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JOHDANTO
Mitä vertaisarviointi on?
Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä
arvioitavassa ohjauspisteessä(1).
Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan ohjauspisteen
eri toimintojen – kuten ohjaustoimenpiteiden, henkilöstön pätevyyden, ohjauspisteen tulosten ja/
tai koko ohjauspisteen – laatua. Vertaisarvioijat vierailevat ohjauspisteessä sitä arvioidessaan.
Vertaisarvioijat ovat ohjauspisteen ulkopuolisia henkilöitä, jotka työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Arvioijat voivat olla ohjaajia toisista ohjauspisteistä, toisten ohjauspisteiden johtajia, mutta myös ohjaajia/johtajia opetusjärjestelmän muilta tasoilta/alueilta. Tietyissä tapauksissa tai tiettyjen työprosessien arvioinnissa,
vertaisarvioijat voivat olla myös muiden alojen asiantuntijoita – esimerkiksi markkinoinnin asiantuntijoita, mikäli arvioinnin kohteena on ohjaustyön markkinoinnin laatu.
Arvioijat ovat riippumattomia ja arvioivat vastaavalla organisaatiotasolla olevien henkilöiden toimintaa.
Vertaisarvioinnin käyttö ammatillisessa aikuisohjauksessa on prosessi, joka voi laukaista tärkeitä kannustimia aikuisohjauksen laadunkehittämisessä tai yksittäisen ohjauspisteen laadussa, tai
jopa maan kaikissa ohjaustoimenpiteissä.

Miksi vertaisarviointeja tehdään?
Vertaisarvioinnin edut ja hyödyt laadunvarmistuksen ja laadun kehittämisen kannalta
Ammatillisen aikuisohjauksen järjestäjät Euroopan unionissa voivat saada seuraavia etuja vertaisarvioinnin käytöstä:
• rakentava ja kriittinen palaute kollegoilta ammatillisen ohjauksen laadusta,
• ulkopuolinen näkemys toiminnasta,
• tarjonnan laadun varmistaminen,
• vahvuuksien ja hyvien käytäntöjen esille tuominen,
• sidosryhmien vastuunoton lisääntyminen,
_________________________
(1)

Termiä ohjauspiste on käytetty tässä oppaassa tarkoittamaan organisaatioita/instituutioita/yksikköjä, jotka
tarjoavat ammatillista aikuisohjausta. Ohjauspisteet tarjoavat aikuisille ilmaista, puolueetonta, luottamuksellista, kokonaisvaltaista ja laadukasta tietoa ja ohjausta koulutuksesta, oppimisesta, tiedottamisesta ja
ohjaamisesta ennen koulutusohjelmaa, sen aikana sekä koulutusprosessin päättyessä. Se tarjoaa tietoa
ja ohjausta eri tavoin: ohjauspisteet tarjoavat henkilökohtaista ohjausta, tiedotusta ja ohjausta puhelimitse,
kirjallista ohjausta – tavallisen postin ja sähköpostin välityksellä sekä tiedotusmateriaalien kautta. Mikäli on
erikseen sovittu, ryhmäkonsultaatiot ja konsultoinnit ohjauspisteen ulkopuolella ovat myös mahdollisia. Ohjauspisteet palvelevat kaikkia aikuisia, mutta erityistä huomiota on kiinnitetty niihin aikuisryhmiin, jotka ovat
syrjäytyneet, joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen piiriin, ovat vähemmän kouluttautuneita ja vähemmän
aktiivisia koulutuksensa suhteen.
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• tuo esille kehittämiskohteita ja heikkouksia,
• mahdollisuus saada neuvoja ja kuulla vertaisarvioijien hyvistä käytännöistä,
• mahdollisuus oppia yhdessä vertaisarvioijien kanssa,
• verkostoituminen ja yhteistyö muiden ohjauspisteiden kanssa,
• suhteellisen edullinen tapa saada ulkoinen arviointiraportti koulutuksen laadusta
• saada ohjauspisteiden keskuudessa tarkasteltava laatuprosessi, joka motivoi sidosryhmiä
tekemään yhteistyötä vain niiden ohjauspisteiden kanssa, jotka osoittavat hyvää laatua; motivoi
myös muita ohjauspisteitä laatimaan samanlaisia laatukäytäntöjä.
Ulkopuolinen näkemys tai mahdollisuus ammatilliseen keskusteluun yksittäisten prosessien, ratkaisujen ja tulosten laadusta on vielä tärkeämpää ohjaajille kuin muille ammattilaisille. Mikäli
jälkimmäisillä on työympäristön luonteesta johtuen enemmän (ainakin teoreettisesti) mahdollisuuksia omaan työhön liittyviin epämuodollisiin keskusteluihin, vertailuihin ja arviointeihin, ohjaajat työskentelevät pääasiallisesti yksin tai pienissä ryhmissä. Kyseinen ympäristö voi rajoittaa
tai jopa estää tiedonkulkua, keskusteluita, vertailuita sekä arviointia. Vertaisarviointimenetelmää
käyttämällä taataan ohjaajille – monen muun seikan lisäksi – laajempi ammatillinen kenttä/ympäristö, joka puolestaan takaa heille mahdollisuuden laadun kehittämiseen.

Mitkä ovat eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn tavoitteet ja periaatteet?
Yleiset tavoitteet ja periaatteet
Eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn yleiset tavoitteet ovat
• edistää laadun varmistamista ja kehittämistä,
• edistää ammatillisen ohjauksen laadun läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta ja
• edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia.
Menettelyn tärkeät edellytykset ja tyypilliset piirteet ovat
• keskittyminen prosessin osallistujiin ja heidän kiinnostuksen kohteisiinsa ja tarpeisiinsa,
• vertaisarvioijien objektiivisuus ja puolueettomuus,
• kaikkien menettelyn osien läpinäkyvyys kaikille osapuolille,
• etukäteen laaditut kaikkia osapuolia sitovat säännöt luottamuksellisuudesta ja tulosten
käytöstä,
• vertaisarvioijien (ja näiden edustamien tahojen) ja arvioitavien ohjauspisteiden välisten eturistiriitojen ja kilpailun välttäminen,
• avoimuuden, eettisyyden ja rehellisyyden edistäminen molemminpuolisen oppimisen
edellytyksenä,
• tietoisuus kulttuuriseikkojen vaikutuksista ammatilliseen ohjaukseen ja arviointeihin – etenkin kansainvälisissä vertaisarvioinneissa,
• kriittisen ja tutkivan otteen edistäminen vertaisarvioijien toiminnassa ja vertaisarvioinnin
kohde-organisaatioissa ja
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avoidance of conflicts of interestand direct competition between Peers (and
the institution they come from) and the reviewed guidance centre,
 promotion of openness, integrity and sincerity as a prerequisite for mutual
learning,
 awareness of cultural influences both on guidance provision and on evaluation,
especially in transnational Peer Reviews,
 promotion of an enquiring and critical attitude both in the Peers and the
reviewed guidance centre, and
 the design and implementation of Peer Review, not as a technical and
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Here we would like to draw attention to three fundamental objectives, important
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Mikäli näitä tavoitteita verrataan niihin tavoitteisiin, jotka ohjaavat vertaisarviointimenettelyä (laadun
training and learning,
kehittämisen edistäminen ja laadun läpinäkyvyyden sekä vertailukelpoisuuden lisääminen Euroopassa käyttäen yhteisiä eurooppalaisia kriteereitä) on mahdotonta olla huomaamatta niiden välisiä
5
yhtäläisyyksiä. Jos esitetään kysymys siitä, voidaanko näitä vertaisarvioinnin tavoitteita ja periaatteita käyttää ohjaustoimintaan, vastaus on kiistatta myönteinen. Ohjaus on yksi niistä toiminnoista, jossa vaatimus ja tahto läpinäkyvyyteen ja eurooppalaiseen vertailukelpoisuuteen ovat olleet vallalla jo
pitkään. Tästä syystä vertaisarviointimenettely onkin erittäin tervetullut, erityisesti jos se mahdollistaa
laatutasojen kansainvälisen vertailun. Tämä voidaan varmistaa aikuisiän oppimista käsittelevästä raportista ”Report on adult learning: it is never too late to learn”, jossa erityisesti painotetaan laadukkaan
tiedon ja ohjauksen tarjoamista keinona poistaa esteitä aikuisten elinikäisen oppimisen tieltä (Euroopan
komissio 2006).
Ennen näiden periaatteiden seuraamista käytännössä on kuitenkin välttämätöntä pohtia ja oppia lisää
sekä ylittää monia esteitä. Tässä kohdassa viitataan lähinnä objektiivisuuden ja puolueettomuuden periaatteisiin, eturistiriitojen ja suoran kilpailun välttämiseen sekä avoimuuden, eettisyyden ja rehellisyyden
periaatteisiin. Vaakalaudalla eivät tässä yhteydessä ole ainoastaan ohjauspisteet, vaan myös sulkeutuneisuuden, kilpailun, kateuden ja pelon kulttuurit, jotka ovat joskus ilmeisiä myös muissa järjestelmissä.
Epäilemättä työ laadun parissa vaatii tiettyjä perusarvoja:
► rehellisyyttä vertaisarviointia ja vertaisarvioinnin kohteena olevan henkilön työtä kohtaan,
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► kunnioitusta muiden saavutuksia kohtaan riippumatta niiden tasosta, sekä niiden olosuhteiden
huomioonottamista, missä saavutukset on tehty,
► luottamusta vertaisarvioijien sekä arvioinnin kohteena olevien kykyjä kohtaan,
► kunnioitusta luottamuksellisuutta sekä ammattietiikkaa kohtaan,
► avoimuutta uusia asioita kohtaan, innokkuutta oppimiseen,
► erilaisuuden hyväksymistä (eri ratkaisuja, työtapoja kohtaan…) jne.
Organisaatio, joka ei kunnioita näitä ja vastaavanlaisia arvoja ei voi olla täysin sitoutunut ohjauksen
laadun kehittämiseen.
Toisaalta näillä arvoilla on erittäin suuri rooli silloin, kun vertaisarviointeja tehdään pienissä ohjauspisteissä tai silloin kun vain yksi ohjaaja johtaa ammatillista ohjausprosessia. Tässä tapauksessa koko
ohjauspisteelle ja erityisesti ohjaajille täytyy olla täysin selvää alusta lähtien, että vertaisarviointi tullaan
tekemään ohjauspisteen tasolla ja että henkilöstön arviointeja ei tulla tekemään.
Tässä kyseisessä tapauksessa vertaisarvioijien tulee olla erittäin varovaisia antaessaan yleisiä arviointeja, jotta ne eivät sisällä henkilöstön arviointia. Asia voidaan ratkaista myös niin, että ohjauspisteelle
annetaan yleisempää palautetta ja arvioinnin kohteena olevalle ohjaajalle järjestetään erillinen palautetapaaminen.
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Kuvio 1: Jatkuva laadun parantaminen vertaisarvioinnin avulla

Seuraava
vertaisarviointi

Sisäinen
arviointi
Laadun kehittämistoimenpiteiden
toteuttaminen

Laadun varmistamisen
ja kehittämisen
nykytila

Valmistelut
asiakirjat,
järjestelyt

Laadun kehittämissuunnitelma vertaisarvioinnin tuloksiin
perustuen

Vertaisarviointi

Koulutusohjelma

Vertaisarvioijat

Eurooppalainen vertaisarviointi ja laadunvarmistuksen eurooppalainen
viitekehys (EQAVET)
Tässä oppaassa kuvattu vertaisarviointimenettely noudattaa Euroopan komission ammatillisen koulutuksen laadun teknisen työryhmän (Technical Working Group ‘Quality in VET’ 2003, 2004) laatimaa ja
Euroopan neuvoston vuonna 2004 hyväksymää yleistä laadunvarmistuksen viitekehystä, (CQAF, Common Quality Assurance Framework). Seuraavina vuosina viitekehystä kehitettiin edelleen ja tämän oppaan laadinnan aikana se tunnetaan laadunvarmistuksen eurooppalaisena viitekehyksenä (European
Quality Assurance Reference Framework, EQAVET)(2).
Vertaisarviointi voidaan tässä viitekehyksessä nähdä uutena tapana, jolla voidaan varmistaa ja parantaa ohjauksen laatua. Se voidaan toteuttaa jatkona sisäiselle arvioinnille tai sitä voidaan käyttää ammatillisen ohjauksen laadun ulkoiseen seurantaan. Keskeisille laadun osa-alueille on myös laadittu ehdotukset laatukriteereiksi ja -indikaattoreiksi.
Laadun varmistuksen viitekehys on samansuuntainen vertaisarviointimenettelyn kanssa. Sen osat muodostavat ajanmukaisissa laadunhallinta-menetelmissä esiintyvän laatuympyrän. Järjestelmällisesti toteutettavaa eurooppalaista vertaisarviointimenettelyä voidaan havainnollistaa seuraavasti:
_________________________
(2)

http://guidelines.enqavet.eu/
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Kuvio 2: EQAVET-laadunvarmistuksen viitekehys ja vertaisarviointi
The Quality Assurance Model is embedded within the Peer Review methodology. Its
elements comprise the quality management circle prevalent in state-of-the-art
quality management schemes. The European Peer Review as a systematic
Ohjauspisteiden
procedure can be depicted as follows:

itsearviointi

Graph 2: The Quality Assurance
Model of the EQAVET and Peer Review
(itsearviointiraportti)
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Vaikka 31 Euroopan maan, sosiaalisten partnereiden ja Euroopan komission hyväksymä yleinen laadunvarmistuksen viitekehys käsittelee ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen laatukysymyksiä, on se
– yleispätevyytensä vuoksi – sovellettavissa myös muihin koulutuksen osa-alueisiin. Viitekehys
ei määrää laadunarvioinnin menetelmiä, vaan ainoastaan määrittelee tietyt elementit, jotka tulee sisällyttää lähestyttäessä laadunarviointia. Näiden elementtien luonteesta johtuen niitä voidaan lähestyä
hyvin monella eri tavalla. Näitä tapoja ovat: laadunarvioinnin suunnittelu, suunnittelussa määriteltyjen
kysymysten arviointi, arviointiin perustuvien tulosten analysointi, joista tehdään sittemmin muutossuunnitelma, laatua parantavat toimenpiteet sekä näiden suunnitelmien toteutuksen valvonta.
Kaikkien näiden toimenpiteiden tulee perustua valittuun, holistiseen metodologiaan. Tiivistäen kyse on
”universaalista” lähestymistavasta, joka on tyypillinen kaikille nykyaikaisille laadunhallinnan lähestymistavoille. Ei ainoastaan opetussektorilla, vaan myös muilla aloilla.
15
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Edellä mainituista syistä johtuen tätä lähestymistapaa eli niin kutsuttua EQAVET–viitekehystä voidaan
käyttää myös ammatillisessa aikuisohjauksessa. Ainoat ratkaistavat kysymykset ovat arvioinnin osaalueet, laatukriteerit ja indikaattorit. Mikäli kuitenkin arvioinnin osa-alueet, laatukriteerit ja indikaattorit sekä ohjaustoimenpiteet on määritelty – kuten tässä oppaassa on tehty, täyttyvät kaikki ehdot
käyttää laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä (EQAVET).

Sidosryhmien rooli eurooppalaisessa vertaisarviointimenettelyssä
On erittäin suositeltavaa, että eri sidosryhmät osallistuvat koko arviointiprosessiin. Ohjauspisteiden sidosryhmiä ovat kaikki ohjauspisteen kanssa työskentelevät henkilöt sekä muut sidosryhmät.
Sidosryhmään kuuluvat yleensä:
► ohjauspalveluiden potentiaaliset asiakkaat,
► asiakkaat,
► entiset asiakkaat,
► ohjaajat,
► ohjauspisteen johtajat,
► muu henkilöstö organisaatiossa, missä ohjauspiste sijaitsee (esim. hallintohenkilöstö)
► sosiaaliset partnerit, erityisesti ammattiliitot,
► potentiaaliset työnantajat ja työelämän edustajat,
► muut lähialueiden ohjauspisteet,
► lähialueiden tutkimuskeskukset,
► koulut, koulutuskeskukset,
► opetusviranomaiset,
► paikalliset viranomaiset,
► lähettävät instituutiot (organisaatiot, jotka lähettävät asiakkaita ohjauspisteeseen, esim. työvoimaviranomaiset jne.)
► muut ohjauspisteen yhteistyökumppanit.
Sidosryhmät voivat osallistua sekä itsearviointien että vertaisarviointien haastatteluihin sekä toimia
myös vertaisarvioijina tapauksissa, joissa kokemus ja tietotaito sopivat prosessiin. Lisäksi sidosryhmiä
voi kiinnostaa vertaisarviointien tulokset (esimerkiksi vertaisarviointiraportti).

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin dokumentoiminen
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin portfolio
Ohjauspisteen tulisi koota kaikki vertaisarvioinnin kannalta relevantit asiakirjat eurooppalaiseen vertaisarvioinnin portfolioon. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin portfolio sisältää:
► esitietolomakkeen,
► itsearviointiraportin,
► vertaisarviointiraportin,
► ja muun vertaisarviointiprosessissa syntyneen keskeisen aineiston.
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EUROOPPALAINEN VERTAISARVIOINTI - YLEISTÄ
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin organisointi ja koordinointi
Vertaisarviointeja voidaan järjestää monella tavalla, riippuen
1) verkostojen saatavuudesta,
2) resursseista (henkilöstö ja taloudelliset mahdollisuudet) ja
3) ohjauspisteen tarpeista ja vaatimuksista.
Ohjauspiste voi toteuttaa yksittäisen vertaisarvioinnin halutessaan ulkoista palautetta vertaisarvioijilta ja
verkostoitua epävirallisesti ja epämuodollisesti muiden ohjauspisteiden kanssa hyödyntäen olemassa
olevia kontakteja. Arvioitavan ohjauspisteen ja vertaisarviointiryhmän jäsenten organisaatioiden välillä
ei tarvitse olla muuta yhteistyötä.
Ohjauspisteiden kesken voidaan toteuttaa myös kahdenkeskisiä vertaisarviointeja, jolloin tarvitaan
kiinteämpää ja pysyvämpää yhteistyötä.
Useimmiten vertaisarvioinnit järjestetään kolmen tai useamman kumppanin verkostoissa. Verkosto voi
olla olemassa jo entuudestaan tai se voidaan perustaa vertaisarviointeja varten. Yhteistyö laajenee kertaluonteisesta kattavammaksi verkostoitumiseksi, kun mukaan otetaan esimerkiksi yhteisiä valmistelutehtäviä, kuten vertaisarviointiryhmän jäsenten valitseminen, koulutus, vertaisarviointiryhmän jäsenten
ja ohjauspisteiden yhteensovittaminen sekä yhteisten raportointi- ja seurantasuunnitelmien laatiminen.
Vertaisarviointiverkostossa sovitaan yleensä yhteiset periaatteet ja indikaattorit. Tämäntyyppiseen toimintaan tarvitaan pysyväluonteinen verkosto, rakenteet ja riittävät resurssit. Verkostoitumisella voidaan
saavuttaa seuraavaa lisäarvoa:
• verkostoon kuuluvien ohjauspisteiden keskinäiset synergiaedut vertaisarvioinneissa,
• enemmän mahdollisia vertaisarviointiryhmän jäseniä ja laajempi verkosto,
• enemmän ulkoista tunnustusta vertaisarvioinnille – täysi hyväksyntä ainakin verkoston sisällä,
• enemmän mahdollisuuksia muuhun yhteistyöhön vertaisarvioinnin lisäksi.
Jos vertaisarviointeja tehdään laajemmassa verkostossa, verkoston jäsenten väliseen tehokkaaseen
koordinointiin ja vertaisarviointien laadun varmistamiseen tarvitaan koordinoijataho. Tässä tehtävässä
voi toimia myös jokin verkostoon kuuluva ohjauspiste. Koordinoijatahon tehtäviin kuuluvat muun muassa verkoston hallinnointi, yhteisten menettelyjen (periaatteet ja indikaattorit) kehittämisen koordinointi,
tuki ja opastus yksittäisille ohjauspisteille, vertaisarviointiryhmän jäsenten valinta ja kouluttaminen sekä
vertaisarviointien koordinointi ja seuranta. Tästä syystä koordinointitahon tehtävät ja vastuut on kuvattu
osana eurooppalaista vertaisarviointimenettelyä.
Kuvio 3. Vertaisarviointi kumppanuusverkostossa
Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste

Tuki
ohjauspisteelle
Vertaisarvioijien
koulutus

Koordinoivat
partnerit

Vertaisarvioijat

Vertaisarvioinnin
aikataulu

Ohjauspiste
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Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste

Ohjauspiste
Ohjauspiste
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Ohjauspisteiden on helppo valita kumppani vertaisarvioinnin suorittamiseen, sillä vaihtoehtoja on monia. Kahdenkeskinen vertaisarviointi voidaan tehdä:
► Koko ohjauspisteverkostossa,
► Lähialueiden ohjauspisteiden kanssa,
► Niiden ohjauspisteiden kanssa, joilla on lähestulkoon samanlainen rakenne ja asiakasprofiili,
► Niiden ohjauspisteiden kanssa, joiden alueella on suunnilleen sama määrä asukkaita,
► Niiden ohjauspisteiden kanssa, jotka ovat ottamassa uutta lähestymistapaa ohjaustyöhönsä
jne.
Ainakin pilottivaiheessa on suositeltavaa, että organisaatio/ohjauspiste, jolla on kokemusta arvioinnista
ja/tai vertaisarviointimenetelmästä, ottaa vertaisarvioinnin koordinoijan roolin, sillä yksi sen tärkeimmistä
tehtävistä on tuoda erilaisia kehitysinnovaatioita ohjausverkostoon. Koordinoivan tahon rooli voi olla
ensisijaisesti opettava, ohjaava ja koordinoiva.

