
  
Järjestöjen arviointikyselyn 

yhteenveto 18.9.2014 

 

Taija Nöjd  

Laatua nuorisotyöhön -hanke 



 Laatua nuorisotyöhön –hankkeessa toteutettiin 

elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja 

laatutyötä järjestöissä koskeva kysely.  

 

 Kysely lähetettiin Suomen nuorisoyhteistyö – 

Allianssin jäsenjärjestöille.  



 Kyselyyn vastasi 27 järjestöä (23% 117:sta kyselyn 

vastaanottaneesta järjestöstä) 

 

 Suurin osa valtakunnallisesti toimivia järjestöjä  

(25/27) 

 Henkilöstöä 1,5 – 400 

 Henkilöjäseniä 15 – > 500 000  

 Erilaisia nuorisotyön toimintamuotoja 

 Kyselyyn vastanneiden järjestöjen kirjo suuri 

 

 



 11 järjestössä 27:stä vastanneesta (41%) ei tehdä 

arviointia vuosiraportoinnin tai 

toimintakertomusten lisäksi 

 Sekä itse- että ulkoista arviointia  

 itsearviointi tehdään yleensä vuosittain (8/16) tai 

tätä useammin (6/16) 

 ulkoinen arviointi tehdään pääsääntöisesti kerran 

vuodessa (5/16) tai epäsäännöllisesti (5/16) 

 Ulkoinen arvioija on useimmiten opiskelija, 

tutkimus- tai oppilaitos, katto- tai toinen järjestö 

tai yksityinen konsultti 

 Ulkoinen arviointi on usein hankearviointia 

 



 Aloite arviointiin yleensä toiminnanjohtajalta tai 

henkilöstöltä (14/16) sekä rahoittajalta (8/16) 

 Arviointi kohdistuu useimmiten 

 prosesseihin (12/16) 

 vaikutuksiin (12/16) 

 toiminnan organisointiin (12/16) 

 määrällisten tavoitteiden toteutumiseen (11/16) 

 Päätöksenteossa arvioinnista saatua tietoa 

käytetään  

 kehittämistavoitteiden asettamiseen (15/16) 

 toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen (12/16) 

 resurssien uudelleen suuntaamiseen tai toiminnan 

uudelleen organisointiin (11/16) 

 



 Nuoret ovat osallistuneet arviointiin 

 arvioinnin kohteena (9/16) 

 arvioinnin toteuttajana (8/16) 

 arvioinnin suunnittelijana (4/16) 

 3 järjestössä 16 vastanneesta nuoret eivät ole 

osallistuneet arviointiin 

 

 Vapaaehtoiset tai luottamushenkilöt ovat 

osallistuneet arviointiin 

 arvioinnin toteuttajana (10/16) 

 arvioinnin kohteena (9/16) 

 arvioinnin suunnittelijana (7/16) 

 1 järjestössä 16 vastanneesta vapaaehtoiset tai 

luottamushenkilöt eivät ole osallistuneet arviointiin  

 



Käytössä olevat arviointimenetelmät (avovast.): 
 sähköiset palautteet ja kyselyt (8) 

 itsearviointi eri menetelmin (6)  

 strateginen sisäinen arviointi 

 arviointikeskustelut 

 osallistavat menetelmät 

 ulkoinen hankearviointi (5) 

 oma arviointiohjelma tai –järjestelmä (4) 

 raportit ja selvitykset (3) 

 auditoinnit (3)  

 kehityskeskustelut (2) 

 tilastointi 

 haastattelut  

 opinnäytetyöt 

 yhteiset hallituksen, henkilöstön ja vapaaehtoisten päivät 

 



 EFQM 

 tulevaisuusverstas 

 Suunta-työkalu 

 sosiaalinen tilinpito 

 Hyvällä mallilla –foorumi 

 

 Järjestöt arvioinnissa hyvin eri vaiheissa: 

joillakin oma laatujärjestelmä, joillakin tarve 

päästä arvioinnissa alkuun 

 Apua arvioinnin kehittämiseen saatu esimerkiksi 

kattojärjestöltä, ARTSI-projektilta, SOSTElta… 



Käytössä olevat laatutyökalut (monivalinta + avovast.): 

 auditointi (4) 

 laatukäsikirja tai -kansio (3) 

 ehkäisevän päihdetyön Laatutähti 

 laatukriteerit tai –standardi (2) 

 EFQM (2) 

 CAF (2) 

 outcome mapping –pohjainen arviointi 

 kansainväliset laatumittarit 

 sosiaalinen tilinpito 

 strategia-asiakirja ja arviointityökalut 

 

 Osa laatutyöstä hankkeiden laadun arviointia 



Mitä arvioinnin kehittämiseksi toivotaan: 

 ulkopuolista arvioijaa, ohjausta tai resursseja (6) 

 koulutusta (5) 

 järjestöjen välistä yhteistyötä, vertaisauditointia ja 

verrokkiesimerkkejä (4) 

 mittareita (3) 

 materiaali- tai työkalupankkia (2) 

 kansallisia laatukriteerejä tai arviointimallia (2) 

 sisäisen auditoinnin mallia 

 toimintasuunnitelman ja –kertomuksen rakennetta, 

joka ohjaa määrittelemään tavoitteet ja mittarit 

 rahoitusta laatutyön kehittämiseen 

 palautetta rahoittajalta 

 



Mitä huomioitava arvioinnin kehittämisessä? 

 Sovelluttava erityisesti nuorisotoiminnan arviointiin 

 Tärkeää helppokäyttöisyys, käytännönläheisyys ja 

soveltuvuus vapaaehtoisten käyttöön 

 Toiminnan arvioinnin ohella vaikuttavuuden 

arviointia 

 Työkaluja kaivataan säännölliseen arviointiin; 

toisaalta resursseja menetelmiin perehtymiseen tai 

tulosten analysointiin ei ole 

 Ideaali, että nuoret saisivat antaa aitoa palautetta 

 


