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hallitustyöskentelyn ja 
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Arvoa yhteiskunnalle
• Kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla on merkittävä 

arvo yhteiskunnalle. 
• Palvelutarve näyttää kasvavan. 
• Samalla  avustusrahoitus ja vaatimukset toiminnan 

vastuullisuuden ja vaikuttavuuden osoittamiselle kiristyvät.  
• Järjestöiltä odotetaan hyvän hallinnon mukaisia 

käytäntöjä ja läpinäkyvyyttä.
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Katseet samaan suuntaan

• Boardmanin kehittämä työkalu auttaa yhteisön hallitusta ja johtoa 
arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhteisön tarkoituksen ja strategian 
mukaisesti.
• Työkalupaketti koostuu sähköisestä kyselystä hallitukselle ja johdolle, 

tulosten raportoinnista sekä Boardmanin asiantuntijan fasilitoimasta
purkukeskustelusta, jonka tavoitteena on kehitystoimenpiteiden valinta. 
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• Arviointiprosessi avaa keskustelun hallintaketjun toimivuudesta, strategian sisällöstä ja 
toteutuksesta sekä riskien hallinnasta.
• Arviointi tekee näkyväksi piilevät erot hallituksen ja johdon näkemyksissä ja oletuksissa.
• Prosessi auttaa hallitusta ja toimivaa johtoa luomaan yhteisen tilannekuvan. 
• Tunnistetaan yhdessä keskeiset kehittämistarpeet ja valitaan toimenpiteet.
• Prosessiin saadaan ulkopuolisen asiantuntijan tuki ja neutraali näkemys.

Arviointi auttaa suuntaamaan ja priorisoimaan 
kehitystoimenpiteitä
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1. Tarkoitus ja arvot
2. Johtaminen, kehittäminen ja kulttuuri
3. Hallitustyöskentely ja kokoonpano

• Sähköinen kysely sisältää 47 väittämää, joihin annetaan näkemys skaalalla 1-6. 
Mukana on joitakin avoimia kysymyksiä, ja jokaisessa osa-alueessa on 
mahdollisuus avoimiin kommentteihin. Hallitus ja johto vastaavat samoihin 
kysymyksiin.

• Sähköinen raportti sisältää vastausten keskiarvot ja hajonnat sekä avoimet 
kommentit, erikseen hallituksen ja johtoryhmän osalta.

Arvioinnissa tarkasteltavat osa-alueet
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• Onko hallituksen ja johdon näkemys yhteisön toiminnan tarkoituksesta, tilanteesta ja kehityksen 
suunnasta riittävän yhtenäinen? 

• Onko hallituksella ja johdolla yhteinen ymmärrys reunaehdoista?
• Onko kehittämisen keskeiset painopisteet määritelty? 
• Onko yhteisön toimintaan kohdistuvat riskit tunnistettu ja riskienhallinnan periaatteet linjattu?
• Johdetaanko yhteisöä sen tavoitteiden, strategian ja arvojen mukaisesti?  
• Toimiiko hallituksen ja johdon vuorovaikutus?  
• Onko hallitustyö sujuvaa ja tehokasta? 
• Onko hallituksen jäsenten valinnan periaatteet linjattu?

Arviointi antaa vastauksia muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin:

@Copyright Boardman Oy 2021  



Arviointiprosessi

Valmistelevat 
keskustelut.

Päätös arvioinnin 
toteuttamisesta ja 

aikataulusta. 
Informoiminen 
hallituksen ja 

johtoryhmän jäsenille.

Sähköisen arvioinnin 
avaaminen 

hallitukselle ja 
johdolle ja 

vastauslinkkien 
lähettäminen.

Sähköisen arvioinnin 
raportin kokoaminen ja 

valmistautuminen 
alustavaan purkuun.

Alustava purku 
hallituksen 

puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan/

toimitusjohtajan kanssa.

Fasilitoitu
purkukeskustelu 

kehittämiskohteiden 
valitsemiseksi.

Arviointiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia. 
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O S A - A L U E I D E N  K E S K I A RV O T
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4,3

1. TARKOITUS JA ARVOT

2. JOHTAMINEN, KEHITTÄMINEN JA
KULTTUURI

3. HALLITUSTYÖSKENTELY

4. HALLITUKSEN VALINTA JA KOKOONPANO

HALLITUS
JOHTO

Esimerkki 
malliraportista
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PA R H A I M M AT  A RV I O T  S A A N E E T  V Ä I T T Ä M Ä T

H A L L I T U S J O H T O
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Hallituksen kokouksen ennakkoaineistot
ja päätösehdotukset ovat selkeitä ja

hyödyllisiä.

Hallituksen kokousten asialistalla on
tasapaino vuosikelloteemojen (esim.

budjetti,  toimintasuunnitelma,
riskienhallinta ja tilinpäätös), strategian…

Hallituksen ja johdon keskinäinen
vuorovaikutus on avointa ja aktiivista.

Säätiöllä / Yhdistyksellä on määritelty
käytäntö hallitusnimitysten valmisteluun.

Säätiö / Yhdistys pyrkii olemaan alansa
asiantuntija ja edelläkävijä.

Hallitus toimii aktiivisena tiiminä edistäen
Säätiön / Yhdistyksen menestymisen

edellytyksiä.

Säätiön / Yhdistyksen hallituksen
kokoonpanon kehittämisestä ja
uusiutumisesta käydään avointa

keskustelua hallituksen ja nimitysten…
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Säätiön / Yhdistyksen arvot ohjaavat
toimintaa.

