
   

 

Hyvän käytännön arvioinnin perusteet 
 

 

Arvioinnin ulottuvuudet Kriteerit 

 
Innovatiivisuus 
Kuinka paljon tuotteessa on uusia ja erityisiä 
piirteitä; ero muihin samantapaisiin tai samaan 
tulokseen pyrkiviin tuotteisiin, lisäarvo verrattuna jo 
olemassa oleviin tuotteisiin, uusien taitojen 
kehittäminen  
 

 mikä tekee tuotteesta erityisen jo olemassa 
oleviin tuotteisiin verrattuna 

 mikä on tuotteen lisäarvo verrattuna perinteisiin 
ratkaisuvaihtoehtoihin 

 auttaako tuote käyttäjiä ja kohderyhmän 
edustajia lisäämään tai kehittämään jotakin 
taitojaan 

 edistääkö tuote uusia oppimisen muotoja ja 
malleja  

 onko tuotteen kehittämisessä ollut mukana eri 
näkökantoja edustavia tahoja 
 

 
Voimavaraistaminen 
Missä määrin loppukäyttäjät ovat olleet mukana 
suunnittelemassa tuotetta ja miten tuotteen käyttö 
lisää käyttäjien itsenäisyyttä, osallisuutta ja 
kohderyhmän edustajien sosiaalista ja 
yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta 

 ovatko loppukäyttäjät ja kohderyhmän edustajat 
olleet aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja 
testaamassa tuotetta 

 vaatiiko, edesauttaako ja lisääkö tuote 
loppukäyttäjien kykyä itsenäiseen 
päätöksentekoon 

 edistääkö tuote käyttäjien ja kohderyhmän 
itsenäisyyttä ja kykyä ottaa vastuuta omista 
asioistaan 
 

 
Soveltuvuus 
kohderyhmien ja mukana olevien tahojen oman 
kulttuurillisen, yhteiskunnallisen ja ammatillisen 
kokemusten kunnioittaminen, miten tuote vastaa 
käyttäjien ja kohderyhmän edustajien osallisuuteen 
ja osaamiseen liittyviin ongelmiin ja tarpeisiin   

 tunnustaako ja arvostaako tuote sen käyttäjien 
ja hyödynsaajien kulttuurillista perintöä 

 onko tuote riittävän joustava ja monimuotoinen 
jotta se vastaa käyttäjien ja kohderyhmien 
tarpeisiin ja monikulttuurisiin sosiaalisiin, 
alueellisiin ja organisatorisiin 
toimintaympäristöihin 
 

 
Hyödyllisyys 
Hyöty ja lisäarvo käyttäjille, esim. käyttäjien ja 
kohderyhmän edustajien osaamisen ja taitojen 
kehittyminen, yhteiskunnallisen arvotuksen ja/tai 
itsenäisyyden ja omatoimisuuden kasvu 
 

 pyrkiikö tuote aktiivisesti ratkaisemaan 
kohderyhmien ongelmia ja vastaamaan heidän 
tarpeisiinsa 

 ovatko tuotteen käyttäjät ja kohderyhmät 
arvioineet tuotteen hyötyjä ja arvoa 

  ovatko tuotteen parantamat taidot 
yhteiskunnallisesti tunnustettuja ja 
varmennettavissa 
 



   

 

 

 
Saavutettavuus ja esteettömyys 
Tuotteen saavutettavuus ja käyttöystävällisyys 
käyttäjien ja hyödynsaajien näkökulmasta, esim. 
helppokäyttöisyys, hallittava teknologia, 
selkokielisyys ja läpinäkyvyys 
 

 onko tuotteella ominaisuuksia, jotka helpottavat 
tuotteen käyttöön ottoa, käytettävyyttä ja 
sovittamista käyttäjien ja kohderyhmien erilaisiin 
tarpeisiin, toimintaympäristöihin ja 
organisaatioihin 

 voidaanko tuote helposti sovittaa käyttäjien ja 
hyödynsaajien tapoihin ja käytäntöihin 

 onko tuotteella ominaisuuksia, joiden avulla sitä 
voidaan helposti soveltaa ja tukimekanismeja, 
jotka auttavat sen käytössä ja hyödyntämisessä. 
Onko tuotteella olemassa käyttöohje? 

  onko tuote laadittu siten, että se ottaa 
huomioon käyttäjien tarpeet ja tavoitteet 
 

 
Tasa-arvo 
Miten tuote edistää käyttäjien ja hyödynsaajien 
osalta sukupuolten välistä tasa-arvoa, 
monikulttuurisuuden arvostusta, sosiaalista 
vastuullisuutta; lisääkö tuote sosiaalista osallisuutta 
käytännön tasolla  
 

 kunnioittaako, arvostaa ja edistääkö tuote 
sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä positiivisen 
syrjinnän periaatteita, asenteita ja käytäntöjä 

 edistääkö tuote kansalaisuuden arvoja sekä 
yleisiä ihmisoikeuksia 

 
Siirrettävyys 
Miten helposti ja nopeasti tuote voidaan siirtää 
toisen organisaation, ammattiryhmän tai 
kohderyhmän käyttöön; onko olemassa kokemuksia 
ja todisteita sen käyttöönottoprosessista ja 
todistuskertomuksia jotka selvittävät sen 
käyttöönottoprosessia, onko kokemuksia  
helpottavat tutorointiprosessia ja muita 
siirrettävyysratkaisuja 
 
 

 onko tuote riittävän yleinen ja joustava, jotta sen 
käyttöikä ja käyttö toisissa yhteyksissä on 
mahdollista 

 onko tuotetta arvioitu kriittisesti siltä kannalta, 
miten se voidaan ottaa käyttöön tai muokata 
helposti toiseen käyttöympäristöön sopivaksi 

 onko tuotteella mahdollista vaikuttaa 
organisaation sosiaalisiin, koulutus- tai 
työllisyyskäytäntöihin 

  tuotteen ominaisuudet, sisältö ja lisämateriaali 
tekevät tuotteesta riittävän itsenäisen jotta se on 
helposti siirrettävissä / käyttöönotettavissa 
 

 


