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ESIPUHE

Laadun varmistamisen ja kehittämisen merkitys ammatillista koulutusta järjestäville organisaatioille ja 
koulutusviranomaisille on kasvanut kaikkialla Euroopassa. Ammatillisen koulutuksen laadun paran-
tamista ja arvioimista varten on kehitetty erilaisia menettelyjä ja välineitä, mutta ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjät ja koulutusjärjestelmätason toimijat eivät aina ole hyödyntäneet arviointien tuloksia 
erityisen tehokkaasti tai järjestelmällisesti. 

Leonardo da Vinci –ohjelmassa rahoitetulla ”Peer Review Impact” –projektilla pyrittiin edistämään 
ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET) käyttöä 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa panostamalla tarkistusvaiheeseen ja painottamalla 
laatujärjestelmien, arviointien ja ammatillisen koulutuksen kehittämistoimien vuorovaikutusta. Lisäksi 
projektilla pyrittiin tehostamaan ja kehittämään edelleen eurooppalaisen vertaisarvioinnin mene-
telmiä arviointien vaikutusten ja niiden pohjalta toteutettavien muutosten osalta sekä edistämään 
vertaisarviointien käyttöä kansallisesti ja Euroopan tasolla.

Vertaisarviointi on laadunvarmistamisen ja kehittämisen väline. Vertaisarvioinnissa ulkopuoliset ver-
taisarvioijat (esimerkiksi kolleegat muista ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioista, kyseis-
ten koulutusalojen käytännön ammattilaiset tai muut kriittiset ystävät) arvioivat ammatillisten oppilai-
tosten tai ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa. Arvioijat antavat palautetta ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle, joka analysoi saamansa palautteen ja hyödyntää sitä koulutustarjontansa 
suuntaamisessa ja toimintansa parantamisessa.

Leonardo da Vinci -projektissa ”Peer Review in initial VET” kehitettiin eurooppalainen vertaisarvioin-
timenettely ammatillisen koulutuksen vertaisarviointiin. Projektissa ”Peer Review Extended II” alkujaan 
ammatillista peruskoulutusta varten kehitetty vertaisarviointimenettely ja eurooppalaisen vertaisarvi-
oinnin opas muokattiin soveltuvaksi myös ammatillisen jatkokoulutuksen arviointiin. REVIMP-nimisellä 
(From Review to Improvement) Leonardo-projektilla puolestaan haluttiin selvittää, mitkä tekijät edistä-
vät onnistunutta tarkistusvaihetta, jossa laatuanalyysien tulokset johtavat ammatillisen koulutuksen laa-
tua parantaviin toimiin. REVIMP-opas ”Guidelines for the quality assurance of vocational education 
and training in EU countries” sisältää laadunhallinnan ohjeita tarkistusvaiheeseen. Ohjeita pilotoitiin 
terveydenhuoltoalan ammatillista peruskoulutusta antavissa oppilaitoksissa.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaan kehittäminen aloitettiin analysoimalla neljätoista monikansallis-
ta eurooppalaista vertaisarviointia, jotka toteutettiin kahdeksassa Euroopan maassa vuosina 2006–
2009, ja tarkastelemalla, missä olosuhteissa vertaisarvioinneissa saatua palautetta oli hyödynnetty 
ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan parantamisessa ja analysoimalla, mitkä tekijät johti-
vat onnistuneeseen lopputulokseen (Raportti vertaisarviointien vaikuttavuudesta: Peer Review Impact 
Analysis Report). Analyysi tehtiin käyttäen REVIMP- viitekehyksestä muokattua versiota. Vertaisarvi-
oinnin vaikuttavuusopasta kehitettäessä käytettiin myös ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuk-
sen eurooppalaista viitekehyksestä (EQAVET) ottaen huomioon erityisesti siihen liittyvät ohjeelliset 
kuvaimet. Opasta pilotoitiin projektin partnerimaissa, ja sitä kehitettiin edelleen pilotoinnin tulosten 
pohjalta.



5

Tämä vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on suunnattu organisaatioille, jotka pyrkivät parantamaan 
kansallisten ja eurooppalaisten vertaisarviointien vaikuttavuutta. Vertaisarvioinnin vaikuttavuus-
oppaan keskeisempänä tavoitteena on auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, ammatillisia 
oppilaitoksia ja koulutuskeskuksia organisoimaan ja toteuttamaan menestyksellisesti vertaisarvioinnin 
kaikki vaiheet ja varmistamaan, että vertaisarvioinnin tuloksilla on vaikutusta. 

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ammatillisen koulutuksen 
käyttöön laaditun Eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan (European Peer Review Manual for 
VET) kanssa. Oppaan ja käytännön työvälineet, joihin kuuluu lomakkeita, tarkistuslistoja, mene-
telmiä, lisätietoa ja suosituksia, voi ladata sähköisessä muodossa projektin sivustolta osoitteessa 
www.oph.fi.

Toivomme, että Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on hyödyksi vertaisarvioinnin vaikuttavuuden 
parantamisessa. Otamme mielellämme palautetta vastaan!
Vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaan kehittämisryhmän puolesta

Leena Koski
Projektikoordinaattori
Opetushallitus

Lisätietoa:
leena.koski@oph.fi
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JOHDANTO

Tämän oppaan ohjeilla voidaan maksimoida ammatillisen koulutuksen eurooppalaisten vertaisarvi-
ointien vaikuttavuus. 

Miksi oppaassa keskitytään vaikuttavuuteen?

 ■ Tutkimusten mukaan ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen 
viitekehyksen (EQAVET) neljäs vaihe (tarkistus) on sen heikoin lenkki. 

 ■ Arviointitietoja ja palautetta kerätään, mutta niiden pohjalta tapahtuva järjestelmällinen 
parantaminen on vähäistä. Ammatilliset oppilaitokset joko eivät ole riittävän tietoisia 
arviointitietojen hyödyntämisen merkityksestä tai sitten niiltä puuttuu menettelyjä, osaamista 
ja tietotaitoa muutosprosessin järjestelmälliseen ja tulokselliseen läpivientiin. Johto ei 
myöskään välttämättä osaa kaikissa tilanteissa johtaa muutoksia järjestelmällisesti.

Miksi vertaisarvioinnin vaikuttavuusopasta tarvitaan?

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas tähtää siihen, että vertaisarvioinneista olisi mahdollisimman pal-
jon hyötyä:

 ■ Se on käytännön työkalu muutosprosessin läpivientiin, oppilaitosten kehittämiseen ja 
jatkuvaan laadun parantamiseen. 

 ■ Se kannustaa vertaisarviointien käyttöön.
 ■ Se kertoo, miten tulevat vertaisarvioinnit voidaan toteuttaa entistä tehokkaammin.
 ■ Se kertoo, mihin vertaisarviointi sopii ja mihin ei. 
 ■ Se on väline opetushenkilöstön, johdon, vertaisarvioinnin tukihenkilöjen ja laatutiimien 
ammattitaidon kehittämiseen. 

