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Vertaisarvioinnin merkitys 

 
Vertaisarviointi tukee kehittämistyötä ja vertaisoppimista. Vertaisarviointia käytetään toteutustavaltaan 
hieman erilaisina kansallisessa ja kansainvälisessä kehittämistyössä. Suomessa kehittämistyössä 
vertaisarviointia on toteutettu esimerkiksi oppilaitoksen sisäisesti eri tutkintoalojen välillä että ulkoisena 
arviointina.  
 
Vertaisarviointi on vertaiskehittämisen, hankkeiden verkostoitumisen, tulosten levittämisen ja jatkuvan 
kehittämisen kannalta tehokas menetelmä. Vertaisarvioinnin on koettu lisänneen kokeiluhankkeiden välistä 
kokemusten jakamista, verkostoitumista ja toisilta oppimista. Vertaisarviointi on tukenut oppilaitoksen 
sisäistä tiedottamista, mallintamista ja mallin käyttöönottoa. Vertaisarvioinneissa on haastateltu 
organisaation johtoa ja organisaation johto on ollut kuuntelemassa vertaisarviointipalautetta.  
 
Vertaisarvioiti perustuu arviointikriteeristöön. Vertaisarviointiin perehdyttäminen vaatii ohjaamista ja 
vertaisarvioinnin koordinoinnin haltuunottoa voidaan tukea täsmäkoulutuksella ja mentoroinnilla. Yleinen 
kouluttaminen ja tiedottaminen vertaisarvioinnista lisää tietoisuutta vertaisarvioinnista arvioinnin ja 
kehittämisen menetelmänä. 
 

 
 
 

Vertaisarviointi vertaisarvioitavan kohteen ja arvioijien näkökulmasta 
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Vertaisarvionti koordinoinnin näkökulmasta

 
 
 

          
          
          
          

  
  

VAIHE 1  
ETUKÄTEISVALMISTELUT 

 

VAIHE 2  
PEREHDYTYS 

Koordinaattori Arvioinnin kohde Koordinaattori Arvioijat 

Mitä arvioidaan? 
Milloin arvioidaan? 

 
Ohjeistukset, mittaristot, 

sähköiset alustat 

Kuka arvioi? 
 

Perehdyttäminen Vertaisarviointiin ja 
vertaisarvioinnin 
kohteeseen sekä 

Itsearviointiin 
perehtyminen 

Mitä kehitetään? 
 

Mitä kysytään? 
 VAIHE 3 

VERTAISARVIOINTIPÄIVÄ(T) 
 

Haastattelut 

Raportin 
kirjoittaminen 

Palautekeskustelu 

Itsearviointi 

Vertaisaoppiminen 

VAIHE 4 
Vertaisarviointipäivien jälkeen 

 

Lopullinen 
vertaisarviointiraportti 

 

Koordinaattori 

Vertaisarvioijat 

Vertaisarvioinnin 
kohde 

Muokkaa 

Kommentoivat 
ja hyväksyvät 

Hyväksyy ja vie 
sähköiselle 

alustalle 

Vertaisarviointiraportti on kaikkien samantyyppistä  
kehittämistyötä tekevien hyödynnettävissä 

 

VAIHE 5 
Kehittämissuunnitelma, mallintaminen ja 

vertaiskehittäminen 
 

Vertaiskehittäminen eri toimijoiden kesken 
yhteisistä haasteista, mahdollisuuksista ja 

intresseistä käsin 
 

Hyvät käytännöt 
kaikkien käyttöön 
valtakunnallisesti 

Toiminnan 
kehittäminen  

Kehittämissuunnitelman 
tekeminen 

Koordinaattori 
Vertaisarvioinnin 

kohde 

Toiminnan 
mallintaminen 

Minkä tahojen kannattaa 
tehdä yhteistyötä? 

Vertaisarvioijat 

Koordinaattori 

Vertaisarvioijat 

Vertaisarvioinnin 
kohde 

Haastateltavat 

Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen 
omassa organisaatiossa 
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ENNEN VERTAISARVIOINTIA 
Vaihe 1 Etukäteisvalmistelut 
Vaihe 2: Perehdytytys 
 

1. ETUKÄTEISVALMISTELUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

1.1 Koordinaattorin tehtävät  

Yleiset valmistelut 

 Vertaisarviointiin liittyvien ohjeistusten päivittäminen sekä yhteisen sähköisen 
vertaisarviointisivuston luominen. 

o Esimerkiksi: 
 http://toplaaja.wikispaces.com/Vertaisarviointi 
 http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/Vertaisarviointi 

 

Wikispace sivuston käyttäminen 

Wikispace sivuston hyödyntäminen 

 Aikataululutus 

VAIHE 1: ETUKÄTEISVALMISTELUT 

Sähköinen sivusto 

esim. wikispaces 

Mittaristo 

Aikataulupohja 

Aikataulutarkennukset 

Itsearviointi 

Koordinaattori Arvioinnin kohde 
Mitä arvioidaan? 

Kriteereistä sopiminen 

Itsearvioinnin tekeminen 

kriteeristön pohjalta 

Milloin arvioidaan? 

Aikataulutus: 

Mitä haluan 

kehittää? 

Itsearviointi Ohjeistus: mahdollisimman laaja 
itsearviointi 

Sisäinen 

vertaisarviointi? 

Tiedon keruu? 

OHJE:  
Ryhmähaastatteluun 3-5 hlö 

Vertaisarviointipäivän 

valmistelut 
Haastateltavat, tilat, ruokailu 

http://toplaaja.wikispaces.com/Vertaisarviointi
http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/Vertaisarviointi
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 Kriteerit 

 Itsearviointi ja muu etukäteismateriaali 

 Palauteraporttipohja 

 Kysymyspohja 

 Valmis raporttipohja, arvioinnin kohteen sinne viemänä tai arvioinnin kohteen luvalla 
hyväksynnän jälkeen 
 

 Wiki-sivuille ei viedä 
Haastateltavien nimiä, ilman lupaa (tavoitteena on, etteivät raportin vastaukset 
yksilöidy haastateltuihin) 

o Haastattelukysymyksiä 
o Keskeneräistä raporttia 

 

 Käytettävästä mittaristosta sopiminen. Mittariston toimittaminen vertaisarvioinnin kohteelle 
sähköpostitse tai vertaisarvioinnille luotujen wikisivustojen kautta. 

o Esimerkiksi:  
 http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/Mittaristot 
 http://toplaaja.wikispaces.com/Mittaristot 

 
 

Mitä arvioidaan? 

