
 

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista sähköpostitse?  

Liity sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi 

 
Näkökulmia tavoitteellisen ryhmätoiminnan  

arviointiin -koulutus 6.10.2021 
 

 
 
 

✓ Koulutus tarjoaa ideoita ja näkökulmia tavoitteellisen ryhmätoiminnan 

(ent. sopeutumisvalmennus) kehittämiseen arvioinnin keinoin. 

✓ Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti arviointitiedon keräämistä, analysointia ja raportointia kurssi-

toiminnassa. 

✓ Koulutus sisältää keskustelua ja vertaisoppimista. 
 

 
Ohjelma (muutokset mahdollisia) 
 

9.00–9.15        Teams-/Zoom-huone aukeaa, yhteyksien testaus 

9.15–9.30        Koulutuksen avaus ja käytännön seikat 

9.30–10.00       Palvelun laatu järjestöissä, erityisasiantuntija Henna Harju 

➢ Mitkä tekijät vaikuttavat palvelun laadun syntyyn? 

➢ Miten palvelun laatua voi mitata, tehdä näkyväksi ja lisätä? 

10.00–10.20   Artsi-toiminnan työkaluja ja kokemuksia järjestöarvioinnista, tutkija-arvioitsija Kimmo Terävä   

10.20–11.00 Tavoitteet ja mittarit STEA-kontekstissa, erityisasiantuntija Mari Ruuth 

➢ Vaikutusketjuajattelu STEA-avusteisessa toiminnassa (uudistus parhaillaan käynnissä) 

➢ Millainen on hyvä tavoite STEA-kontekstissa? 

➢ Miten uudistettu hakemuspohja ohjaa toiminnan arviointia? 

➢ Tuloksellisuusraportointi – Mikä on muuttunut vuonna 2021? 

11.00–11.30 Tauko 

11.30–11.55 Mitä kaikkea arvostava lähestymistapa voi tarkoittaa arvioinnissa? Yhteiskehittämistä ryhmissä 

11.55–12.10 Ajatuksia ja oivalluksia ryhmätyöstä  

12.10–12.45 Miten valitsen sopivimman palautteen keräämisen tavan? erityisasiantuntija Henna Harju 

➢ Millainen on hyvä kysely- ja haastattelurunko? 

12.45–13.15  Palautetiedon tulkinta, analysointi ja hyödyntäminen, erityisasiantuntija Mari Ruuth 

➢ Vinkkejä määrällisen ja laadullisen aineiston analysointiin sekä raportointiin 

➢ Palautteen hyödyntäminen ja kehittämiskohteiden valinta 

➢ Miten STEA määrittelee laadukkaan raportin? 

13.15–13.30    Yhteenveto ja päivän päätös 
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Kohderyhmä: STEA-avusteisen, tavoitteellisen ryhmätoiminnan (ent. sopeutumisvalmennus) arviointiin osallistuvat 

henkilöt, jotka kaipaavat ideoita ja näkökulmia kurssitoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Tekniset ohjeet edellytykset/osallistumiselle: Koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa Teams-/Zoom-

linkin, jota klikkaamalla pääsee osallistumaan koulutustilaisuuteen. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, hyvän nettiyh-

teyden ja mikrofonin sekä kuulokkeet, jos tietokoneessa ei ole kaiutinta. 

Hinta: 179 € (Alv. 0 %)  

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen ke 29.9.2021 mennessä linkin kautta: www.lyyti.fi/reg/ryhmatoiminnan-arvi-

ointi-01062021  

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön erityisasiantuntijat, joilla on vähintään 15 vuoden kokemus arvi-

ointityöstä sekä kokemusta STEA-avustuksella toteutetusta toiminnasta. 

Lisätietoa: Erityisasiantuntija Henna Harju henna.harju@kuntoutussaatio.fi p. 044–7813151 tai erityisasiantuntija 

Mari Ruuth mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi  p. 044–7813181 
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