 ■ Se antaa esimerkkejä käytännön työvälineistä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen 
eurooppalaisen viitekehyksen suositusten soveltamiseen ja käyttöön.

Opasta voidaan hyödyntää myös käytettäessä vastaavia menetelmiä, kuten auditoinnit, ulkoiset 
arvioinnit ja muut vastaavat menetelmät. 

Kenelle opas on tarkoitettu?

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on tarkoitettu erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja/tai 
oppilaitoksille, jotka aikovat toteuttaa tai ovat toteuttamassa vertaisarviointia. Kaikki ohjeet eivät sovi 
kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaan; toisaalta joitakin ohjeita voidaan soveltaa 
jossakin määrin myös oppilaitosten ulkopuoliseen toimintaan, kuten työssäoppimiseen. Opasta 
voidaan käyttää myös edistämään muiden arviointien ja auditointien vaikuttavuutta. Kun oppaassa 
puhutaan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, tässä yhteydessä tarkoitetaan myös toimintaansa 
kehittäviä ammatillisia oppilaitoksia.

Keskeiset kohderyhmät ovat:
 ■ ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosten johto
 ■ vertaisarvioinnin tukihenkilöt 
 ■ vertaisarvioijat.
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Muita kohderyhmiä ovat:
 ■ ammatillisen koulutuksen kansallisen tason toimijat 
 ■ ammatillisen koulutuksen järjestäjille kehittämiseen tukea tarjoavat tahot. 

Miten vertaisarvioinnin vaikuttavuusopasta käytetään?

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas ei ole johdanto vertaisarviointien käyttöön. Vertaisarviointimenet-
tely on kuvattu eurooppalaisessa ammatilliseen koulutukseen tarkoitetussa vertaisarvioinnin oppaassa 
(European Peer Review Manual for VET – http://www.peer-review-education.net), joka on ensisijai-
nen vertaisarviointia koskevan tiedon lähde. Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on tarkoitettu käy-
tettäväksi yhdessä eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan ammatilliseen koulutukseen (European 
Peer Review Manual for VET) kanssa.

 ✔ Tutustu eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaaseen (European Peer Review Manual for VET) ja 
muihin työkaluihin ja välineisiin ennen vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaaseen perehtymistä.

 ✔ Käytä vertaisarvioinnin vaikuttavuusopasta yhdessä eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan 
(European Peer Review Manual for VET) kanssa.

 ✔ Käytä opasta vertaisarviointien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Oppaan avulla 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat myös varmistaa sen, onko vertaisarviointi haluttuun 
tarkoitukseen sopiva väline vai ei.

Vertaisarviointien konteksti voi vaihdella paljon, koska koulutusjärjestelmät ja lähestymistavat laadun-
varmistukseen vaihtelevat eri Euroopan maissa. Ohjeet on tarkoitettu tietolähteenä sovellettavaksi 
joustavasti eri konteksteissa valmistauduttaessa vertaisarviointiin ja niiden toteuttamisessa. Toisin 
sanoen: oppaan ohjeita ei ole tarkoitus noudattaa orjallisesti alusta loppuun. 

 ✔ Tutustu oppaaseen ja käytä sen ohjeita soveltuvin osin oman tietämyksesi pohjalta ja ottaen 
huomioon paikallinen toimintaympäristö.

 ✔ Ohjeita voi noudattaa sellaisenaan tai valita niistä tai oppaan sisältämistä työvälineistä omiin 
tarkoituksiin parhaiten sopivat.

Opas jakautuu eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaassa (European Peer Review Manual for VET) 
kuvatun vertaisarviointiprosessin neljään vaiheeseen. Lisäksi opas sisältää yleisiä ohjeita (vaihe 0) ja 
tarkistusvaiheen (vaihe 5). Yleiset ohjeet eivät liity suoraan mihinkään vertaisarvioinnin vaiheiseen, 
vaan ne ovat tärkeitä yleisiä reunaehtoja vertaisarvioinnin vaikuttavuuden varmistamiseksi. Tarkistus-
vaiheessa arvioidaan vertaisarvioinnin onnistumista kokonaisuudessaan sekä prosessin vahvuuksia 
ja heikkouksia, joiden pohjalta menettelyä tulee tarvittaessa kehittää. Vertaisarvioinnin päätyttyä on 
tärkeää arvioida sen vaikutukset ja käydä läpi vaikuttavuusanalyysin tulokset ja määrittää ennen 
seuraavan vertaisarvioinnin aloittamista tarpeelliset kehittämistoimet. 
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Ohjeet

LUKU 1: YLEIsET OhJEET (VAIhE 0)

Nämä yleisohjeet liittyvät yleisesti vertaisarviointiprosessiin, eivätkä sen yksittäisiin vaiheisiin. Ohjeet ovat 
monessa tapauksessa tärkeitä reunaehtoja, joiden tulee täyttyä ennen vertaisarvioinnin aloittamista.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuuden edistämiseksi:
 ■ Noudata eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan (European Peer Review Manual for VET) ohjeita 

ja käytä sen tarjoamia työvälineitä ja menettelyjä (ks. http://www.peer-review-education.net).

 ■ Varmista, että organisaatiossa on käytössä tai otetaan käyttöön järjestelmälliset laadunhallinta- ja 
arviointimenettelyt.

•	 Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että organisaatio hyötyy vertaisarvioinnista enemmän, jos sillä on 
jo käytössään laadunvarmistusmenettelyjä. Jos näin ei ole, suosittelemme organisaatiota ottamaan 
käyttöön järjestelmällisen laadunhallintajärjestelmän, joka kattaa arviointituloksista informoinnin sekä 
niiden analysoinnin ja seurannan.

 ■ Varmista, että vertaisarviointi on, tai se liitetään osaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
laadunvarmistus- ja arviointimenettelyjä.

•	 Lisätietoa kohdasta 3.2 (Vertaisarviointi osana ammatillisen koulutuksen järjestäjän kokonaisvaltaista 
laadunhallinta- ja arviointijärjestelmää) 0

 ■ Varmista, että alusta lähtien on selvää, kenelle vertaisarvioinnin tulokset on tarkoitettu  
(esim. johdolle, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille).

 ■ Varmista, että kaikki asianosaiset osallistuvat vertaisarviointiprosessiin ja että heidän sitoutumistaan 
edistetään vertaisarviointiprosessin eri vaiheissa. 

•	 Eri osapuolet ovat vertaisarvioinnin tulosten käyttäjiä (ks. Vaihe 4), mutta muutosten toteuttamiseen 
osallistuu myös muita toimijoita, kuten työssäoppimisjaksojen ohjaajia. 