 Koordinaattori pyytää arvioinnin kohdetta valitsemaan mittaristosta arvioitavat alueet sekä 
valitsemaan arvioitavat koulutusalat. 

o Miksi?  
 Mittaristosta arvioitavien kohteiden rajaaminen mahdollistaa  syvemmän ja 

laajemman arvioinnin muutoin tiukassa aikataulussa 
 Vertaisarvioijaksi osallistujien intresseissä on usein kehittää omassa toiminnassaa 

tiettyjä osa-alueita ja haluavat tästä syystä päästä arvioimaan ja oppimaan tähän 
alueeseen liittyviä kysymyksiä. 

 Arvioinnin kohteena olevien koulutusalojen valitseminen vaikuttaa usein 
vertaisarvioijien saamiseen, sillä usein vertaisarvioijat haluavat kehittää omassa 
toiminnassaan tiettyä koulutusalaa. 
 

Aikataulusta sopiminen 

 Sopii arvioitavan kohteen kanssa vertaisarvioinnin toteuttamisen ajankohdasta. 

 Koordinaattori sopii arvioitavan kohteen kanssa, mihin mennessä itsearviointi tulee olla tehtynä ja 
toimitettuna koordinaattorille tai yhteiselle sähköiselle portaalille.  

 Ohjaa, seuraa ja suunnittelee yhdessä arviointikohteen kanssa sellaisen aikataulun, että kaikki 
mahdollinen aika tulee hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. 

 

Kuka arvioi? 

 Koordinaattori tiedottaa ja kyselee aktiivisesti vertaisarvioijia sekä havainnoijia.  

 Tiedotuksessa kerrotaan: 
o Lyhyesti, mistä vertaisarvioinnista on kyse 
o Mitä arviointiin osallistuva vertaisarvioinnista hyötyy 
o Rohkaistaan uusia osallistumaan 
o Arvionnin kohde (kriteerien osa-alue, valitut koulutusalat) 
o Vertaisarvioinnin aikataulu 
o Mistä löytyy lisää tietoa vertaisarvioinnista 

 
Mitä yhden päivän vertaisarvioinnin onnistuminen erityisesti vaatii? 

 Huolellista aikataulun suunnittelua 

 Laaditussa aikataulussa pysymistä 

http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/Mittaristot
http://toplaaja.wikispaces.com/Mittaristot
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 Itsearviointimateriaaliin perehtymistä huolella 

 Itsearvioinnin pohjalta tehtyjen havaintojen kirjaamista raporttipohjaan ennen vertaisarviointipäivää 

 Kysymysten on oltava valmiita 

 Vertaisarvioijien kykyä kirjalliseen raportointiin, sillä koordinaattori ei ehdi keskittymään raportin 
muokkaamiseen yhtä paljoa kuin kahden päivän vertaisarvioinnissa 

 
 
 

1.2 Arvioitavan kohteen tehtävät  

Mitä arvioidaan? 

 Arviointiajankohdasta päättäminen 

 Valitsee mittaristosta arvioitavat alueet (sekä arvioitavat koulutusalat) 

 Päättää, pyydetäänkö vertaisarvioinnissa kehittämisideoita. Yleisenä käytäntönä on, että 
kehittämisideoita pyydetään. 
 

Itsearviointi 

 Arvioinnin kohde tekee itsearvioinnin 
o Laajuutta itsearviointiin saa  

 ryhmähaastatteluilla 
 koulutusalojen välisellä sisäisellä vertaisarvioinnilla, jonka avulla tuotetaan osana 

ulkopuolisille vertaisarvioijille itsearviointiaineistoa. 

 Arvioitava kohde toimittaa muut tarvittavat materiaalit koordinoijalle tai yhteisesti sovitulle 
sähköiselle alustalla kuten vertaisarviointiin luoduille wikispace-sivuille. 

o Esimerkiksi: 
http://toplaaja.wikispaces.com/Vertaisarviointi+Rovaniemen+koulutuskuntayhtym%C3%A4n
%2CLapin+ammattiopiston%2Csosiaali-+ja+terveysalan+perustutkinnon+21-22.9.2011 

 
 

 
 

http://toplaaja.wikispaces.com/Vertaisarviointi+Rovaniemen+koulutuskuntayhtymän%2CLapin+ammattiopiston%2Csosiaali-+ja+terveysalan+perustutkinnon+21-22.9.2011
http://toplaaja.wikispaces.com/Vertaisarviointi+Rovaniemen+koulutuskuntayhtymän%2CLapin+ammattiopiston%2Csosiaali-+ja+terveysalan+perustutkinnon+21-22.9.2011
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2. PEREHDYTYS    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Koordinaattorin tehtävät  

 

Perehdytys 

 

 Arvioijat ja havainnoijat perehdytetään vertaisarviointiprosessiin 
o yhdessä tapaaminen tai esimerkiksi ACP:n välityksellä 

 Arvioijille ja havainnoijille toimitetaan vertaisarviointimateriaali  
o aikataulutus 
o itsearviointi  

VAIHE 2: PEREHDYTYS 

PEREHDYTYS 

Koordinaattori Arvioijat 

Kuka arvioi? 

Googledocs 

Arvioijien rekrytointi Mitä organisaationi hyötyy 

arviointiin osallistumisesta? 

Miksi 

osallistuisin?  

Perehdytys 

Mitä ja miten arvioidaan? 

Arvioijien ja havainnoijien roolit. 

Materiaaliin ja aikatauluun 

perehdyttäminen. 

Oma roolini arvioinnissa? 

Itsearviointiin ja 

etukäteismateriaaliin 

perehtyminen 

Googledocsin luominen 

Kysymys- ja vastauspohjan vieminen 

ACP? Meeting? 

