
Esittely MIF 360



360 arviointi

360-arviointi on laadukas kehittämistyökalu, jonka avulla tuetaan henkilön kehittymisen 
lisäksi henkilökohtaista kasvua johtamis-, yhteistyö- sekä  vuorovaikutustilanteissa sekä 
edesautetaan johtajuuden ja esimiestyön kehittämistä.

360-arviointi sopii
• kaiken kokoisten organisaatioiden – yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorille
• työuran kehityksen ja esim. kehityskeskustelun tueksi, etenkin tehtävien ja 

toimintaympäristön muutostilanteissa
• perinteisten henkilöstö- ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia henkilöiden 

valmiuksien tasoa perusteellisemmin.

360 arviointi nostaa kehittämisen uudelle tasolle, sillä se
• mittaa johdon, esimiesten ja henkilön onnistumista
• tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
• mahdollistaa henkilön ja organisaation kehittymisen 
• auttaa kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa
• haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
• osallistaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen.

MIF:ssa käytössä oleva 360°arviointi on vuosien käyttökokemusten ja tuotekehityksen myötä kehittynyt 
erittäin tehokkaaksi esimiesten johtamisen arviointi- ja kehittämismenetelmäksi.
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Kyselyn nimeämisvaiheeseen ja varsinaisiin kyselyihin voit tutustua alla 
olevien demolinkkien kautta

• Nimeämiskyselyyn 360-arvioinnin ensimmäiseen vaiheeseen: 
https://fb1.feelback.net/fb/?H7dB43gi

• Johtamiskäyttäytymisen 360-arviointi: 
https://fb1.feelback.net/mif360/fbengine/?popup=1&hash=1B884EC2D08C
C03D23892FA4F97C1109

• Yhteistyökäyttäytymisen 360-arviointi: 
https://fb1.feelback.net/mif360/fbengine/?popup=1&hash=C6210185569FA
1AB8E8FEA24ED6BC719

360 arviointi, kysymyksiin voi tutustua etukäteen

https://fb1.feelback.net/fb/?H7dB43gi
https://fb1.feelback.net/mif360/fbengine/?popup=1&hash=1B884EC2D08CC03D23892FA4F97C1109
https://fb1.feelback.net/mif360/fbengine/?popup=1&hash=C6210185569FA1AB8E8FEA24ED6BC719


Prosessikuvaus pähkinänkuoressa: Sähköinen 360-
arviointi

• Tilaaja ilmoittaa ryhmän osallistujien yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoitteet) sekä 
osallistujan arviointivalinnan (johtaminen/yhteistyö)

• MIF lähettää osallistujille infoviestin ja sen jälkeen nimeämislinkin, mihin osallistuja 
ilmoittaa tiedot häntä arvioivista henkilöistä

• Jokaisen osallistujan arvioivat henkilö itse, hänen esimiehensä, sekä mahdollisimman 
monta alaista ja/tai työtoveria. Suosittelemme jokaiselle noin 5-10 arvioijaa (kuitenkin 
vähintään kolme), näin tuloksesta saadaan kattava!

• MIF lähettää henkilökohtaiset vastauslinkit henkilöille, joilta kyselyt on pyydetty

• Vastaajat vastaavat sähköiseen kyselyyn määräaikaan mennessä, muistutuksia 
lähetetään vastaamattomista linkeistä 1-2 kertaa kyselyn aikana.

• Arviointiin vastaaminen kestää noin 15 minuuttia

• MIF poimii vastaukset vastauspalvelimelta, käsittelee vastaukset ja ajaa tulokset. 
MIF ei toimita arviointituloksia sähköisenä.

• Henkilökohtaiset sekä ryhmätulokset toimitetaan valmennuksen/palautetilaisuuden 
toteuttajalle, joka jakaa tulokset arvioitaville valmennus/palautetilaisuudessa. 
Palautteenantajana sekä valmentajana voi toimia vain MIF 360-arviointiin pätevöitynyt 
henkilö.