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin neljä vaihetta
Vertaisarviointimenetelmä käsittää neljä vaihetta.
1. Vertaisarviointi alkaa valmisteluvaiheella. Valmisteluvaiheessa vertaisarviointiryhmä järjestäytyy ja
ohjauspiste laatii itsearviointiraportin. Vertaisarviointiryhmä muodostetaan ja vertaisarvioijat koulutetaan. Arvioinnille laaditaan aikataulu ja valmistellaan vertaisarviointikäyntiä.
2. Toinen vaihe, vertaisarviointikäynti, on vertaisarvioinnin keskeinen osa-alue. Käynnillä vertaisarviointiryhmä vierailee ohjauspisteessä ja suorittaa arvioinnin. Arviointiin kuuluu tutustumiskierros (jos ohjausta tapahtuu vain osassa tiloista, kuuluu kierrokseen vain nämä tilat) ja eri sidosryhmien haastattelut. Vertaisarviointiryhmä antaa vertaisarviointikäynnin päätteeksi alustavaa
suullista palautetta. Kaikkien osallistuminen palautetapaamiseen on toivottavaa, jotta tieto kulkeutuu kaikille, myös vertaisarvioijien kesken.
3. Arviointikäynnin jälkeen vertaisarviointiryhmä laatii luonnoksen arviointiraportista. Ohjauspiste
kommentoi raporttia, ja lopullinen vertaisarviointiraportti luovutetaan.
4. Neljäs vaihe on olennainen ammatillisen aikuisohjauksen ja sen järjestämisen kehittämisen kannalta. Siinä vertaisarvioinnin tulosten ja suositusten pohjalta (vain jos suosituksia on pyydetty) suunnitellaan ja toteutetaan käytännön kehittämistoimet.
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Kuvio 4. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin neljä vaihetta

Seuraava
vertaisarviointi

VAIHE 4
Käytännön toteutus (6-12 kk)
- Tavoitteiden muotoilu
- Resurssien selvittäminen
- Toimintasuunnitelma ja toteutus

VAIHE 1
Valmistelut (väh. 3 kk ennen)
- Käynnistämistoimet
- Vertaisarviointiryhmän
kokoonpano
- Itsearviointi ja –raportti
- Vertaisarviointikäynnin
valmistelu

VAIHE 3
Vertaisarviointiraportti (4 viikkoa)
- Alustava raportti
- Ojauspisteen kommentit
- Lopullinen raportti

VAIHE 2
Vertaisarviointikäynti (2-3 pv)
- Tiedonkeruu
- Tietojen analysointi
- Suullinen palaute

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin arvioitu kesto
Valmisteluihin tarvittava aika
Vertaisarvioinnin huolelliseen valmisteluun ja järjestämiseen tarvitaan runsaasti aikaa.
Jos itsearviointi on jo tehty, vertaisarviointiprosessi voidaan käynnistää välittömästi. Arvioinnin valmisteluun ja järjestämiseen tulee kuitenkin varata vähintään kolme kuukautta. Itsearviointiraportin tulisi
olla valmis viimeistään kuukautta ennen vertaisarviointia, jotta vertaisarviointiryhmä voi valmistautua käyntiin asianmukaisesti. Jos itsearviointia ei ole tehty etukäteen, siihen tarvitaan vähintään kuusi
kuukautta. Vertaisarviointi voidaan käynnistää vasta itsearvioinnin jälkeen.

Vertaisarviointikäyntiin ja raportointiin tarvittava aika
Vertaisarviointikäynti kestää yleensä 1.5 päivästä kahteen päivään, mutta siihen voi kulua jopa neljäkin päivää riippuen arvioitavan ohjauspisteen koosta ja vertaisarvioinnin laajuudesta eli siitä,
kuinka montaa arviointialuetta tarkastellaan.
Kehittämistoimiin ja muutoksiin tarvittava aika
Toimintasuunnitelma tulee esitellä kahden kuukauden kuluessa lopullisen vertaisarviointiraportin toimittamisesta, ja seurantatoimien toteuttamiselle tulee varata vähintään 6–12 kuukautta.
12
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Yleistä: Eurooppalaisen vertaisarvioinnin aikataulu ja vastuut

Taulukko 1: Ohjauspisteen, vertaisarviointiryhmän jäsenten ja vertaisarvioinnin koordinoijatahon tehtävät aikajärjestyksessä

Vaihe 1 – Valmistelu
Ohjauspisteet
Käynnistysvaihe:
 Päätös vertaisarvioinnin toteuttamisesta
 Vertaisarvioinnin järjestämistavasta päättäminen (yksittäinen vertaisarviointi vai vertaisarvioinnin
verkosto)
 Vertaisarvioinnin organisoinnista päättäminen (työn- ja vastuunjako)
 Arviointialueiden valinta
 Esitietolomakkeen (myös alustavan aikatauluehdotuksen) toimittaminen vertaisarvioinnin koordinoijataholle
Vertaisarviointiryhmä:
 Ko. arviointialueisiin perehtyneiden vertaisarvioijien hakeminen
 Hakemukset vertaisarviointiryhmän jäseniltä
Itsearviointi ja itsearviointiraportti:
 Itsearviointi
 Itsearviointiraportin laatiminen
 Itsearviointiraportin toimittaminen vertaisarviointiryhmälle ja koordinoijataholle
 Muun tarvittavan aineiston toimittaminen vertaisarviointiryhmälle ja koordinoijataholle
Vertaisarviointikäynnin valmistelu
 Vertaisarviointikäynnin aikataulutus: ajankohdasta sopiminen ja vertaisarvioinnin ohjelman
laatiminen
 Vertaisarviointiryhmän valmistelukokouksen järjestäminen
 Vertaisarviointikäynnin paikalliset käytännön järjestelyt (tilat, laitteet, haastateltavat, ruokailut, tutustumiskierros jne.)
Vertaisarviointiryhmä
Vertaisarviointiryhmä ja vertaisarvioijat:
 Vertaisarvioijaksi hakeminen
 Vertaisarviointikoulutukseen osallistuminen ja arviointiin valmistautuminen
Itsearviointi ja itsearviointiraportti:
 Itsearviointiraportin saaminen ohjauspisteeltä
 Itsearviointiraportteihin paneutuminen ja tietojen analysointi
 Vertaisarvioinnin tarkastelu- ja arviointikohteiden tunnistaminen
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Vertaisarviointikäynnin valmistelu:
 Avustaminen vertaisarviointikäynnin ajankohdan sopimisessa ja ennen kaikkea vertaisarvioinnin
ohjelman laatimisessa
 Keskustelu itsearviointiraportin sisällöstä vertaisarviointiryhmäläisten kesken ja vertaisarvioinnin
arviointikohteista sopiminen
 Haastattelukysymysten valmistelu ja seurannan kriteereistä sopiminen
 Osallistuminen vertaisarviointiryhmän valmistelukokoukseen ryhmähengen luomiseksi ja vertaisarviointikäynnin valmistelua varten
 Suositeltavaa: osallistuminen vertaisarvioijien ja ohjauspisteen ennakkotapaamiseen arvioinnin
tehtävien selkeyttämiseksi ja lisätietojen saamiseksi (“kyselytilaisuus”)

Vertaisarvioinnin koordinoijataho
Käynnistysvaihe:
 Tietoa vertaisarviointimenettelystä ohjauspisteen edustajille
 Esitietolomakkeiden kerääminen
 Alustava vertaisarvioinnin aikataulu (arviointisuunnitelma) ohjauspisteiden edustajien toimittamien
esitietolomakkeiden pohjalta
 Vapaaehtoinen: verkostoon kuuluvien ohjauspisteiden ja koordinoijatahon välinen koordinointikokous.
Vertaisarvioijat ja vertaisarviointiryhmä:
 Vertaisarvioijien valitseminen – hakemusten pyytäminen, käsittely ja arviointi
 Vertaisarvioijien ja ohjauspisteen yhteensovittaminen (ottaen huomioon vertaisarvioinnin kohteena
olevat arviointialueet)
 Vertaisarviointiryhmän kokoonpano (yhteistyössä ohjauspisteen kanssa)
Itsearviointi ja itsearviointiraportti:
 Itsearviointiraportit ohjauspisteeltä
 Itsearviointiraportin lähettäminen vertaisarvioijille (ellei lähetetä suoraan)
Vertaisarviointikäynnin valmistelu:
 Vertaisarviointikäynnin aikataulun laatiminen (yhdessä ohjauspisteen ja vertaisarviointiryhmän kanssa)
 Vertaisarvioijien kouluttamisen ja valmistautumisen järjestäminen

Vaihe 2 – Vertaisarviointikäynti
Ohjauspiste
Tuki vertaisarviointiryhmän jäsenille:
 Tiloista ja laitteista huolehtiminen
 Haastattelujen ja havainnointimahdollisuuksien järjestäminen
 Tutustumiskierroksenj ärjestelyt
 Palaute vertaisarviointiryhmältä
 Osallistuminen kommunikatiiviseen validointiin
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Vertaisarviointiryhmä
 Tietojenkeruu
 Tutustumiskierros toimitiloihin
 Haastattelut ja havainnointi
 Huomioiden analysointi ja niistä keskusteleminen
 Asiantuntevan arvioinnin tekeminen ja ryhmän yhteiset johtopäätökset
 Suullinen palaute ohjauspisteelle
 Osallistuminen kommunikatiiviseen validointiin
 Vertaisarviointiryhmän meta-arviointi.
Vertaisarvioinnin koordinoijataho
 Vapaaehtoinen: osallistuminen vertaisarviointikäynteihin

Vaihe 3 – Vertaisarviointiraportti
Ohjauspiste
 Alustavan vertaisarviointiraportin kommentointi.
Vertaisarviointiryhmä
 Vertaisarviointiraportin laatiminen ja toimittaminen ohjauspisteelle
 Ohjauspisteen kommentit ja vertaisarviointiraportin viimeistely
 Vertaisarvioijien työn päättyminen
Vertaisarvioinnin koordinoijataho
 Vapaaehtoinen: vertaisarviointiraportin vastaanottaja
 Vapaaehtoinen: osallistuminen vertaisarviointiraportin laatimiseen tai viimeistelyyn

Vaihe 4 – Suunnitelmien käytännön toteuttaminen
Ohjauspiste
 Vertaisarvioinnin tulosten seurannasta päättäminen
 Kehittämistoimien suunnittelu
 Kehittämistoimien toteutus
 Seuraavan vertaisarvioinnin suunnitteleminen ja toteutus
Vertaisarvioinnin koordinoijataho
 Vapaaehtoinen: seurantaan osallistuminen.
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EUROOPPALAINEN VERTAISARVIOINTIMENETTELY – VALMISTELU
(VAIHE 1)
Käynnistysvaihe
Päätös vertaisarvioinnin toteuttamisesta
Vertaisarvioinnin käynnistysvaiheessa päätetään
• eurooppalaisen vertaisarvioinnin toteuttamisesta – edellyttää johdon ja muiden arviointiin
osallistuvien sidosryhmien vahvaa sitoutumista,
• vertaisarvioinnin kohdistamisesta joko koko ohjauspisteeseen tai vain sen osaan,
• vertaisarvioinnin tavoitteista ja tarkoituksesta,
• työn- ja vastuunjaosta, mukaan lukien vertaisarvioinnin fasilitaattorin ja laatutiimin jäsenten
nimittäminen ja
• vertaisarvioinnille varattavasta ajasta ja resursseista.
Laadun kehittämistoimien tehokkuuteen vaikuttaa osallistujien yhteistyö ja aktiivisuus. Sekä
ylin johto (rehtori, osastojen johtajat yms.) että ohjaus- ja hallintohenkilöstö ja muut arviointiin
osallistuvat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät on alusta pitäen sitoutettava prosessiin. Osallistujien on sitouduttava myös muutosten toteuttamiseen vertaisarviointiraportin pohjalta vertaisarviointimenettelyn neljännessä vaiheessa (suunnitelmien käytännön toteuttaminen).
Vastuu vertaisarviointiin liittyvien toimien koordinoinnista tulee antaa vertaisarvioinnin fasilitaattorille, joka arvioitavan ohjauspisteen henkilöstön edustajana toimii oman ohjauspisteensä
ja vertaisarviointiryhmän välisenä yhteyshenkilönä. Fasilitaattori on valittava huolella, sillä hänen
roolinsa on erityisen tärkeä.

Arviointialueiden valinta
Seuraavaksi päätetään vertaisarvioinnin kohteena olevista laadun osa-alueista eli arviointialueista. Arviointialueet tulisi valita johtotasolla mielellään yhdessä henkilöstön ja muiden
tärkeiden sidosryhmien kanssa. Arvioitavaksi tulisi valita ainoastaan sellaisia alueita, joihin
ohjauspisteet voivat itse vaikuttaa ja joista on saatavissa riittävästi tietoa vertaisarvioinnin
suorittamista varten.
Arviointialueiden valinnassa huomioitavia seikkoja:
• Ovatko jotkin arviointialueet kansallisten/alueellisten/paikallisten tms. laatuvaatimusten ja
-standardien kannalta keskeisiä?
• Toimivatko jotkin arviointialueet esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja huippuosaamisesta?
• Onko joitakin arviointialueita syytä arvioida pikaisesti esimerkiksi niissä havaittujen ongelmien vuoksi?
• Ovatko jotkin arviointialueet erityisen tärkeitä esimerkiksi uusien kehittämistoimien toteuttamisen kannalta?
• Onko joillakin arviointialueilla tehty innovaatioita, joita tulisi arvioida?
• Ovatko jotkin arviointialueet erityisen merkittäviä tärkeiden sidosryhmien kannalta?

Arviointialueiden valintaan vaikuttaa erityisesti niiden merkitys. Lisäksi olisi otettava
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huomioon arvioinnin toteuttamismahdollisuudet: mitä useampia alueita arviointiin sisältyy, sitä enemmän niiden arviointi vaatii sekä aikaa että resursseja. Vähittäinen eteneminen (”pienet askeleet”) soveltuu etenkin niille ohjauspisteille, joilla ei ole juurikaan kokemusta arvioinnista – nämä voivat myös
päätyä kokeilemaan menettelyn toteuttamista vain osassa ohjauspistettä. Kaksipäiväisellä vertaisarviointikäynnillä arvioinnin kohteet olisi syytä rajata kahteen arviointialueeseen – tässä ajassa
useampien alueiden käsittely onnistuu vain erittäin kokeneilta vertaisarviointiryhmiltä. Jos arviointialueita on liian monta, arviointi jää joko pinnalliseksi tai vertaisarviointiryhmä joutuu keskittymään vain
muutamiin aihepiireihin.
Lisäksi arviointiin kannattaa sisällyttää alueita, jotka ovat aiemmin olleet sisäisen arvioinnin kohteina,
jolloin itsearviointi sujuu vaivattomammin.
Vertaisarviointiryhmälle voidaan myös muotoilla erityisiä arviointikysymyksiä: arviointialueiden lisäksi
ohjauspiste voi antaa ryhmälle ”tehtäväksi” kiinnittää erityistä huomiota omalta kannaltaan erityisen tärkeisiin aiheisiin ja kysymyksiin. Tämä lisää vertaisarvioinnin tulosten käyttökelpoisuutta.

Alustavat tiedot ja dokumentointi
Ohjauspisteen tulee dokumentoida kirjallisesti keskeiset vertaisarvioinnin toteutuksesta tekemänsä päätökset. Vertaisarvioinnin esitietolomake toimii sekä sisäisenä dokumenttina että tiedonlähteenä
koordinoijataholle, vertaisarviointiryhmälle, verkoston muille ohjauspisteille jne. Lomake tulee täyttää ja
lähettää koordinoijataholle hyvissä ajoin eli vähintään kolme kuukautta ennen vertaisarviointia.
Vertaisarvioinnin esitietolomake sisältää seuraavia tietoja:
1) yhteystiedot,
2) lähtötilanne ja vertaisarvioinnin toteuttamispäätös (ja sen tekijät),
3) vertaisarvioinnin tavoitteet ja tarkoitus,
4) vertaisarvioinnin järjestämistapa,
5) sisäinen työn- ja vastuunjako,
6) menettelyn yleiskuvaus ja aikataulu (mitkä vaiheet toteutetaan ja milloin),
7) arviointialueet,
8) lisähuomiot ja ehdotus vertaisarviointiryhmän jäsenistä.
Tämä lomake on tehty lähinnä niitä tapauksia varten, joissa vertaisarvioijat eivät tunne ohjauspistettä
hyvin. Kun vertaisarvioijat tuntevat ohjauspisteen, tämän tiedon kerääminen ei ole tarpeen.
Vertaisarviointimenettelyä ensimmäistä kertaa käyttäville kaikkien lomakkeen tietojen täyttäminen voi
olla haastavaa – näissä tapauksissa suositellaan käytettäväksi ”kutsukirjettä”. Kutsukirje ei ole lomake,
mutta sen laatii jokainen vertaisarvioijia kutsuva taho ja kirjeen lähettää ko. organisaation rehtori/johtaja. Kirjeen tulisi sisältää: valitut arviointialueet ja arvioitavat indikaattorit, kuvaus siitä onko ohjauspisteellä erityisiä kiinnostuksen kohteita, milloin vertaisarviointi tullaan suorittamaan, kuka
organisaatiossa on yhteyshenkilö ja kutsuttavat vertaisarvioijat. Esimerkki kutsukirjeestä löytyy
työvälineistä.

Vertaisarvioinnin esitietolomake sekä
kutsukirje-malli ovat mukana työvälineissä.
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Vapaaehtoinen: koordinointikokous
Jos vertaisarviointeja järjestetään vastavuoroisesti tai ohjauspisteiden verkostossa, koko prosessin tueksi ja kehittämiseksi voidaan järjestää osallistujien edustajien yhteinen kokous (johon myös koordinoijataho voi tarvittaessa osallistua).
Kyseinen koordinointikokous voi olla tervetullut, mutta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että vertaisarvioinnin toteuttaminen vaatii paljon työtä järjestävältä organisaatiolta ja vertaisarvioijilta. Tästä syystä on
hyvin hankalaa järjestää useita tapaamisia, erityisesti silloin kun osallistujat ovat kotoisin eri paikoista.
Siitä johtuen koordinoivan tahon, vertaisarvioijien ja fasilitaattorin tulisi yhdistää useampi vaihe aina
kun se on mahdollista ja ammatillisesti perusteltavissa. Muuten kiinnostus menetelmän toteuttamiseen
saattaa vähentyä monimutkaisen prosessin vuoksi.

Kokouksen esityslistalla voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:
• osallistujien esittely, lyhyet kuvaukset ohjauspisteistä;
• ohjauspisteiden odotukset, johdon ja ohjaajien motivointi;
• tietoa ja keskustelua vertaisarviointimenettelystä (tarkoitus, tavoitteet, prosessi ja toiminnot,
osallistujien resurssit ja tehtävän edellyttämä työaika);
• vertaisarviointiryhmän jäsenten osaamisprofiili ja valintatapa;
• johdon ja prosessiin osallistuvan henkilöstön sitouttaminen;
• soveltuvin osin: tietoa ja/tai päätös viranomaisten osallistumisesta;
• jatkotoimet, aikataulutus, kysymyksiä.
Suositeltavaa: ohjauspisteiden ja koordinoijatahon väliset sopimukset.
Jos vertaisarviointeja toteutetaan laajamittaisesti, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet on syytä kirjata yhteisesti laadittuun sopimukseen.

Sopimuksen tulisi kattaa muun muassa seuraavat keskeiset asiat:
• sopimuksen tarkoitus;
• verkostokumppaneiden (ja mahdollisen koordinoijatahon) oikeudet ja velvollisuudet, osapuolten odotukset ja ehdot;
• vertaisarviointimenettelyn tavoitteet;
• sisäinen työn- ja vastuunjako;
• kustannukset;
• tietosuoja;
• opetusviranomaisten osallistuminen (soveltuvin osin);
• toimintasuunnitelma ja vastuu sen toteutumisesta;
• menettely, toimet ja aikataulutus.

Vertaisarviointiryhmän valinta ja kutsuminen
Kun vertaisarvioinnin toteuttamisesta on päätetty ja arviointialueet valittu, ohjauspiste ja/tai koordinoijataho ryhtyvät rekrytoimaan vertaisarviointiryhmän jäseniä eli vertaisarvioijia. Tähän tehtävään kaavailluille henkilöille voidaan lähettää alustavia tietoja vertaisarviointimenettelystä ja vertaisarvioijien tehtävistä.
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Vertaisarviointiryhmän jäsenet voivat olla muiden ohjauspisteiden tai sidosryhmien palveluksessa
olevia henkilöitä. Ohjauspiste voi myös ehdottaa vertaisarvioijiksi soveltuvia henkilöitä, tai nämä voivat
lähettää hakemuksensa oma-aloitteisesti. Jos prosessissa ei ole koordinoijatahoa tai sen tehtäväkenttä
on hyvin rajallinen, ohjauspiste voi myös itse valita ja kutsua vertaisarvioijat. Vertaisarvioijien olisi hyvä
käyttää tähän tarkoitukseen laadittua hakulomaketta.
Valittaessa vertaisarvioijia ohjauspisteissä tehtävää laadun vertaisarviointia varten, tulisi ensisijaisesti valita asiantuntijoita, joilla on tietämystä ja kokemusta ohjaustyöstä. Tästä syystä tehtävään tulisi valita ohjaajia toisista ohjauspisteistä tai ohjauspisteverkostosta. Vertaisarviointiryhmä voi
luonnollisesti sisältää myös asiantuntijoita – konsultteja samankaltaisilta aloilta (esim. psykologeja,
sosiaalityöntekijöitä) tai asiantuntijoita muilta aloilta, mikäli arvioitavat alueet näin vaativat.
Riippumatta siitä minkä alan asiantuntijoita/ohjaajia kutsutaan, on tärkeää, että he tuntevat hyvin ammatillisessa aikuisohjauksessa käytettävän vertaisarviointimenettelyn ja ovat saanet koulutusta
sen suorittamiseen.
Vertaisarvioijien osaamisen ja kokemuksen lisäksi arviointiryhmiä muodostettaessa on tärkeää varmistaa, että arvioijat ovat käytettävissä. Sen lisäksi, että vertaisarvioijien osaamisalojen on sovelluttava
arviointialueisiin, myös vertaisarvioijien ja ohjauspisteen aikataulujen tulee käydä yksiin.
Vertaisarviointiryhmän koordinoijan valintaan tulisi paneutua huolella: hän on ryhmän avainhenkilö, joka kantaa kokonaisvastuun vertaisarviointiprosessista, kuten ryhmän sisäisestä viestinnästä ja
koordinoinnista, aikatauluista ja yhteyksistä ohjauspisteeseen. Jos vertaisarviointiprosessin ohjaajaksi
halutaan arvioinnin asiantuntija, myös tähän tehtävään on rekrytoitava sopiva henkilö.
Lisätietoja vertaisarvioijista ja vertaisarvioijien valinnasta löytyy muista luvuista.