 ■ Varmista vertaisarvioinnin onnistuminen ottamalla prosessiin mukaan toimijoita, joilla on kokemusta 
arvioinnista, laadunvarmistuksesta ja itsearvioinnista. 

•	 Jos henkilöstö suhtautuu yleisesti erilaisiin arviointeihin myönteisesti, todennäköisesti vertaisarviointikin 
onnistuu hyvin.

 ■ Varmista, että vertaisarviointia suunnitteleva organisaatio on siihen valmis ja että odotukset ovat 
realistisia.

•	 Johdon tulee tiedostaa, että vertaisarviointi tuo esiin paitsi ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
vahvuudet, myös kehittämiskohteet. Vertaisarvioinnin kaltainen ulkoinen arviointi tarjoaa tilaisuuden 
parantaa suorituskykyä ja edistää muutosten toteuttamista – kyse ei ole pelkästä markkinoinnista.

•	 Toisaalta vertaisarviointi ei tarjoa mullistavia uusia näkökulmia. Jos näin tapahtuu, aikaisemmat 
arvioinnit ovat olleet täysin hakoteillä. Todennäköisesti vertaisarviointi vahvistaa aikaisempien 
arviointien tuloksia ja tarjoaa joitakin uusia näkökulmia.

 ■ Varmista, että sisäiset ristiriidat eivät vähennä vertaisarvioinnin tuloksellisuutta. 
•	 Ks. kappale 3.1 Vertaisarviointi – mihin se sopii ja mihin ei. 0
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Omia havaintoja:

Vaihe 5 
 Tarkistus
•	 Vertaisarviointiprosessin 

arviointi ja vertaisarvioinnin 
vaikuttavuuden arviointi

•	 Prosessin parantaminen

Kaavio 1 Eurooppalaisen vertaisarvioinnin vaiheet ja vaikuttavuus

Vaihe 4                                           
suunnitelmien toimeenpano 
(6–12 kk) 
•	 Tavoitteiden muotoilu
•	 Resurssien selvittäminen
•	 Toimintasuunnitelma ja toteutus
•	 Seuraavan arvioinnin 

ennakkosuunnittelu

Vaihe 3                       
Peer Raportti (4 viikkoa)
•	 Alustava raportointi
•	 Ammatillisen koulutuksen 

järjestäjän kommentit
•	 Lopullinen raportti

Vaihe 0                       

Edellytykset
Yleiset ohjeet

Vaihe 2
Vertaisarviointikäynti 
(2–3 päivää)
•	 Tiedonkeruu
•	 Tietojen analysointi
•	 Suullinen palaute

Vaihe 1
Valmistelu (vähintään 3 kk)
•	 Käynnistämistoimet
•	 Vertaisarviointiryhmän 

kokoonpano
•	 Itsearviointi ja -raportti
•	 Käynnin valmistelu

Ohjeet

Ohjeet

Ohjeet

Ohjeet

seuraava vertaisarviointi
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LUKU 2: OhJEET VERTAIsARVIOINNIN ERI VAIhEIsIIN

Kun vertaisarviointia aletaan valmistella, ensimmäiseksi on laadittava kokonaissuunnitelma, joka 
sisältää kaikki vertaisarvioinnin vaiheet: valmistelun, vertaisarviointikäynnin, vertaisarviointiraportin 
ja ennen kaikkea kehittämissuunnitelmien toimeenpanon.

2.1 Valmistelu (Vaihe 1)

Vertaisarviointiprosessin huolellinen suunnittelu on yksi tärkeimmistä vertaisarvioinnin vaikuttavuutta 
edistävistä tekijöistä. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää sopia siitä, ketkä osallistuvat vertaisarvioin-
tiin ja mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuunsa. Lisäksi tässä vaiheessa tulee sopia, miten kunkin 
vaiheen toiminta ja tulokset dokumentoidaan. 

 ■ Laadun arviointialueita valittaessa johdon tulee ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän kokonaisstrategia (vahvuuksien ja/tai kehittämiskohteiden tunnistamista varten).

•	 Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkien asianosaisten – myös eri tasoilla toimivan 
johdon – on osallistuttava laadun arviointialueiden valintaan.

•	 Määrittele ensin, mitä aiheita ja kysymyksiä vertaisarvioinnissa voidaan käsitellä, ja mihin taas 
kannattaa käyttää muita välineitä tai erityisasiantuntijoita.

 ■ Varmista, että ammatillisen koulutuksen järjestäjällä ja vertaisarviointiryhmällä on yhteinen 
näkemys arvioinnin kohteena olevien laadun arviointi-alueiden rajauksista, käytetyistä käsitteistä 
ja määritelmistä sekä arviointikysymyksistä, joihin vertaisarvioinnilla voidaan saada vastaus. 

 ■ Laadi ensimmäiseksi kokonaissuunnitelma, joka sisältää kaikki vertaisarvioinnin vaiheet: 
valmistelun, vertaisarviointikäynnin, vertaisarviointiraportin ja kehittämissuunnitelmien 
toimeenpanon. 

•	 Ks. Liite 2: Vertaisarviointiprosessin aikataulu ammatillisen koulutuksen järjestäjille 0

•	 Ks. Liite 3: Vertaisarviointiprosessin aikataulu vertaisarvioijille 0

 ■ Johdon tulee pitää vertaisarvioinnin seurantaa tärkeänä prosessin alusta lähtien ja sitoutua 
seurannan toteuttamiseen prosessin eri vaiheissa. Varmista, että ammatillisen koulutuksen 
järjestäjä tarjoaa vertaisarvioinnin kaikissa vaiheissa – etenkin toimintasuunnitelmaa toimeen 
pantaessa – riittävästi tukea ja resursseja.

 ■ Selvitä jo suunnitteluvaiheessa, miten vertaisarvioinnin tuloksia käytetään.
•	 Miten ja milloin tuloksista tiedotetaan sisäisesti (ja mahdollisesti myös ulkoisesti)? 

•	 Miten ja milloin tulokset analysoidaan ja niistä keskustellaan? 

•	 Kuka päättää toimenpiteistä, joihin vertaisarvioinnin tulosten perusteella ryhdytään? 

•	 Milloin lopulliset päätökset tehdään? 

•	 Ketkä vastaavat kehittämistoimien toteuttamisesta? 

•	 Miten kehittämistoimien vaikutuksia seurataan ja arvioidaan?

•	 Ks. Liite 1: Esimerkki perustietolomakkeesta 0
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Omia havaintoja:

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjän itsearviointiraportin tulee olla riittävän kattava ja laadukas. 

 ■ Varmista, että kohderyhmällä on valtuudet ja resurssit tai toimivaltaisten tahojen tuki ryhtyä 
kehittämistoimiin vertaisarvioinnin tulosten pohjalta.

