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Käännösehdotukset termille Outcome Harvesting

• Tulospuimuri

• Tulosharavointi

• Tuotospuimuri

• Muutosharavointi

• Muutosharavointi

• Muutosten haravointi

• Muutosten metsästys

• Muutosten seulonta

• Muutosten korjuu



Voittaja on KEPA

• Ehdottivat sanaa ”muutos” ja 

”harava”

• Työkalu: Muutosharava

• Prosessi: Muutosten haravointi

Onneksi olkoon!



Muutosharava-menetelmä

Muutosten haravointi lähtee
liikkeelle siitä, mitä muutoksia
on tapahtunut riippumatta
siitä, mitä piti saavuttaa.

…Mitä 
tapahtui? Kenen 
toimesta? 

Tärkein nimi muistaa: 
Ricardo Wilson-Grau



Mikä on outcome/muutos, seuraus? 

Muutos käyttäytymisessä, 

vuorovaikutussuhteissa, toimintatavoissa, 

politiikoissa… henkilö-, ryhmä- tai yhteisötasolla.

Kun halutaan ymmärtää todellisia seurauksia, ei vain
hankkeen toteutuksen etenemistä tai suunniteltuja
tavoitteita.



Kuusi päävaihetta

1. Prosessin suunnittelu ja räätälöinti

2. Muutosten haravointi kirjallisesta 

aineistosta, muutoskorttien luonnostelu

3. Korttien työstäminen yhdessä 

muutoksentekijöiden kanssa



4. Muutosten vahvistaminen muista 

lähteistä

5. Tulosten analysointi ja tulkinta

6. Tulosten hyödyntämisen tukeminen



Muutoskartoitus vs. Haravointi

Muutosten 

haravointi

Muutosten 

kartoitus

Suunnittelu Seuranta Arviointi

JälkikäteenEnnalta
Etenemisen 

seuranta



End-Review of Improving Conservation 
of the Eastern Arc Mountains Forests of 
Tanzania (EAMCEF) Project 

Rahoitusmekanismi Eastern Arc 

–vuorijonon ainutlaatuisen

luonnon suojelemiseksi.

OECD DAC -kriteerien

mukainen loppuarviointi.

…Muutosten 
haravointi 
esimerkkitapausten 
muodossa.
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Outcome Card - Muutoskortti

…Monta 
pinnallista vai 
muutama 
syvällinen 
muutoskortti?



Vahvuuksia

…Mitä kentällä 
todella 
tapahtuu? Kuka 
muu vaikuttaa 
muutoksiin?

• Antaa tietoa tietyn paikan

dynamiikasta projektista

riippumatta.

• Soveltuu tilanteisiin, joissa ei

ole dataa lähtötilanteesta eikä

välttämättä mittauksiakaan

matkan varrelta.



Heikkouksia

…Kuinka 
paljon aikaa ja 
voimavaroja on 
käytettävissä?

• Vaatisi aluksi tukihenkilön

auttamaan organisaatiota

muutoksen läpiviemisessä.

• Työläs ja kallis toteuttaa, jos

metodia ei rakenneta osaksi

hankkeen seurannan ja

arvioinnin järjestelmää.



Mahdollisuuksia
…Voisimme 
vakuuttaa 
rahoittajat 
vahvalla 
näytöllä 
saavutuksista!

• Rohkaisee organisaatioita

oppimiskultturiin ja

hallinnointiin, joka mukautuu

muuttuviin tilanteisiin. 

• Tuottaa evidenssiin

perustuvaa tietoa hankkeen

saavutuksista.



Uhkia

…Haluammeko 
oppia myös 
kielteisistä 
seurauksista?

• Metodin vain mekaaninen

toteutus ilman uteliaisuutta

olisi jopa haitaksi.

• Negatiivisten seurausten

petitely tai välttely syö

uskottavuutta.



Making Sense of Outcomes
Using the signification process of SenseMaker to 
enrich Outcome Harvesting 

• Goele Scheers

• AEA conference 2016, Atlanta
• 3:30 PM–4:15 PM
• Oct 28, 2016
• Room A701



Think about a specific recent moment or event when you felt 

particularly encouraged or concerned about being a coffee 

producer and selling your produce to the ‘company’. 

Please, tell us more about your story … 
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…Kiitos!