Gmail osoitteiden antaminen 

koordinaattorille 

Googledocsin käytön opettelu 

Kysymysten valmistaminen 

haastatteluihin 

5-10 ?/ 45 min /ryhmä  

Kysymysten valmistelu 

haastatteluparin kanssa 

googledocsiin 

Kysymysten valmistumisen 

seuraaminen 

Raportin kirjoittaminen 

itsearvioinnin ja 

etukäteismateriaalin pohjalta 

Raporttipohjaan huomioiden 

kirjaaminen kysymyksiä 

tehdessä asioista, jotka jo 

tiedetään 

Itsearvioinnin pohjalta tehtyjen 

havaintojen kieliasun 

muokkaaminen yhtenäiseksi ja 

kehittämistyöhön innostavaksi 
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o muu etukäteismateriaali  
 

Koordinaattorin muita tehtäviä 

o Aikatauluttaa kysymysten teon  
o Tarkastaa, että kysymykset ovat valmiita 
o Kokoaa kysymykset valmiiksi haastatteluittain 
o Tekee valmiin pohjan, jossa arviointikohteena olevien otsikoiden alle on koottu siihen 

kuuluvat kysymykset ja vastauskohdat 
o Vie raporttipohja googledocsiin 

2.2 Vertaisarvioijien ja havainnoijien tehtävät 

 Varata riittävästi aikaa kalenterista vertaisarviointiin ennen vertaisarviointia sekä itse 
vertaisarviointipäivään/päiviin 

 Perehtyä toimitettavaan materiaaliin:  
o itsearviointi sekä muu toimitettu materiaali 
o aikataulutus ja ohjeet 
o palauteraporttipohja 

2.3 Vertaisarviointiin valmistautuminen yhdessä koordinaattorin ja vertaisarvioijien kanssa 

 Yhdessä tavaten/ACP:n välityksellä/pareittain sovitun aikataulun mukaisesti 

 Havainnoijat voivat halutessaan osallistua kysymysten työstämiseen 

 Käydään läpi vertaisarviointipäivän aikataulutus 

 Kysymysten työstämisen ohjeistaminen  
o Haastatteluparien valitseminen 
o n. 5-10 kysymystä/45 minuutin haastatteluryhmä 
o n. 10-15 kysymystä/45 minuutin yksilöhaastattelu 
o Kysytään, mitä ei tiedetä – ei kysytä sitä, mikä jo varmaksi tiedetään itsearvioinnin pohjalta, 

ellei ole perusteltua syytä kysyä tiedettyä asiaa (Perusteltu syy voi olla esimerkiksi 
haasteiden esille tuominen sekä mallintamisen, jalkauttamisen ja kehittämisen edistäminen 
kysymysten avulla eri toimijoille, kuten organisaation johdolle) 

o Kysymysten muokkaaminen siten, että ne ovat haastateltavalle sopivia ja ymmärrettäviä 
o Lopuksi kultakin haastateltavalta ryhmältä on hyvä kysyä, mitä hyvää ja mitä kehitettävää 

arvioitavassa toiminnassa heidän mielestään on 
o Googledocsia voidaan hyödyntää kysymysten muokkaamisessa 

 Kaikki näkevät, missä vaiheessa kysymysten työstäminen on  
 Googledocsin luomisen ohjeistus 

 Esimerkki: 

 http://www.youtube.com/watch?v=gq4ZmruVSbs&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=pJmVsaXmC6M 

 

 Sovitaan, kumpi pareista toimii pääasiallisena haastattelija ja kumpi kirjaa vertaisarviointipäivänä 
o Koordinaattori merkkaa tämän sähköiselle alustalle, jossa on vertaisarvioinnin aikataulutus 

 

Itsearvioinnin hyödyntäminen ennen arviointia 

- Vertaisarvioijat kokoavat kysymyksiä tehdessään raporttipohjaan valmiiksi jo tiedetyt asiat 
o ”Itsearvioinnin mukaan…” 

Koordinaattorin tehtäviä 

 Varmistaa, että kysymykset ovat koottuna raporttipohjan otsakkeiden alle 

 Stilisoi valmiiksi itsearvioinnin pohjalta vertaisarvioijien raporttipohjaan nostamat 
asiatVERTAISARVIOINTI 

3. VERTAISARVIOINTIPÄIVÄ(T) 

http://www.youtube.com/watch?v=gq4ZmruVSbs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pJmVsaXmC6M
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VAIHE 3: VERTAISARVIOINTIPÄIVÄ(T) 

1. PORRAS: Haastattelut 

Päähaastattelija keskittyy 
vuorovaikutukseen 

Haastattelu pari kirjaa huomiot 
valmiiseen kysymys-vastauspohjaan 

Havainnoija seuraa kirjaa halutessaan 
havaintoja 

Haastateltavat kokevat tulevan 

kuulluksi ja kokevat voivansa vaikuttaa 

toimintaan, jossa ovat mukana 

Kehittämistoimijat kertovat 

toiminnastaan ulkopuolisille – tämä 

tukee toiminnan mallintamista 

Organisaation johto kertoo, miten 

kehittämistoiminta sijoittuu 

organisaation toimintaan ja miten 

toiminta jalkautetaan 

Koordinaattori toimii tarvittaessa 
kirjurina, seuraa aikataulua ja 
kirjauksia googledocsin kautta, 
muokkaa raporttia 

2. PORRAS: Raportin kirjoittaminen 

Raportti kirjoitetaan valmiiseen pohjarunkoon 
Kirjaamaan ne asiat, joista arvioitava kohde on pyytänyt 
vertaisarviointia. 
Arviointi eri osapuolten näkökulmista ja arviointi 
kokonaisuudessaan 
 

Arvioinnin perusrunko: 
”Itsearvioinnin mukaan…” 

”Haastattelujen perusteella…” 
”Arvioijien näkemyksen mukaan…” 

SWOT osioon keskeiset vahvuudet, kehittämiskohteet, 

mahdollisuudet ja uhat 

Koordinaattori: 
Seuraa edistymistä ja aikataulussa pysymistä 
Muokkaa raportin tekstiä ymmärrettäväksi ja kieleltään 
selkeäksikokonaisuudeksi sekä kehittämistyöhön kannustavaksi 
 

Minkä perusteella arvio tehdään 
Onko tieto ristiriitaista 
Mikä on jäänyt epäselväksi 

Huomioiden kirjaaminen 
haastatteluparin kanssa:  
Haastateltujen vastausten syvällisempi 
analysointi ja kokonaishavainnointi 

Huomioiden kirjaaminen uudelleen 
muodostetuissa ryhmissä:  
Tiedon jakaminen ja vertaisoppiminen 

Raportin ristiin kommentointi ja 
keskeisten havaintojen esille 
nostaminen: 
Kehittämiskohteet, mallintamisen 
haasteet, vertaisoppiminen 

Kokonaiskuva, missä vaiheessa 

kehittämishanke ja sen mallintaminen on. 