MIF 360-arvioinnin ominaisuuksia

• Kysely on helppokäyttöinen

– Kysely toteutetaan sähköisesti selainpohjaisessa järjestelmässä internet-linkin 
kautta, joka takaa ehdottoman turvallisuuden ja luottamuksellisuuden 

• Monivalinta- ja avointen kysymysten sisältö ja määrä

– Kysymykset kattavat johtamiskäyttäytymisen keskeisimmät osa-alueet laajaan 
tutkimukseen perustuen

– Kysymyspatteristo on tieteellisesti validi

– Kysymyksistä monivalintakysymyksiä 68 ja avoimia kysymyksiä 3 

• Kysymysten ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys

– Kysymykset ovat suomen peruskielellä tehtyjä ja yksiselitteisiä

• Kyselyn raportointiominaisuuksien sisältö ja määrä

– Yksilöraportit (henkilökohtaiset tulosteet)

– Viiteryhmäraportit (esim. valmennustilaisuuden osallistujaryhmä, toimiala)

• Kyselyyn vastausaika: noin 15 minuuttia 

• Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, eesti, venäjä ja saksa

• Raporttiversiot: suomi ja englanti



Kysymysten sisältö

Valintakysymykset arviointiasteikko 1- 6 

• Väittämä kuvaa arvioitavaa: 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jossain määrin, 
4 = melko hyvin, 5 = hyvin, 6 = erittäin hyvin

Kysely sisältää esimerkiksi seuraavat valintakysymykset:

• Hän arvostaa johdettaviaan.

• Hän suunnittelee tehtäviä ja toimenpiteitä etukäteen

• Hän ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden johtamisessaan.

• Hän tunnistaa helposti yhteistoiminnan tiellä olevat esteet.

Arviointi rakentuu siten, että numeerisesti arvioitavan väittämän kun arvoksi 
annetaan 1 tai 2, esitetään tarkentava kysymys. Tarkentavassa 
kysymyksessä pyydetään mm. sanallisia perusteluita tai erityisiä 
kehitysvinkkejä ko. aihealueella. Nämä vapaamuotoiset sanalliset palautteet 
ovat arvioitavalle henkilölle erityisen tärkeitä.

Lisäksi arviointi sisältää seuraavat avoimet kysymykset: 

• Parasta hänen toimintatavassaan on:

• Hänen esimiestyönsä olisi toimivampaa, jos hän …

• Hänen johtamistaan kuvaa (sanallisia kuvauksia arvioitavasta):



Esimerkki kokonaisprofiilista

360-Johtamiskäyttäytyminen -
Johtamisen ulottuvuudet ja tulosteen visuaalisuus



Esimerkki arvioinneista faktoreittain tarkasteltuna



Lisää esimerkkejä 360-tulosteesta



MIF 360-ARVIOINTIEN 

VERTAILURYHMÄT

1.8.2014 –

31.12.2014

1.1.-

31.12.2015

1.1. -

31.12.2016
Yhteensä

Johtamiskäyttäytyminen

kaikki vastaajat 856 882 737 2475

palvelu 299 371 303 973

teollisuus 158 157 135 450

julkishallinto 227 240 229 696

muut 61 82 47 190

Yhteistyökäyttäytyminen

kaikki vastaajat 288 430 391 1109

palvelu 111 152 146 409

teollisuus 53 160 123 336

julkishallinto 53 63 59 175

muut 10 24 33 67

*kaikki vastaajat – luku sisältää myös vastaajat jotka jättäneet toimialan valitsematta 

(valinta vapaaehtoinen)



Lisää esimerkkejä 360-tulosteesta



Lisää esimerkkejä 360-tulosteesta



Lisää esimerkkejä 360-tulosteesta



Esimerkki kokonaisprofiilista

360-Yhteistyökäyttäytyminen -
Yhteistyön ulottuvuudet ja tulosteen visuaalisuus

Yhteistyökäyttäytymisen arviointi toteutetaan henkilöille joilla ei ole alaisia.



Esimerkki arvioinneista faktoreittain tarkasteltuna



Esimerkki väittämittäin tarkasteltuna



- Vertailuryhmä on kaikkien toteutettujen arviointien keskiarvo 
(erikseen johtamis– ja yhteistyökäyttäytyminen).

Vertailuryhmä


