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Yliopiston kehittämisprojektin (työryhmän) itsearviointi CAF-mallin 

(Common Assessment Framework) avulla 
 

0 Johdanto 
 
CAF-mallin mukaista kuvausta on muokattu 
laitoksen näkökulmasta kehitysprojektin 
näkökulmaan:  
 
mitä Työryhmä A:n työn vahvuuksista ja 
parantamisalueista voidaan oppia jonkin toisen 
vastaavan kehittämistyöryhmän työssä 
 

 
 
 
 
Arviointialueet 1 -5 käsittelevät toimintatapoja, 
joilla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja 
tavoitellut tulokset. Arviointialueet 6 - 9 keskittyvät 
toimintatavoista seuraaviin tuloksiin eri 
näkökulmista. Työryhmä A:n itsearviointiin on 
otettu alueet: 1) johtajuus, 2) henkilöstö, 3) 
strategiat ja toiminnan suunnittelu, 4) 
kumppanuudet ja resurssit sekä 5) prosessit:  

 
 
Tulospuolella (Työryhmä A:n yhteydessä vain 
alue 9) esitetyt asiat ovat yhteisvaikutusta 
useista toiminnan arviointipuolella esitetyistä 
asioista. Jotta tulostiedon perusteella osataan 
parantaa toimintaa, on tiedettävä, mistä 
prosesseista tulos syntyy. 
 
Kun arvioidaan kokonaisvaltaisen laadun näkö-
kulmasta, arvioidaan kaikki toiminnan kannalta 
keskeiset osa-alueet ja hahmotetaan niiden 
yhteys toisiinsa. Olennaista on hahmottaa  
– toimintatapojen (arviointialueet 1-5) 

keskinäinen riippuvuus ja 
– toimintatapojen ja tulosten (arviointialueet 

6-9) välinen syy- ja seuraussuhde. 

 
Arviointimalli tarjoaa mahdollisuuden:  
– Arvioida näyttöjen avulla oman projektin 

suorituskykyä kriteereihin verrattuna, 
– Todentaa oman toiminnan kehittymistä,  
– Muodostaa yhteinen käsitys siitä, mitä 

tarvitaan toiminnan kehittämiseksi, 
– Hahmottaa toimintatapojen ja tulosten välistä 

riippuvuutta, 
– Henkilöstölle osallistua toiminnan arviointiin ja 

kehittämisen suunnitteluun, 
– Jakaa hyviä käytäntöjä. 
 
 
Tämän tekstin lähde: vvm, CAF 2006-malli
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1 Johtajuus 
 
Määritelmä 
 
Johdon tehtävä on saada toimintaan selkeyttä ja 
yhtenäisyyttä sekä ympäristö, jossa henkilöt 
yltävät parhaimpaansa. Johto määrittelee 
toiminnan suunnan, saa aikaan motivaatiota 
olemalla roolimallina ja toimimalla ryhmän 
julkilausuttujen ja julkilausumattomien arvojen 
mukaisesti. Johto kehittää, toimeenpanee ja 
seuraa työryhmän toimintaa, suorituksia ja 
tuloksia. 
 
Avainkohdat 
 
Tavoite on saavutettava annetuilla resursseilla. 
Tämä voi johtaa siihen, että on tasapainoiltava eri 
sidosryhmien tarpeiden välillä. Johdolle on oltava 
selvää, ketkä ovat asiakkaita, mitkä asiakkaiden 
vaatimukset ovat ja miten nämä tasapainotetaan 
ulkoa asetettujen vaatimusten kanssa niin, että 
voidaan osoittaa sitoutumista asiakkaita ja muita 
sidosryhmiä kohtaan.  
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
1.1. Ohjatakseen työryhmää 
 
Esimerkiksi: 
a. Muuntamalla mission ja vision toiminnallisiksi 

tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. 
b. Vahvistamalla luottamusta ja arvostusta 

työryhmän johdon ja jäsenten välillä (esim. 
määrittelemällä mitä on hyvä johtajuus tässä 
projektissa). 

c. Luomalla tehokkaalle viestinnälle hyvät 
olosuhteet. Varmistamalla, että missio ja 
toiminnalliset tavoitteet viestitään työryhmän 
jäsenille ja ulkopuolisille sidosryhmille. 