Vertaisarvioinnin hakemuslomake on mukana
työvälineissä.

Joko ohjauspisteen tai koordinoijatahon tulee tiedottaa vertaisarvioijille etukäteen näiden tehtävistä
ja velvollisuuksista. Vertaisarvioijille tulisikin lähettää sekä esitietolomake että selvitys siitä, mitä heiltä
odotetaan vertaisarvioinnin aikana. Tiedot voidaan myös liittää muodolliseen kutsukirjeeseen, joka tulee
lähettää välittömästi järjestäytymisen ja arviointiaikataulun sopimisen jälkeen.

Vertaisarvioijien sopimusmalli on mukana
työvälineissä.

Tiivistettynä vertaisarviointiryhmän valintaan ja kutsumiseen sisältyy
• hakemusten pyytäminen mahdollisilta vertaisarvioijilta vakiolomakkeella,
• asiantuntevien vertaisarvioijien valitseminen kunkin ohjauspisteen tarpeisiin,
• vapaaehtoinen: arvioinnin asiantuntijan valinta ohjaamaan vertaisarviointiprosessia,
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• vertaisarviointiryhmän koordinoijan nimittäminen,
• vertaisarviointien aikatauluttaminen,
• tietojen lähettäminen vertaisarvioijille 1) vertaisarviointimenettelystä, 2) arvioinnin kohteena
olevasta ohjauspisteestä sekä 3) arvioijien tehtävistä ja velvollisuuksista,
• sopimuksen solmiminen vertaisarvioijien kanssa ja muodollisen kutsun lähettäminen arvioijille.

Itsearviointi ja itsearviointiraportti
Suosituksia itsearvioinnin toteuttamiseksi
Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden perusteellinen analysointi on vertaisarvioinnin perusedellytys. Ennen ulkoista vertaisarviointia onkin tehtävä kaikkien vertaisarviointiin valittujen arviointialueiden järjestelmällinen itsearviointi, jonka tulokset on kirjattava itsearviointiraporttiin.
Itsearviointi tulee toteuttaa ohjauspistetasolla (tai ohjauspisteen yksittäisen osaston, toimipaikan tms.
tasolla), mutta sen tueksi voidaan ensin toteuttaa erillisiä henkilöstöarviointeja etenkin ohjaushenkilöstön keskuudessa.
Eurooppalaiselle vertaisarvioinnille ei ole määritetty yhtä itsearviointimenettelyä, vaan ohjauspisteitä
kannustetaan hyödyntämään jo aiemmin toteutettuja arviointeja päällekkäisen työn välttämiseksi. Jos
siis organisaatiossa on toteutettu itsearviointi lähiaikoina (kahden viime vuoden aikana), sen tuloksia
voidaan käyttää itsearviointiraportissa sellaisenaan. Aiemman itsearvioinnin ulkopuolelle jääneiden alueiden tai kriteereiden osalta on tehtävä lisäarviointeja.
Jos ohjauspiste tekee itsearviointia ensimmäistä kertaa, sen kannattaa hyödyntää opastusta (ja mahdollisesti myös neuvontaa). Saatavilla on runsaasti itsearvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen soveltuvia ohjeita ja oppaita.
Itsearvioinnin laatukriteerit
Itsearviointi voidaan toteuttaa eri tavoin. Ohjauspisteet voivat valita kiinnostuksen kohteisiinsa, tarpeisiinsa ja kokemukseensa soveltuvan menettelyn. On kuitenkin suositeltavaa, että itsearvioinnissa
käytetään selkeää ja jäsenneltyä menettelyä, joka keskittyy olennaisiin arviointialueisiin ja arviointikysymyksiin. Johdon ja henkilöstön vahvan sitoutumisen lisäksi myös tehtävien ja vastuiden tulee olla
läpinäkyviä.
Menettelyn tulee
• olla läpinäkyvä ja oikeudenmukainen,
• ottaa prosessiin mukaan kaikki keskeiset sidosryhmät,
• käyttää tarkoituksenmukaisia arviointitapoja,
• varmistaa asianmukainen tietojen ja tulosten jakaminen.
Prosessin käynnistämisestä lähtien on varmistettava, että itsearviointi on toteutettavissa niin ajan kuin
resurssienkin suhteen.
Itsearviointiprofiili: vahvuuksien ja kehittämiskohteiden määrittäminen
Itsearvioinnissa tulee tunnistaa arvioitavien alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Itsearvioinnissa tulee myös päättää tarvittavista kehittämistoimista ja luetella ne itsearviointiraportissa. Esimer20
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kiksi vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kartoittava SWOT-analyysi on tunnettu, yksinkertainen ja tehokas tapa laatia valittujen arviointialueiden profiili. Vahvuudet ja kehittämiskohteet tulee
määrittää kunkin arviointialueen kriteereiden tasolla.

Itsearviointiraportti
Itsearviointiraportti on vertaisarviointimenettelyn keskeinen asiakirja: sen tulee sisältää kaikki vertaisarvioinnin valmistelussa tarvittavat tiedot, minkä vuoksi siinä onkin käsiteltävä kaikkia vertaisarvioinnissa arvioitavia asioita.
Vaikka ohjauspisteet voivatkin vapaasti valita itsearvioinnin menetelmät ja menettelyt, itsearviointiraporttien tulisi vertailtavuuden vuoksi olla vakiomuotoisia ja yhdenmukaisia. Itsearvioinnin tulokset
on kuvattava selvästi, lyhyesti ja ytimekkäästi. Raportissa esitettyjä arvioita tukeva näyttö tulee sisällyttää liitteeseen.

Mukaan liitettävä itsearviointiraporttilomake on
mukana työvälineissä.

Raportin ensimmäisessä osassa päivitetään esitietolomake, joka sisältää keskeiset tiedot vertaisarviointimenettelystä. Toinen osa koostuu ohjauspisteen ja sen tarjoamien ohjauspalveluiden kuvauksesta, toiminta-ajatuksesta, tilastotiedoista ja organisaatiota koskevista tiedoista. Kolmas osa
sisältää valittujen arviointialueiden itsearvioinnin tulokset. Siinä tulee kartoittaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä esittää erityisiä arviointikysymyksiä, joiden avulla vertaisarvioijat voivat kohdistaa
vertaisarvioinnin ohjauspisteen kannalta erityisen keskeisiin aiheisiin. Lisäaineistoa voi sisällyttää liitteeseen.

Vertaisarviointikäynnin valmistelu
Ohjauspisteen tehtävät
Kun vertaisarviointikäynnin ajankohta on sovittu ja vertaisarvioijat rekrytoitu ja kutsuttu, vertaisarvioinnin
fasilitaattorin on varmistettava, että arvioijat saavat itsearviointiraportin ja kaiken muun tarpeellisen
aineiston vähintään kuukautta ennen arviointikäyntiä.
Vertaisarviointikäynnin ohjelman laatiminen
Vertaisarvioinnin fasilitaattorin tulee laatia yksityiskohtainen ja realistinen ohjelma vertaisarviointikäyntiä varten. Arvioinnin asiantuntijan ja/tai vertaisarviointiryhmän jäsenten tulisi avustaa fasilitaattoria tässä
tehtävässä, koska se, minkälaisia arviointimenetelmiä käytetään ja mitkä sidosryhmät osallistuvat
24
vertaisarviointikäynnille, vaikuttaa osaltaan vertaisarviointikäynnin ohjelmaan. Vertaisarviointikäynnin onnistuminen edellyttää ohjelman huolellista suunnittelua.
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Drawing-up an agenda for the Peer Visit
A detailed and realistic agenda for the Peer Visit should be drawn up by the Peer
Review Facilitator. For this task, the Peer Review Facilitator should be aided by the
Evaluation Expert and/or the Peers since the agenda will reflect the kind of
evaluation methods that will be used and what stakeholders will be involved in
the Peer Visit. Plan the agenda carefully to ensure a successful Peer Visit.
Vertaisarviointikäynnin ohjelmaesimerkkejä on
mukana työvälineissä.

Local organisation of the Peer Visit
Vertaisarvioinnin käyntikohteessa tehtävät järjestelyt

The local organisation of the Peer Visit is undertaken by the Peer Review

Käyntikohteen
ja käynnin sujuvuudesta
vastaa vertaisarvioinnin
fasilitaattori.
Facilitator,järjestelyistä
who is responsible
for the smooth
running of the
visit. Paikallisiin
The local
järjestelyihin
sisältyvät:
organisation entails:








• haastateltavien valinta,
selecting
interviewees,
•
tilojen
ja
laitteiden
varaaminen,
reserving rooms and
equipment,
• suunnitelman
laatiminen
varten
ja opasteista
making
a plan
of thetutustumiskierrosta
guidance centre
premises
andhuolehtiminen
putting up(vapaaehtoissigns giving
ta),
directions (optional),
• haastateltavien
kutsuminen,
inviting
interviewees,
•
muiden
käynnille
osallistuvien
sidosryhmien
informointi ja kutsuminen,
informing and inviting
other
involved stakeholders,
• muut valmistelut.
preparing.

Tilojen täytyy olla rauhallisia ja tarkoituksenmukaisia. Vertaisarviointiryhmän omia kokoontumisia varten
Rooms
have
to be koko
suitable
and freeajaksi.
fromLisäksi
disturbance.
One edustajien
room should
be reserved
tulisi
varata
yksi huone
vierailupäivän
ohjauspisteen
ja vertaisarviointifor the
Peerperehdytystilaisuutta
Team throughoutjathe
whole dayvarten
for interim
sessions tila.
by the Peers. One
ryhmän
yhteistä
loppukokousta
tarvitaan suurempi

spacious room should be reserved for briefing and for the final meeting between
the representatives of the guidance centre and the Peer Team.

Vertaisarvioijien tehtävät

Tasks of the Peers

VERTAISARVIOINTIIN VALMISTAUTUMINEN

PREPARING FOR
THE REVIEWarvioijien tulee:
Vertaisarviointiin
valmistautuakseen
• perehtyä esitietolomakkeeseen ja itsearviointiraporttiin (ja pyytää tarvittaessa lisätietoja),
To prepare
for
the Review,edustajien
the Peers
needpidettävään ennakkotapaamiseen (suositus),
• osallistua
ohjauspisteen
kanssa
• osallistua vertaisarviointikoulutukseen,
• vaihtaa mielipiteitä itsearviointiraportista ja sopia vertaisarvioinnin aihepiireistä,
• laatia vertaisarviointikäynnin ohjelma yhdessä vertaisarvioinnin fasilitaattorin kanssa,
• osallistua vertaisarviointiryhmän ennakkotapaamiseen (käyntiä edeltävänä päivänä/iltana),
• valmistella haastattelukysymykset ja havainnoinnin kriteerit.
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VERTAISARVIOINNIN KOULUTUSOHJELMA
Ennen vertaisarviointia arvioijien tulisi osallistua vertaisarvioinnin koulutusohjelmaan, jossa heitä
valmennetaan työhönsä ulkoisina arvioijina.
VERTAISARVIOINTIRYHMÄN ENNAKKOTAPAAMINEN
Vertaisarviointiryhmän on ehdottomasti kokoonnuttava ennen vertaisarviointikäyntiä, jotta jäsenet voivat tutustua ja valmistella käyntiä yhdessä. Näin voidaan rakentaa ryhmähenkeä ja tehostaa
ryhmän yhteistyötä arvioinnin aikana. Vertaisarvioijien kannattaa perehtyä itsearviointiraporttiin ennen
kokousta, jotta he voivat vaihtaa ensivaikutelmia ja käsitellä vertaisarviointikäynnin erityiskysymyksiä ja
-aiheita. Tämä kokous tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää vertaisarviointia edeltävänä päivänä.
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Kuvio 5. Vertaisarvioinnin valmisteluun liittyvät tehtävät ja vastuut

Koordinoijataho (tarjoaa valvontaa ja tukea)
• Yleissuunnitelma (esitietolomakkeiden pohjalta)
• Vertaisarvioijien hakemusten arviointi
• Vertaisarviointiryhmien muodostaminen
• Vertaisarvioinnin koulutuksen tarjoaminen

Koordinaattori
• Koordinoi ja edustaa vertaisarviointiryhmää

Fasilitaattori
• Koordinoi ja edustaa ohjauspistettä

Vertaisarviointiryhmä
• Vertaisarvioijien koulutus
• Itsearviointiraporttiin tutustuminen
• Vertaisarvioijien välinen
yhteydenpito (s-posti, puhelin,
henkilökohtaiset tapaamiset)

Fasilitaattori
• Koordinoi ja edustaa ohjauspistettä

Muut tehtävät:
• Lisäaineiston pyytäminen
• Ennakkotapaaminen ohjauspisteen kanssa (jos mahdollista)
• Vertaisarviointikäynnin ohjelmaluonnoksen laatiminen
• Haastatteluryhmien/ havainnointikohteiden valinta
• Vertaisarvioijien tapaamisen
järjestäminen (vertaiskäyntiä
edeltävänä iltana tai aiemmin)
• Vertaisarviointikäynnin aikataulun laadinta

Muut tehtävät:
• Aineiston lähettäminen (itsearviointiraportti, muu arvioijien
pyytämä aineisto)
• Vertaisarvioinnista tiedottaminen henkilöstölle ja muille
sidosryhmille etukäteen
• Ennakkotapaaminen arvioijien
kanssa (jos mahdollista)
• Palautteen antaminen ohjelmasta
• Haastatteluryhmien kutsuminen/havainnoinnin suunnittelu
• Käynnin valmistelut (tilat, laitteet jne.)

Ohjauspiste
• Itsearviointi
• Itsearviointiraportti
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EUROOPPALAINEN VERTAISARVIOINTIMENETTELY VERTAISARVIOINTIKÄYNTI (VAIHE 2)
Vertaisarviointikäynnin kulku
Käynnillä vertaisarviointiryhmä suorittaa lyhyen ja tiiviin arvioinnin, jossa keskitytään ohjauspisteen valitsemiin laadun osa-alueisiin eli arviointialueisiin. Arviointi perustuu etukäteen toimitetun itsearviointiraportin ja muun asiaankuuluvan aineiston analysointiin. Käynnin aikana vertaisarviointiryhmä
tarkistaa itsearviointiaineistossa tehtyjen huomioiden ja arvioiden paikkaansapitävyyden ja tekee omia
havaintojaan ja arvioitaan. Nämä toimet edellyttävät yleensä lisätietojen keräämistä.
Arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Toimitetun aineiston – ja mahdollisesti myös käynnin aikana kerättyjen täydentävien kirjallisten aineistojen – analysoinnin rinnalla yleisimmin käytettyjä
menetelmiä ovat haastattelut ja ryhmäkeskustelut sekä havainnointi. Tämän jälkeen vertaisarviointiryhmän on analysoitava ja käsiteltävä keräämiään tietoja. Vertaisarviointikäynnin päätteeksi ohjauspisteelle annetaan alustavaa palautetta. Vertaisarvioinnin tavoitteista riippuen vertaisarviointikäynnillä
voidaan myös järjestää laajempaa vertaisarvioijien ja ohjauspisteen edustajien välistä ajatustenvaihtoa,
johon sisältyy vertaisarvioijien antamaa konsultointia.

Tiedonkeruu
Seuraavassa käsitellään yleisimpiä tiedonkeruutapoja.
Ryhmä- ja yksilöhaastattelut
Vertaisarvioinneissa käytetään useimmiten haastatteluja, joilla pyritään keräämään mahdollisimman
paljon tietoja arviointiin osallistuvilta sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä. Haastateltavat voivat olla yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä, joissa on tavallisesti 5–6 mutta enintään 10 henkeä. Ryhmät ovat useimmiten
melko homogeenisiä (kohderyhmiä), mutta haastatteluja voidaan myös järjestää sekaryhmissä, joissa
on useamman eri sidosryhmän edustajia. Tärkeiden sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja ohjaajien
kohdalla voidaan järjestää kaksi itsenäistä haastatteluryhmää, jotta saadaan monipuolista palautetta. Kaikissa tapauksissa yksityisyydensuoja täytyy varmistaa.
Keitä haastatellaan?

Yleensä haastatteluihin tulisi osallistua kaikkien arviointiin osallistuvien sidosryhmien edustajat. Eri sidosryhmien merkitys puolestaan riippuu kulloisestakin arviointialueesta. Ohjauspiste valitsee haastateltavat ryhmät tarvittaessa
vertaisarvioijien ja arvioinnin asiantuntijan avustuksella.
Tavallisia haastateltavia ryhmiä ovat:
• asiakkaat (entiset ja nykyiset ohjausprosesseihin osallistuvat),
• ohjaajat,
• ohjauspisteen johtajat,
• muu henkilöstö (ei ohjaukseen osallistuva),
• lähettävät organisaatiot,
• muiden sidosryhmien edustajat, kuten yritykset, toimittajat jne.
• sosiaaliset partnerit, muut ohjauspisteet, oppilaitokset, opetus- ja
paikallisviranomaiset jne.
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Haastatteluryhmien kutsumisesta vastaa ohjauspiste, jonka tulee luotettavuuden takaamiseksi varmistaa, että kustakin sidosryhmästä valitut haastateltavat muodostavat edustavan otoksen kyseisestä ryhmästä. Vertaisarvioijien tulisi kuitenkin antaa selvät periaatteet haastatteluryhmien muodostamiselle ja seurata niiden noudattamista. Haastatteluryhmiä muodostettaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota sosiaalisiin näkökohtiin, kuten virallisiin tai epävirallisiin hierarkioihin, mahdollisiin etu- ja muihin ristiriitoihin ja muihin seikkoihin, jotka saattavat vaikuttaa haastateltavien avoimuuteen. Asiakkaiden ottaminen haastateltaviksi vertaisarvioinneissa on erittäin tärkeää – heidän palautteensa on
elintärkeää, jotta saadaan parannusehdotuksia ohjauspisteelle.

		

Haastattelupöytäkirjan ja haastattelujen analyysin
mallit ovat mukana työvälineissä.

Tutustumiskierros toimitiloihin
Vertaisarvioijat arvioivat joko ryhmänä tai pareittain ohjauspisteen infrastruktuuria ja varustetasoa
opastetulla tutustumiskierroksella (johon osallistuu ihannetapauksissa myös vertaisarviointiraportin laadinnasta vastaava vertaisarviointiryhmän koordinoija). Kierroksella voidaan myös kerätä epävirallista
tietoa.
Mikäli ohjaustoiminta tapahtuu normaalisti vain yhdessä tilassa, ei tutustumiskierros ole tarpeellinen. Tutustumiskierros antaa kuitenkin tärkeää tietoa ja sisällytetään yleensä vertaisarviointikäyntiin.
Vertaisarviointimenettelyyn tulisi ottaa mukaan sekä ohjauspisteen päätoimipaikka että muualla si29
jaitsevat toimipisteet. Vaikka muualla sijaitsevilla toimipisteillä on alemmat vaatimukset toimitilojen
suhteen, tulee niiden täyttää vähimmäisvaatimukset laadun suhteen toimiakseen ohjaustiloina.
Tutustumiskierros ohjauspisteeseen on erityisen hyödyllinen arvioitaessa seuraavia seikkoja:
► Mahdollistavatko tilat ohjaajan ja asiakkaan luottamuksellisen työskentelyn,
► Käytetäänkö ohjaustyössä tarpeellisia resursseja (puhelin, internet, ohjauskirjallisuutta, muita
ohjausvälineitä…),
► Onko ympäristö ohjaajalle sellainen, joka mahdollistaa ammattimaisen työskentelyn jne.

Vertaisarviointiryhmän havainnointi
Vertaisarviointikäynnillä voidaan myös tehdä havaintoja.
Ohjausalalla havainnointien rooli on hyvin rajoitettu. Ohjausprosessin perusta rakentuu ohjaajan ja
asiakkaan väliseen luottamuksellisuuteen. Tästä syystä on mahdotonta antaa kolmannen henkilön olla
paikalla prosessin aikana, sillä se estää asianmukaisen ohjaussuhteen sekä yllä mainitun luottamuksen
kehittymisen. Mielestämme ainoat havainnointimahdollisuudet ovat:
► Asiakkaan tiedottamisprosessin aikana, joka ei luonnostaan ole luottamuksellinen prosessi
(kuten on ohjausprosessi),
► Kun edustetaan asiakasta muissa instituutioissa,
► Kun kyseessä on ryhmien tiedotus- ja ohjaustilaisuus, jolloin vertaisarvioijat eivät ole
häiritsevä elementti tiedotus-, ohjaus- tai koulutusprosessissa
► Kun asiakas on antanut kirjallisen suostumuksen havainnointiin (luottamuksellisuussäännöistä huolimatta).
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Tähän asti olemme käsitelleet vain ohjausprosessin ydintä, itse ohjausta. Itse ohjausprosessia tukee
kuitenkin lukuisa määrä muita prosesseja, jotka ovat merkittäviä ohjauksen laadulle. Näihin tukiprosesseihin voi kuulua:
► Ohjauspisteen toimintojen markkinointi,
► Kumppanuussuhteiden muodostaminen paikallisympäristössä,
► Ohjaustyön laadunarvioinnin, laadunhallinnan ja organisoinnin lähestymistapojen käyttö.
Näissä prosesseissa ei ole rajoituksia käytettävän havainnointimenetelmän suhteen.
Jos havainnointia aiotaan käyttää, siihen on valmistauduttava huolella. Havainnoinnin tavoitteet ja kohteet tulee määrittää etukäteen (mahdollisuuksien mukaan arvioitavien henkilöiden kanssa), ja muistiinpanojen tekemistä varten on luotava järjestelmällinen toimintatapa. Arviointivaiheessa yksittäisten
tilanteiden arviot on yhdistettävä siten, että johtopäätökset keskittyvät koko organisaatioon eivätkä yksittäisiin opettajiin.