Mitä siirrettävää valtakunnallisesti 

kehittämistoiminnasta 

3. PORRAS: Palautekeskustelu 

Läsnä: vertaisarvioijat, kehittämistoiminnasta vastaavat, organisaation 
johto, kehittämistoiminnan eri osapuolet ja muut tuloksista kiinnostuneet 

Annetaan SWOT palaute suullisesti kokonaisuudessaan, jonka jälkeen 
kommentointia ja keskustelua 

Koordinaattori huolehtii, että palautekeskustelu on  
kehittämistoimintaan innostavaa ja vertaisoppimista tukevaa. Kertoo 
valtakunnallisesti ajankohtaisista asioista 

Kehittämissuunnitelma 

Mallintamisen kokonaisuuden 
hahmottaminen 

Arvion vahvistaminen, 
kannattaako toiminta ottaa 
pysyväksi toimintamalliksi ja mitä 
pitää huomioida sen 
mahdollistamiseksi 

Vertaisoppiminen 

Koordinaattori 

Vertaisarvioijat 

Vertaisarvioinnin 

kohde 

Haastateltavat 
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3.1 Vertaisarviointipäivien aikataulutusesimerkit 

 

Kahden päivän vertaisarviointi 

Ensimmäinen päivä  klo  paikka osallistujat  

Tapaaminen, aamukahvit, orientoituminen 

vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset 

8.30- 9.00  Arvioijat ja arvioitavan hankkeen 

edustajat yhdessä 

Tutustuminen kokeiluhankkeeseen ja siinä 

kehitettyihin malleihin 

9.00 – 9.30   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen 

edustajat yhdessä 

Haastattelujen suunnittelu, raportin kirjoittaminen 

itsearvioinnin pohjalta  

9.30 – 11.00   Arvioijat 

Lounas  11.00 - 12.00   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen 

edustajat yhdessä 

Jakaantuminen haastattelijaryhmiin    

 Työelämänedustajien haastattelut 
12.00 - 12.45   Haastattelupari 1 

 Opettajien haastattelu 
12.00 - 12.45   Haastattelupari 2 

 Opiskelijoiden haastattelu 
13.00 – 13.45  Haastattelupari 1 

 Hankekoordinaattorin ja hanke-edustajien 

haastattelu 

13.00 – 13.45  Haastattelupari 2 

Kahvi ja välikeskustelu 13.45 – 14.15   

 Organisaatiojohdon haastattelu 
14.15 – 15.00  Haastattelupari 1 

 Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin 

kanssa 

14.15 – 15.00  Haastattelupari 2 

 Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin 

kanssa 

15.15 – 16.00  Haastattelupari 1 

 Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin 

kanssa 

15.15 – 16.00  Haastattelupari 2 

Majoittautuminen  16.00 -17.00    

Kokemusten koontia, raportointitilanteen katsominen 

yhdessä. Seuraavan päivän aikataulusta sopiminen.  

 

17.00 - 18.00   

Päivällinen (omakustanne) ja kokemusten koontia 19.00 - 20.30   

Toinen päivä     
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Yhteinen keskustelu  

Yhteenveto ja loppuraportti 

9.00-9.15  Arvioijat 

Raportin kirjoittaminen sekoitettujen 

haastatteluparien kanssa 

9.15-10.30   

Kirjatun raportin ristiinkommentointi 10.30-11.30   

Palautteen antamisesta sopiminen ja 

siihenvalmistautuminen 

11.30-12.00   

Lounas  12.00-13.00   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen 

edustajat yhdessä 

Palautekeskustelu --> vahvuudet ja 

kehittämishaasteet = konsensus 

13.00 -14.30   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen 

edustajat yhdessä 

 

Yhden päivän vertaisarviointi 

 

Klo Haastattelupari 1 

 

Haastattelupari 2 Haastattelupari 3 Haastateltavat 

ja paikka 

8.00- Kokoontuminen aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset  

9-9.45 Työelämän haastattelu Organisaation haastattelu Raporttipohjaan 

itsearvioinnin pohjalta 

havaintojen kirjaaminen 

 

10-10.45 Raportin kirjoittaminen 

(työelämän näkökulma) 

Opettajien haastattelu Opiskelijoiden haastattelu  

11.15-

12.00 

Raportin kirjoittaminen 

(Itsearvioinnin pohjalta 

havainnot) 

Raportin kirjoittaminen 

(organisaation ja opettajien 

näkökulma) 

Tukipalveluiden 

haastattelu 

 

12-13.00 Lounas Lounas Lounas  

13-14.00 Raportin kirjoittaminen Raportin kirjoittaminen 

(organisaation ja opettajien 

näkökulma) 

Raportin kirjoittaminen 

(opiskelijoiden ja 

tukipalveluiden 

näkökulma) 

 

14-15.00 Toisten raporttihuomioiden 

kommentointi 

Toisten raporttihuomioiden 

kommentointi 

Toisten raporttihuomioiden 

kommentointi 

 

15-15.30 Tauko + palautekeskustelun 

antamisesta sopiminen 

 

Koordinaattori viimeistelee 

tekstiä 

Tauko + palautekeskustelun 

antamisesta sopiminen 

Tauko + 

palautekeskustelun 

antamisesta sopiminen 
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15.30-

16.00 

Katsotaan raportti yhdessä  

16.00-

17.00 

Palautekeskustelu --> vahvuudet ja kehittämishaasteet   

 
 