d. Tunnistamalla etukäteen alueet, joilla ristiriitoja 
voi syntyä ja laatimalla toimintaohjeet tällaisten 
tilanteiden varalle. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
1.2 Kehittääkseen ja toimeenpannakseen 
järjestelmiä työryhmän suoritusten ja 
muutosten hallintaan 
 
Esimerkiksi: 
a. Kehittämällä prosesseja ja rakenteita linjassa 

strategian, suunnittelun sekä sidosryhmien 
tarpeiden ja odotusten kanssa sekä 
hyödyntämällä olemassa olevia teknisiä 
ratkaisuja.  

b. Määrittelemällä tarkoituksenmukaiset 
menettelyt (tasot, toimet, vastuut, valtuudet). 

c. Kehittämällä ja sopimalla mitattavat tavoitteet 
kaikille työryhmän työn tasoille. 

d. Luomalla sopivat menetelmät projektin 
hallintaan ja tiimityöhön. 

e. Tunnistamalla ja priorisoimalla tarpeelliset 
muutokset työryhmän toimintamallissa. 

f. Viestimällä henkilöstölle ja sidosryhmille 
muutoksista ja muutosten syistä. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
1.3 Saadakseen työryhmän jäsenet 
motivoitumaan toimimalla itse roolimallina 
 
Esimerkiksi: 
a. Toimimalla työryhmän tavoitteiden mukaisesti 

ja johtamalla esimerkillään.  
b. Osoittamalla muutoskykyä hyväksymällä 

rakentavan palautteen ja ehdotukset oman 
johtamiskäytäntönsä parantamiseksi. 

c. Pitämällä henkilöt ajan tasalla keskeisistä 
työryhmän työtä koskevista asioista. 

d. Tukemalla työryhmän tavoitteiden 
saavuttamista auttamalla henkilöitä 
toteuttamaan tehtävät sekä saavuttamaan 
suunnitelmat ja tavoitteet 

e. Ottamalla huomioon työntekijöiden yksilölliset 
tarpeet ja elämäntilanteet. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
1.4. Huolehtiakseen yhteydenpidosta 
sidosryhmiin (opiskelijat ja alumnit, OPM, 
teollisuus, muut yliopiston yksiköt, henkilöstö, 
muut yliopistot ja oppilaitokset, kaupunki, Suomen 
Akatemia, TEKES ja muut tutkimuksen rahoittajat 
jne.) 
 
Esimerkiksi: 
a. Varmistamalla, että työryhmän tavoitteet ovat 

yhdensuuntaiset yliopiston strategialinjausten 
kanssa. 

b. Luomalla ja ylläpitämällä kumppanuuksia ja 
verkostoja tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

c. Kehittämällä viestintä- tai markkinointi-
konseptin ja viestimällä sen. 
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2 Strategia ja toiminnan suunnittelu 
 
Määritelmä 
 
Tehokkuus, jolla työryhmä sovittaa yhteen 
toiminta-alueensa, määrittää suorituskyvyn, 
toteuttaa missiotaan suunnitelmien kautta (ottaen 
huomioon yliopiston linjaukset ja 
sidosryhmätarpeet). Toimintaa tuetaan 
paranevalla resurssien ja prosessien hallinnalla. 
Suunnitelmilla on tavoitteet ja mitattavat tulokset.  
 
Avainkohdat 
 
Strategia ja suunnittelu ovat osa PDCA –sykliä 
(plan, do, check, act). Kaikki alkaa tiedon 
keräämisellä sidosryhmien tarpeista. 
Suunnitteluprosessiin vaikuttavat myös tiedot 
tuloksista ja toiminnan vaikutuksista.  
 
Keskeistä on tunnistaa onnistumisen edellytyk-set, 
joiden pitää täyttyä, jotta tavoitteet saavutetaan. 
Tavoitteet määritellään niin, että tulosten ja 
vaikutusten välille voidaan tehdä ero. 
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
2.1 Päivittääkseen toiminnan suunnittelua 
ottamalla huomioon resurssit ja sidosryhmien 
tarpeet  
 
Esimerkiksi: 
a. Tunnistamalla oleelliset sidosryhmät. 
b. Keräämällä sidosryhmistä tietoa ja 

analysoimalla niiden odotuksia ja tarpeita 
c. Arvioimalla työryhmän sisäisiä vahvuuksia ja 

heikkouksia. 
d. Kehittämällä ja käyttämällä tapoja seurata, 

mitata ja arvioida työryhmän suoritusta. 
e. Arvioimalla riskejä ja mahdollisuuksia (esim. 