Muut menetelmät
Arviointiprosessin sovittamiseksi arvioinnin tavoitteeseen ja sisältöön sopivaksi voidaan käyttää lukuisia
eri keinoja. Edellä kuvattujen vertaisarviointikäynnin keskeisimpien osa-alueiden lisäksi voidaan hyödyntää myös muita menetelmiä, kuten (suppeita) kyselyjä ja tiedusteluja, asiaankuuluvan aineiston keräämistä ja analysointia, toiminnan seurantaa (shadowing), roolipelejä sekä valokuvien, videoiden tai
kuvien pohjalta tapahtuvaa arviointia.
Suosittelemme myös seuraavien keinojen käyttöä arviointiprosessin aikana:
► Kyselylomakkeita asiakkaille ja entisille asiakkaille,
► Aineistoanalyysi (tilastotietoa tarjotuista ohjauspalveluista, asiakkaiden määrä, asiakkaiden
demografia, ohjaustyypit, ohjausten pituus, ohjausvälineiden käyttö…),
► Kohderyhmät, joissa on edustajia alueen ulkoisista sidosryhmistä.

Tiedon analysointi
Ennen vertaisarviointikäyntiä vertaisarvioijien on tehtävä itsearviointiraportin perusteella ennakkoanalyysi ja -arvio. Käynnin aikana kannattaa käydä läpi yksittäisten tilaisuuksien ja toimien tuloksia ja
käsitellä niitä välittömästi tilanteen päätyttyä. Vertaisarvioijien pitäisi välttää hätäisiä johtopäätöksiä ja
punnita hankkimaansa näyttöä huolella sekä pyrkiä keräämään lisätietoa, mikäli tulokset eivät ole yksiselitteisiä.
Itsearviointiraportin analyysi on erittäin tärkeää, sillä se on yksi merkittävimmistä tietolähteistä eri osaalueiden arviointia varten. Tässä vaiheessa suositellaan seuraavaa menettelytapaa:
► Itsearviointiraportin arviointilomaketta käyttäen jokainen vertaisarvioija arvioi itsenäisesti saavuttaako ohjauspiste indikaattorinsa vai ei, tai onko itsearviointiraportin tiedot riittävän selkeät, jotta indikaattoreiden täyttymistä voidaan arvioida;
► Tämän perusteella vertaisarvioijat tuovat esiin jokaisen arviointialueen vahvuudet ja kehittämisalueet;
► Tämän jälkeen jokainen vertaisarvioija ehdottaa haastateltavat henkilöt (ohjaajat, asiakkaat,
sidosryhmät, jne.) sekä kysyttävät kysymykset;
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► Jokainen vertaisarvioija lähettää ehdotuksensa koordinoijataholle, joka valmistaa ehdotuksen
itsearviointiraportin yhteiseksi arvioinniksi, yhteisen listan haastateltavista sidosryhmistä sekä
yhteisen kysymyslistan. Koordinoija lähettää ehdotukset vertaisarviointiryhmälle ja heidän
kommentoituaan/tehtyään tarvittavat lisäykset koordinoija laatii itsearviointiraportin ensimmäinen arvioinnin ja haastattelukysymykset hyväksytään.

Lomake itsearviointiraportin arviointia varten on mukana
työvälineissä.

Havaintojen kommunikatiivinen validointi eli viestintään perustuva vahvistaminen etenkin asiakkailta
– jotka ovat arvioinnin lopullisia edunsaajia – tai vastuulliselta johdolta voi osaltaan auttaa kyseenalaistamaan aiempia arvioita ja muodostamaan kattavamman ja paremman käsityksen asioista. Kerättyjen
tietojen seulominen, analysointi ja käsittely edellyttävät, että vertaisarviointiryhmän/vertaisarviointiparien keskusteluille ja ryhmän yhteiselle loppuanalyysille varataan riittävästi aikaa.
Monet aiemmat kokemukset osoittavat, että on ensiarvoisen tärkeää varata runsaasti aikaa analysoinnille: jos vertaisarviointikäynnin ohjelmassa keskitytään pääosin suurten tietomäärien keräämiseen,
tietojen jäsentämiselle ja hahmottamiselle ei jää tarpeeksi aikaa. Vertaisarvioijat lannistuvat, stressaantuvat ja turhautuvat, jolloin heidän on vaikea laatia lopullista arviota. Vertaisarviointiryhmän onkin löydettävä tasapaino eri sidosryhmiltä kerättävän tiedon kattavuuden ja perusteelliselle analysoinnille ja
käsittelylle tarvittavan ajan välillä.

Arviointi ja palaute
Vertaisarvioinnin keskeinen osa-alue on arviointi eli vertaisarvioijien asiantuntija-arvio. Vertaisarviointiryhmän tulee varata runsaasti aikaa haastaville tehtäville, kuten huomioiden lajittelulle ja seulonnalle, niiden luotettavuuden ja merkittävyyden arvioinnille, keskustelulle ryhmän jäsenten eri
näkökannoista ja mielipiteistä sekä yhteisten johtopäätösten tekemiselle.
Vertaisarviointiryhmän päätöskokous tulisi pitää ennen ohjauspisteen kanssa järjestettävää palautetilaisuutta. Tässä kokouksessa kerätyt tiedot käydään läpi ja yhdistellään merkittävyyden ja kuvaavuuden
perusteella. Keskeisiä huomioita voidaan kirjata fläppitaululle, jotta ne voidaan esittää havainnollisesti
ohjauspisteen edustajille palautetilaisuudessa. Vertaisarviointiryhmän tapaamisissa tulisi ottaa huomioon ryhmän jäsenten erilaiset näkökulmat. Ryhmän kannattaa pyrkiä muodostamaan yksimielisiä
johtopäätöksiä; eriäviä mielipiteitä tulisi esittää ainoastaan siinä tapauksessa, että yhteisymmärrystä
ei ole mahdollista saavuttaa. Kaikki arviot tulee perustella.

Laadun arviointialueiden arviointilomake on mukana
työvälineissä.
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Suullinen palaute
Vertaisarvioinnin päätteeksi pidettävä palautetilaisuus on erittäin hyödyllinen tilaisuus, jossa vertaisarvioijat kertovat arvioinnin kohteena olleelle ohjauspisteelle huomioistaan (ja mahdollisesti myös
suosituksistaan). Tämä mahdollistaa myös kommunikatiivisen validoinnin – eli ohjauspisteen edustajien
välittömän kommentoinnin sekä väärinkäsitysten tai asiaankuulumattomien johtopäätösten selvittämisen – sekä arvioijien ja arvioidun ohjauspisteen välisen vuoropuhelun.
Palaute voi joko olla verrattain deskriptiivistä – eli keskittyä ainoastaan kuvailemaan vertaisarviointikäynnillä tehtyjä huomioita – tai sisältää varsinaisen arvion, jossa yksilöidään vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat luonnollisesti hienotunteisuutta vaativia asioita.
Vertaisarvioijien tulee yhtäältä olla täysin tietoisia siitä, että heidän tehtävänsä on antaa hyödyllistä ja
kriittistä palautetta ohjauspisteelle hyvässä ja ammattimaisessa hengessä. Kun arvioita esitetään suullisessa palautetilaisuudessa vertaisarviointikäynnin päätteeksi, arviot on laadittava ja muotoiltava erittäin
huolellisesti, jottei aiheutettaisi konflikteja ja loukattaisi ohjauspisteen edustajia.
Toisaalta ohjauspisteen edustajien ei pidä ryhtyä puolustelemaan itseään eikä esittämään vastaväitteitä, vaan ottaa palaute vastaan arvokkaana kasvu- ja kehittämispyrkimyksiä edistävänä informaationa.
Tilaisuuden osanottajien tulisikin ennen kaikkea pyrkiä pääsemään täyteen yhteisymmärrykseen palautteesta.
Niinpä sekä vertaisarvioijien että ohjauspisteen on käsiteltävä palautetta rakentavasti yhteistyössä. Arvioinnin kohteena olleen ohjauspisteen henkilökunnan kannattaa omaksua asenne, joka sallii myös
kritiikin vastaanottamisen. Arvioijien taas on syytä pidättäytyä liiallisista yleistyksistä tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvista väittämistä. Kaikkien osallistujien tulisi käyttää neutraalia kieltä, ja kuvausten tulee
olla mahdollisimman selkeitä eikä abstrakteja. Arvioijien tulisi keskittyä käyttäytymiseen eikä oletettuihin
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Negatiivisten huomioiden rinnalla tulee mainita myös positiivisia seikkoja, ja arvioiden ja johtopäätösten on perustuttava tosiasioihin ja havaintoihin.
Näyttääkin siltä, että tämä on yksi vertaisarvioinnin toteuttamisen keskeisistä kriittisistä kohdista, sillä toisen henkilön työn arvioiminen huolestuttaa ja samasta syystä aiheuttaa vastarintaa yhdellä puolella
ja (joskus perustelematonta) ylemmyydentunnetta toisella puolella. Tämänkaltaiset tilaisuudet voivat
olla vielä vaarallisempia ohjauspisteen kohdalla, sillä monesti ohjauspisteessä on vain yksi ohjaaja
ja kaikki kritiikki, vaikkakin tarkoituksettomasti, voidaan tulkita yksittäisen ohjaajan henkilökohtaiseksi arvioksi eikä suinkaan ohjauspisteen ohjausprosessien arvioinniksi. Mikäli vertaisarvioinnin tämä
vaihe on huonosti suunniteltu tai toteutettu, voi vuosien sosiaalisen verkoston (ohjauspisteverkoston)
huolellinen rakentamistyö murentua hetkessä.
Tärkeimmät keinot jolla kyseiset tilanteet voidaan välttää ovat:
► Vertaisarviointi sijoitetaan kiinteästi ohjauspisteverkoston kasvuprosessiin – verkosto
ei voi menestyä ellei jokainen sen jäsenistä menesty,
► Säilytetään elinikäisen oppimisen kulttuuri oppimalla toisilta,
► Vertaisarvioijien perusteellinen koulutus – heidän tulee olla tietoisia heidän roolistaan,
tehtävästään, mutta myös rajoistaan; koulutuksen tulee tarjota heille myös hyviä ”tekniikoita”
toteuttaa vertaisarvioinnin yksittäiset vaiheet, joista tärkeimpänä heidän tulee tietää miten
muodostaa havaintoja tehdyn vertaisarvioinnin perusteella sekä miten kommunikoida
näitä havaintoja.
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Vertaisarviointiryhmän pohdiskelevan ja rakentavan
palautteen tarkistuslista on mukana työvälineissä (ks.
vertaisarviointiryhmän pelisäännöt).

Lopullinen arvio
Vertaisarvioijien tulee ottaa huomioon ohjauspisteen edustajien kommentit ja palaute, joten lopullinen
arvio tulee tehdä vasta palautetilaisuuden (ja siihen sisältyvän kommunikatiivisen validoinnin) jälkeen.
Arviot ja johtopäätökset tulee sisällyttää vertaisarviointiraporttiin.

Suositukset
Arviointimenettelyihin kuuluu yleensä suositusten antaminen. Vertaisarviointimenettelyssä arvioijat kirjaavat vertaisarviointiraporttiin kohteita, joita ohjauspisteen tulisi kehittää.
Tällaista suuntaa-antavaa arviota yksityiskohtaisempia suosituksia tulee antaa ainoastaan siinä tapauksessa, että ohjauspiste sitä pyytää. Ohjauspisteen tulisi ilmoittaa jo ennen vertaisarviointia – vertaisarviointiryhmän toimeksiantoa määriteltäessä – tai viimeistään hyvissä ajoin ennen palautetilaisuutta, mikäli
arvioijien ei haluta tekevän suosituksia arvioinnin aikana.
Jos taas suosituksia toivotaan, niitä voidaan esittää ja käsitellä vertaisarviointikäynnin aikana vertaisarviointiryhmän ja ohjauspisteen edustajien välisessä avoimessa vuorovaikutuksessa. Tällaisten keskustelujen tulisi keskittyä vastavuoroiseen ajatustenvaihtoon ja hyvistä käytännöistä oppimiseen.

Vertaisarvioijien antama konsultointi
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Kuten edellä on todettu, käyttökelpoinen palaute on laadun kehittämisen ja vastavuoroisen oppimisen
kannalta keskeinen vertaisarviointiprosessin osa. Palautteen antaminen voi olla yksisuuntaista viestintää, mutta se voi myös kehittyä vertaisarvioijien ja arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen väliseksi
vuoropuheluksi. Vahvuuksista ja kehittämiskohteista keskusteltaessa vertaisarvioijat voivat myös tarjota
neuvoja yksittäisiin aiheisiin. Tässä on kuitenkin toimittava varoen: arvioijien tulee keskittyä selkeästi
kyseiseen tilanteeseen eikä pyrkiä ”käännyttämään” arvioinnin kohteena olevaa ohjauspistettä omaksumaan heidän omissa ohjauspisteissään onnistuneiksi osoittautuneita ratkaisuja. Arvioijien tulisikin
omaksua ylimääräinen konsultin rooli ainoastaan ohjauspisteen nimenomaisesta pyynnöstä.
Toisaalta käytettäessä vertaisarviointia ohjauspisteiden laadunarvioinnin ja laadunkehityksen menettelytapana kyseessä on tärkeä prosessi, jonka tulisi edistää yksittäisen ohjauspisteen laadunkehitystä
sekä koko verkoston laatua. Tästä syystä suosituksilla ja vertaisarvioijien ohjauksella on merkittävä rooli tässä prosessissa. Niiden käsitetään olevan olennainen osa sitä prosessia, joka päättyy
vertaisarvioijien esittämiin havaintoihin ja ohjauspisteelle annettaviin suosituksiin; ehdotuksiin
siitä, mitä kyseisillä osa-alueilla voidaan tehdä tulevaisuudessa. Vertaisarvioijat voivat myös mahdollisuuksien mukaan ehdottaa ohjauspisteelle konkreettisia toimenpiteitä yksittäisissä tapauksissa tai tilanteissa. Luonnollisesti ehdotukset ja suositukset ovat vain ohjausta – ohjauspiste panee ne merkille ja
soveltaa niitä tarpeellisin osin tulevassa työssään. Kaikki muu voidaan ohittaa ilman seurauksia.
Myös tässä vaiheessa vertaisarvioijien rooli voi olla hyvin arkaluonteinen. Tiedotettaessa suosituksista
ja ohjeistuksista tulee olla varovainen seuraavien seikkojen suhteen:
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► Suositukset ja neuvot perustuvat faktatietoon, joka esitetään mahdollisimman objektiivisesti,
► Suosituksia ja neuvoja ei esitetä ainoina mahdollisina keinoina, vaan mieluummin mahdollisina ratkaisuina,
► Suosituksia ja neuvoja ei esitetä holhoavalla tavalla,
► Suositukset ja neuvot luovat kollegoiden välisen yhteistyön ja vastavuoroisen oppimisen ilmapiirin.

Mahdolliset arvioijien tekemät merkittävät huomiot toimeksiantonsa ulkopuolelta
Vaikka vertaisarvioinnin tulisi ensisijaisesti keskittyä valittuihin arviointialueisiin, vertaisarvioijat voivat
silloin tällöin tehdä merkittäviä havaintoja niiden ulkopuolelle jäävistä seikoista. Tällöin vertaisarviointiryhmän ja ohjauspisteen tulisi yhdessä päättää, kuinka näitä tuloksia käsitellään. Vaikka sovituista
aihepiireistä ei tulisikaan poiketa liiallisesti, merkityksellistä palautetta ei tulisi suoralta kädeltä jättää
mainitsematta vain siksi, että se ei mahdu etukäteen sovittuun toimeksiantoon. Lisähuomiot voidaan
esittää vain suullisesti (esim. palautetilaisuudessa) tai kaikkien osapuolten suostumuksella vertaisarviointiraportin erillisessä liitteessä.

Laatuvaatimusten täyttäminen
Triangulaatio3
Erilaisten menetelmien ja lähteiden hyödyntäminen tiedonkeruussa auttaa osaltaan takaamaan arvioinnin laadun niin puolueettomuuden, luotettavuuden kuin paikkansapitävyydenkin kannalta. Keräämällä
vertaisarviointikäynnin aikana erilaisia näkökulmia eri sidosryhmiltä vertaisarviointiryhmä kykenee muodostamaan tarkemman ja kattavamman kokonaiskuvan.
Kommunikatiivinen validointi
Yhteiskuntatieteellisessä laadullisessa tutkimuksessa käytetään myös ns. kommunikatiivista validointia
eli viestintään perustuvaa vahvistamista tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi: tehdyistä huomioista
pyydetään järjestelmällisesti palautetta eri sidosryhmiltä kerättyjen tietojen ja niistä tehtyjen tulkintojen
kyseenalaistamiseksi. Kommunikatiivista validointia voidaan hyödyntää tarpeen mukaan vertaisarviointiprosessissa, mutta useimmiten sitä käytetään vertaisarviointikäynnin loppuvaiheessa esimerkiksi juuri
ennen ohjauspisteen edustajien kanssa pidettävää palautetilaisuutta, sen aikana tai sen jälkeen.
Vertaisarviointiryhmän pelisäännöt
Vertaisarviointiryhmän jäsenten asiallinen toiminta on vertaisarvioinnin keskeinen laatuvaatimus. Vertaisarvioijien on omaksuttava kriittinen ote, mutta pysyttävä samalla avoimina ja ymmärtäväisinä.

______________________
3

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisia menetelmiä ja lähteitä yhdistelevää
menettelytapaa.
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Luettelo vertaisarviointiryhmän
pelisäännöistä on mukana työvälineissä.

Ajankäytön hallinta
Järkevä ajankäyttö on onnistuneen vertaisarvioinnin ehdoton edellytys. Vertaisarvioinnin ohjelman on
oltava realistinen, koska toiminnoilla on taipumus kestää suunniteltua pidempään: jos ohjelma on liian
tiukka, pienikin viivästys voi hankaloittaa koko prosessia huomattavasti (haastatteluaika lyhenee, havainnointia ei päästä aloittamaan aikanaan, viivästykset kertautuvat, tehtäviä on lykättävä viime tipassa
jne.). Niinpä ohjelmaan tulisi sisällyttää pelivaraa (esim. pitkähköjä taukoja) viivästysten estämiseksi.
Vertaisarviointikäynnin aikana on myös tarpeen seurata ajan kulumista. Vertaisarvioinnin fasilitaattori
vastaa järjestelyistä paikan päällä – hän huolehtii haastateltavien paikallaolosta tiedonkeruuvaiheessa,36
loppukokouksen järjestämisestä sekä tarvittaessa tarjoilun ja kuljetusten järjestämisestä koko vertaisarviointikäynnin ajan.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä myös vertaisarviointiryhmän jäseniltä vaaditaan kurinalaista ajankäyttöä. Vertaisarviointiryhmän koordinoija on (mahdollisesti arvioinnin asiantuntijan avustamana) päävastuussa ryhmän ajankäytön hallinnasta. Hänen on varmistettava, että ohjelman aikataulua noudatetaan,
ja että vertaisarviointiryhmän jäsenet ovat täsmällisiä. Lisäksi hänen tulee huolehtia siitä, että vertaisarviointiryhmän sisäiset tapaamiset eivät venähdä liian pitkiksi ja että mahdollisissa ongelmatilanteissa
päätetään rajallisen ajan tehokkaasta käytöstä.
Mikäli vertaisarviointiryhmään kuuluu kansainvälinen jäsen, tulee ottaa huomioon myös mahdolliseen simultaanitulkkaukseen kuluva aika.

Vertaisarviointikäynnin kesto
Vertaisarviointikäynnin kesto riippuu arvioitavan toimipaikan koosta, arviointialueiden laajuudesta ja
käytettävissä olevasta ajasta. Vertaisarviointikäynnit on syytä suunnitella suhteellisen lyhyiksi, koska
1) ne häiritsevät aina jonkin verran ohjauspisteen normaalia toimintaa ja
2) vertaisarviointiryhmän jäsenet eivät voi olla poissa omalta työpaikaltaan liian pitkiä aikoja.
Tämän vuoksi vertaisarviointikäynnin suositeltava enimmäiskesto on kahdesta kolmeen päivää.

Vertaisarviointikäynnin osa-alueet

Vertaisarviointikäynnin malliohjelmia on
mukana työvälineissä.
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Vapaaehtoinen kyselytilaisuus
Jos vertaisarviointiryhmä kaipaa ohjauspisteeltä lisätietoja tai selvennyksiä esimerkiksi itsearviointiraportista, arvioinnin kohteista tai muista olennaisista seikoista, aikaa tulisi varata myös ”kyselytilaisuuteen” vertaisarvioinnin fasilitaattorin ja/tai muiden ohjauspisteen edustajien kanssa.
Paras ajankohta tälle tilaisuudelle olisi ennen vertaisarviointia joko vertaisarviointiryhmän ja ohjauspisteen ennakkotapaamisessa, jossa käsitellään vertaisarviointikäynnin ohjelmaa, tai ennen vertaisarviointikäyntiä edeltävänä päivänä järjestettävää vertaisarviointiryhmän valmistelukokousta tai sen jälkeen
(jos se järjestetään arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen lähellä). Jos tämä ei ole mahdollista,
vertaisarviointikäynnin alkuun, esimerkiksi tervetuliaistilaisuuden yhteyteen, olisi varattava aikaa kysymyksille ja vastauksille.

Tervetuliaistilaisuus ja ensimmäinen kokoontuminen ohjauspisteen edustajien kanssa
Vertaisarvioinnin fasilitaattori toivottaa vertaisarviointiryhmän tervetulleeksi ja varmistaa, että käytännön
valmistelut on tehty. Vertaisarvioijat esittelevät itsensä arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen edustajille. Vertaisarvioinnin fasilitaattori selvittää lyhyesti vertaisarviointiprosessin tarkoituksen, tavoitteet ja
aikataulun. Myös ohjauspisteen ja osastojen johtajat voivat olla paikalla vastaanottamassa vertaisarviointiryhmää.