3.2 Muistilista vertaisarviointipäiviin 

Kaikilla tulee olla käytössä: 

 Itsearviointimateriaali ja muu materiaali 

 Aikataulutus 

 Kysymys- ja vastauspohjat 

 Raporttipohja 

 Kannettava tietokone, jossa nettiyhteys 
 
 

3.3 Arviointipäivän kulku 

Orientointi 

 Arviointikohteen alkupuheenvuoro ja organisaation esittely 
o Alustavat tarvittavat kysymykset organisaation ja hankkeen edustajille  

 Esimerkiksi: ketkä ovat osallistuneet itsearvioinnin tekemiseen 
 Varmistetaan vielä, että arvioinnin kohde haluaa kehittämiskohteita 

 Koordinaattori muistuttaa, että vertaisarvioinnissa on kyse vertaisoppimisesta ja että vertaisarvioijat 
tekevät arvioinnin etukäteismateriaalin ja haastattelujen perusteella – eivätkä mitenkään oleta 
kykenevänsä arvioimaan koko kokonaisuutta syvällisesti. Koordinaattori pyrkii luomaan tässä 
vaiheessa kannustavaa, rohkaisevaa ja hyvää ilmapiiriä arvioijille ja arvioinnin kohteelle 

 Vertaisarvioijat esittelevät itsensä 
 

Haastattelut pareittain 

 Haastattelun alussa haastateltaville kerrotaan lyhyesti: 
o mistä vertaisarvioinnista on kyse  
o ketä on paikalla ja millaiset roolit vertaisarvioijilla on. 
o ettei kenenkään nimiä ja tunnistettavia tietoja (nimi ja työpaikka) kirjata lopulliseen raporttiin 

 Toinen vertaisarvioijista haastattelee pääasiallisesti keskittyen vuorovaikutukseen 

 Toinen vertaisarvioija kirjaa ylös tietokoneella saatavat vastaukset valmiille pohjalle 

 Havainnoija(t) seuraa haastattelua ja tekee halutessaan muistiinpanoja 

 Lopuksi kirjaajana toiminut vertaisarvioija ja havainnoija(t) esittävät tarvittavat unohtuneet tärkeät tai 
tarkentavat kysymykset 

 

Koordinaattorin tehtävät 

 Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina 

 Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä 

 Seuraa googledocsin avulla raportin etenemistä 

 Viimeistelee raporttipohjaan arviointimateriaalien, haastateltavien ja arvioijien tiedot 
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3.4 Raportin kirjoittaminen 

 Jotta raportti saadaan kirjoitetuksi mahdollisimman hyvin, kannattaa raportin kirjoittamista 
organisoida kulloistenkin tarpeiden mukaan 

 Raporttipohja kannattaa laittaa googledocsiin, sillä sen myötä sen kirjoittaminen on huomattavasti 
helpompaa. Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdolista, työstetään raporttipohjaa muistitikkujen 
avulla. 

o Googledocsin luomisen ohjeistuksia 
http://www.youtube.com/watch?v=gq4ZmruVSbs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=pJmVsaXmC6M 

 Raportin kirjoittamisessa keskitytään kirjaamaan ne asiat, joista arvioitava kohde on pyytänyt 
vertaisarviointia. Mikäli kuitenkin haastatteluissa jotakin oleellista ja tärkeää muuta tietoa 
arvioitavalle kohteelle kerrottavaa on noussut, kannatta tämä myös mainita joko palautekeskustelun 
yhteydessä tai raportissa esimerkiksi SWOT lomaketta ennen mahdollisesti olevaan 
johdantokappaleeseen.  

 Perusrunkona raporttipohjan eri otsakkeiden alla voi pitää järjestystä 
o ”Itsearvioinnin mukaan…” 
o ”Haastattelujen perusteella…” 
o ”Arvioijien näkemyksen mukaan…” 

 Raportin kirjoittamisessa kannattaa huomioida: 
o Minkä perusteella arvio tehdään: 

 ”Itsearvioinnin mukaan…” 
 ”Itsearvioinnin ja etukäteismateriaalin perusteella…” 
 ”Haastatteluiden perusteella…” (yleinen havainto läpi kaikkien haastattelujen) 
 ”Työelämän edustajien mukaan…” 

o Onko tieto ristiriitaista: 
 ”Itsearvioinnin ja haastattelujen perusteella arvioijat saivat ristiriitaista tietoa…” 
 ”Työelämän ja opettajien haastattelujen perusteella arvioijat saivat ristiriitaista 

tietoa…” 
 ”Haastattelujen perusteleella opsikelijat kokevat tilanteen…kun taas opettajien 

mukaan…” 
o Mikä on jäänyt epäselväksi: 

 ”Arvioijille jäi epäselväksi…” 
 ”Arvioijia jäi mietityttämään…” 

o Mikä on vahvuus: 
 ”Arvioijat näkevät vahvuudeksi…” 

o Mitä kehitettävää: 
 ”Arvioijien näkemyksen mukaan kehittää voisi…” 
 ”Arvioijat näkevät kehittämismahdollisuutena…” 

 
 

3.5 Esimerkki kahden päivän vertaisarvioinnin koordinoinnista 

klo  Ensimmäinen päivä  Vertaisarvioijat  Koordinaattori 

8.30- 

9.00 

Tapaaminen, aamukahvit, orientoituminen 

vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset 

Alustavat tarvittavat 
kysymykset 
organisaation ja 
hankkeen edustajille  

 

Vertaisarviointiin osallistuvien esittely. 
 
Arvioinnin kohde esittelee lyhyesti 
organisaation ja hankkeen. 
 