SWOT:lla) ja tunnistamalla toiminta-
ympäristön kriittiset menestystekijät. 

f. Tasapainottamalla tehtävät ja resurssit, 
aikapaineet ja sidosryhmien vaatimukset. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
2.2 Toteuttaakseen toiminnansuunnittelua 
 
Esimerkiksi: 
a. Toteuttamalla toiminnan suunnittelua yhdessä 

sovitun mukaisesti. 
b. Ottamalla sidosryhmiä mukaan toiminnan 

suunnitteluun sekä priorisoimalla sidosryhmien 
odotuksia ja tarpeita. 

c. Muuntamalla työryhmän tavoitteet 
relevanteiksi suunnitelmiksi ja tehtäviksi. 

3 Henkilöstö 
 
Määritelmä 
 
Tapa, jolla työryhmän jäsenet ovat keskenään 
yhteistyössä ja käyttävät olemassa olevia 
resursseja, ratkaisee menestyksen. Kunnioitus ja 
keskustelu ovat keskeisiä tapoja varmistaa 
ihmisten sitoutuminen ja osallistuminen.  
 
Avainkohdat 
 
Arvioidaan, miten työryhmä tunnistaa ja kehittää 
henkilöstöresurssinsa yhteydessä tavoitteisiin niin, 
että saavutetaan optimaalinen menestys ja hyöty. 
Ihmisiä tuetaan, jotta osaaminen saadaan laajasti 
käyttöön.  
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
3.1 Suunnitellakseen, hallinnoidakseen ja 
parantaakseen henkilöstöresursseja 
 
Esimerkiksi: 
a. Analysoimalla säännöllisesti nykyisiä ja tulevia 

henkilöstötarpeita ottaen samalla huomioon 
sidosryhmätarpeet ja odotukset. 

b. Varmistamalla hyvät työskentelyolot.  
c. Varmistamalla työntekijöille mahdollisuudet 

työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen. 
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
3.2 Henkilöstön osaamisen tunnistaminen, 
kehittäminen ja käyttö 
 
Esimerkiksi: 
a. Tunnistamalla nykyinen osaaminen (tiedot, 

taidot ja asenteet). 
b. Keskusteluun perustuen laatimalla osaamisen 

kehittämisen suunnitelma.  
c. Edistämällä avoimuutta ja keskustelua sekä 

kannustamalla tiimityöhön. 
d. Tekemällä mahdolliseksi ympäristön, jossa 

henkilöstö voi ideoida ja tehdä aloitteita. 
Kehittämällä tätä tukevia keinoja (esim. 
aloitemenettely, työryhmät ja aivoriihet). 

e. Ottamalla henkilöstö mukaan suunnittelemaan 
prosesseja ja tunnistamaan parantamisalueita. 

f. Löytämällä yhteisymmärrys esimiesten ja 
työntekijöiden välille tavoitteista ja tavoitteiden 
saavuttamisen mittaamisesta. 
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g. Varmistamalla, että henkilöstöllä on 
mahdollisuus antaa palautetta johdosta ja 
esimiehistään. 

4 Kumppanuudet ja resurssit 
 
Määritelmä 
 
Miten toimintaperiaatteiden toteutumista sekä 
prosessien tehokuutta tuetaan hallitsemalla 
ulkoisia kumppanuuksia. Kumppanuuksien ohella 
työryhmä tarvitsee määrärahoja, tietoja ja 
teknologiaa, joilla varmistetaan tehokas toiminta. 
 