Vertaisarviointiryhmän/vertaisparien suorittamat haastattelut, havainnointi, tutustumiskierros
ja analysointi
Asiakkaiden, entisten asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien edustajia haastatellaan noin viiden hengen ryhmissä, ja haastattelut kestävät 45–60 minuuttia. Kullekin ryhmälle kannattaa laatia yleensä enintään 5–6 haastattelukysymystä. Jos haastatteluryhmissä on useampia henkilöitä, on syytä vähentää kysymysten määrää, jotta jokainen ehtii vastata kaikkiin kysymyksiin
haastatteluun varatussa ajassa.
Vertaisarviointikäynnin eri tehtävien sujumiseksi on aiheellista suunnitella haastattelujen ja muiden tehtävien organisointi ja laatia kaavio, josta ilmenee, ketä tai mitä, missä ja milloin kukakin haastattelee tai
havainnoi. Haastatteluohjelman voi myös liittää vertaisarvioinnin ohjelmaan.

Vertaisarviointikäyntien
haastatteluohjelmamalleja on mukana
työvälineissä.

Mahdollista havainnointia varten tulee laatia periaatteet, ja havainnot tulee analysoida ja kiteyttää
havainnointijakson lopussa.
Haastattelujen/havaintojen analysoinnille tulee varata riittävästi aikaa. Yhden haastattelutunnin alustavaan analyysiin tarvitaan vähintään puoli tuntia. Jotta ohjelma olisi realistinen, mukana on oltava myös
taukoja.
Vertaisarviointiryhmän sisäinen kokous alustavaa analysointia varten
Sisäisessä analysointikokouksessaan vertaisarviointiryhmä pyrkii muodostamaan kokonaiskäsityksen
keskeisistä tuloksista valmistautuakseen ohjauspisteen edustajien kanssa pidettävään päätöskokoukseen. Keskustelun tulee olla jäsenneltyä, ja sitä valvoo vertaisarviointiryhmän koordinoija tai arvioin-38
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nin asiantuntija. Vertaisarviointiryhmä valmistelee ohjaajille, muulle henkilöstölle ja johdolle annettavan
lyhyen ja ytimekkään palautteen. Kaksipäiväisellä vertaisarviointikäynnillä tähän tehtävään tulee varata
vähintään kolme tuntia.
Palautetilaisuus
Kuten jo aiemmin on todettu, vertaisarviointikäynnin lopuksi pidettävä päätöskokous on vertaisarvioinnin keskeinen osa-alue. Sen ensisijainen tarkoitus on palautteen antaminen ohjauspisteen edustajille ja
tulosten kommunikatiivinen validointi.
Kaikkien vertaisarviointiryhmän jäsenten tulisi osallistua palautetilaisuuteen. Jäsenet voivat joko antaa
palautetta kukin vuorollaan tai valita tähän tehtävään yhden henkilön, joka on tavallisesti vertaisarviointiryhmän koordinoija. Kokouksen puheenjohtajana voi toimia arvioinnin asiantuntija.
Ohjauspisteen edustajista ainakin arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen johdon ja vertaisarvioinnin fasilitaattorin tulee olla paikalla päätöskokouksessa. Osallistujia voi olla enemmänkin ohjauspisteen sisäisestä strategiasta riippuen. Arvioinnin tulosten esittäminen laajalle arvioinnin kohteena olevan
ohjauspisteen ohjaaja- ja muulle henkilökunnalle voi olla hyödyllistä, koska näin prosessista saadaan
kaikkien osapuolten kannalta läpinäkyvä ja samalla voidaan kerätä välittömiä vastineita. Tämä myös
todennäköisesti lisää ongelmien tiedostamista tehokkaammin kuin pelkkä kirjallinen raportti (paperit
jäävät helposti pölyttymään…). Tästä syystä suosittelemme, että jokainen ohjauspisteen koko/osaaikainen työntekijä osallistuu vertaisarviointikäynnin päättävään tilaisuuteen. Se on ainoa tapa
luoda rakentavaa keskustelua ja yhteistyön ilmapiiriä. Lisäksi näin varmistetaan tulosten levittäminen
ohjauspisteen organisaatiossa.
Ainoa avoimeksi jäävä kysymys onkin se, tuleeko organisaation johtajan osallistua tapaamiseen niissä
tapauksissa, joissa ohjauspiste vain toimii kyseisessä organisaatiossa, mutta on osa toista organisaatiota. Johtajana hänen tulisi olla kiinnostunut ohjauspisteen tarjoamien toimintojen ja palvelun laadusta,
joten olisi järkevää, että hän osallistuu tapaamiseen. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa organisaation johtaja ei työskentele läheisesti ohjauspisteen kanssa ohjauksen sisältökysymyksissä ja arviointi keskittyy asiantuntijakysymyksiin (esimerkiksi ohjausmenetelmiin, ohjausvälineiden käyttöön…).
Vertaisarviointiryhmä esittelee kunkin arviointialueen tiivistetyt huomiot ja arviot (esim. havainnollisena
PowerPoint-esityksenä, fläppitaululla jne.), ja ohjaajia ja johtajia pyydetään kommentoimaan niitä. Jos
vertaisarvioinnin yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarjota myös vertaiskonsultointia, vertaisarviointiryhmän ja ohjauspisteen edustajien kokouksen tulisi kattaa myös syventävät keskustelut.

Tulosten tarkastelu ja prosessin meta-arviointi
Kommunikatiivisen validoinnin jälkeen vertaisarviointiryhmä kokoontuu tarkistamaan huomionsa ja arvionsa. Vertaisarviointikäynti päättyy vertaisarviointiryhmän jälkiarviointiin.
Tällä vertaisarviointiryhmän viimeisellä tapaamisella on kaksi tavoitetta:
• Päätöskokouksessa esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä tarkastellaan ja käsitellään uudelleen. Niiden pohjalta vertaisarviointiryhmä tarkistaa arviointialueista muodostamiaan arvioita.
• Meta-arvioinnissa vertaisarviointiryhmän jäsenet puolestaan pohtivat kokemuksiaan luoden
siten edellytyksiä vertaisarviointimenettelyn jatkokehittämiselle.

Vertaisarviointiryhmän meta-arviointilomake
on mukana työvälineissä.
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EUROOPPALAINEN VERTAISARVIOINTIMENETTELY –
VERTAISARVIOINTIRAPORTTI (VAIHE 3)
Vertaisarviointiraportti on vertaisarviointimenettelyn loppuasiakirja. Kaikkien vertaisarviointiryhmän jäsenten tulee osallistua raportin laadintaan. Varsinaisen kirjoitustyön voi kuitenkin jättää yhden tai kahden henkilön tehtäväksi, jolloin muut jäsenet kommentoivat tekstiä (vertaisarviointiryhmissä joissa on
enemmän kuin 2 vertaisarvioijaa). On suositeltavaa, että raportin laatimisesta vastaa vertaisarviointiryhmän koordinoija yhteistyössä arvioinnin asiantuntijan kanssa. Yleensä vertaisarviointiryhmän jäsenten
tulisi päätyä keskustelujen ja mielipiteidenvaihdon kautta yhteisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin; mikäli
tämä ei onnistu, raportissa voi myös esittää eriäviä mielipiteitä.

Raportin laatiminen
Raportin laatiminen tulisi aloittaa jo vertaisarviointikäynnin aikana:
vertaisarvioijien palattua omille työpaikoilleen raportin viimeistely
saattaa venyä viikkoja ja jopa kuukausia. Yleensä vertaisarvioijilla
ei myöskään ole enää mahdollisuutta keskustella kasvokkain vertaisarviointikäynnin päätyttyä.
Tämän vuoksi olisi erittäin suotavaa sopia yhteisistä johtopäätöksistä jo vertaisarviointikäynnin kuluessa ja kirjata vertaisarvioinnin
keskeiset tulokset analysointivaiheessa asianmukaisille lomakkeille. Mikäli ohjauspisteen kanssa toteutettu kommunikatiivinen
validointi antaa aihetta raportin – yleensä vähäiseen – muokkaamiseen, muutokset tulee tehdä välittömästi, jotta alustava vertaisarviointiraportti olisi vertaisarviointikäynnin päättyessä viimeistelyä
vaille valmis.

Alustavan raportin laatimisen jälkeen arvioidulle ohjauspisteelle tulee tarjota mahdollisuus antaa palautetta, ja kommentit tulee myös ottaa huomioon lopullisessa raportissa. Eurooppalaisessa vertaisarviointimenettelyssä lopullinen vertaisarviointiraportti on tarkoitettu ensisijaisesti ohjauspisteelle. Kaikkien
ohjauspisteen sisäisten sidosryhmien – ohjaajien ja muun henkilöstön, jne. – tulee voida tutustua
raporttiin.
Lisäksi ohjauspiste voi toimittaa vertaisarviointiraportin keskeisille ulkoisille sidosryhmille ja/tai paikallisille viranomaisille. Osa raportista (tavallisesti sen tiivistelmä) julkaistaan usein myös suurelle
yleisölle esimerkiksi internetissä.

Vertaisarviointiraportin rakenne
Johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi vertaisarviointiraportin tulee noudattaa itsearviointirapor41
tin muotoa ja rakennetta. Siinä tulee esittää vahvuudet ja kehittämisalueet sekä mahdolliset suositukset,
mikäli arvioitava ohjauspiste on niitä pyytänyt.
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Vertaisarviointiraportin sisältö:
1. Otsikko
2. Sisällysluettelo (sekä tarvittaessa sanasto ja lyhenteet)
3. Yleistiedot
4. Lyhyt ohjauspisteen kuvaus (n. 1 sivu)
5. Vertaisarviointimenettely
6. Laadun arviointialueiden arviot
7. Yleisarvio
7. Liitteet: esim. vertaisarviointikäynnin ohjelma, haastattelujen ja
havainnoinnin periaatteet

Vertaisarviointiraporttilomake on mukana työvälineissä.

Vertaisarviointiraportin laatimisperiaatteet
Vertaisarviointiryhmän koordinoijan laadittua raportin arvioinnin asiantuntijan avustuksella vertaisarviointiryhmän muut jäsenet tarkistavat sen.
Raportin tulee sisältää vertaisarvioinnin tulokset sekä ”kriittisten ystävien” eli vertaisarvioijien antama
arvio tuloksista. Lisäksi siinä tulee osoittaa vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä esittää vertaisarviointiryhmän tekemät johtopäätökset. Ohjauspisteen edustajien suostumuksella raportissa voidaan myös
antaa suosituksia.
Raporttiin tulee sisällyttää ainoastaan sellaisia tuloksia, jotka on jo esitelty ohjauspisteen edustajille
esimerkiksi kommunikatiivisen validoinnin yhteydessä. Raportin ei siis pidä sisältää yllätyksiä ohjauspisteen edustajille eikä yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia kommentteja.
Ohjauspisteen edustajat perehtyvät alustavaan raporttiin arvioidakseen sen paikkansapitävyyden ja voivat kommentoida sitä.

42
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Vertaisarviointikäynnistä lopulliseen vertaisarviointiraporttiin
Kuvio 6. Vertaisarviointiraportin laatimismenettely ja aikataulu

Vertaisarviointikäynnin päätöskokous
• Suullinen palaute tuloksista
• Tulosten kommunikatiivinen validointi

Alustava raportti
• Koordinaattorin ja arvioinnin asiantuntijan laatima luonnos
• Vertaisarvioijien kommentit ja tarkistukset
Ohjauspisteen kommentit
• Henkilöstön sisäiset keskustelut, joihin
osallistuu myös johto
• Kommentit ja muutosesitykset

enintään 2 viikkoa

2-3 viikkoa

1 viikko

Lopullinen vertaisarviointiraportti
• Lopullinen raportti ohjauspisteelle
• Tulosten tiedottaminen ja välittäminen kaikille ohjauspisteen sisäisille sidosryhmille
Vapaaehtoinen:
Toimintasuunnitelma
• Perustuu vertaisarvioinnin tuloksiin
• Kehittämistoimien toteuttaminen

• Vertaisarviointiraportin toimittaminen ulkoisille sidosryhmille ja/tai viranomaisille
• Vertaisarviointiraportin tiivistelmän julkaiseminen internetissä
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EUROOPPALAINEN VERTAISARVIOINTIMENETTELY –
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS (VAIHE 4)
Arviointien tulee aina vaikuttaa käytännön työhön: jotta arviointiprosessiin uhrattu aika ja vaiva olisivat perusteltavissa, arvioinnin pohjalta on tehtävä johtopäätöksiä ja toteutettava muutosmenettelyjä.
Vertaisarvioinnin tulosten käytännön toteutus onkin arvioinnin onnistumisen tärkein edellytys laadun
järjestelmällisen, jatkuvan ja kestävän kehittämisen kannalta. Ohjauspisteiden johto on vastuussa vertaisarvioinnin tulosten johdonmukaisesta hyödyntämisestä.

Vertaisarvioinnin tulosten tulkitseminen
Arviointitulosten tulkitseminen on yleensä suurimpia haasteita, joita ohjauspisteen edustajat kohtaavat
laadun järjestelmällisessä kehittämistyössä. Eurooppalaisessa vertaisarviointimenettelyssä on useita
tekijöitä, jotka jo sinänsä edistävät tarkoituksenmukaisten tavoitteiden ja toimien määrittämistä.
Kehittämisalueet tulee esittää avoimesti ja selvästi vertaisarviointikäynnin palautetilaisuudessa ja vertaisarviointiraportissa. Vertaisarviointiryhmän tekemien huomioiden kommunikatiivinen validointi sekä
mahdollisuus vertaisarvioijien ja ohjauspisteen edustajien väliselle vuoropuhelulle syventävät osaltaan
palautteen ymmärtämistä ja lisäävät sen arvostusta. Vertaisarviointiryhmä voi tarvittaessa antaa myös
suosituksia seurantamenettelystä.
Lisäksi vertaisarviointiprosessi tukee jo sinänsä itsearvioinnin ja vertaisarviointikäynnin aikana kerättyjen tietojen laadullista tulkintaa: vertaisarvioijien ohjauspisteen edustajille antaman palautteen tulee
sisältää helposti ymmärrettävää ja mielekästä tietoa muutosmenettelyjen tulevasta suunnasta.

Muutosmenettelyjen valmistelu
Tulosten käytännön toteutuksessa olisi hyvä käyttää laatuympyrään perustuvaa järjestelmällistä prosessia ja tukea sitä avoimella ja kattavalla tiedotuspolitiikalla, jolla varmistetaan, että kaikki asianosaiset
voivat tutustua vertaisarvioinnin tuloksiin. Ennen muutosten toteuttamista niistä tulisi mahdollisuuksien
mukaan käydä avointa keskustelua organisaation sisällä. Näillä toimilla parannetaan tehtävien päätösten laatua ja lisätään organisaation jäsenten motivaatiota ja sitoutumista muutosten läpiviemiseen.

Systemaattinen lähestymistapa muutosmenettelyjen tarkasteluun
Tavoitteiden tarkistaminen
Muutosmenettelyt tulisi mahdollisuuksien mukaan suunnitella ohjauspisteen koko organisaation yhteistyönä. Menettely tulee aloittaa itse- ja vertaisarvioinnin tuloksiin pohjautuvasta laatutavoitteiden
tarkistamisesta ja suunnittelusta.
Tarkistamisen tulee sisältää sekä strategisen että toiminnallisen tason. Toiminnan tavoitteet tulee voida
saavuttaa realistisessa ajassa, joka voi vaihdella puolesta vuodesta 2–3 vuoteen, ja niiden olisi hyvä
olla ns. SMART -määritelmän mukaisia:
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S - täsmällisiä (specific)
M - mitattavia (measurable)
A - houkuttelevia (attractive)
R - realistisia (realistic)
T - aikasidonnaisia (time-related)

Kuvio 7. Toimintasuunnitelma ja toteuttaminen

Seuraava
vertaisarviointi

Kehittämisympyrä:
6 kuukaudesta 2–3 vuoteen
Vaihe 1
Tavoitteiden tarkistaminen

Vaihe 4
Toteutuksen arviointi
Vaihe 2
Resurssien ja tarvittavan
tuen selvittäminen

Vaihe 3
Toimintasuunnitelma ja sen
toteuttaminen
Resurssien ja suunnitteluun tarvittavan tuen selvittäminen
Suunnitelman käytännön toteutus edellyttää käytettävissä olevien resurssien selvittämistä ja suunnitelman nivomista koko ohjauspisteen kehittämisprosessiin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon
seuraavat yksilö- ja ohjauspistetason tarpeet:
• Mitä tukiresursseja on olemassa ja käytettävissä (esim. verkostot, ohjaajat)?
47
• Millaisia tukimuotoja voidaan hyödyntää (esim. laaturyhmät, mentorointi, työnohjaus, vertaisvalmennus, projektiryhmät, jne.)?
• Mitä taloudellisia, aika- ja (sisäisiä ja ulkoisia) henkilöresursseja on käytettävissä?
• Millaisiin esteisiin ja kompastuskiviin on varauduttava?
• Miten haasteista selviydytään?
• Miten vastustusta käsitellään?
• Tarvitaanko konsulttiapua? Miksi? Mihin tarkoitukseen? Kuka sitä voi tarjota?
• Tarvitaanko koulutusta, uusia menetelmiä tai uusia toimintamalleja?
• Onko tarjolla riittävästi tarkoituksenmukaisia ohjaajien koulutusohjelmia?
• Mitä tukiryhmiä on olemassa ja käytettävissä (paikallisia asiantuntijaryhmiä, muuntasoista
ohjausta tarjoavia ohjauspisteitä, muita ohjauspisteitä)?
• Mikä tukiryhmä voidaan perustaa uudelleen (ryhmä alueen ohjaajia, benchmarking muissa
organisaatioissa, ohjausryhmät, kokeneet ohjaajat mentoreina, projektiryhmät, jne.)?
38

15

Resurssi- ja tukitietojen pohjalta laaditaan realistinen ja motivoiva toimintasuunnitelma ja aikataulu.

Toimintasuunnitelma ja sen toteutus
Toimintasuunnitelman muotoilun apuna voidaan käyttää seuraavia suuntaa-antavia kysymyksiä:
• Miten aloitetaan? Mitkä ovat seuraavat askeleet? Mitkä ovat painopisteet?
• Mitä on tehtävä tavoitteeseen pääsemiseksi?
• Ovatko väli- ja tulostavoitteet riittäviä?
• Mitä resursseja on käytettävissä (taloudelliset resurssit, henkilöstö, aika)?
• Ketkä osallistuvat prosessiin ja ketkä vastaavat siitä?
• Tarvitaanko ohjausryhmä?
• Kuka hyväksyy toimintasuunnitelman?
• Kuinka toimintasuunnitelmasta tiedotetaan?
Kehittämisvaiheet voidaan kirjata toimintasuunnitelmaan:

Taulukko 2: Toimintasuunnitelma
Tärkeysjärjestys
Mitä tehdään?

Aikataulu

Mikä on kiireellistä? Mihin mennessä?

Vastuuhenkilö

Resurssit

Kuka tekee?

Mitä tarvitaan?