Koordinaattori muistuttaa, että 
vertaisarvioinnissa on kyse 
vertaisoppimisesta ja että vertaisarvioijat 
tekevät arvioinnin etukäteismateriaalin ja 
haastattelujen perusteella – eivätkä 
mitenkään oleta kykenevänsä arvioimaan 
koko kokonaisuutta syvällisesti.  

http://www.youtube.com/watch?v=gq4ZmruVSbs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pJmVsaXmC6M
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Koordinaattori pyrkii luomaan tässä 
vaiheessa kannustavaa, rohkaisevaa ja 
hyvää ilmapiiriä arvioijille ja arvioinnin 
kohteelle 
 
Varmistetaan vielä, että arvioinnin kohde 
haluaa kehittämiskohteita 
 

9.00- 

9.30 

Tutustuminen kokeiluhankkeeseen ja 

siinä kehitettyihin malleihin 

 
 

9.30-

11.00 

Haastattelujen suunnittelu, raportin 

kirjoittaminen itsearvioinnin pohjalta  

 
Kysymysten määrä ja oikein 
kohdentuminen tarkistetaan. 
 
Itsearvioinnin pohjalta kirjoitetaan 
havaintoja raporttipohjaan 

11.00 - 

12.00  

Lounas 

12.00 - 

12.45  

Työelämänedustajien haastattelut  

 

Toimivat 

haastattelijoina 

Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina 
 

Koordinaattori seuraa aikataulussa 
pysymistä 

12.00 - 

12.45  

Opettajien haastattelu 

13.00 – 

13.45 

Opiskelijoiden haastattelu 

13.00 – 

13.45 

Hankekoordinaattorin ja hanke-edustajien 

haastattelu 

13.45 - 

14.15 

Kahvi ja välikeskustelu 

 14.15 – 

15.00 

 Organisaatiojohdon haastattelu  Haastattelupari 1 
Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina 
 
Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä 
 
Seuraa googledocsin avulla vastauksia ja 
havaintoja 
 
Viimeistelee raporttipohjaan 
arviointimateriaalien, haastateltavien ja 
arvioijien tiedot 

 14.15 – 

15.00 

 Alustavan raportin kirjoittaminen 

haastatteluparin kanssa 

 Haastattelupari 2 
Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina 
 
Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä 
 
Seuraa googledocsin avulla vastauksia ja 
havaintoja 
 
Muokkaa valmista tekstiä siten, että palaute on 
rakentavaa. Tarkastaa tekstin 
ymmärrettävyyttä. 

 15.15 – 

16.00 

 Alustavan raportin kirjoittaminen 

haastatteluparin kanssa 

 Haastattelupari 1 

 15.15 – 

16.00 

 Alustavan raportin kirjoittaminen 

haastatteluparin kanssa 

 Haastattelupari 2 
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16.00 -

17.00  

Majoittautuminen 

17.00 - 

18.00 

Kokemusten koontia, raportointitilanteen katsominen yhdessä. Seuraavan päivän aikataulusta sopiminen. 

Tarvittaessa raportin työstäminen aloitetaan aikaisemmin. 

19.00 - 

20.30 

Päivällinen (omakustanne) ja kokemusten koontia 

19.00-

19.30 

  Mikäli googledocs ei ole käytössä, 

koordinaattori kokoaa muistitikuilta raportin 

yhteiselle pohjalle 

  Toinen päivä   

9.00-9.15 Yhteinen keskustelu  ja työskentelystä sopiminen 

9.15-

10.20 

Raportin kirjoittaminen sekoitettujen 

haastatteluparien kanssa. 

Raportin SWOT osioon tärkeiden asioiden 

nostaminen 

Arvioijat Koordinaattori muokkaa valmiiden osioiden 

raporttitekstiä ja auttaa tarvittaessa 

kirjoitustyössä. 

10.20-

10.30 

Tauko  Koordinaattori tulostaa aikaansaadun 

raporttipohjan kommentointia varten 

10.30-

11.30 

Kirjatun raportin ristiinkommentointi ja 

tarvittavien muutosten tekeminen 

raporttiin 

Arvioijat Koordinaattori oikolukee ja muokkaa 

raporttitekstiä kieleltään yhtenäiseksi ja 

rakentavaksi palautteeksi.  

11.30-

12.00 

SWOT osion katsominen yhdessä  

 

Palautteen antamisesta sopiminen ja 

siihen valmistautuminen 

Arvioijat Koordinaattori käy läpi SWOT osion arvioijien 

kanssa ja ohjeistaa palautteen antamiseen 

liittyvissä asioissa. 

 

Koordinaattori tulostaa palautteen antajalle 

SWOT-osion palautteen antoa varten 

12.00-

13.00  

Lounas  hankkeen edustajien kanssa 

13.00 -

14.30  

Palautekeskustelu, jossa mukana 

hankkeen/organisaation edustajat. 

--> vahvuudet ja kehittämishaasteet = 

konsensus 

Arvioijat  Koordinaattori tukee tarvittaessa palautteen 

antoa ja herättää keskustelua kehittämiseen 

liittyvistä aiheista.  

 

Koordinaattori voi kertoi muissa 

vertaisarvioinneissa tai kehittämistyössä esille 

tulleista kehittämisideoista sekä tiedottaa 

muista mahdollisista ajankohtaisista asioista. 

 

Koordinaattori innostaa havainnoijia ja 

arvioinnin kohteita osallistumaan tuleviin 

vertaisarviointeihin ja kertoo näiden 

ajankohdista ja arvioinnin kohteista. 

14.30 Kahvit 
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3.6 Esimerkki yhden päivän vertaisarviointipäivän koordinoinnista 

 Haastattelupari 1 Haastattelupari 2 Haastattelupari 3 Koordinaattori 

8.00- Kokoontuminen: aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset 

9-9.45 Työelämän haastattelu Organisaation 

haastattelu 

Raporttipohjaan 

itsearvioinnin 

pohjalta havaintojen 

kirjaaminen 

Toimii haastatteluparina (Haastattelupari 

1) 

10-10.45 Raportin kirjoittaminen 

(työelämän näkökulma) 

Opettajien 

haastattelu 

Opiskelijoiden 

haastattelu 

Osallistuu raportin kirjoittamiseen 

(Haastattelupari 1) 

11.15-

12.00 

Raportin kirjoittaminen 

(Itsearvioinnin pohjalta 

havainnot) 

Raportin 

kirjoittaminen 

(organisaation ja 

opettajien 

näkökulma) 