Säätiön / Yhdistyksen olemassaolon
tarkoituksesta on yhteinen käsitys.

Säätiön / Yhdistyksen talous on
terveellä pohjalla ja tarjoaa

edellytykset toiminnan kehittämiselle.
Hallitus tukee ja valvoo

toiminnan/toimitusjohtajan ja johdon
työtä.

Säätiö / Yhdistys panostaa
henkilöstön osaamiseen ja jatkuvaan

kehittymiseen.
Säätiö / Yhdistys on verkottunut ja

haluttu yhteistyökumppani relevanttien
sidosryhmien keskuudessa.

Hallituksen ja johdon keskinäinen
vuorovaikutus on avointa ja aktiivista.

Olemme tietoisia Säätiön /
Yhdistyksen hallintoperiaatteista ja

noudatamme niitä.
Hallitus toimii aktiivisena tiiminä
edistäen Säätiön / Yhdistyksen

menestymisen edellytyksiä.

Esimerkki
malliraportista
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H E I K O I M M AT  A RV I O T  S A A N E E T  V Ä I T T Ä M Ä T

H A L L I T U S J O H T O
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Säätiön / Yhdistyksen olemassaolon
tarkoituksesta on yhteinen käsitys.

Johtoryhmällä on selkeä kuva
toimintaympäristön muutoksista ja niiden

vaikutuksista Säätiön / Yhdistyksen…

Hallitus on määritellyt keskeiset strategiset
painopisteet/kehityskohteet toimintakaudelle.

Säätiön / Yhdistyksen arvot ohjaavat
toimintaa.

Säätiön / Yhdistyksen vastuullisen toiminnan
periaatteet on linjattu.

Säätiön / Yhdistyksen toiminnan kannalta
tärkeimmät riskit on tunnistettu ja

riskienhallinnan periaatteet linjattu.

Johtoryhmä työskentelee tiiminä yhteisten
tavoitteiden eteen.

Johtoryhmällä on yhteinen näkemys Säätiön /
Yhdistyksen toimintakentästä ja asemasta

kentässä.

Säätiö / Yhdistys tarjoaa aktiivisesti
palveluitaan ja rakentaa tunnettuuttaan.

Tiedämme mitä mieltä asiakkaat ovat Säätiön
/ Yhdistyksen toiminnasta ja palveluista.
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Hallituksen puheenjohtaja johtaa
kokouksia tehokkaasti ja

tasapuolisesti.

Johtoryhmällä on selkeä kuva
toimintaympäristön muutoksista ja

niiden vaikutuksista Säätiön /…

Säätiöllä / Yhdistyksellä on
määritelty käytäntö

hallitusnimitysten valmisteluun.

Hallituksen kokouksen
ennakkoaineistot ja

päätösehdotukset ovat selkeitä…

Tiedämme mitä mieltä asiakkaat
ovat Säätiön / Yhdistyksen
toiminnasta ja palveluista.

Hallituksen kokousten asialistalla
on tasapaino vuosikelloteemojen

(esim. budjetti,…

Hallituksen kokouksissa
vuoropuhelu on relevanttia ja
monipuolista ja sille on varattu…

Säätiön / Yhdistyksen vastuullisen
toiminnan periaatteet on linjattu.

Esimerkki
malliraportista
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Referenssi, HelsinkiMissio ry

Toteutimme Boardmanin kanssa arvioinnin, joka suunnattiin 
samansisältöisenä HelsinkiMission hallitukselle ja johdolle. 

Tulokset antoivat vastaajien kattavan käsityksen HelsinkiMission
strategiasta ja toiminnasta. Samalla kysely toimi hallituksen 

itsearviointina.
Hallituksen ja johdon tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja antoivat 

hyvät välineet sekä hallitustyöskentelyn kehittämiseen, että koko 
yhdistystä koskeviin kehityshankkeisiin ja vahvuuksien edelleen 

vahvistamiseen.
Yhteistyö Boardmanin kanssa oli mutkatonta. Kaikki sovitut asiat ja 

aikataulut pitivät ja tulosten purku oli rakentavaa ja tehokasta. 
Tulemme uusimaan kyselyn noin kahden vuoden kuluttua.

Juha Ruotsalainen, HelsinkiMissio ry:n hallituksen puheenjohtaja
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Referenssi, Invalidisäätiö LIVE

Käytimme LIVEn hallitustyön ja johtamisen itsearvioinnissa 
Boardmanin uutta arviointityökalua.

Kysymykset ohjasivat pohtimaan strategian ja toiminnan kannalta 
keskeisiä kysymyksiä ja arvioimaan niiden nykytilaa.

Saimme samanaikaisesti tulokset sekä hallituksen että johtoryhmän 
näkemyksistä. Se auttoi arvioimaan tilannekuvan yhdenmukaisuutta.
Saimme raportin pohjalta aikaan erittäin hyvän keskustelun siitä, mitä 

halusimme säilyttää ja vahvistaa ja mitä valitsimme kehittämisen 
painopisteiksi.

Uusimme kyselyn parin vuoden kuluttua, koska se osoittautui näin 
toimivaksi ja yhteistyö Boardmanin kanssa sujuvaksi.

Marja Pajulahti, Invalidisäätiö LIVEn toimitusjohtaja
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Lisätietoa ja yhteydenotot

Heli Koukkula-Teixeira, 
Email: heli.koukkula@boardman.fi

Puhelin: 050 5903182

www.boardman.fi
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