Toteutuksen arviointi – seuraavan vertaisarvioinnin suunnittelu
Kaikki yksilö- ja organisaatiotason kehittämissuunnitelmat edellyttävät uutta palautekierrosta. Arvioinnin on katettava arvio määriteltyjen tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämistoimien onnistumisen
määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia suuntaa-antavia kysymyksiä:
• Miten varmistetaan, onko edistystä tapahtunut?
• Kuinka selvitetään, onko tavoitteet saavutettu?
• Millaisia onnistumisen kriteereitä ja mittareita voidaan kehitellä?
• Millaisia palautemenetelmiä käytetään?
• Kenelle organisaatio on vastuussa?
• Kenelle toimista raportoidaan?
• Kuka muistuttaa tavoitteissa ja suunnitelmissa pysymisestä, jos niistä lipsutaan?
• Millaisia positiivisia seurauksia on odotettavissa, jos tavoitteet saavutetaan?
• Kuinka organisaatiossa palkitaan, jos tavoitteet saavutetaan?
• Millaisia seurauksia on odotettavissa, jos tavoitteita ei saavuteta?
Muutosmenettelyjen toteutuksen itsearviointia voidaan jälleen täydentää vertaisarvioinnin kautta saatavalla ulkoisella palautteella – eli aloittamalla jatkuvan kehittämisprosessin seuraava kierros.
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ARVIOINTIALUEET

Ammatillisen aikuisohjauksen laatu ja arviointialueiden määrittely
Mitä ”ammatillisen aikuisohjauksen laatu” tarkoittaa? ”Laatu” on yleinen, tilannesidonnainen käsite, jonka määrittely edellyttää tietoa konkreettisesta asiayhteydestä.
Vertaisarvioinnin onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, ovatko arvioitavat laadun osa-alueet eli arviointialueet mielekkäitä ja olennaisia. Lisäksi eri vertaisarviointien avoimuus ja keskinäinen vertailtavuus voidaan varmistaa ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden lähtökohtana käytetään yhteistä viitekehystä.
Tärkein kysymys tässä kohdassa onkin: mitkä ovat ohjaustoimintojen laadunarvioinnin ja -kehittämisen
tavoitteet? Vastaus on monitasoinen, sillä kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta tarkasteltaessa
sitä ohjauspisteen suunnittelun, toteutuksen ja käytön kannalta. Ohjauspisteen laatua tulee arvioida
vähintään seuraavista kolmesta eri näkökulmasta käsin:
► Palvelun tilaajan/maksajan näkökulmasta (joka voi olla valtio – normaalisti vastaavan ministeriön kautta, yksittäinen organisaatio tai vastaava, paikallisviranomainen, jne.),
►Toiminnon suorittajan näkökulmasta,
► Loppuasiakkaan näkökulmasta käsin.
Ammatillisen aikuisohjauksen nykyaikaiset käsitteet määrittelevät lähes poikkeuksetta lähtökohdaksi
suoran asiakkaan. Ei voida kuitenkaan ohittaa muiden aihealueiden tavoitteita, sillä myös niillä on merkittävä rooli ohjaustoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ammatilliseen aikuisohjaukseen liittyvä laaja kirjo aihealueita ja niihin kuuluvia toimintoja vaativat asianmukaisten menetelmien kehityksen
laadun arviointia varten. Tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, mikä ammatillisen aikuisohjauksen piirre,
tulos tai vaikutus otetaan arvioinnin kohteeksi, jotta saadaan käsitys ohjauksen laadusta. Vastaus ei ole
yksinkertainen. Osa asiantuntijoista uskoo, että laadunarviointi on aina yhdistelmä useita, toisiinsa kietoutuneita ja yhdistyneitä elementtejä. Kyseiset asiantuntijat korostavat, että eroavaisuudet syntyvät itse
lähtökohdassa – ne ovat suoraan yhteydessä ammatillisen aikuisohjauksen laadun arvioinnin syihin.
Plantin (Plant 2001) mukaan tätä toimintoa voidaan arvioida:
► Poliittisista syistä: ohjaustoiminnon (palvelun) tärkeyden perustelemiseksi,
► Taloudellisista syistä: palvelun hyödyllisyyden osoittamiseksi,
► Asiakkaan kehitystä mitattaessa: asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhde,
► Pidettäessä kirjaa tapahtumista: valvonta,
► Strategisessa suunnittelussa: organisaatiotason kehitys,
► Valvottaessa käytäntöä ja kehitystoimenpiteitä: hyvien käytäntöjen kirjaaminen (benchmarking).
Monet syyt vaikuttavat myös siihen, miten määritellään laatutasojen saavuttamisen kriteerit. Seuraavassa esitellään kolme erilaista lähestymistapaa:
1) Arvioitaessa ammatillisen aikuisohjauksen laatua niiden tahojen näkökulmasta, jotka suunnittelevat ja päättävät tiettyjen ohjaustoimenpiteiden toteutumisesta, keskitytään seuraaviin (ks. myös
UDACE, 1991):
a. Arvioidaan näihin toimenpiteisiin sijoittamisen vaikutus (taloudellinen aspekti),
b. Arvioidaan niiden tarpeiden täyttyminen, jotka johtivat ohjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja
aloitukseen,
c. Miten järkeviä yksittäisillä alueilla toimivat palvelut ovat,
d. Palautteen saaminen toimenpiteiden vaikutuksista,
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e. Tarjotaan jatkuvaa kehitystä niiden tahojen tarpeiden mukaan, jotka suunnittelevat (ja päättävät) toimenpiteistä, sekä niiden tarpeiden mukaan, jotka ovat tietyn toimenpiteen kohderyhmä.
2) Toimenpidettä suorittavalle taholle tietyt aspektit ovat samat kuin ”suunnittelijoille ja päättäjille”
(ovat vastuussa päätösten teosta – ”toimintaperiaatteiden” luomisesta), mutta osa aspekteista koskee vain toimenpidettä suorittavaa tahoa:
a. Arvioidaan niiden tarpeiden täyttyminen, jotka vaativat yksittäisten toimenpiteiden aloittamisen ja kehittämisen,
b. Toimenpiteen järjestämisen ja toteuttamisen tehokkuus,
c. Palautteen saaminen toimenpiteen vaikutuksista,
d. Yksittäisen toimenpiteen suorittamisen toimintojen, sisällön ja keskeisten periaatteiden vaikutusten arviointi,
e. Tarjotaan jatkuvaa kehitystä toimenpidettä käyttävien henkilöiden tarpeiden mukaisesti jne.
3) Yksittäisen asiakkaan näkökulmasta arvioinnin tärkeys korostuu:
a. Saako asiakas sen mitä tarvitsee,
b. Onko toimenpiteen sisältö läpinäkyvä,
c. Miten tehokas on asiakkaan saama lopputulos,
Näinkin erilaisista näkökulmista käsin ei ole helppoa määritellä ammatillisen aikuisohjauksen
perustavoitteita, jotka voisivat puolestaan toimia perustana laadunarvioinnille. Kun kaikki
yllämainitut seikat otetaan huomioon käsitetään, että luotaessa laadunarviointi- ja laadunkehittämisen menetelmiä lähtökohtina ovat seuraavat elementit:
► Ohjauspisteiden saavutettavuus
► Ohjauspisteiden laatu, ammatillisen aikuisohjauksen ohjauksen tulokset ja vaikutukset (4).
Ammatillisen aikuisohjauksen eurooppalaista vertaisarviointimenettelyä varten onkin kehitetty arviointialueiden viitekehys, joka
• kuvaa laadukkaan ohjauspisteen keskeiset piirteet selkeästi, toimivasti ja käytännönläheisesti
ja
• kattaa useimmat kumppanimaiden kansalliset laadun arviointialueet ja on siten käyttökelpoinen koko Euroopassa, ja
• toimii erilaisten kansallisten laadun viitekehysten vertailuvälineenä edistäen siten Euroopanlaajuista avoimuutta ja vertailtavuutta.

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin ammatillisen aikuisohjauksen ehdotettujen
arviointialueiden ja oppilaitosten/kansallisten viitekehysten välinen suhde
Laadun osa-alueiden eli arviointialueiden (mukaan lukien tuonnempana käsiteltävät kriteerit ja indikaattorit) ei millään muotoa ole tarkoitus korvata kansallisia viitekehyksiä vaan tukea ammatillisen
aikuisohjaustason eurooppalaista arviointiyhteistyötä. Yhteisiin arviointialueisiin perustuva viitekehys
helpottaa osaltaan kansainvälistä vertaisarviointia ja/tai toimii kansallisella tasolla toteutettujen arviointien vertailukohtana.

________________
Vilič Klenovšek, T., Klemenčič, S., Možina, T., Dobrovoljc, A. 2007): Izhodišča za razvoj kakovosti v svetovalnih
središčih za izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
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Viitekehykseen voidaan luonnollisesti lisätä erityisiä kansallisen tai ohjauspistetason laatutekijöitä kulloistenkin vaatimusten mukaisesti. Kun eurooppalaista vertaisarviointimenettelyä käytetään pelkästään
kansallisesti, seuraavassa esitettyjen arviointialueiden sijasta voidaan käyttää kansallisia viitekehyksiä.

Ammatillisen aikuisohjauksen 9 arviointialuetta
Ehdotetut 9 arviointialuetta (laadun osa-aluetta) ovat:
Arviointialue 1:
Arviointialue 2:
Arviointialue 3:
Arviointialue 4:
Arviointialue 5:
Arviointialue 6:
Arviointialue 7:
Arviointialue 8:
Arviointialue 9: 		

Ohjauksen potentiaaliset asiakkaat (kohderyhmät)
Henkilöstö
Resurssit, laitteet, tietokannat, välineet
Ohjausprosessi
Kumppanuus
Tiedottaminen ja markkinointi
Tulokset
Vaikutukset
Johto, hallinto, organisaatio

Kuvio 8: ammatillisen aikuisohjauksen laadunarvioinnin ja –kehityksen 9 arviointialuetta
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JOHTO, HALLINTO, ORGANISAATIO

POTENTIAALISET
ASIAKKAAT

OHJAUSPROSESSI
(Perusprosessi)
TULOKSET

HENKILÖSTÖ

KUMPPANUUS
VAIKUTUKSET

RESURSSIT,
LAITTEET,
TIETOKANNAT

TIEDOTTAMINEN JA
MARKKINOINTI

Panos

Prosessi

Tuotos

Arvioinnin ydinalueet ja valinnaiset alueet
Edellä mainittuihin 9 arviointialueeseen kuuluu viisi laadun osa-aluetta, jotka liittyvät välittömästi ohjauspisteiden ”ydintoimintaan” eli ammatilliseen aikuisohjaukseen, joten niitä kutsutaan
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”arvioinnin ydinalueiksi”. Koska näitä viittä arviointialuetta koskeva päätösvalta on yleensä organisaatiotasolla, ohjauspisteillä on kaikkialla Euroopassa valtuudet toteuttaa niitä koskien ulkoisen arvioinnin tulosten edellyttämiä toimia.
Eurooppalaisessa vertaisarvioinnissa on suositeltavaa käsitellä ainakin kahta arviointialuetta, joista
ainakin yhden pitäisi olla laadun ”ydin-alue”.
Laadun arvioinnin 5 ydinaluetta ovat siis:
Arviointialue 1:
Arviointialue 2:
Arviointialue 4:
Arviointialue 7:
Arviointialue 8:

Ohjauksen potentiaaliset asiakkaat (kohderyhmät)
Henkilöstö
Ohjausprosessi
Tulokset
Vaikutukset

Loput neljä laadun osa-aluetta ovat valinnaisia arviointialueita, jotka ovat ohjauspisteen toiminnan
kannalta tärkeitä ydinalueiden tukiprosesseja.
ThejaQuality
Areas and the European
Quality Assurance
Reference
Arviointialueet
laadunvarmistuksen
eurooppalainen
viitekehys
(EQAVET)

Framework (EQAVET)
Kuten tämän oppaan johdannossa on todettu, eurooppalainen vertaisarviointimenettely perustuu
As has been pointed out in the Introduction to this Manual, the European Peer
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laadunvarmistuksen
eurooppalaiseen viitekehykseen (European Quality Assurance Framework, EQAReview procedure is based on The European Quality Assurance Framework
VET). Vertaisarviointi
on tarkoitettu
ammatillisen
ulkoisen
arvioinnin
mene(EQAVET).
Peer Review
is proposed ohjauksen
as an innovative
methodology
forinnovatiiviseksi
external
evaluation
at provider level.
telmäksi ohjauksen
järjestäjätasolle.
Graph 9: The Quality Areas within the Quality Assurance Model of the EQAVET
Kuvio 9. Arviointialueet
sijoitettuna EQAVET -laadunvarmistuksen viitekehykseen

Suunnittelu

Tarkistus

Vertaisarvioinnin menetelmät

Toteutus

Arviointi
Itse arviointialueet voidaan kohdentaa suoraan mallin eri osa-alueisiin, joita ovat suunnittelu, toteutus,
arviointi ja tarkistus.
Näin arviointialueet
loogiseen
The Quality
Areas themselvesliittyvät
can be laadun
directly jatkuvan
attributed kehittämisen
to one of the elements
of viitekehykseen.
the model, e.g. planning, implementation, evaluation and assessment, and review.
In this way, the Quality Areas are related to a logical framework of continuous

improvement.
Lisäksi kaikkia laatuympyrän
osia tarkastellaan eurooppalaisessa vertaisarviointimenettelyssä järjestelmällisesti laadun
osa-alueiden
kiinteänä
osana.procedure,
Suunnittelun,
toteutuksen,
Furthermore, withinarvioinnin
the European
Peer Review
all elements
of the arvioinnin sekä
tarkistuksen ja muutosmenettelyjen
sisällyttävä
itse- and
kuinsystematic
vertaisarviointiinkin.
Tämä varmistaa
quality circle will be on
considered
in anniin
integral
manner in the
of laatustrategian
the Quality Areas.
implementation,
evaluation
and
johdonmukaisenassessment
ja kattavan
sekäPlanning,
arvioinnin
ja kehittämisen
suunnitelmallisen
yhteassessment, and review
andedistämään
procedures for
changejatkuvaa
must be part
of self-evaluation
yden. Koska vertaisarvioinnilla
pyritään
laadun
kehittämistä,
siinä painotetaan
as well as the Peer Review. This is to ensure that there is a coherent and
erityisesti seurantaprosessia.
comprehensive quality strategy and a systematic link between evaluation and
improvement. Since Peer Review should promote continuing quality improvement,

emphasisaikuisohjauksen
lies on the follow-up
process.
Tarkasteltaessa special
ammatillisen
ohjaustoimenpiteitä
voidaan kuitenkin havaita läheinen
yhteys tämän mallin ja ammatillisen aikuisohjauksen laadunarvioinnin mallin perusprosessien
When considering the guidance activity in adult education and vocational training,
välillä. Kyseisessä
mallissa
on määritelty
prosessit:
we do,
however,
see a closeseuraavat
connection
between this model and the basic
processes
we defined
in the model for quality evaluation in Educational and
► Laadun
määrittämisen
prosessi,
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► Laadun arvioinnin prosessi ja
► Laadun kehittämisen prosessi.
Näistä prosesseista jokainen on edelleen jaettu sisäisiin prosesseihin, jotka voidaan määrittää Demingin laatuympyrän avulla. Myös EQAVET-malli perustuu kyseiseen laatuympyrään.

Arviointialueiden määrittely
Kuhunkin arviointialueeseen liittyy joukko selventäviä kriteereitä ja indikaattoreita.
Kriteerit
Eri arviointialueille on määritelty kriteerit. Kriteerit niiden laajimmassa tarkoituksessa voidaan määritellä
ilmaisuina, jotka kuvaavat ohjaustoiminnon, sen tulosten ja vaikutusten tärkeimpien aspektien
odotettua/toivottua laatua. Yleisimmällä tasolla kriteerin muodostaminen auttaa löytämään vastauksen siihen, minkä tyyppisiä ohjaustoimintoja haluamme ammatilliseen aikuisohjaukseen, olipa
kyseessä sitten yksittäisen ohjaajan tai ohjauspisteen taso tai ammatillisen aikuisohjauksen kehitys
kansallisella tasolla.

Esimerkki:
ARVIOINTIALUE:
KRITEERI:

TULOKSET
Ohjauspalveluita tarjotaan aikuisille, erityisesti kiinnitetään huomiota aikuisryhmiin, joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen ja opetuksen piiriin tai jotka
tarvitsevat enemmän tukea ja apua koulutuksessa.

Indikaattorit
Kuhunkin arviointialueeseen liittyy joukko selventäviä indikaattoreita. Nämä indikaattorit tunnistavat
laadun tärkeimmät aspektit kullakin alueella. Laadun indikaattorit johdattavat kiinnittämään huomion tärkeisiin laadun aspekteihin, jotka määrittelevät tarkasteltavan alueen. Indikaattoreiden avulla voimme keskittyä kapeaan ohjausalaan, joka on määritelty tietyn arviointialueen laatustandardin mukaan.

Esimerkki:
ARVIOINTIALUE:

TULOKSET:

KRITEERI:

Ohjauspalveluita tarjotaan aikuisille, erityisesti kiinnitetään huomiota aikuisryhmiin, joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen ja opetuksen piiriin tai jotka
tarvitsevat enemmän tukea ja apua koulutuksessa.

LAADUN
INDIKAATTORIT:

Palveluiden määrä
Otetaan huomioon henkilöstön määrä sekä muut ohjauspisteen toiminnan
olosuhteet – palveluiden määrä on sopiva suhteutettuna alueen aikuisohjauksen tarpeisiin.
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Palveluiden asiakkaiden demografiset ominaisuudet.
Palveluiden asiakkaiden demografiset ominaisuudet eivät merkittävästi eroa
alueen aikuisväestön demografisista ominaisuuksista (sukupuoli, ikä, koulutusrakenne, työttömyysprosentti, jne.).
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Jokaista vertaisarviointiin valittua arviointialuetta kohtaan tulisi tarkastella kahta indikaattoria.
Mittarit
On tärkeää ymmärtää, että laadun indikaattorin määritellyn standardin ”mittaaminen” ei riitä. Esimerkiksi: laadun indikaattori ”palveluiden määrä” ei kerro vielä mitään ohjauspisteen laadusta. Tässä oppaassa esitetyn indikaattorin määritelmän mukaisesti tulee selventää laajasti mitä tällä indikaattorilla mitataan. Esimerkiksi: ”Otetaan huomioon henkilöstön määrä sekä muut ohjauspisteen toiminnan
olosuhteet – palveluiden määrä on sopiva suhteutettuna alueen aikuisohjauksen tarpeisiin.” Kyseinen
kuvaus on hyödyllinen ohje, jota kaikki ohjauspisteet eri Euroopan maissa voivat käyttää. Kuitenkin siinä käytännön kontekstissa, missä konkreettinen ohjauspiste toimii, tarvitaan laadunarviointiin yksityiskohtaisempia mittareita. Kehitettäessä näitä mittareita tulee vastata kysymyksiin kuten: Kuinka paljon
palveluja ohjauspisteen tulee tarjota, jotta esimerkiksi rahoittajat ovat tyytyväisiä? Tai kuinka monen
asiakkaan tulee osallistua ohjauspalveluihin, jotta ohjauspiste täyttää kansallisessa ohjausstrategiassa
määritetyt tavoitteet? Tämäntyyppisten kysymysten vastaamista varten on kehitettävä yksityiskohtaisia
”mittareita”.
Erilaiset laatumallit sisältävät myös laadun mittareita. Kyseiset mittarit tarjoavat työvälineen määritettyjen laatukriteereiden ”mittaamiseen” ja samalla yksityiskohtaisemman indikaattorin. Riippuen laatustandardin ja indikaattorin luonteesta, mittarit voivat olla joko numeerisia tai kuvailevia. Mittarit edustavat näin laadunarvioinnin ja laadunkehittämisen johtavia periaatteita tietyssä arviointialueessa. Ne
ovat tietyllä tavalla lähtökohtia, jotka asetetaan tavoitteeksi. Tämä tavoite tulee saavuttaa, jotta voidaan
täyttää määritetyt laatustandardit.
Tässä laadun viitekehyksessä kehitettiin arviointialueet, kriteerit ja laadun indikaattorit. Ne edustavat ammatillisen aikuisohjauksen laajaa laadun viitekehystä. Tämäntyyppistä laajaa laadun viitekehystä voidaan käyttää ohjeena kaikissa Euroopan maissa. Yksittäisen maan, ohjauspisteen tai ohjauspisteverkoston tulee kehittää yksityiskohtaisempia mittareita eri Euroopan maiden, ohjauspisteiden
ja ohjausjärjestelmien erityispiirteiden mukaisesti. On mahdotonta kehittää kriteereitä, jotka sopisivat
kaikkiin maihin ja kaikkiin järjestelmiin.
Esimerkiksi: ”Palveluiden määrä” riippuu paljolti ohjauspisteen koosta, ohjaajien määrästä sekä ohjauspisteen käytössä olevasta budjetista. Toinen esimerkki: indikaattori ”Erityisryhmien mukaanotto” vie
huomion arvioimaan sitä, osaako ohjauspiste kiinnittää huomiota ensisijaisten kohderyhmien mukaan
ottamiseen heidän paikallisessa (alueellinen, kansallinen) ympäristössään ohjausta tarjottaessa. ”Ensisijaiset kohderyhmät” voivat vaihdella eri maissa ja eri alueilla.

Esimerkki:
ARVIOINTIALUE:

TULOKSET

KRITEERI:

Ohjauspalveluita tarjotaan aikuisille, erityisesti kiinnitetään huomiota
aikuisryhmiin, joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen ja opetuksen
piiriin tai jotka tarvitsevat enemmän tukea ja apua koulutuksessa.

LAADUN INDIKAATTORIT:

Palveluiden määrä

LAADUN MITTARI*

Ohjauspiste, jossa on yksi kokopäiväinen työntekijä toteuttaa 1000
ohjauspalvelutoimenpidettä vuodessa.

* Esimerkki Slovenian ohjauspisteiden laadun viitekehyksestä
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Kuvio 10: Ammatillisessa aikuisohjauksessa käytettävän laadunarvioinnin ja –kehittämisen
mallin perusrakenne – tapausesimerkki/esittely esimerkin avulla

LAATUKRITEERI

Ohjauspalveluita tarjotaan aikuisille, erityisesti kiinnitetään huomiota aikuisryhmiin, joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen ja opetuksen piiriin tai jotka tarvitsevat
enemmän tukea.

Palveluiden määrä.

LAADUN
INDIKAATTORI

Otetaan huomioon henkilöstön määrä sekä muut ohjauspisteen toiminnan olosuhteet – palveluiden määrä on sopiva

MÄÄRITELTY:

TULOKSET
EUROOPPALAISELLA
TASOLLA

ARVIOINTIALUE

suhteutettuna alueen aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Ohjauspiste, jossa on yksi kokopäiväinen työntekijä
toteuttaa 1000 ohjauspalvelutoimenpidettä vuodessa.

KANSALLISELLA /
ALUEELLISELLA
TASOLLA

LAADUN
MITTARI

VERTAISARVIOIJAT
Keitä vertaisarvioijat ovat?
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Vertaisarvioija:
► toimii samassa tai vastaavassa asemassa kuin arvioitava(t) henkilö(t)
► työskentelee vastaavassa ympäristössä (ja/tai samanlaisessa organisaatiossa)
► on ulkopuolinen (ts. toisesta organisaatiosta) ja puolueeton (ei valvo omia tai organisaationsa etuja arviointiprosessissa)
► omaa erikoistunutta ammatillista osaamista ja asiantuntemusta arvioinnin kohteena
olevilla alueilla (yhteiset arvot, ammatillinen ote ja pätevyys, ammattikieli jne.)
► voi tuoda arviointiprosessiin eräänlaista ”sisäpiirin” tietoa arvioinnin kohteesta
yhdistettynä toisen organisaation edustajan ulkopuoliseen näkemykseen (”ulkoinen
sisäpiiriläinen”).
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Vertaisarvioijia kutsutaan toisinaan myös ”kriittisiksi ystäviksi”.

Vertaisarvioijien ydintehtävä
Vertaisarvioijien ydintehtävänä on muodostaa yhteinen ymmärrys arvioitavan ohjauspisteen tilasta
ja antaa kriittistä palautetta. Suosituksia ja ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin tulee antaa ainoastaan
ohjauspisteen edustajien nimenomaisesta pyynnöstä.