Tukipalveluiden 

haastattelu 

Muokkaa itsearvioinnin pohjalta kirjattuja 

arvioita 

12-13.00 Lounas 

13-14.00 Raportin kirjoittaminen 

vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden 

näkökulmista 

Raportin 

kirjoittaminen 

(organisaation ja 

opettajien 

näkökulma) 

Raportin 

kirjoittaminen 

(opiskelijoiden ja 

tukipalveluiden 

näkökulma) 

Muokkaa organisaation näkökulmasta 

tehtyjä havaintoja 

14-15.00 Toisten 

raporttihuomioiden 

kommentointi ja 

raportin muokkaaminen  

Vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden 

läpikäynti yhdessä 

Toisten 

raporttihuomioiden 

kommentointi ja 

raportin 

muokkaaminen 

Vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden 

läpikäynti yhdessä 

Toisten 

raporttihuomioiden 

kommentointi ja 

raportin 

muokkaaminen 

Vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden 

läpikäynti yhdessä 

Muokkaa opettajien ja opiskelijoiden 

näkökulmasta tehtyjä havaintoja 

Koordinaattori viimeistelee raporttia 

15-15.30 Tauko + palautekeskustelun antamisesta sopiminen 

 

Koordinaattori viimeistelee raporttia, 

etenkin SWOT -osiota 

15.30-

16.00 

Katsotaan raportti yhdessä Raportin läpikäyminen yhdessä. 

Vertaisarvioijat hyväksyvät raportin 

sisällön. 

SWOT osion tulostaminen palautteen 
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antajalle. 

16-17.00 Palautekeskustelu 
Koordinaattori tukee tarvittaessa 

palautteen antoa ja herättää 

keskustelua kehittämiseen liittyvistä 

aiheista.  

 

Koordinaattori voi kertoi muissa 

vertaisarvioinneissa tai 

kehittämistyössä esille tulleista 

kehittämisideoista sekä tiedottaa 

muista mahdollisista ajankohtaisista 

asioista. 

 

Koordinaattori innostaa havainnoijia ja 

arvioinnin kohteita osallistumaan 

tuleviin vertaisarviointeihin ja kertoo 

näiden ajankohdista ja arvioinnin 

kohteista. 
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VERTAISARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN 
 

4. VERTAISARVIONTIPÄIVIEN JÄLKEEN 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinaattori  

 viimeistelee kielihuollon 

 lähettää valmiin tiedoston vertaisarvioijille sekä vertaisarvioinnin kohteelle 
 

Vertaisarvioinnin kohde  

 lukee ja hyväksyy vertaisarviointiraportin 

 vie raportin yhteiselle wiki-sivustolle muidenkin hyödynnettäväksi kehittämistyössään  
o Muut voivat hyödyntää tehtyjä havaintoja omassa kehittämistyössään 

 
 

Lopullinen 

vertaisarviointiraportti 

Koordinaattori 

Vertaisarvioijat 

Muokkaa raportin tekstiä: 

 Selkeä ja ymmärrettävä 

 Rakentava palaute ja 
kehittämisideat 

 Arvioinnin perustelut 
ovat selkeät 

 Kehittämiseen 
kannustava 

Lukevat 
vertaisarviointiraportin ja 

lähettävät mahdolliset 
kommentit ja 

korjausehdotukset kaikkien 
arvioijien hyväksyttäväksi 

Tarkistaa, ettei raportissa ole 
asiavirheitä ja lähettää 
hyväksynnän raportista 

koordinaattorille 

Lähettää raportin 
vertaisarvioijille 
hyväksyttäväksi 

 
Lähettävät hyväksytyt 

korjausehdotukset 
koordinaattorille/hyväksynnän 

raportin julkaisusta  
 

Tekee pyydetyt korjaukset ja 
muokkaukset ja lähettää 
raportin vertaisarvioinnin 
kohteelle hyväksyttäväksi 

 

Vie raportin yhteiselle 
sähköiselle alustalle 

(esim. wikispaces-sivuille) 
 

Vertaisarviointiraportti on 
kaikkien samantyyppistä 
kehittämistyötä tekevien 

hyödynnettävissä 
 

VAIHE 4: VERTAISARVIONTIPÄIVIEN 

JÄLKEEN 

Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde 

Arvioijat 

Vertaisarvioinnin 

kohde 
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5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA, MALLINTAMINEN JA VERTAISKEHITTÄMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaisarvioinnin kohde  

 tekee kehittämissuunnitelman 

 kehittää toimintaansa 

 mallintaa toimintansa huomioiden eri osapuolten roolit ja tehtävät sekä toiminnan vaikutukset 
organisaation tasolla 

 

Vertaisarvioijat  

 vievät oppimiaan asioita omaan organisaatioonsa ja esittelevät toimintamallin omassa 
organisaatiossaan. 
 

Koordinaattori  

 miettii, mitkä toimijat voisivat hyötyä yhteistyöstä, jonka pohjalta toimintaa voitaisiin kehittää 
yhdessä eri organisaatioiden kanssa. 

Miten hyvät käytänteet 
siirretään valtakunnallisesti 
muiden hyödynnettäväksi? 

Miten omassa 
organisaatiossani voidaan 
hyödyntää 
vertaisarvioinnissa opittua? 
Miten tiedotan 
organisaatiossani 
oppimistani asioista? 

Miten toimintaa kehitetään 
esitettyjen 
kehittämiskohteiden ja 
kehittämisideoiden pohjalta? 

VAIHE 5 
Kehittämissuunnitelma, 

mallintaminen ja vertaiskehittäminen 
 

Otetaanko kehitetty toiminta 
osaksi organisaation 
toimintaa? 
Miten toiminta levitetään 
organisaation sisällä? 

Miten toiminta 
mallinnetaan? 
= huomioiden eri 
toimijoiden näkökulmat 
= huomioiden organisaatio 
kokonaisuudessaan 
= selkeys toiminnan 

levittämiseksi 

Vertaisarvioinnin 

kohde 
Vertaisarvioijat 

Koordinaattori 

Miten tiedotan 
kehittämistyöstä? 
Ketkä toimijoista hyötyisivät 
vertaisarviointiraportin 
raportista ja kehitetyistä 
toimenpiteistä? 