 ■ Vertaisarviointia valmisteltaessa on suunniteltava, miten seurata ennusmerkkejä (ns. varhaisia 
varoitusmerkkejä), jotka ennakoivat sitä, että kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu, ja siksi 
tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. 

Esimerkiksi seuraavat tilanteet voivat enteillä ongelmia: 
•	 Johto ei osallistu eikä sitoudu suunnitteluvaiheeseen.

•	 Haastatteluista ja palautekeskustelusta jäädään pois. Vertaisarviointiin osallistuvilla on 
epärealistisia odotuksia arvioinnin tuloksista. Vertaisarvioinnilta saatetaan esimerkiksi odottaa 
ammatillisen koulutuksen järjestäjän koko toiminnan arviointia tai ratkaisua vakaviin sisäisiin 
ristiriitoihin. 

Vertaisarvioijien laatimasta vertaisarviointiaikataulusta näkee, että arvioijat eivät ole ymmärtäneet 
itsearviointiraportin ja vertaisarvioinnin (kaikkia) kysymyksiä oikein (sikäli kuin niitä on käytetty), 
koska kaikkia kysymyksiä ei ole käsitelty, tärkeitä sidosryhmiä ei ole mukana tms. 
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Omia havaintoja:

2.2 Vertaisarviointikäynti (Vaihe 2)        
Ohjeet

Vertaisarviointikäynnin valmistelu edellyttää huolellista paneutumista eurooppalaisen vertaisarvioinnin 
oppaaseen (Peer Review Manual for VET), yleisiin ohjeisiin ja valmisteluvaiheen ohjeisiin. Seuraa-
vassa muutamia lisäsuosituksia:

 ■ Koska vertaisarviointikäynnit eivät aina suju odotusten mukaisesti, vertaisarvioinnin tukihenkilön 
ja muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjää edustavien tulee tiedostaa, että heidän odotetaan 
olevan joustavia ja toimivan tilanteen mukaisesti. 

•	 Esimerkkejä asioista, joita voi tapahtua: vertaisarvioija sairastuu, haastateltavat (erityisesti 
ulkopuoliset) eivät ilmaannu paikalle, haastateltavat ovat myöhässä, aikataulu venyy, aikataulua 
joudutaan muuttamaan viivästysten takia jne. 

 ■ Vertaisarviointiprosessia olisi seurattava ja tarkistettava sitä jatkuvasti seuraavanlaisten ongelmien 
välttämiseksi tai ratkaisemiseksi: 

•	 Johto ei sitoudu ja/tai osallistu. 

•	 Haastatteluista jäädään pois.

•	 Vertaisarvioinnin tuloksille asetetaan epärealistisia odotuksia. 

 ■ Odottamattomien muutosten vuoksi tulokset voivat poiketa ennakoiduista. 
Vertaisarviointiprosessissa olisi varmistettava, että tulokset ovat riittävän laadukkaita ja että niistä 
on hyötyä arvioitavalle organisaatiolle. 

 ■ Varmista, että kaikki tarvittavat (asiayhteyden ja laadun arviointi-alueen kannalta tarpeelliset) 
tietolähteet ovat saatavilla vertaisarviointikäynnin aikana. Jos näin ei ole, vertaisarvioinnin 
tukihenkilön ja/tai ammatillisen koulutuksen järjestäjän johdon tulisi selvittää kyseiset asiat 
vertaisarvioijille.
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Omia havaintoja:

2.3 Vertaisarviointiraportti (Vaihe 3)        
Ohjeet

Sen lisäksi, että perehdyt eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan vertaisarviointiraporttia käsittele-
vään osuuteen, muista myös seuraavat suositukset:

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä tulee olla kattavat ja läpinäkyvät tiedotus- ja 
viestintämenettelyt arviointitulosten levittämiseen ja niiden hyödyntämiseen.

•	 Esimerkiksi tulee olla selvillä, kenelle vertaisarvioinnin tuloksista tiedotetaan ja mitä kanavia 
käytetään tiedottamisessa. 

 ■ Vertaisarviointiraportin toimittamisen aiotuille käyttäjille tulee olla osa vertaisarviointiprosessia.  
Ota huomioon vastaanottajien tarpeet ja toiveet (tiedon määrä ja muoto).
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Omia havaintoja:

2.4 Suunnitelmien käytännön toteutus (Vaihe 4)      
Ohjeet

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee tiedostaa, että varsinainen työ alkaa vasta, kun vertais-
arviointiraportti saadaan. Valmisteluvaiheessa (vaihe 1) laadittua kokonaissuunnitelmaa on tässä 
vaiheessa täsmennettävä kehittämissuunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa varten.

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä tulisi olla sisäinen seurantamenettely, joka sisältää 
esimerkiksi:

•	 kehittämistoimien seurantaa varten tarvittavat indikaattorit ja kunkin indikaattorin tavoitetason 
määrittämisen 

•	 seurantatoimien vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulun

•	 seurantaraportin laatimisen

•	 seurantakokousten järjestämisen

•	 seurantatoimien käsittelyn johtoryhmän kokouksissa. 0

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon se, että kehittämissuunnitelmien 
toteuttamiseen voidaan tarvita ylimääräistä tukea ja resursseja. 

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee järjestelmällisesti seurata, toteutetaanko 
vertaisarvioinneissa esitetyt parannustoimenpiteet ja mitkä ovat niiden vaikutukset.
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Omia havaintoja:

2.5 Tarkistus (Vaihe 5)          
Ohjeet

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee arvioida vertaisarviointiprosessia ja sen vaikutuksia, 
analysoida tulokset ja kehittää vertaisarviointiprosessia ja tarvittaessa myös sen edellytyksiä 
ennen uuden vertaisarvioinnin käynnistämistä.
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LUKU 3: VERTAIsARVIOINNIN VAIKUTTAVUUTTA 
EDIsTÄVÄT MENETELMÄT JA TYÖVÄLINEET 

Tässä luvussa tarkastellaan joitakin esimerkkejä vertaisarvioinnin vaikuttavuutta edistävistä menetel-
mistä ja työvälineistä.

3.1 Vertaisarviointi – mihin se sopii ja mihin ei

Seuraavassa on eräänlainen tarkistuslista siitä, mihin tarkoituksiin vertaisarviointi sopii ja mihin ei. 
Varmista listan avulla, onko vertaisarviointi oikea väline organisaation kehittämiseen.