Vertaisarviointiryhmän kokoonpano
Eurooppalaiset vertaisarvioinnit toteutetaan yleensä 2 - 4 vertaisarvioijan ryhmissä. (Mikäli suurempia
vertaisarvioijaryhmiä käytetään, vertaisarvioijien määrän tulisi olla korkeintaan 8 arvioijaa.) Vertaisarvioijien määrä riippuu monista tekijöistä:
► Ohjauspisteen koko;
► Vertaisarviointikäynnillä haastateltavien henkilöiden määrä,
► Suunnitellaanko yksittäisiä vai ryhmähaastatteluja,
► Toteutetaanko kansallisia vai kansainvälisiä vertaisarviointeja.
Vertaisarviointiryhmää muodostettaessa on tärkeää ottaa huomioon arvioitavan ohjauspisteen ominaispiirteet.
Kun arvioitava ohjauspiste on kooltaan suuri tai sijaitsee useissa eri paikoissa, on suositeltavaa käyttää
isompaa vertaisarviointiryhmää. Näin vertaisarviointikäynnin toteutus voidaan jakaa ja ohjauspisteen eri
osien tutustumiskäynti tai eri sidosryhmien haastattelut voidaan tehdä erillään toisistaan.
Mikäli suunnitellaan ryhmähaastatteluja (esimerkiksi asiakkaita, ohjaajia, sidosryhmiä), tulisi vertaisarviointiryhmän olla suurempi. Näin vertaisarvioijat voivat jakaa haastattelut keskenään.
Koska ohjauspisteissä on usein vähän ohjaajia, ei ole mahdollista tai järkevää muodostaa suurta vertaisarviointiryhmää, erityisesti jos vertaisarviointiryhmä tekee henkilökohtaisia haastatteluja ohjaajien
kanssa. Sama pätee myös muihin kohderyhmiin. Ei ole suositeltavaa, että vertaisarvioijien määrä ylittää
haastateltavien määrän. Yllä mainitussa tapauksessa (henkilökohtaiset haastattelut) suositellaan, että
vertaisarviointiryhmässä on vain kaksi arvioijaa. Kun järjestetään ryhmähaastatteluja, voi vertaisarvioijien määrä olla suurempi, 4 – 5 arvioijaa.
Suurempien vertaisarviointiryhmien etu on laajempi näkökulma ja panos ryhmän jäseniltä sekä mahdollisuus jakaa tehtävät useammalle henkilölle. Pienemmän ryhmän etuna on koordinoinnin helppous.
On myös tärkeää ottaa huomioon kansainvälisten vertaisarviointien erityispiirteet. Mikäli kieliongelmia on havaittu, on suositeltavaa ottaa tulkki mukaan haastatteluihin.
Kuten edellä esitetyistä esimerkeistä voidaan havaita, päätös vertaisarviointiryhmän koosta ei ole rutiinikysymys tai pelkästään tämän oppaan suositusten seuraamista. Päätöksen tulee olla ammatillinen.
Ennen päätöksentekoa on tärkeää pohtia ohjauspisteen ominaispiirteitä sekä vertaisarvioinnin eri aspekteja.
Vertaisarviointiryhmien kokoonpano riippuu vertaisarvioinnin kohteesta, koska vertaisarvioijilla tulee ennen kaikkea olla laaja-alaista asiantuntemusta valituista arviointialueista. On kuitenkin syytä ottaa
huomioon, että ryhmän tulee kokonaisuudessaan täyttää kaikki osaamis- ja kokemusvaatimukset, yksittäisten jäsenten ei välttämättä tarvitse hallita kaikkea. Tarkemmin eriteltynä eurooppalai-
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sen vertaisarvioinnin vertaisarviointiryhmien tulee muodostua seuraavassa luetelluilla aloilla työskentelevistä asiantuntijoista. Vähintään puolet ryhmän jäsenistä tulee olla ”varsinaisia” vertaisarvioijia eli
muiden ohjauspisteiden palveluksessa olevia arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen henkilöstön kollegoja, kuten ohjaajia, johtajia, laatuasiantuntijoita jne. Näiden ammatillisen ohjauksen ammattilaisten
tulee hallita:
► arvioinnin kohteena olevat aihepiirit,
► ohjaamisprosessit (vähintään viiden vuoden kokemus ohjaajan työstä) sekä
► laadun varmistamis- ja kehittämismenettelyt (ts. laadunhallinnan lähestymistavat, arviointimenetelmät jne.).
Yhden vertaisarvioijan olisi myös hyvä työskennellä parhaillaan ohjaajana.

Vertaisarviointiryhmät/vertaisarviointiparit voivat muodostua seuraavista
vertaisarvioijista:
Asiantuntija-arvioija ohjausalalta (esim. ohjaaja toisesta ohjauspisteestä, toisen ohjauspisteen johtaja, ammatillisen koulutuksen toisen tason ohjaaja tai rehtori).
Asiantuntija-arvioija arvioitavalta alalta (jos esimerkiksi arvioidaan ohjauspisteen johtamista, kyseinen ryhmän jäsen voi olla toisen ohjauspisteen johtaja tai ohjauspisteen muun osan johtaja). Erityistapauksissa, tai silloin kun arvioidaan yksittäisiä työprosesseja, vertaisarvioijat voivat olla myös muiden
alojen asiantuntijoita (esimerkiksi markkinoinnin asiantuntijoita, mikäli arvioinnin kohteena on ohjaustyön markkinointi).
Vertaisarvioija, jolla on tietoa/kokemusta laadunarvioinnista ja -kehityksestä (esimerkiksi ohjaaja,
jolla on kokemusta itsearvioinnista, muu asiantuntija, jolla on kokemusta itsearvioinnista tai aikuiskoulutuksen laadun ohjaaja).
Joissakin tapauksissa voi olla järkevää ottaa vertaisarviointiryhmän jäseneksi sidosryhmän edustajia:
asiakkaita, oppilaitoksia, muita ohjauspisteitä. Tämä voi tuoda lisää ”itsenäisyyttä” koko vertaisarviointiryhmälle. Tällainen ryhmän jäsen voi edustaa esimerkiksi ”ulkoista yhteistyökumppania”, kuten alan
liike-elämää (yrityksen edustajia) tai jotakin muuta asianosaista sidosryhmää (työelämän asiantuntijat,
sosiaaliset partnerit, paikalliset viranomaiset jne.).
Yhden vertaisarviointiryhmän jäsenen olisi hyvä pystyä toimimaan ”arvioinnin asiantuntijana”, joka edellyttää arvioinnin, viestinnän ja puheenjohtajana toimimisen osaamista. Kyseinen henkilö voi toimia myös
muulla kuin ohjauksen alalla (esim. arvioinnin, tutkimuksen tai konsultoinnin parissa), mutta hänellä
tulee joka tapauksessa olla riittävästi kokemusta ammatillisesta aikuisohjauksesta, koska hänen on tarkoitus toimia sekä ”tavallisena” vertaisarvioijana että arvioinnin asiantuntijana. Arvioinnin asiantuntijan
ei kuitenkaan tarvitse olla ammatillisen aikuisohjauksen kentän ulkopuolelta, vaan arvioinnin asiantuntijana voi toimia myös jonkin toisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa työskentelevä ”varsinainen”
vertaisarvioija, jolla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja asiantuntemus.
Mahdollisuuksien mukaan (taloudelliset rajoitteet ja kielimuurit huomioon ottaen) olisi toivottavaa kutsua
ainakin joskus kansainvälinen vertaisarvioija mukaan vertaisarviointiin.

Vertaisarviointiryhmän tehtävänjako
Vertaisarviointiryhmän jäsenten tulee toimia yhdessä tai useammassa seuraavista tehtävistä:
• vertaisarvioijana,
• vertaisarviointiryhmän koordinoijana,
• arvioinnin asiantuntijana,
• vertaisarviointiryhmän kansainvälisenä jäsenenä (soveltuvin osin)
48
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Vertaisarvioijat
Vertaisarvioijat analysoivat itsearviointiraportin, laativat arviointisuunnitelman (joka sisältää mm. haastateltavat henkilöt ja haastattelurungot) ja suorittavat vertaisarvioinnin eli keräävät tietoja, tekevät haastatteluja, analysoivat huomioitaan, antavat palautetta jne.
Vertaisarviointiryhmän koordinoija5
Vertaisarvioijan tehtävien suorittamisen lisäksi vertaisarviointiryhmän koordinoija johtaa vertaisarviointiryhmää. Hän toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä vertaisarviointiryhmän ja ohjauspisteen välillä, suunnittelee vertaisarviointiryhmän tehtävät ja koordinoi niiden toteutusta, vetää arviointiprosessin keskustelutilaisuuksia ja huolehtii ajankäytön hallinnasta. Lisäksi hän vastaa vertaisarviointiraportin laatimisesta.
Vertaisarviointiryhmän koordinoijalla on siis keskeinen tehtävä, joka edellyttää vankkaa arvioinnin, ryhmänjohtajuuden, viestinnän, puheenjohtajana toimimisen sekä ajankäytön hallinnan osaamista. Tehtävä onkin täytettävä huolella.
Kansainvälisissä vertaisarvioinneissa vertaisarviointiryhmän koordinoijan tulisi olla yksi kansallisista
vertaisarvioijista, sillä heillä on parempi tietämys arvioinnin kohteesta ja he voivat valmistella vertaisarviointia (vierailla ohjauspisteessä ja valmistella vertaisarviointiohjelmaa) ja koordinoida työn etenemistä
tehokkaammin.
Arvioinnin asiantuntija
Vertaisarviointiryhmään tulee valita myös arvioinnin asiantuntija, sillä ainakin yhdellä jäsenellä on oltava
kattavaa arvioinnin, viestinnän ja puheenjohtajana toimimisen osaamista. Tässä tehtävässä voi toimia
joko vertaisarviointiryhmän koordinoija tai joku muu ryhmän jäsen.
Jos vertaisarviointiryhmällä ei ole laajaa arviointikokemusta, arvioinnin asiantuntijan tulee ohjata vertaisarviointiryhmää ja tukea sen koordinoijaa tehtävien toteuttamisessa. Tällöin arvioinnin asiantuntija
voi myös vetää vertaisarviointiryhmän sisäisiä analysointikokouksia, joissa keskustellaan vertaisarvioijien/vertaisparien tekemistä huomioista ja valmistellaan ohjaus- ja muulle henkilöstölle sekä johdolle
annettavaa palautetta. Lisäksi arvioinnin asiantuntija voi johtaa päätöskokousta ja avustaa vertaisarviointiryhmän koordinoijaa vertaisarviointiraportin laatimisessa. Arvioinnin asiantuntija tukee myös mahdollisuuksien mukaan vertaisarvioijia valmisteluvaiheessa erityisasiantuntemuksellaan avustamalla heitä esimerkiksi haastattelurunkojen laatimisessa.
Vertaisarviointiryhmän kansainvälinen jäsen
Vertaisarviointiryhmän kansainvälisen jäsenen kutsuminen on vapaaehtoista.
Ulkomaisen vertaisarvioijan kutsuminen ryhmän jäseneksi voi olla erittäin antoisa kokemus kaikille osapuolille – kansainväliselle jäsenelle, ohjaajille ja muille vertaisarviointiryhmän jäsenille. Erilaisten järjestelmien ja käytäntöjen rinnastaminen ja vertailu puolin ja toisin voi lisätä vastavuoroista oppimista ja
innovaatioiden siirtoa. Lisäksi kansainvälisen vertaisarvioijan riippumattomuus ja ilmeinen puolueettomuus saa usein aikaan erityisen avoimen ja kriittiselle pohdiskelulle otollisen ilmapiirin.
Mikäli vertaisarviointiryhmään kutsutaan kansainvälinen vertaisarvioija, hänen mutkaton sopeutumisensa voidaan varmistaa hyvällä valmistelulla (esimerkiksi etukäteistapaamisella) ja mahdollisten kielimuurien huomioonottamisella (tekemällä tarvittavat päätökset ja toimenpiteet tulkkauksen järjestämiseksi
haastattelujen ajaksi).
________________________
5

Vertaisarviointiryhmän koordinoijan voi nimittää joko ohjauspiste tai vertaisarvioinnin järjestämisestä vastaava
koordinoijataho.
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Toisaalta kansainvälisen jäsenen ottaminen mukaan vertaisarviointiryhmään edellyttää huolellista valmistelua ja asettaa erinäisiä ehtoja sekä ohjauspisteelle että muille vertaisarviointiryhmän jäsenille. Ensinnäkin kaikkien osapuolien on tiedostettava asiaan liittyvät lisäedellytykset: etenkin kielikysymystä tulee harkita huolellisesti, samoin kuin ammatillisten aikuisohjausjärjestelmien ja kulttuurien välisiä eroja:
► Mikäli kansainvälinen jäsen kutsutaan, tulee valita vertaisarvioinnin kieli, jolla vertaisarvioijat
(kansalliset ja kansainväliset) voivat kommunikoida. Useimmiten tämä ei ole kaikkien vertaisarvioijien äidinkieli. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kommunikointi tapahtuu tällä kielellä ja
myös koko vertaisarvioinnin materiaali (itsearviointiraportti, vertaisarviointiraportti, jne.) tulee
laatia kyseisellä kielellä. Tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon vertaisarvioijia valittaessa.
Vertaisarvioinnin kielen hallinta on ehdoton edellytys valinnalle. Mikäli kielestä tulee ongelma,
on mahdollista, että yksi vertaisarvioijista tulkkaa vertaisarviointiryhmän keskustelut haastatteluissa ulkomaiselle jäsenelle. Näin voidaan tehdä silloin, kun keskustelut käydään vertaisarvioinnin kohdemaan kielellä.
► On myös erittäin tärkeää, että isäntämaan ohjausjärjestelmä ja eri ohjauksen tarjoajat (erityisesti ne, jotka osallistuvat vertaisarviointiin) selvitetään ulkomaiselle jäsenelle. Kansainvälisen
jäsenen täytyy tuntea ohjauksen tarjoajien tavoitteet ja työskentely-ympäristö. Ilman tätä tietoa
kansainvälisen jäsenen on hyvin vaikeaa arvioida itsearviointiraporttia ja seurata vertaisarviointikäynnin aikana käytäviä keskusteluja.
Lisäksi kansainvälisen vertaisarvioijan kutsuminen edellyttää yleensä lisärahoitusta esimerkiksi matkakulujen tai käännös- ja tulkkauskustannusten kattamiseksi.
Taulukko 3: Vertaisarviointiryhmän kokoonpano: tehtävät, ammatillinen tausta ja
osaamisvaatimukset

Vertaisarviointi- Vertaisarviointiryhmän koko
ryhmän koko

Ammatillinen tausta

Osaamisvaatimukset

(2 vertaisarvioijaa) (4 vertaisarvioijaa)

(Vähintään) 1
”varsinainen”
vertaisarvioija

(Vähintään) 2
”varsinaista”
vertaisarvioijaa

Muiden ohjauspisteiden palveluksessa olevia ammattilaisia (ohjaajia, johtajia, rehtoreita, laatuasiantuntijoita jne.)

• Arviointialueiden tuntemus
• Kokemus
ammatillisesta
aikuisohjauksesta
• Kokemus laadunvarmistamis- ja

kehittämismenettelyistä
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1 ”sidosryhmän edustaja –
vertaisarvioija”

Jonkin muun sidosryhmän edustaja (ammatilliset oppilaitokset,
yritykset, sosiaaliset partnerit, jne.)

• Arviointialueiden tuntemus

1 arvioinnin asiantuntija

Arvioinnin /
laadunarvioinnin ammattilainen
(esim. tutkimuslaitoksen/ yliopiston,
riippumattoman auditointi- tai akkreditointielimen palveluksessa)

• Arvioinnin, viestinnän ja
puheenjohtajana toimimisen
asiantuntemus

• Kokemus laadunvarmistamis- ja
kehittämismenettelyistä

• Ammatillisen aikuisohjauksen
tuntemus
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1 kansainvälinen
vertaisarvioija (vapaaehtoinen)

Mikä tahansa edellä luetelluista,
tavallisesti ammatillisen aikuisohjauksen ammattilainen

• Arviointialueiden tuntemus
• Kokemus
ammatillisesta
aikuisohjauksesta
• Kokemus laadun varmistamisja kehittämismenettelyistä

Ehdotus vertaisarviointiryhmän jäsenten tehtäviksi:
Tehokkuuden kannalta on suositeltavaa, että vertaisarviointiryhmän jäsenet omaksuvat seuraavat tehtävät:
► Yksi vertaisarvioija tekee muistiinpanoja:
Tämän vertaisarvioijan tehtävä on tehdä muistiinpanoja haastattelujen aikana ja kirjata ylös haastateltavien vastaukset. On erittäin tärkeää, että yksi ryhmän jäsenistä suorittaa tämän tehtävän,
koska haastattelua tekevien (kysymyksiä kysyvien) vertaisarvioijien on vaikeaa tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti. Koska yhden päivän aikana on yleensä enemmän kuin yksi haastattelu,
tärkeää tietoa voi unohtua jos muistiinpanoja ei tehdä haastattelujen aikana. Jos mahdollista, on
suositeltavaa kirjata muistiinpanot suoraan tietokoneelle. Keskustelut voidaan myös nauhoittaa,
mutta tässä tapauksessa vertaisarviointiryhmä tarvitsee haastateltavien henkilöiden suostumuksen. Nauhoittaminen on myös aikaa vievää, sillä haastattelujen jälkeen vertaisarvioijien täytyy
kuunnella nauhoitetut keskustelut.
► Yksi vertaisarvioija seuraa keskustelua tarkemmin kuin muut jäsenet, joilla on muita tehtäviä
ja jotka tekevät muistiinpanoja vertaisarviointikäynnin päätteeksi järjestettävää ensimmäistä
palautetilaisuutta varten:
Vertaisarviointimenettelyssä on suositeltavaa, että vertaisarvioijat valmistelevat ensimmäisen
arvion indikaattoreiden saavuttamisesta, vahvuuksista ja kehittämisalueista itsearviointiraportin
arvioinnin jälkeen. Vertaisarvioijien tehtävänä on valvoa ja tarkkailla huolellisesti, voidaanko ensimmäinen arvio hyväksyä vai tuleeko lisätä tai muuttaa jotakin. Kyseiset huomiot ovat erittäin
hyödyllisiä vertaisarviointiryhmälle vertaisarviointikäyntipäivän päätteeksi kun ohjauspisteelle järjestetään ensimmäinen palautetilaisuus. Erityisesti tämä pitää paikkaansa silloin, kun vertaisarviointiryhmällä ei ole paljon aikaa valmistella ensimmäistä palautetta haastattelujen jälkeen.
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Vertaisarvioijilta edellytetty osaaminen ja asiantuntemus
Koko vertaisarviointiryhmällä tulisi olla yhdessä seuraavien alueiden asiantuntemusta:
• ammatillinen aikuisohjaus,
• laadunvarmistaminen ja -kehittäminen, koulutusta myös ammatillisen aikuisohjauksen laadunarvioinnissa ja kehittämisessä,
• arvioinnin kohteena olevat laadun osa-alueet, koulutusta myös vertaisarvioinnin kohteina olevista arviointialueista ohjauspisteissä.

Vertaisarvioijaksi hakeutuminen
Tässä oppaassa on myös hakulomake henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään vertaisarvioijiksi
ja joilla on tehtävään soveltuvaa asiantuntemusta.

Vertaisarvioijan hakulomake on mukana
työvälineissä.

Vertaisarvioijien valmistautuminen ja koulutus
Vertaisarvioijien velvollisuuksiin kuuluu ohjauspisteen itsearviointiraportin analysointi ja vertaisarviointikäynnin valmistelu, joka kattaa osallistumisen vertaisarviointiryhmän sisäisiin tapaamisiin ja ohjauspisteen edustajien kanssa pidettäviin kokouksiin, vertaisarviointikäynnin ohjelman laatimisen ja vertaisarvioinnin arviointikysymysten muotoilun.
Ennen vertaisarviointia arvioijien tulee myös osallistua vertaisarviointikoulutukseen, jossa heitä valmennetaan toimimaan ulkoisina arvioijina. Koulutuksessa tulee esitellä vertaisarviointi arviointimenetelmänä, käydä vertaisarvioinnin eri vaiheet perusteellisesti läpi ja selvittää vertaisarvioijien roolit ja tehtävät.
Lisäksi vertaisarvioijille voidaan tarvittaessa antaa koulutusta määrällisen ja laadullisen tiedon analysoinnissa ja laadullisissa arviointimenetelmissä (esim. haastattelut ja havainnointi). Koulutukseen tulee
kuulua myös ”pehmeiden” taitojen eli vuorovaikutus-, viestintä- ja puheenjohtajuustaitojen koulutusta.
Jos vertaisarvioijien koulutus voidaan järjestää lähiopetuksena, siinä voidaan myös tukea vertaisarviointiryhmää vertaisarviointikäynnin valmistelussa eli antaa ohjausta itsearviointiraporttien analysoinnissa
ja/tai neuvoa arviointisuunnitelman ja vertaisarviointikäynnin ohjelman laatimisessa, (mitä menetelmiä
mihinkin aiheisiin käytetään, keitä haastatellaan/havainnoidaan, kuinka haastattelurungon kysymykset
tai havainnoinnin kriteerit laaditaan jne.).