Minkä tahojen kannattaisi 
tehdä yhteistyötä arvioinnin 
kohteen tai arvioivien tahojen 
kanssa? 

Vertaiskehittäminen eri 
toimijoiden kesken 
yhteisistä haasteista, 
mahdollisuuksista ja 
intresseistä käsin 
 

Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde Vertaisarvioinnin 

kohde 

Arvioijat 
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 suunnittelee, miten hyvistä käytänteistä tiedotetaan muita toimijoita ja miten hyvät käytännöt 
saadaan valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. 

 
 

 
 

6. Kokemuksia vertaisarvioinnista/Työssäoppimisen laajentamisen kokeiluhankkeet 
 
Ennen kutakin vertaisarviointikäyntiä käyntiin osallistuneet on perehdytetty arvioitavan hankkeen 
itsearviointiin, vertaisarviointikäyntiin ja toimijoiden rooleihin. Tapaamiset on toteutettu joko kasvokkain, 
Connect Pro videoneuvotteluohjelman välityksellä tai puhelimitse. Näissä tapaamisissa on suunniteltu 
arviointikäynnin haastattelu, laadittu haastattelukysymykset ja käyty läpi toimijoiden roolit arviointikäynnillä. 
Vertaisarviointikysymyksiä laadittaessa on hyödynnetty myös googledocsia. Vertaisarvioijien tueksi 
laadittiin wikiin materiaalia vertaiskäynnin toteuttamisesta ja eri toimijoiden rooleista. 
http://toplaaja.wikispaces.com/Vertasiarviointiprosessi+ja+aikataulut  
 
Jokaisessa vertaisarvioitavassa hankkeessa on arvioitu laajennetun työssäoppimisen suunnittelu, toteutus 
ja arviointi. Tämän lisäksi arvioinnin kohde on valinnut, mitkä muut osa-alueet kriteeristöstä arvioidaan. 
Arvioitavien mallien ja alojen määrä on vaihdellut hankkeittain ja näin ollen vertaisarvioinnin toteutuksen 
koordinoinnissa on huomioitu, miten kukin arviointi tullaan toteuttamaan, jotta käytettävissä olevalla ajalla 
saadaan haastateltua ja arvioitua halutut ja rajatut kriteerit, tutkintoalat ja mallit. Osa vertaisarvioitavista 
hankkeista on toteuttanut ennen ulkopuolista vertaisarviointia sisäisen vertaisarvioinnin tutkintoalojen välillä 
ja hyödyntänyt tätä vertaisarviointia itsearviointia tehdessään.  
 
Vertaisarvioinneissa on haastateltu opettajia, opiskelijoita, työelämänedustajia, organisaatiojohtoa sekä 
hanketoimijoita.  Osassa vertaisarviointeja on haastateltu myös opintojenohjaajia sekä muita hankkeeseen 
kiinteästi liittyviä toimijoita, kuten nuoriso-ohjaajaa. 
 
Vertaisarviointi toimii erinomaisena hankkeiden ohjauksen työkaluna kun koordinointihankkeen on 
mahdollista osallistua vertaisarviointikäynteihin ja näin tutustua lähemmin hankkeiden toimintaan ja 
toimintaympäristöihin. Koordinointihankkeen edustajista joko projektityöntekijä tai projektipäällikkö on 
osallistunut kuhunkin arviointikäyntiin koordinaattorin roolissa, muttei arvioijana. Vertaisarvioinnin on koettu 
hankkeen toiminnan tietoiseksi saattamista arvioitavan hankkeen koulutuksen järjestäjän eri toimijoille sekä 
tukevan mallintamista ja kehittämistyötä ja tuottavan vertaisoppimista. Vertaisarviointi on osaltaan tukenut 
hankkeen toiminnan juurruttamista organisaatiossa etenkin silloin, kun koulutuksenjärjestäjien johto on 
osallistunut aktiivisesti vertaisaviointiin (haastattelut, palautekeskustelut). Vertaisarvioijina ovat toimineet 
mm. opettajat, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt,  ja opintojenohjaajat.   
 
Jokaiselle vertaisarvioitavalle hankkeelle on vertaisarvioinnissa tehty vertaisarviointiraportti. 
Vertaisarviointiraportit on lisätty wikisivuille, arvioitavan hankkeen hyväksyttyä raportin.  Osa 
vertaisarviointiraporteista löytyy wikisivuilta. 
 
 
 

7. Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi 
Vertaisarvioinnin koordinoinnin haltuunottoa voidaan tukea mentoroinnin avulla. 
 
Esimerkki: 
 
Ensimmäinen vertaisarviointikerta: 
Mentoroitava  

 seuraa, havainnoi ja tekee muistiinpanoja vertaisarvioinnin koordinoinnista  

 osallistuu haastatteluihin muistiinpanojen kirjaajana  

 osallistuu raportin työstämiseen kirjaajana.  
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Mentoroija 

 kantaa vastuun koordinoinnista  

 kertoo mentoroitavalle, mitä etukäteen on tehty ennen vertaisarviointipäivien alkua 

 ohjaa mentoroitavaa tekemään päivän kulusta muistiinpanot koordinaation näkökulmasta 

 kertoo mentoroitavalle mitä tekee seuraavaksi 

 kertoo mentoroitavalle perusteet toiminnalleen 

 ohjaa mentoroitavaa raportin kirjaamisessa 

 pyytää mentoroitavaa kertomaan havainnoistaan 

 vastaa mentoroijan kysymyksiin 

 käy läpi vertaisarvioinnin jälkeen mentoroijan muistiinpanot yhdessä mentoroitavan kanssa 
 
Toinen vertaisarviointikerta 
mentoroitava  

 osallistuu etukäteisvalmisteluihin ja kirjaa itselleen muistiin, mihin seikkoihin vertaisarvioinnin 
koordinoinnissa tulee kiinnittää huomioita.  

 ottaa päävastuun koordinoinnista, mentoroijan tukiessa ja ohjatessa tarvittaessa. 
 
mentoroija 

 seuraa aikataulussa pysymistä 

 antaa ohjeita ja tukea tarvittaessa 

 kannustaa mentoroitavaa toiminnassaan 
 
 


