
Palaute hakijalle
Ohje palautteen kirjoittamiseen



Palautteella on väliä!

Palaute

• tukee tehtyä päätöstä ja annettua pisteytystä.

• viestii hankkeen asiantuntevasta ja tasapuolisesta käsittelystä, arvioijien 
ammattitaidosta ja kansallisen toimiston luotettavuudesta.

• antaa hakijalle suuntaviivoja siihen, mitä hankkeessa ja hakemuksessa voisi 
parantaa (mutta ei ole haku- tai hankeneuvontaa).

• on hakijalle tärkeä – saamme paljon kiitosta palautteesta mutta myös 
oikaisupyyntöjä niiden takia.
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Yleisiä periaatteita

• Palautteen koostaminen on Lead expertin tehtävä. Perusta palaute konsolidoituun esitykseen ja 
molempien arvioijien näkemyksiin.

• Käytä ymmärrettävää yleiskieltä – vältä akateemis-byrokraattisia koukeroita, lyhenteitä ja 
kirjoitusvirheitä ☺. 

• Pyri myönteiseen ja neutraaliin, hakijaa kunnioittavaan ilmaisuun. 

• Keskity keskeisimpiin arviointiin vaikuttaneisiin asioihin. Älä yritä mahduttaa mukaan jokaista 
yksityiskohtaa äläkä kirjaa hankkeen ansioksi itsestäänselvyyksiä (eli asioita, joita kaikilta 
hankkeilta edellytetään, kuten ”nuoret ovat osallistuneet nuorisovaihdon valmisteluun”).

• Palaute on arvio eikä vain lista asioita: 

• Youthpass vs. Nuorten oppimista tuetaan monipuolisin menetelmin 
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Toimi näin (1)

• Käytä oikean ohjelman ja toimintotyypin palautepohjaa. 

• Lisää pohjaan hankkeen tunnistetiedot.

• Kirjaa hankkeen keskeisimmät vahvuudet ja kehittämistarpeet / heikkoudet 
ranskalaisin viivoin.

• Budjettileikkaukset: Jos budjettia on leikattu, selitä, mistä ja miksi on leikattu.

• Loppuun voi vielä lisätä lyhyen yhteenvedon siitä, mikä painoi vaakakupissa 
hyväksymisen / hylkäämisen suuntaan.
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Toimi näin (2)

• Jossain tapauksissa voi olla tarpeen lisätä palautteen loppuun vielä jotain 
hakijalle hyödyllisiä erityishuomioita. 

• Jos hanke esimerkiksi valitaan ns. good practice -hankkeeksi, kerro valinnasta sekä siitä, 
mihin valinta perustui ja että kansallinen toimisto huomioi maininnan saaneet hankkeet 
omassa viestinnässään.

• Voit korjata hakemuksessa esiin tulleita vääriä käsityksiä tai virheellisiä tietoja. 

• Hylkäyksen saaneille hankkeille voit antaa harkiten suosituksia tai kehottaa olemaan 
yhteydessä kansalliseen toimistoon henkilökohtaisen hankeneuvonnan saamiseksi.

• Lue lopuksi arviointi alusta loppuun. Varmista samalla, että arvio vastaa 
annettujen yhteispisteiden määrää.
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Prosessi ja aikataulut

1. Lead expert (expert 1) muotoilee arvioijien yhteisen palautteen konsolidointikeskustelun 
jälkeen.

2. Ennen palautteiden lähettämistä Lead expert antaa expert 2:lle mahdollisuuden kommentoida 
palautetta. 

3. Lead expert lähettää palautteet kansalliseen toimistoon ennen purkukokousta, jossa ne jaetaan 
purkukokouksen osallistujille.           haku.nuoriso@oph.fi

4. Jos purkukokouksen keskustelussa tulee vielä ilmi uusia hankkeen arviointiin vaikuttavia asioita 
tai näkökulmia, voidaan palautetta vielä muokata. 

5. Purkukokouksen jälkeen molemmat arvioijat hyväksyvät vielä lopullisen palautteen; viimeisenä 
palautteen lähettää arviointijärjestelmässä Lead expert.

Tarkka aikataulu eri vaiheille määritellään jokaisen hakukierroksen yhteydessä erikseen.
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