Vertaisarvioinnin käyttökohteita:

 ■ Kriittisen palautteen saaminen muilta alan toimijoilta

 ■ Ulkopuolisen näkökulman tarjoaminen

 ■ Palvelujen laadun varmistaminen ja kehittämien

 ■ Vahvuuksien osoittaminen

 ■ Sidosryhmävastuun lisääminen

 ■ Epäselvien alueiden ja kehittämiskohteiden selvittäminen

 ■ Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja yhteistyö

 ■ Ulkoisen arvion saaminen

 ■ Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnetuksi tekeminen organisaation sisällä

Vertaisarviointi ei sovellu:

 ■ Organisaation sisäisten ristiriitojen ratkaisuun. Vertaisarviointi ei ratkaise riitoja eikä toimi 
osapuolten välittäjänä.

 ■ Organisaation maineen pönkittämiseen. Jos tulokset osoittavat, että kaikki on loistavasti, on 
kysytty vääriä kysymyksiä.

 ■ Organisaation moittimiseen. Jos tulokset osoittavat, että organisaatiossa on tehty kaikki väärin, 
on kysytty vääriä kysymyksiä.

 ■ Vastaamiseen turhiin kysymyksiin. Varmista, että arviointiin valitaan kehittymisen kannalta tärkeät 
laadun arviointi-alueet.

 ■ Salaisten asiakirjojen tuottamiseen. Kaikkien asianosaisten tulee saada käyttöönsä 
vertaisarvioinnin tulokset.
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 ■ Konsultointiin. Vertaisarviointi osoittaa mahdolliset kehittämiskohteet, mutta korjaavat toimet on 
suunniteltava ja toteutettava itse. Jos vertaisarviointia käytetään oikein, koko organisaatio hyötyy 
tuloksista, jotka osoittavat organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tartu tilaisuuteen!

3.2 Vertaisarviointi osana ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
kokonaisvaltaista laadunhallinta- ja arviointijärjestelmää

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja päätöksentekoprosessien on perustuttava luotettaviin 
ja monipuolisiin tulos- ja arviointitietoihin. Jotta arviointi olisi mahdollisimman vaikuttavaa, ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjän tulee määrittää, rajata ja suunnitella, miten toimintaa ja tuloksia arvi-
oidaan suhteessa kaikkiin keskeisiin tavoitteisiin, linjauksiin ja arviointikriteereihin, mukaan lukien 
aikatauluissa pysyminen ja vastuut.

Oppilaitoksen ylläpitäjää koskevat tiedot, alustava selvitys tämän osallistumisesta prosessiin sekä 
ulkoista arviointia ja vertaisarviointia koskevat odotukset ovat vertaisarvioinnin onnistumisen ja vai-
kuttavuuden kannalta erittäin merkittäviä. Maissa, joissa oppilaitoksia ylläpitävät julkiset tahot, nämä 
eivät välttämättä saa tietoa yksittäisistä vertaisarvioinneista tai niiden tuloksista.

Oppilaitoksen ylläpitäjän odotuksia selvitettäessä on tärkeää, että oppilaitos määrittää myös vertais-
arvioinnin tavoitteet, päämäärät ja tarkoituksen sekä sen, minkälaisia tuloksia ulkoisella arvioinnilla 
halutaan saavuttaa. 

Vertaisarvioinnin tulokset voivat
 ✔ vahvistaa jo itsellä tiedossa olevia asioita (Ollaanko menossa oikeaan suuntaan?).
 ✔ tuoda esiin parannusehdotuksia tai tukea tehtyjä esityksiä. 
 ✔ saada selville piilossa olevia asioita ja kehittämiskohteita.
 ✔ nostaa esiin vahvuuksien hyödyntämismahdollisuuksia.

Lisätietoa tarkistuslistan sisältävästä kappaleesta 3.1 Vertaisarviointi – mihin se sopii ja mihin ei.

3.3 Vaiheet vertaisarviointiraportista parantamistoimiin ja niiden 
seurantaan 

Kaikkien vaiheiden perusteellinen dokumentointi (lomakkeiden ja asiakirjamallien avulla) tukee ver-
taisarviointiprosessin arviointia ja osoittaa saatujen kokemuksien pohjalta, miten seuraava vertais-
arviointi voitaisiin valmistella entistä paremmin. Myös itse vertaisarviointiprosessin vaikuttavuuden ja 
vertaisarviointiraportin jälkeisten toimien kehittämisessä siitä on apua.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuutta edistää lyhyen tiedotustilaisuuden pitäminen koko henkilöstölle ja kai-
kille prosessiin osallistuville. Myös keskeisten sidosryhmien tulee saada käyttöönsä vertaisarvioinnin 
tulokset. Kaikkien tulee tietää vertaisarvioinnin keskeiset tulokset, päällimmäiset kehittämisajatukset ja 
miten niitä tullaan viemään eteenpäin. Muutosmenettelyt kannattaa suunnitella yhteistyössä ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjän tai vertaisarvioinnin kohteena olevan yksikön kanssa.

Muutosprosessiin voi kuulua sekä strategisen että operatiivisen tason toimia. Muutoksenhallinta on 
järjestelmällinen tapa käsitellä muutoksia sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. Muutoksen-
hallintaan kuuluu muutosten tarkka suunnittelu, eri näkökannat huomioon ottava toteutus ja ennen 
kaikkea niiden henkilöiden kuuleminen, joihin muutokset vaikuttavat. Muutokseen pakottaminen joh-
taa ongelmiin, kuten muutosta kohtaan tunnettuun pelkoon, vastarintaan, boikotteihin jne. Muutosten 
tulee olla realistisia, saavutettavia ja mitattavia. 
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Kun vertaisarviointiraportti on saatu ja sen pohjalta tapahtuvia toimenpiteitä ja tehtäviä aikataulute-
taan ja suunnitellaan, tulee ne sovittaa yhteen lukuvuoden aikana toteutettavien muiden tehtävien, 
vuotuisen toimintasuunnitelman ja pitkän aikavälin strategiasuunnitelmien kanssa). Suunnitelma ja 
toimenpiteet tulee sisällyttää ammatillisen koulutuksen järjestäjän tai organisaation kokonaisvaltai-
seen kehittämissuunnitelmaan. Suunnittelun yhteydessä toimenpiteille tulee asettaa tarkat aikarajat, 
välietapit ja määräajat. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla SMART-periaatteen mukaisia:

S täsmällisiä (specific)
M mitattavia (measurable)
A houkuttelevia (attractive)
R realistisia (realistic)
T aikasidonnaisia (time-related)

Toteuttamiseen on osoitettava riittävästi resursseja ja sille on annettava muu tarvittava tuki.

Myös kehittämissuunnitelmien ja muutosmenettelyjen seuranta on onnistumisen kannalta erittäin  
tärkeää. On määritettävä selkeät seurantavastuut ja -aikataulut. Indikaattorien avulla saadaan 
seurantaa varten tarvittavaa tietoa. Erilaiset seurantalomakkeet ovat tässä erittäin hyödyllisiä apu-
välineitä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vertaisarvioinnin arviointi- ja kehittämisprosessien avulla voidaan 
nähdä, miten on edistytty ja miten on päästy kehittämistavoitteisiin. Lisäksi prosessi kertoo jatkokehit-
tämisen tarpeista.