Avainkohdat 
 
Tärkeää on tunnistaa olemassa oleva tieto ja 
tiedontarpeet osana toiminnan suunnittelua. Tulee 
varmistaa, että tieto on saatavilla oikeaan aikaan 
ja helposti saavutettavassa muodossa.  
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
4.1 Hyödyntääkseen tärkeimpiä 
kumppanuuksiaan 
 
Esimerkiksi: 
a. Tunnistamalla mahdolliset strategiset 

kumppaninsa ja yhteistyön luonteen. 
b. Olemalla avoin sidosryhmien ideoille, aloitteille 

ja valituksille ja keräämällä niitä (selvitykset, 
kyselyt, palautelaatikot, jne.). 

c. Varmistamalla toiminnan, päätösten ja 
kehittämistyön läpinäkyvyys. 

d. Synnyttämällä innovatiivista ja luovaa ajattelua 
kumppanuussuhteiden avulla. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
4.2 Tiedon ja teknologian hallinta 
 
Esimerkiksi: 
a. Luomalla järjestelmät työryhmän tarvitseman 

tiedon hallintaan ja säilyttämiseen. 
b. Kehittämällä sisäisiä viestintäkanavia, jotta 

työryhmän jäsenillä on pääsy tehtäviensä 
kannalta tarpeelliseen tietoon. 

c. Varmistamalla työryhmän ja sidosryhmien 
välinen tiedonvaihto ja tiedon saatavuus ja 
esittämällä tieto käyttäjäystävällisesti.  

d. Varmistamalla, että taloudellisia resursseja 
käytetään kustannustehokkaasti ja 
toimintasuunnitelmien mukaisesti. 

e. Hyödyntämällä tarkoituksenmukaista 
tekniikkaa 
– tehtävien hoitamiseen ja tiedon hallintaan 

– oppimisen tukemiseen ja kehittämistoimiin 
– sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön 
– sisäisten ja ulkoisten verkostojen 
kehittämiseen ja ylläpitoon. 

5 Prosessit 
 
Määritelmä 
 
Miten työryhmä määrittelee, hallinnoi ja kehittää 
avainprosessejaan tukeakseen suunnitelmiensa 
toteutumista. Merkittävimmät tekijät prosessien 
kehittämisessä ovat innovaatio ja tarve luoda 
sidosryhmille entistä suurempaa lisäarvoa. 
 
Avainkohdat 
 
Avainprosessit ovat kriittisiä tuloksen kannalta. 
Hallintoprosessit ohjaavat ja tukiprosessit tarjoavat 
resurssit. Vain avainprosesseja arvioidaan. 
Mission saavuttamisessa keskeisiä prosesseja 
arvioidaan ja parannetaan suhteessa 
merkittävyyteensä. 
 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
5.1 Tunnistaakseen, suunnitellakseen ja 
parantaakseen prosesseja 
 
Esimerkiksi: 
a. Tunnistamalla ja kuvaamalla avainprosessit. 
b. Tunnistamalla prosessien omistajat ja 

määrittelemällä vastuut. 
c. Ottamalla henkilöstö ja sidosryhmät mukaan 

suunnittelemaan ja kehittämään prosesseja. 
d. Suuntaamalla resurssit prosesseille sen 

perusteella, miten keskeisiä ne ovat 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

e. Asettamalla prosesseille suoritustavoitteita ja 
indikaattoreita (sidosryhmäsuuntautuneita). 

f. Koordinoimalla ja sovittamalla prosesseja 
yhteen. 

g. Analysoimalla ja arvioimalla avainprosesseja, 
riskejä ja kriittisiä menestystekijöitä ottaen 
huomioon työryhmän tavoitteet ja muuttuva 
toimintaympäristö. 

 
Arviointi: Tarkastele, mitä johtajat tekevät: 
 
5.2 Sidosryhmä- ja asiakaslähtöinen 
palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja 
tuotanto 
 
Esimerkiksi: 
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a. Luomalla selkeät ohjeet ja käyttämällä selkeää 
kieltä. 

b. Edistämällä työryhmän saavutettavuutta 
(joustavat vastaanottoajat, dokumentit 
monessa eri muodossa esim. kieliversiot, 
internet, esitteet, jne.). 

c. Luomalla järjestelmät valitusten ja kyselyiden 
käsittelyyn. 

6 Arviointialue 9: Keskeiset 
suorituskykytulokset 

 
Määritelmä 
 
Tulokset, jotka työryhmä on saavuttanut koskien 
perustehtäväänsä, asetettuja tavoitteita ja niihin 
liittyviä toimintasuunnitelmia. Tulokset voivat olla 
toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä ulkoisia tuloksia, 
organisaation omaan toiminnan tehokkuuteen tai 
kehittämiseen liittyviä sisäisiä tuloksia. 
 
