



Miksi ikäpolitiikan ja vanhustyön tueksi tarvitaan 
arviointia?

• Joudutaan	toimimaan	muuttuvassa	maailmassa	ja	myös	jatkuvassa	
epävarmuudessa	 ja	asiat	ja	tilanteet	ovat	monitulkintaisia

• Asiat	ja	ilmiöt	ovat	monimutkaisia ja	keskinäisriippuvaisia	(kaikki	vaikuttaa	
kaikkeen)

• Huomiotaloudessa niukentuvat	resurssit	ja	hyvinvointivaltion	
ydinpalveluiden	karsiminen kohdistuu	helposti	niihin,	jotka	eivät	kykene	
osoittamaan	toimintansa	tuloksia,	lisäarvoa	ja	vaikuttavuutta.

• Tiedolla	johtamisen	edellytyksenä on	tutkimukseen,	arviointiin	tai	
seurataan	perustuva	tieto	(itseohjautuvuuden	 edellytys)

• Vanhustyön	pyrkii	käyttäytymisen	muutokseen.	Sen	toteuttaminen	
edellyttää	riittävää	tietoperustaa	käyttäytymiseen	vaikuttavista	tekijöistä.

• Arviointi	antaa	suuntaa	toiminnan	kehittämiselle	(palvelut)	 ja	toimijoille	
itselleen	oman	kehityspolun	rakentamisessa.
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Arvostelmien muodostamisen 
logiikka

(Deborah Fournier 1995)

1. Valitse kriteerit, joiden suhteen haluat mitata
toimenpiteiden ja asiantilojen onnistuneisuutta.

2. Määrittele taso, jolla asiantilan arvoa voidaan pitää hyvänä.

3. Kerää tietoa ja vertaa sitä standardeissa määriteltyyn tasoon.

4. Tee johtopäätökset ja muodosta arvostelmat.





SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
HAASTEITA

VAIKUTUKSET

Aiotut vaikutukset Ei-aiotut vaikutukset

Hyödylliset (nolla-
vaikutukset) Kielteiset Hyödylliset Kielteiset 

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Välittömät
Välilliset

Välittömät
Välilliset

Välittömät
Välilliset

Välittömät
Välilliset

Pysyvät
Väliaikaiset

Pysyvät
Väliaikaiset

Pysyvät
Väliaikaiset

Pysyvät
Väliaikaiset

tärkeys

ajallinen 
frekvenssi

ajallinen 
pysyvyys

Vaikutusten…

§Sosiaaliset	 vaikutukset	ovat	moniulotteisia
§Vaikutuksia	syntyy	pitkällä	ja	lyhyellä	aikavälillä,	ne	ovat	välittömiä	tai	välillisiä,	
aiottuja	tai	ei-aiottuja

22.8.2018
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Arvioinnin keskeisiä käsitteitä

panokset input esim. taloudelliset resurssit

tuotokset output esim. koulutuspäivien 
määrä

tulokset results esim. oppimistulokset

vaikutukset
outcomes 
(impacts, effects)

esim. sijoittuminen 
työmarkkinoille

tehokkuus efficiency tuotosten suhde panoksiin

vaikuttavuus effectiveness vaikutusten suhde 
asetettuihin tavoitteisiin

relevanssi relevance tavoitteiden mielekkyys 
suhteessa tarpeisiin
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Prosessi Tuotokset VaikutuksetPanokset 

Yksinkertainen vaikutusketju
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Tarpeet

Tavoitteet Panokset
(Resurssit) Toimenpiteet Tuotokset

Tulokset

Vaikutukset

Relevanssi

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Hyöty ja kestävyys

Sosio-ekonomiset ongelmat

Yhteiskunnallinen toiminta

Arviointi

Lähde: European Commission (1997). Evaluating EU Expenditure Programmes. A Guide (mukailtu kuviosta s. 25)

Arvioinnin avainalueet
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Lähestymistapa Asetelma Ajatus taustalla

Tavoiteperustainen 
arviointi

Projektin onnistuneisuus 
suhteessa tavoitteisiin

Projekti pyrkii aina 
asetettuun tavoitteeseen

Tavoitevapaa arviointi Projektin tulokset ja 
vaikutukset riippumatta 
asetetuista tavoitteista

Tavoitteet usein epäselviä

Tehokkuuden arviointi Tuotokset suhteessa 
panoksiin

Tulosten aikaansaaminen 
mahdollisimman vähin 
kustannuksin

Toimeenpanon arviointi Organisoinnin 
tarkoituksenmukaisuus

Hankkeen toteutuksen 
”mustan laatikon” 
avaaminen

Teoriaperusteinen 
arviointi

Hankkeen ”teorian” 
testaaminen

Jokainen projekti koostuu 
syy-seuraus-suhteista

Arvioinnin 
lähestymistapoja
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