Kuvio 2 havainnollistaa vertaisarviointiraportin käsittelyprosessin ja jatkotoimet. Prosessiin kuuluu 
useita vaiheita ja tehtäviä.
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Analysoitujen 
tulosten ja hyvien 
käytäntöjen tiedo-
tussuunnitelman 

laadinta

Tulosten käsittely 
organisaation 
toimintamallin 

mukaisen  
vastuutahon 

toimesta

Kehittämis- 
kohteiden valinta 

organisaation 
toimintamallin 

mukaisen  
vastuutahon  

toimesta

hyvät käytännöt jakoon

Kehittämissuunnitelmien 
teko ja vastuuhenkilöiden 
nimeäminen:

•	 kohteiden nimeäminen ja 
julkistaminen

•	 toimenpide-ehdotukset
•	 vastuutus
•	 aikataulut
•	 resurssit
•	 tuki
•	 seuranta
•	 arviointi (mittarit)

Kuvio 2. Vuokaavio: Vertaisarviointiraportista kehittämistoimiin 
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Kehittämiskohteiden 
linkittäminen  

avaintavoitteisiin 

Kehittämissuunnitelmien  
seuranta ja arviointi

Tulokset ja  
niiden arviointi

Raportin  
synkronointi muihin 
kehittämiskohteisiin

Tiedottaminen 

•	 sidosryhmille
•	 kumppaneille
•	 opiskelijoille
•	 omistajille

Palaute muille 
mukana olleille
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3.4 Vertaisarvioinnin vaikuttavuus – kehittämistyöpaja

1. Kehittämistyöpajan ensisijainen tavoite on valita ja suunnitella kehittämiskonsepti, jolla 
organisaatio (kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjä) kehittää omaa toimintansa. Työpajan 
tavoitteena on tiedottaa vertaisarvioinnin tuloksista/havainnoista, saada niille johdon 
hyväksyntä ja asettaa kehittämiskohteet tärkeysjärjestykseen. 

2. Työpajan osallistujia ovat organisaation ylin johto, vertaisarvioinnin tukihenkilö, 
vertaisarviointiprojektin jäsenet (vertaisarvioinnin vastuuhenkilöt organisaatiossa) sekä 
henkilöstön edustajat (etenkin vertaisarviointiin osallistuneet). Työpajaa ei voida eikä kannata 
järjestää, ellei ylin johto ole mukana.

3. Työpajan lähdeaineistoja ovat vertaisarvioinnin tulokset/havainnot sekä vertaisarvioijien 
tunnistamat ja prosessissa havaitut tarkasteltavien laadun arviointi-alueiden vahvuudet ja 
kehittämiskohteet. 

4. Työpajaan tarvittava aika riippuu organisaation koosta, valittujen laadun arviointi-alueiden 
määrästä ja niiden monimuotoisuudesta (mikä vaikuttaa arviointialueiden laajuuteen), 
kerättyjen tietojen laadusta, vertaisarviointiryhmän analyysistä sekä johdon aktiivisuudesta 
vertaisarviointiprosessin valmistelu- ja toteutusvaiheessa. 

5. Työpajan keskeisen tavoitteen kannalta tärkeimmät tulokset ovat kehittämistoimikonsepti ja 
kehittämistoimet, jotka organisaatio haluaa käynnistää vertaisarvioinnin tulosten pohjalta. 
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Seuraava taulukko kuvaa kehittämistyöpajan rakenteen: 

Tehtävä Tavoite Kesto Vastuuhenkilö

1.Työpajan tavoitteen ja 
ohjelman esittely esittely, reunaehdot 10 min organisaation 

johtaja

2. Yhteenveto 
vertaisarvioinnista
 – yhteenveto 
vertaisarviointiprosessista 
 – yhteenveto 
vertaisarvioinnin 
tuloksista: tunnistetut 
vahvuudet ja 
kehittämiskohteet

kooste tehdyistä 
toimista, niiden 

tuloksista ja johdon 
hyväksyntä 

30 min 

vertaisarvioinnin 
tukihenkilö, 

tehtävään nimitetty 
vertaisarviointi-

tiimin jäsen

3. Kehittämistarpeiden 
asettaminen 
tärkeysjärjestykseen
 – priorisointikriteerin 
määrittäminen 
kehittämistarpeille ja 
niiden hyväksyntä 
 – kehittämiskohteiden 
asettaminen 
tärkeysjärjestykseen 
 – toteutettavien 
kehittämiskohteiden 
valitseminen

toteutettavien 
parannusten 
valitseminen

120 min vertaisarvioinnin 
tukihenkilö 

4. Kehittämistoimien/-
hankkeiden määrittäminen
 – kehittämistoimien 
toteuttamiskonseptin 
laatiminen 
(luettelon laatiminen 
kehittämistoimenpiteistä) 

kehittämistoimen-
piteiden ja toteut-
tamiskonseptin 

laatiminen

60 min organisaation 
johtaja

5. Yhteenveto
 – kooste 
vertaisarviointiprosessissa 
opituista asioista 
 – kooste päivän aikana 
opituista asioista
 – jatkotoimista sopiminen

yhteenveto  
opituista asioista, 

jatkotoimista  
sopiminen

20 min vertaisarvioinnin 
tukihenkilö 

Kesto yhteensä 240 min (kestoon ei ole 
laskettu taukoja) 
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Jos kehittämistyöpajan tehtäviä on jaettu eri ryhmille, on varattava aikaa myös yhteisille keskusteluille 
ryhmien tuloksista. Tämä saattaa pidentää kehittämistyöpajaan tarvittavaa aikaa.
Kehittämistyöpajassa kehittämiskohteita voidaan painottaa pääpiirteissään kahden päätekijän 
suhteen:

TÄRKEYS organisaatiolle nyt ja tulevaisuudessa 

sekä

TOTEUTTAMISKELPOISUUS sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden kannalta tarkasteltuna.

Työpajaan osallistuvien on sovittava täsmälliset kriteerit, joita järjestykseen asettamisessa noudate-
taan johdonmukaisesti kehittämistyöpajan alusta loppuun. 

Tärkeyden ja toteuttamiskelpoisuuden mukaiseen järjestykseen asettaminen

Kun kehittämiskohteita asetetaan tärkeysjärjestykseen, voidaan käyttää monia eri menetelmiä ja 
kriteereitä. Seuraavassa esitetään yksi vertaisarviointiprosessiin sopiva menetelmä. 