Avainkohdat 
 
Keskeiset suorituskykytulokset liittyvät kaikkeen, 
mitä työryhmä on määrittänyt menestyksensä 
kannalta välttämättömiksi sekä mitattaviksi ja 
arvioitaviksi tavoitteiksi. Tulokset kertovat kyvystä 
saavuttaa asetettuja päämääriä ja tavoitteita 
valittujen prosessien ja menettelytapojen avulla. 
Keskeiset suorituskykytulokset voidaan jaotella 
seuraavasti: 
a. Ulkoiset tulokset: tärkeimmille toiminnoille 

asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
toiminnallisen tehokkuuden (outputs) ja 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (outcomes) 
näkökulmasta. 

b. Sisäiset tulokset: työryhmän sisäinen 
toimintakyky; johtaminen, kehittäminen ja 
taloudellinen suorituskyky (tehokkuus ja 
taloudellisuus).  

 
Tämän arviointialueen toiminnot ovat läheisesti 
kytköksissä strategioihin (arviointialue 2), 
kumppanuuksiin ja resursseihin (arviointialue 4) 
sekä prosessien hallintaan (arviointialue 5). 

 
Arviointi: Tarkastele asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta kertovia tuloksia seuraavista 
näkökulmista: 
 
9.1. Ulkoiset tulokset: tavoitteen mukaiset 
tuotokset ja vaikuttavuus 
 
Esimerkiksi: 
a. Kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu  
b. Kustannustehokkuus. 
c. Erilaisten tarkastusten ja arviointien tulokset. 
d. Vertaisarviointien ja vertaisoppimisen tulokset. 
 
Arviointi: Tarkastele asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta kertovia tuloksia seuraavista 
näkökulmista: 
 
9.2. Sisäiset tulokset 
 
Esimerkiksi: 
Tulokset liittyen johtamisjärjestelmiin, hallintoon ja 
innovaatioihin 
a. Tulokset liittyen kumppanuuksien 

muodostamiseen ja yhteisiin toimintoihin. 
b. Kyky tyydyttää ja tasapainottaa eri 

sidosryhmien tarpeita. 
c. Tulokset liittyen työryhmän organisointiin tai 

prosessien kehittämiseen ja uusiin 
innovaatioihin. 

d. Tulokset liittyen sisäiseen tiedonhallintaan, 
sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä 
verkostoitumiseen. 

e. Osoitukset toimintamenojen 
kustannustehokkaasta käytöstä. 
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7 Pisteytys- ja arviointitaulukot 
 
Arviointialueiden pisteytyksellä halutaan: 
 
1. Tarjota tietoa siitä, mihin kehittämistoimiin 

organisaatiossa tulisi ryhtyä. 
 

2. Löytää hyviä käytäntöjä korkeita pistemääriä 
saaneista toiminnoista ja tuloksista. Korkeat 
pistemäärät tulospuolen arviointialueilla ovat 
usein merkki hyvistä käytännöistä toiminta-
puolen arviointialueilla. 

3. Paikantaa yhteistyökumppaneita 
vertailukehittämiseen. 

 

 
 
Vertailukehittämisen tavoite on verrata 
vaihtoehtoisia toimintatapoja asetettujen 
tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Mikäli 
arviointi on ollut riittävän objektiivinen, myös 
arviointipisteet voivat toimia lähtökohtana 
vertailukehittämiseen ja kehittämistyön tukena.  
 
Miten pisteet annetaan? 
 
Pisteytystapa yhdistää arvioinnissa 
samanaikaisesti sen, miten työryhmä toimii ja 
miten sen on ajateltu toimivan (ottamalla 
huomioon puutteet toimintatavoissa). 

Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukossa 
huomiota kiinnitetään PDCA-sykliin. Edistymistä 
arvioidaan syklin jokaisen vaiheen toteutumisen 
avulla. 
 
Vertailukehittäminen ja -oppiminen otetaan 
huomioon kaikkien eri vaiheiden toteuttamisen 
arvioinnissa.  
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Toiminnan arvioinnin pisteytys 
 
1. Lue jokainen pisteytystaulukon 

arviointivaiheen määritelmä (Suunnittele, 
Kokeile, Tarkista, Toteuta tai Korjaa). 