Yhteistyö vertaisarvioinnin fasilitaattorin kanssa
Vertaisarvioinnin fasilitaattori on vertaisarviointiryhmän ensisijainen yhteyshenkilö koko prosessin ajan.
Hän toimittaa tarvittaessa vertaisarviointiryhmälle lisäaineistoa ja vastaa vertaisarviointikäynnin käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta, kuten haastateltavien kutsumisesta, tarvittavista tiloista ja varusteista, arviointikäynnin aikaisista kuljetuksista jne. Fasilitaattorin päätehtävänä onkin varmistaa, että
arvioinnin kohteena olevan ohjauspisteen ja vertaisarviointiryhmän – ensisijaisesti sen koordinoijan –
väliset viestintäkanavat toimivat tehokkaasti. Fasilitaattori ei ole vertaisarviointiryhmän jäsen; hän ei
siis tee arvioita tarkasteltavista aihepiireistä, eikä hän osallistu haastatteluihin tai vertaisarviointiryhmän65
sisäisiin tapaamisiin.
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SANASTO
Benchmarking
Benchmarking on systemaattinen prosessi, jossa arvioidaan hyvistä käytännöistään tunnettuja tuotteita
ja palveluita. Prosessin tarkoituksena on parantaa oman organisaation työskentelyä.
Benchmarking-vierailu (muissa ohjauspisteissä)
Benchmarking-vierailu on olennainen osa benchmarking-menetelmää ja se suoritetaan siinä instituutiossa (ohjauspisteessä), jonka käytäntöjä tarkastellaan. Tämä vierailu on etukäteen sovittu ja vierailulla
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on yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, johon sisältyvät benchmarking-alueet (aiheet), aikataulu, toteutusmenetelmät (keskustelu, havainnointi, jne.) sekä osallistujat.
Asiakkaat (ohjauspisteen)
Käsitteellä ”asiakkaat” viitataan ammatilliseen aikuisohjaukseen osallistuviin henkilöihin. Sillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat saaneet ohjausta – ”ohjausta saanut henkilö”.
Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET)
Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on uusi työväline, joka auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia markkinoimaan ja valvomaan maiden ammatillisten koulutusjärjestelmien (VET) kehitystä.
Laadunvarmistusta voidaan käyttää systemaattisena lähestymistapana opetusjärjestelmien nykyaikaistamisessa, erityisesti parantamalla koulutuksen tehokkuutta. Tästä syystä sen tulisi tukea jokaista ammatillisen koulutuksen menettelytapoja koskevaa aloitetta.
Jäsenvaltioita kannustetaan kehittämään ja käyttämään tätä viitekehystä. Viitekehyksen pääkäyttäjiä
ovat kansalliset ja alueelliset viranomaiset sekä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta ja –
kehityksestä vastaavat julkiset ja yksityiset tahot.
Kommunikatiivinen validointi
Yhteiskuntatieteellisessä laadullisessa tutkimuksessa käytetään myös ns. kommunikatiivista validointia
eli viestintään perustuvaa vahvistamista tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi: tehdyistä huomioista
pyydetään järjestelmällisesti palautetta eri sidosryhmiltä kerättyjen tietojen ja niistä tehtyjen tulkintojen
kyseenalaistamiseksi. Kommunikatiivista validointia voidaan hyödyntää tarpeen mukaan vertaisarviointiprosessissa, mutta useimmiten sitä käytetään vertaisarviointikäynnin loppuvaiheessa esimerkiksi juuri
ennen ohjauspisteen edustajien kanssa pidettävää palautetilaisuutta, sen aikana tai sen jälkeen.
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin koordinoijataho
Jos käytettävissä on sopiva rakenne ja riittävästi rahoitusta, vertaisarviointiverkoston koordinointia voi
hoitaa jokin asiaan perehtynyt organisaatio tai yksikkö. Tässä oppaassa tällaista tukijärjestelmää kutsutaan ”koordinoijatahoksi”. Etenkin laajojen (kansainvälisten) vertaisarviointiverkostojen hallinnointia
varten on suositeltavaa perustaa koordinoijataho.
Koordinoijataho voi ottaa keskeisen vastuun vertaisarviointien koordinoinnista ja organisoinnista. Koordinoijatahon vaikutusvallan ja tehtävien laajuus voi vaihdella sen koostumuksen mukaan: se voi muun
muassa käsitellä vertaisarvioijiksi hakevien hakemuksia, valita vertaisarvioijat etukäteen määritetyn profiilin mukaan, osoittaa kullekin ohjauspisteelle sopivat vertaisarvioijat, laatia arviointiaikataulut, kerätä
ja välittää tietoja, järjestää vertaisarviointikoulutusta ja opastaa ohjauspisteen edustajia koko prosessin
ajan.
”Kriittiset ystävät”
Vertaisarvioijien synonyymi.
Oppilaitoksen ulkopuolella sijaitsevat ohjauspisteet
Oppilaitoksen ulkopuolella sijaitsevalla ohjauspisteellä tarkoitetaan tilannetta, missä ohjauspiste toimii
muissa tiloissa kuin päätoimipaikassaan. Ohjauspisteen palkkaamat ohjaajat tarjoavat palveluitaan tiettyinä päivinä/aikoina muissa organisaatioissa ohjauspisteen toimitilojen ulkopuolella (esimerkiksi kirjastoissa, kaupungin tiloissa, muissa koulutusorganisaatioissa, yrityksissä, jne.). Tällä tarkoitetaan ”muodollista”/pysyvää tilaa, missä ohjausta annetaan.
Dokumenttianalyysi
Dokumenttianalyysi on arviointiprosessin aikana käytettävä järjestelmällinen menetelmä, joka auttaa
hankkimaan, arvioimaan ja tulkitsemaan eri kirjallisista, visuaalisista ja muista materiaalilähteistä (pöytäkirjat, raportit, kuvat, nauhoitteet, jne.) saatavaa tietoa.
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Opinto-ohjaus
Ohjaus aikuiskoulutuksessa on prosessi, joka tukee koulutuksen aloittavia tai siihen osallistuvia aikuisia. Siihen kuuluu tietoa ja ohjausta ennen koulutusprosessin aloitusta (soveltuvan koulutusohjelman ja
sitä tarjoavan organisaation valinta, pääsyvaatimuksiin tutustuminen, itse koulutusprosessi jne.), koulutusprosessin aikana (miten oppiminen järjestetään, miten oppimisvaikeuksista selvitään jne.) sekä
koulutusprosessin päättyessä (saavutusten arviointi, jatko-opiskeluvaihtoehdoista päättäminen, työllistymismahdollisuudet, jne.).
Ammatillinen aikuisohjaus
Ammatilliseen aikuisohjaukseen kuuluu sarja toimenpiteitä, jotka tukevat opetuksen aloittavia tai siihen
osallistuvia aikuisia. Nämä toimenpiteet sisältävät tietoa ja ohjausta ennen koulutusprosessin aloitusta
(soveltuvan koulutusohjelman ja sitä tarjoavan organisaation valinta, pääsyvaatimuksiin tutustuminen,
itse koulutusprosessi jne.), koulutusprosessin aikana (miten oppiminen järjestetään, miten oppimisvaikeuksista selvitään jne.) sekä koulutusprosessin päättyessä (saavutusten arviointi, jatko-opiskeluvaihtoehdoista päättäminen, työllistymismahdollisuudet, jne.). Ammatilliseen aikuisohjaukseen kuuluu myös
tietojen ja neuvojen välitystä. Niiden avulla aikuiset voivat tehdä tietoisen valinnan ammatillisesta (työ)
elämästään; minkätyyppiseen työhön he kokevat kykenevänsä ja minkä tyyppinen työ täyttää heidän
odotuksensa.
Ammatillinen aikuisohjaus yhdistää kolme toisiinsa liittyvää aluetta: henkilökohtaisen kehittymisen, urakehityksen sekä aikuiskoulutuksen. Viimeisin alueista korostuu kaikkein eniten.
Arvioinnin asiantuntija
Arvioinnin asiantuntija on vertaisarviointiryhmän jäsen, jolla on arvioinnin erityisosaamista ja asiantuntemusta. Vertaisarvioijan tehtävien hoitamisen lisäksi arvioinnin asiantuntija valmistelee vertaisarviointikäynnin kysymykset, vetää vertaisarviointiryhmän sisäisiä tapaamisia käynnin aikana ja toimii käynnin
päätteeksi ohjauspisteen edustajien kanssa toteutettavan kommunikatiivisen validointitilaisuuden puheenjohtajana. Hän voi myös opastaa tai avustaa vertaisarviointiryhmän koordinoijaa vertaisarviointiraportin laatimisessa.
Kohderyhmä
Kohderyhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtenäisen ihmisjoukon käymää keskustelua, joka keskittyy ennalta määrättyyn aiheeseen ja seuraa etukäteen asetettua suunnitelmaa. Tätä menetelmää käytetään useimmiten yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa sekä laadullisen tutkimuksen menetelmänä.
Formatiivinen arviointi
Formatiivinen arviointi tarkoittaa arvioinnin kohteen kehittämiseen tähtäävää jatkuvaa (ohjaavaa) arviointia. Kohteena voi olla esimerkiksi jokin laadun osa-alue, koko organisaatio, koulutusohjelma, hanke,
tuote, toimenpide, toimintaperiaate tai yksittäinen henkilö.
Formatiivisen arvioinnin päätavoitteena on tukea jatkuvaa kehittämistä ja kestävää kehitystä (kun taas
summatiivinen arviointi kohdistuu laadun varmistamiseen ja valvontaan). Sen avulla voidaan vaihtaa
ja jakaa tietoa sekä tarjota palautetta henkilöstölle, asiakkaille sekä muille toimijoille ja asianosaisille.
Eurooppalaisessa vertaisarvioinnissa formatiivisen arvioinnin tulokset on tarkoitettu ensisijaisesti arvioinnin kohteena olevalle organisaatiolle sisäisen laadun kehittämistyön tueksi.
Ohjauspiste
Ammatillista aikuisohjausta harjoittavia organisaatioita/instituutioita/yksikköjä kutsutaan ohjauspisteiksi.
Ohjauspisteet tarjoavat aikuisille ilmaista, puolueetonta, luottamuksellista, kokonaisvaltaista ja laadukasta tietoa ja ohjausta koulutuksesta ja oppimisesta. Ne tiedottavat ja ohjaavat ennen koulutusohjelmaa, sen aikana sekä koulutusprosessin päättyessä. Ohjauspisteet tarjoavat tietoa ja ohjausta eri
tavoin: henkilökohtaista ohjausta, tiedotusta ja ohjausta puhelimitse, kirjallista ohjausta – tavallisen postin ja sähköpostin välityksellä sekä tiedotusmateriaalien kautta. Mikäli on erikseen sovittu, ryhmäkonsultaatiot ja konsultoinnit ohjauspisteen ulkopuolella ovat myös mahdollisia. Ohjauspisteet palvelevat
kaikkia aikuisia, mutta erityishuomio on osoitettu niille aikuisryhmille, jotka ovat syrjäytymisuhan alaisia,
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joilla on vaikeuksia päästä koulutuksen piiriin, ovat vähemmän kouluttautuneita ja vähemmän aktiivisia
koulutuksensa suhteen.
Ohjauspisteet voivat myös välittää tietoa ja ohjausta, joka antaa aikuisille mahdollisuuden tehdä tietoisen päätöksen heidän ammatillisesta urastaan.
Vertaisarviointioppaassa termiä ”ohjauspiste” käytetään tarkoitettaessa instituutioita, jotka ovat vastuussa ammatillisesta aikuisohjauksesta.
Ohjauspisteverkosto
Samankaltaisten ohjauspisteiden/organisaatioiden epämuodollinen tai muodollinen yhteistyö.
Verkostolla on yhdessä sovitut tavoitteet ohjaustoimenpiteissä, yhteiset työskentelyperiaatteet ja erilaiset muut yhteisesti sovitut toimenpiteet.
Ohjausprosessi
Prosessi, johon ohjaaja ja ohjausta vastaanottava henkilö osallistuvat tavoitteenaan se, että asiakas
saa asianmukaista apua (tietoa, neuvoja, ohjausta…).
Sidosryhmät (ammatillisessa aikuisohjauksessa)
Ryhmät, joilla on vaikutusta tai ovat kiinnostuneita jostakin ohjauksen aspektista: ohjauspalveluiden
potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat, entiset asiakkaat, ohjaajat, ohjauspisteen johtajat, muut työntekijät,
sosiaaliset partnerit, erityisesti ammattiliitot, ympäröivän alueen ohjauspisteet, ympäröivän alueen kehitysinstituutit, opetusviranomaiset jne.
Sidosryhmät ovat niitä, joita kiinnostaa yhteistyö ohjauspisteen kanssa, sekä niitä, jotka jo ovat yhteistyössä ohjauspisteen ohjaajien kanssa.
On erittäin suositeltavaa, että eri sidosryhmät osallistuvat koko arviointiprosessiin. Ensinnäkin laadukas
arviointi edellyttää sidosryhmien mukanaoloa. Lisäksi sidosryhmien merkitystä laadun varmistamisessa
ja kehittämisessä on toistuvasti painotettu eurooppalaisen ja kansallisen tason ammatillisen koulutuspolitiikan keskeisenä linjauksena.
Ohjauspisteen johto
Organisaation johtamisesta vastaava(t)henkilö(t), joita ovat esimerkiksi rehtorit, johtajat jne. sekä osastojen johtajat ja muut päälliköt (kuten talous- ja laatupäälliköt).
Vertaisarviointi
Vertaisarviointi on ulkoinen arviointimenetelmä, jolla pyritään tukemaan laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa ohjauspisteessä.
Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan ohjauspisteen eri
toimintojen laatua. Yleensä vertaisarvioijat vierailevat arvioinnin kohteena olevassa ohjauspisteessä
sitä arvioidessaan.
Vertaisarvioinnin fasilitaattori
Vertaisarvioinnin fasilitaattori vastaa vertaisarviointikäynnin järjestelyistä ja sujuvuudesta arvioinnin
kohteena olevassa ohjauspisteessä. Hän huolehtii vertaisarvioijien valinnasta ja kutsumisesta hyvissä
ajoin, itsearviointiraportin valmistumisesta ja lähettämisestä vertaisarvioijille sekä vertaisarviointikäynnin valmisteluista ja toimii myös ensisijaisena yhteyshenkilönä ohjauspisteen edustajien ja vertaisarviointiryhmän välillä koko vertaisarvioinnin ajan.
Vertaisarviointiraportti
Vertaisarviointiraportti on vertaisarvioijien laatima vertaisarvioinnin kirjallinen loppuasiakirja. Tavallisesti
raportin kirjoittaa vertaisarvioinnin koordinoija vertaisarvioijien muistiinpanojen ja sisäisten keskustelu-
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jen sekä kommunikatiivisen validoinnin tulosten pohjalta arvioinnin asiantuntijan avustamana. Kaikki
vertaisarvioijat osallistuvat vertaisarviointiraportin laatimiseen, ja lopputuloksesta vastaa koko vertaisarviointiryhmä.
Vertaisarvioijat
Vertaisarvioijat ovat pääosin muiden ohjauspisteiden tai oppilaitosten palveluksessa olevia arvioinnin
kohteena olevan organisaation henkilöstön kollegoja (ohjaajia, johtajia, muuta henkilökuntaa). He ovat
ohjauspisteen ulkopuolisia henkilöitä, jotka työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Arvioijat ovat itsenäisiä ja arvioivat vastaavalla organisaatiotasolla olevien henkilöiden toimintaa.
Vertaisarvioijia kutsutaan toisinaan myös ”kriittisiksi ystäviksi”.
Vertaisarviointiverkosto
Vertaisarvioinnit toteutetaan useimmiten ohjauspisteiden tai oppilaitosten verkostoissa. Verkosto on voitu perustaa nimenomaan vertaisarviointeja varten, tai jokin vakiintunut verkosto on voinut ryhtyä toteuttamaan vertaisarviointeja. Vertaisarviointiverkostot voivat tarjota arvokkaita keinoja hyvien käytäntöjen
vaihtamiseen ja koko ammatillisen aikuisohjaussektorin yhteiseen kehittämistyöhön.
Vertaisparit (neljän tai useamman vertaisarvioijan arviointiryhmille)
Vertaisparit ovat kahden vertaisarvioijan muodostamia tiimejä. Kaikkeen tiedonkeruuseen olisi hyvä
osallistua aina kaksi vertaisarvioijaa. Tämä on oikeudenmukaisen ja tasapuolisen prosessin keskeinen
edellytys, koska subjektiivisten ja mielivaltaisten arvioiden todennäköisyys pienenee huomattavasti, kun
arvioijia on kaksi (ns. kaksinkertaisen valvonnan periaate). Lisäksi kaksi henkilöä kykenee omaksumaan enemmän tietoa kuin yksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vertaisarviointiryhmä jakautuu
vertaispareiksi, jotka toteuttavat samanaikaisesti eri tehtäviä tehostaen siten prosessin toteutusta.
Markkinointitoimenpiteet ohjauksessa
Suunniteltuja toimenpiteitä, joilla tiedotetaan kaikkia potentiaalisia aikuisryhmiä aikuisohjauksen mahdollisuuksista paikallistasolla sekä myös suunniteltuja markkinointitoimenpiteitä eri medioissa ja paikoissa, tarkoituksenaan erityisesti markkinoida ohjaustoimenpiteitä. Markkinointitoimenpiteitä toteutetaan eri tavoilla aikuisten eri kohderyhmille ja ne sisältävät myös tietoa ja ohjausta, jonka avulla aikuiset
voivat tehdä tietoisen päätöksen ammatillisesta työelämästään tai urakehityksestään.
Arviointialue
Arviointialueet ovat sisällöltään kokonaisuuksia. Ne käsittävät (esimerkiksi laadunarvioinnin mallissa)
kaikki eri aspektit, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa ja kehittäessä koulutusorganisaation työn
laatua.
Arviointialue ohjauspisteiden laatumallissa
Arviointialueet ovat sisällöltään kokonaisuuksia. Ne käsittävät kaikki eri aspektit, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa ja kehitettäessä ohjauspisteiden työn laatua.
Laadunmittaus
Väline määritellyn laatustandardin ”mittaamiseen”. Laatustandardin luonteesta riippuen kriteeri voi olla
joko numeerinen tai kuvaava. Kriteeri siis edustaa laadunvarmistuksen ja laadun kehityksen toimenpiteiden keskeisiä periaatteita yksittäisellä arviointialueella. Ne ovat tietyllä tavalla lähtökohta, joka asetetaan saavutettavaksi tavoitteeksi, jotta päästään määriteltyyn laatustandardiin.
Laadun indikaattorit
Laadun indikaattorit ohjaavat meitä tarkastelemaan niitä laadun tärkeitä aspekteja, jotka määrittävät
tarkasteltavan alueen yksityiskohtaisemmin. Ne ovat tarpeellisia arvioitavien laadun aspektien yksityiskohtaisemmassa määrittelyssä, jotta asetettu laatustandardi voidaan saavuttaa.
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Ammatillisen aikuisohjauksen laatu
”Laatu” on yleinen ja kontekstista riippuvainen termi. Se voidaan rinnastaa tavoitteiden täyttymiseen.
Toisin sanoen laatu on koettu todellisuus mitattuna odotuksia (tavoitteita) vastaan. Eurooppalaisen tason vertaisarvioinnin menettelyä varten on määritetty merkittäviä arviointialueita. Ne osoittavat, mitä
laatu on ammatillisessa aikuisohjauksessa.
Laatukriteeri
Ilmaisut, jotka kuvaavat tietyn toimenpiteen, organisaation, koulutusohjelman, järjestelmän, jne. tärkeimpien aspektien odotettua/toivottua laatua.
Laatukriteeri ohjauksessa
Määriteltäessä laatua ohjauksessa, laadun kriteeri voi laajimmassa merkityksessään olla määritelty ilmaisuina, jotka kuvaavat ohjaustoimenpiteen, sen tulosten ja vaikutusten tärkeimpien aspektien
odotettua/toivottua laatua. Yleisimmällä tasolla laadun standardien muodostaminen auttaa löytämään
vastauksen siihen, minkä tyyppisiä ohjaustoimenpiteitä halutaan aikuisohjaukseen, oli kyseessä sitten
yksittäisen ohjaajan, ohjauspisteen tai kansallisen aikuisohjauksen kehittämisen taso.
Ohjauspisteen itsearviointi
Itsearviointi on ohjauspisteen itsensä toteuttama arviointi. Se on keskeinen ohjauspistetason laadunvarmistamisen ja -kehittämisen edistämisessä. Itsearvioinnin tekeminen on vertaisarvioinnin toteuttamisen
edellytys, sillä itsearviointiraporttiin kirjatut arviointitulokset muodostavat perustan vertaisarvioinnille.
Itsearviointiraportti
Itsearviointiraportti on vertaisarvioinnin keskeinen tausta-asiakirja, joka sisältää ohjauspisteen ennen
vertaisarviointia suorittaman itsearvioinnin tulokset.
Summatiivinen arviointi
Summatiivisella arvioinnilla pyritään muodostamaan lopullinen arvio arvioinnin kohteen laadusta ja käyttökelpoisuudesta. Kohteena voi olla esimerkiksi jokin laadun osa-alue, koko organisaatio, koulutusohjelma, hanke, tuote, toimenpide, toimintaperiaate tai yksittäinen henkilö. Laadunvalvontaan ja ulkoiseen
tulosvastuuseen kohdistuvassa summatiivisessa arvioinnissa käytetään usein määrällistä ja vertailevaa
tietoa, jonka pohjalta annetaan suosituksia mahdollisista toimista, kuten arvioinnin kohteen ylläpitämisestä, laajentamisesta tai supistamisesta. Siten summatiiviset arvioinnit tukevat myös poliittisten päättäjien ja rahoittajien päätöksentekoprosessia.
Triangulaatio
Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisia menetelmiä ja lähteitä yhdistelevää menettelytapaa. Erilaisten menetelmien ja lähteiden hyödyntäminen tiedonkeruussa auttaa
osaltaan takaamaan arvioinnin laadun niin puolueettomuuden, luotettavuuden kuin paikkansapitävyydenkin kannalta. Keräämällä vertaisarviointikäynnin aikana erilaisia näkökulmia eri sidosryhmiltä vertaisarviointiryhmä kykenee muodostamaan tarkemman ja kattavamman kokonaiskuvan asiasta.
VET
VET on lyhenne ammatillisen koulutuksen englanninkielisestä vastineesta ”Vocational Education and
Training”.
Uraohjaus
Uraohjaukseen kuuluu niiden tietojen ja neuvojen välittämistä, joiden avulla aikuiset voivat tehdä tietoisia päätöksiä ammatillisesta uratyypistään – riippuen siitä mihin heidän kykynsä riittävät ja minkä tyyppinen ura täyttää heidän odotuksensa. Uraohjaus sisältää ammatillisen arvioinnin mahdollisuuden – testejä koskien kiinnostuksen kohteita; soveltuvuustestejä, jotka auttavat ohjaamaan ja suunnittelemaan
urapolkua, auttavat päätöksenteossa ja koulutuspolun suunnittelussa suhteessa yksittäisen henkilön
ammatti/työuran kehitykseen jne.
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