Seuraavat kolme kriteeriä sopivat TÄRKEYDEN arvioimiseen:

Organisaation tavoitteet 
•	Miten kehittämistoimet edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista? Mitä 

tärkeämmästä tavoitteista on kyse, sitä tärkeämpiä parannukset ovat organisaation 
kehittämisen kannalta. 

Vaikutus organisaation suorituskykyyn 
•	Miten kehittämistoimet edistävät organisaation suorituskykyä? Tämän seikan arvioiminen 

edellyttää organisaation keskeisten/pää/ydinprosessien perusteellista tuntemusta. 

Organisaation jäsenten osallistuminen ja saatu hyöty 
•	Miten tärkeitä tai ymmärrettäviä kehittämistoimet ovat organisaation jäsenille, ja kenelle 

toimista on hyötyä (esimerkiksi asiakkaille, tärkeimmille kumppaneille, henkilöstölle ja 
muille sidosryhmille)? Missä määrin parannukset näkyvät kumppanien toiminnassa?

Arvioi ensin kaikki kehittämiskohteet edellä mainittujen kolmen kriteerin suhteen. Laske sitten kullekin 
kriteerille annetut pisteet yhteen. Arvioi jokaisen kehittämiskohteen tärkeys kolmitasoisella asteikolla: 
vähämerkityksinen (1 piste), keskiverto (3 pistettä), tärkeä (5 pistettä). Yhteenlasketut pistemäärät 
osoittavat kunkin kehittämiskohteen tärkeyden kyseisten kolmen kriteerin suhteen. Oheinen taulukko 
helpottaa tärkeyden arvioinnissa.
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Kehittämiskohteet 

Kirjaa tähän 
vertaisarvioinnissa 
tunnistetut, johdon 
hyväksymät 
kehittämiskohteet.

Arvio tärkeydestä 

Arvioi kunkin kehittämiskohteen 
tärkeys kaikkien kolmen kriteerin 
suhteen.
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1 – vähämerkityksinen
3 – keskiverto
5 – tärkeä

Mitä korkeammat pisteet kehittämiskohde saa, sitä tärkeämpää parannuksen toteuttaminen on. Pro-
sessi helpottaa 10–15 tärkeimmän kehittämiskohteen valitsemista vertaisarviointiprosessissa tunnistet-
tujen kehittämiskohteiden joukosta. 

Organisaation kehittämiseen olennaisesti vaikuttavien toteuttamiskelpoisten parannusten tunnistami-
nen edellyttää tarkempaa perehtymistä valittuihin 10–15 kehittämiskohteeseen. Seuraavaksi 10–15 
tärkeimmäksi arvioitua kehittämiskohdetta analysoidaan toteuttamiskelpoisuuden kannalta. Myös 
TOTEUTTAMISKELPOISUUTTA arvioitaessa käytetään kolmea kriteeriä:

Toteuttamisen laajuus 
•	Missä määrin parannukset voidaan toteuttaa organisaation sisällä? Paljonko tukea 

tarvitaan ylemmiltä tahoilta? Mitä paremmin kehittämistoimet voidaan toteuttaa 
organisaation oman toimivallan piirissä, sitä korkeampi on pistemäärä.

Toteuttamiseen tarvittavat resurssit 
•	Paljonko kehittämistoimiin tarvitaan resursseja?  

Mitä vähemmän resursseja tarvitaan, sitä korkeampi on pistemäärä.

Tulosten saavuttamiseen arvioitu tarvittava aika 
•	Miten pitkän ajan kuluttua kehittämistoimen tulokset näkyvät?  

Mitä nopeammin kehittämistoimi tuottaa havaittavia tuloksia,  
sitä korkeampia ovat toteuttamiskelpoisuudesta annettavat pisteet 

Myös toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan kolmitasoisella arviointiasteikolla (heikko–keskiverto–hyvä). 
Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisessa voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa: 
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Kehittämiskohteet

Kirjaa tähän 
tärkeyden 
perusteella valitut 
kehittämiskohteet. 

Arvio toteuttamiskelpoisuudesta

Arvioi kunkin kehittämiskohteen 
toteuttamiskelpoisuutta kaikkien kolmen 
kriteerin suhteen.
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1 – hankala toteuttaa (heikko)
3 – keskitason toteutettavuus 
5 – helppo toteuttaa (hyvä)

Mitä korkeammat pisteet kehittämiskohde saa, sitä helpompi ja nopeampi se on toteuttaa.  
Yleisesti ottaen organisaation kannalta tärkeät ja helposti toteutettavat parannukset kannattaa  
toteuttaa ensimmäisenä. 

Toisaalta on tärkeä muistaa, että tärkeysjärjestys on vain väline johdon päätöksenteon tueksi. Johdon 
vastuulla ja tehtävänä on määrittää, mitkä organisaation kehittämiseen tähtäävät toimet käynnistetään. 
Ylimmän johdon on tärkeää osallistua henkilökohtaisesti kehittämistyöpajaan, koska kehittämistyöpajas-
sa laaditaan projekteille kehittämiskonsepti ja valitaan toteutettavat kehittämistoimet.

Kehittämistoimenpiteitä valittaessa on hyvä harkita, kuinka paljon erilaisia kehittämistoimia käynniste-
tään. Yleensä suositellaan toteuttamaan vähintään kolme parannusta, jotta itsearviointiin ja vertais-
arviointiin panostamisesta saataisiin vastaavaa hyöty. Toteutettavien parannusten enimmäismäärä 
riippuu organisaation käytettävissä olevista resursseista. Varmista, että organisaatiossa ei ryhdytä 
toteuttamaan enempää kehittämistoimia kuin mihin päivittäisen/normaalin toiminnan ohella pysty-
tään. (Keskimäärin kehittämistoimia suositellaan toteutettavaksi samanaikaisesti kolmesta kuuteen 
kappaletta.)
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LIITE 1

Vertaisarvioinnin perustietolomake

1) Vertaisarvioinnin kohteena olevan ammatillisen koulutuksen järjestäjän/  
ammatillisen oppilaitoksen yhteystiedot

Nimi

Osoite

Puhelin, faksi ja sähköposti

Yhteyshenkilöt Nimi Yhteystiedot (sähköposti)

Johtaja/rehtori tms.                               