 
2. Etsi näyttöä, tietoja ja todisteita vahvuuksista 

ja kehittämisalueista arvioimalla toimintaa 
pisteytystaulukon avulla. Arvioinnin apuna voi 
hyödyntää käytännön esimerkkejä, jotta 
pisteytysprosessi helpottuu. Ne, jotka haluavat 
käydä läpi kaikki arviointialueen esimerkit ja 
tiedot, voivat pisteyttää esimerkit käymällä läpi 

kaikki neljä vaihetta ja laskemalla tämän 
jälkeen pistekeskiarvot jokaiselle vaiheelle. 

3. Laske vaiheiden pistemäärien keskiarvo. 
Pistemäärän tulee olla johdonmukainen ja 
uskottava arvio, joka perustuu tosiasiallisiin 
tietoihin ja näyttöihin. Mikäli esimerkiksi arvio 
jonkin neljän arviointivaiheen osalta (P-D-C-A) 
on 20 tai vähemmän, kokonaispistemäärän ei 
tulisi ylittää 40 pistettä (tai jos jonkin 
arviointivaiheen kohdalla pistemääräksi tulee 
30 tai vähemmän, ei kokonaispistemäärä voi 
ylittää 60 pistettä).  

 
 

 
 
Tulosten arviointi (seuraavalla sivulla): 
 
– Arvioi ja pisteytä tulosten kehittäminen 

kuusiportaisella asteikolla välille 0-100. 
– Arvioi ja pisteytä tavoitteiden saavuttamisen 

aste edelliseltä toimintavuodelta 
kuusiportaisella asteikolla välille 0-100. 

 
 
– Laske yhteen tulosten kehittymisen ja 

tavoitteiden saavuttamisen pistemäärät ja 
jaa summa kahdella saadaksesi 
arviointialueen kokonaispisteet muutetuksi 
skaalalle 0-100. 
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8 Itsearvioinnin toteutus 
 
Konsensuskeskustelu on arvioinnin keskeisin 
osa. Keskustelussa osallistujat perustelevat  
käsityksiään vahvuuksista ja 
parantamisalueista tai miksi annetut 
pistemäärät eroavat toisistaan. 
Taustamateriaalin tuntemus ja yksittäisten 
arviointien kautta esiin nostettujen asioiden 
analysointi auttaa nopeaan konsensuksen 
muodostamiseen. 
 
Konsensuksen muodostaminen 
 
1. Kukin esittää perusteluineen kirjaamansa 

vahvuudet ja parantamisalueet. 
2. Esitetyistä havainnoista muodostetaan 

vahvuuksista ja parantamisalueista 
yhteinen lista. Konsensuskeskustelussa 
saattaa tulla esiin uusia havaintoja. 

3. Kukin esittelee yksittäisissä arvioinneissa 
antamansa pistemäärät.  

4. Annetaan keskustelun kautta yksi 
lopullinen pistemäärä kyseiselle 
arviointialueelle. 

 
Konsensuskeskustelu on itsearvioinnin tärkein 
lisäarvo: yksittäiset havainnot vahvuuksista tai 
parantamisalueista kirkastuvat ja tarkentuvat. 
Keskustelussa voi syntyä kehittämishavaintoja, 
jotka ovat enemmän kuin yksittäisten kirjattujen 
parantamisalueiden summa. 

 
Keskustelua toisistaan eroavien arviointien 
taustalla olevista näkemyksistä pidetään usein 
tärkeämpänä kuin pisteytyksestä saatavaa 
hyötyä.  
 
Raportti 
 
Työryhmän toiminnan arviointi projektina voi 
päättyä loppuraporttiin. Raportti voidaan tehdä 
arvioinnin konsensuskeskustelun aikana.  
 
 
Se noudattaa tyypillisesti arviointialueiden 
rakennetta ja siihen sisältyvät: 
 
1. vahvuudet ja parantamisalueet 

perusteluineen arviointialueittain kirjattuina, 
2. arviointialueittaiset pisteytykset, 
3. edellisten perusteella hahmotellut 

kehittämistoimenpiteet. 
 
Raportissa voi esittää suosituksia vastaavien 
työryhmätyöskentelyjen kehittämiseksi. Jokaisen 
kehittämistehtävän tehtävänanto on 
ainutkertainen, siitä huolimatta arviointiraporttia 
voidaan tarkastella seuraavista näkökulmista: 
– Visioomme ja strategiaamme perustuen: 

missä haluamme olla (työryhmätyyppisen 
toiminnan kannalta) esimerkiksi kahden 
vuoden kuluttua? 