Vertaisarvioinnin yhteyshenkilö                               

Muut yhteyshenkilöt                               

2) Alkutilanne, esimerkiksi aiemmat arvioinnit ja kansalliset laatuvaatimukset sekä milloin ja kenen toi-
mesta tehtiin päätös toteuttaa vertaisarviointi

3) Vertaisarvioinnin tavoitteet ja tarkoitus

4) Vertaisarvioinnin toteutustapa  yksittäinen vertaisarviointi
 kahdenkeskinen vertaisarviointi
 vertaisarviointi verkostossa

5) Vertaisarvioinnin organisointi arvioinnin kohteena olevassa organisaatiossa  
(kirjataan vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät)

6) Toimintasuunnitelma ja aikataulut

Toiminto Aikataulu ja määräpäivät

Itsearviointi

Itsearviointiraportti (viimeistään 1 kk ennen arviointi-
käyntiä)

Vertaisarviointikäynnin valmistelu

Vertaisarviointikäynti 2 vaihtoehtoa (varaa koko viikko)
Päivämäärät, vaihtoehto 1: 
Päivämäärät, vaihtoehto 2:

Vertaisarviointiraportti
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Kehittämisalueiden priorisointi

•	 Priorisoinnin vastuuhenkilö

Kehittämissuunnitelma                

•	 Kehittämissuunnitelman vastuuhenkilö

Kehittämistoimet                

•	 Kehittämistoimien toteuttamisen vastuuhenkilö

Kehittämissuunnitelman ja 
kehittämistoimenpiteiden seuranta                

•	 Seurannasta vastaava henkilö

Vertaisarviointiprosessin arviointi                

•	 Meta-arvioinnin vastuuhenkilö

Vertaisarviointiprosessin kehittämisen vastuuhenkilö

7) Vertaisarvioinnin laajuus/
kohdentuminen 

 koko organisaatio
 osa organisaatiota (täsmennä, mitkä osat tai mitä koulutuksia koskee): 

               

8) Arviointialueet
               

8.1) Erityiset arviointikysymykset vertaisarvioijille (koulutuksen järjestäjän määrittämät arviointikysymykset)
               

8.2) Vaatimukset vertaisarvioijille, kuten vaadittava osaaminen ja kokemus sekä mistä organisaatiosta/
organisaatioista vertaisarvioijat halutaan tilata
               

9) Lista mahdollisista vertaisarvioijista (nimi, osoite ja yhteystiedot)
               

10) Lisäkommentit ja toivomukset vertaisarviointia koordinoivalle taholle  
(esim. kansalliselle yhteyspisteelle)
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 LIITE 2

Vertaisarviointiprosessin aikataulu ammatillisen koulutuksen järjestäjille

Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

I VAIHE – Vertaisarvioinnin valmistelu

I.1 Käynnistysvaihe – Valmistelu

I.2 Vertaisarvioijat ja vertaisarviointiryhmä
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

I.3 Itsearviointi ja itsearviointiraportin laatiminen

I.4 Vertaisarviointikäynnin valmistelu
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

II VAIHE –Vertaisarviointikäynti

II.1 Tervetuliaistilaisuus ja ensimmäinen kokoontuminen koulutuksen järjestäjän kanssa

II.2 Vertaisarvioijien tukeminen tietojen keräämisessä
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

II.3 Palautekeskustelu vertaisarvioijien kanssa

II.4 Vertaisarviointiprosessin arviointi (meta-arviointi)
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

III VAIHE – Vertaisarviointiraportti

III.1 Alustava vertaisarviointiraportin kommentointi

III.2 Vertaisarvioinnin tulosten tarkastelu
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

IV VAIHE – Suunnitelmien käytännön toteutus

IV.1 Tavoitteiden asettaminen – Kehittämistavoitteiden määrittely

IV.2 Kehittämis-/toimintasuunnitelmien laatiminen
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/ 
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

IV.3 Kehittämis-/toimintasuunnitelmien toteuttaminen 

IV.4 Kehittämis-/toimintasuunnitelmien toteutuksen arviointi 
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LIITE 3

Vertaisarviointiprosessin aikataulu vertaisarvioijille

Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

VAIHE 1 – Vertaisarvioinnin valmistelu

I.1 Käynnistysvaihe – Valmistelut

I.2 Vertaisarvioijat ja vertaisarviointiryhmä
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

I.3 Itsearviointiraportti

I.4 Vertaisarviointikäynnin valmistelu
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

II VAIHE – Vertaisarviointikäynti

II.1 Tervetuliaistilaisuus ja ensimmäinen kokoontuminen koulutuksen järjestäjän kanssa

II.2 Tiedonkeruu
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

II.3 Tiedon analysointi

II.4 Yleisarvio ja palaute
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

II.5 Palautekeskustelu ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa

II.6 Tulosten ja vertaisarviointiprosessin arviointi (meta-arviointi) ja analysointi
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Tehtävä Vastuuhenkilö Osallistujat, 
yhteistyö-

kumppanit, 
avustavat tahot

Toteutuksessa 
käytettävät 

menetelmä(t)/
työväline(et) 

Tulos Määräaika/ 
aikataulu

III VAIHE – Vertaisarviointiraportti

III.1 Vertaisarviointiraportin laatiminen

III.2 Vertaisarviointiraportin viimeistely
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LIITE 4

Esimerkkejä toimintasuunnitelmista

a) Kehittämistoimet – toteutussuunnitelma

Kehittämis- 
kohde 

Kehittämis- 
tavoite 

Yksilöidyt 
toimet

Odotetut 
tulokset 

(indikaattorit 
ja tavoitteet)

Tarvittavat 
toimijat

Aikataulu Toimista 
vastaava 
henkilö

b) Esimerkki toimintasuunnitelmasta

Teema Konkreettinen 
tehtävä Aikataulu Vastuuhenkilö Asian tila
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LIITE 5

Projektin partnerit

Opetushallitus, www.oph.fi, Leonardo-projektin ”Peer Review Impact” koordinaattori

Suomi

Opetushallitus
Leena Koski, leena.koski@oph.fi
Annikki Häkkilä
Keski-Uudenmaan ammattiopisto – Keuda
Tiina Halmevuo, tiina.halmevuo@keuda.fi
Tampereen ammattiopisto
Kari Rantalainen, kari.rantalainen@tampere.fi 

Itävalta

Österreichisches Institut für Berufsbildung (öibf)
Judith Proinger, Judith.proinger@oeibf.at
Roland Löffler, roland.loeffler@oeibf.at
Maria Gutknecht-Gmeiner, m.gutknecht-gmeiner@impulse.at (ulkopuolinen asiantuntija)
höhere Technische Bundeslehranstalt steyr
Christoph Kimbacher, Christoph.kimbacher@livest.at

Unkari

hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi szakiskola és szakközépiskola 
Imre Csüllog, imre.csullog@hansagi.sulinet.hu
Katalin Otott, otottkatalin@yahoo.com
Katalin Molnárné-Stadler (M&S Consulting Kft), Katalin.stadler@t-online.hu (ulkopuolinen asiantuntija)

Italia

IsFOL – Istituto per lo sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori 
Giorgio Allulli, g.allulli@isfol.it
Ismene Tramontano, i.tramontano@isfol.it 

Alankomaat

University of Twente 
Adrie J. Visscher, a.j.visscher@utwente.nl 
ROC Aventus 
Willem de Ridder, w.deridder@aventus.nl
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Omia havaintoja:
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