– Tavoitetila huomioon ottaen: mitkä ovat 
keskeisimmät kehittämistoimenpiteet? 
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Kehittämissuunnitelman laadinnassa voidaan 
käyttää seuraavaa mallia, jossa arviointiryhmä: 
1. Kerää arviointiraportista kehittämiskohteet 

ja ryhmittelee ne teemoittain 
kokonaisuuksiksi. 

2. Määrittelee teemakokonaisuuksista 
seuraavat kehittämistoimenpiteet. 

3. Priorisoi toimenpiteet painoarvon mukaan 
(merkitys sidosryhmille, organisaation 
tuloksille jne.). Arvioi 
toteuttamiskelpoisuutta (vaikeusaste, 
käytettävissä olevat resurssit ja muutoksen 
aikaan saamiseksi tarvittava aika).  

4. Nimeää kehittämistoimien resurssit ja 
vastuuhenkilöt ja määrittelee aikataulun. 

 
Priorisoinnissa voi hyödyntää myös mallin 
rakennetta kokonaisuuden hahmottamiseksi, 
jolloin voidaan tarkastella: 
– miten kehittämistoimenpidettä koskeva 

arviointialue on pisteytetty suhteessa 
muihin arviointialueisiin tai  

– miten keskeinen kehittämistoimenpide on 
organisaatiolle olennaisten tavoitteiden 
näkökulmasta. 

 
Suunnittelua vaativien kehittämishankkeiden 
lisäksi arvioinnista nousee usein esiin 
parantamiskohteita, jotka voidaan ratkaista 
hyvinkin nopeasti ja helposti ilman suurempia 
kehittämistoimenpiteitä.  
 
Kehittämishankkeita tulee arvioida samalla 
tavalla kuin organisaation muutakin toimintaa, 
osana normaalia toiminnan arviointia. 
Arvioinnissa voidaan hyödyntää PDCA -sykliä 
samoin kuin muussakin arvioinnissa. Tämä 
edellyttää, että hankkeille asetetaan selkeät 
tulos- ja vaikuttavuus-tavoitteet. Tavoitteiden 
toteutumisen arvioinnille on määriteltävä 
tarvittavat indikaattorit tai mittarit.  
 

 

9 Yhteenveto 
 
Vaihe 1 – Suunnittele CAF:n käyttö 
 
Päätä, miten arviointi toteutetaan 
– varmista, että kyseessä on selkeä johdon 

päätös, jossa on kuultu myös henkilöstöä 
– määrittele arvioinnin kohde ja taso  
– nimeä vastuuhenkilö(t) itsearvioinnin 

suunnitteluun ja toteutukseen 
– viesti itsearviointiprosessista ja sen vaiheista 
 
Vaihe 2 – Toteuta itsearviointi 
 
Muodosta itsearviointiryhmä 
– nimeä puheenjohtaja 
– päätä tavat, joilla johto osallistuu itsearviointiin 
 
Perehdytä osallistujat 
– perehdytä johto itsearviointiin 
– perehdytä osallistujat 
– kokoa arvioinnin taustamateriaali ja tulostiedot 
– määrittele yhdessä muiden kanssa keskeiset 

tarkasteltavat asiat kuten johto, asiakkaat ja 
sidosryhmät, prosessit 

 
Toteuta itsearviointi 
– tee yksittäiset arvioinnit 
– muodosta arviointikohteista konsensus 
– pisteytä arviointi 
 
Laadi itsearviointiraportti 
 
Vaihe 3 – Tee kehittämissuunnitelma ja 
priorisoi 
 
Laadi kehittämissuunnitelma 
– priorisoi kehittämistoimenpiteet 
– määritä toimenpiteille realistiset aikataulut 
– liitä kehittämissuunnitelma osaksi normaalia 

toiminnan suunnitteluprosessia 
 

Viesti kehittämissuunnitelmasta 
 

Toimeenpane kehittämissuunnitelma 
– määritä kehittämishankkeet (PDCA-sykli) 
– nimeä kullekin hankkeelle vastuuhenkilö  
 
Suunnittele seuraava itsearviointi 
–  arvioi kehittämishankkeiden tulokset 

seuraavaan itsearviointiin mennessä 


