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Vertaisarviointi hyvinvoinnin
työkaluna
-esimerkkinä kouluyhteisö

Vertaisarvioinnissa opitaan toisten toiminnasta

Vertaisarviointia voi tehdä
monella tapaa

 Arviointikäynti on tutustumis-
ja opintokäynti, jossa omaa toi-
mintaa peilataan vertaiskump-
panin toimintaan.

 Vertaiskonsultoinissa ongel-
manratkaisutaitoja kehitetään
konsultoimalla ristiin saman
alan ammattilaisten kanssa.

 Vertaisarvioinnissa työtä kehi-
tetään kriittisesti ja järjestel-
mällisesti yhteisesti sovittujen
kriteereiden mukaan kollee-
goiden muodostaman ryhmän
ammattitaitoa käyttäen.

Vertaisarviointi voi kohdistua toimintakäytäntöihin ja -prosessei-
hin, palvelujärjestelmän toimivuuteen ja -rakenteisiin, toiminnan
tuloksiin tai laadunhallintaan.Vertaisarviointi on oppimisprosessi,
jossa yhteisön hyvinvointia arvioitaessa tunnistetaan ne arvot ja
tekijät, jotka vaikuttavat hyvinvoinnin tilaan ja sen muutoksiin.

Ideakortti-sarjaa julkaisee Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -tulos-
alueen Kuntien hyvinvointistrategiat -ryhmä.

Ideakorteissa esitellään ohjeita ja ratkaisuja,
joiden avulla eri alojen ammattilaiset voivat
kehittää toimintatapojaan.

ISSN 1456-4475

Tämä ideakortti kuvaa vertaisarvioinnin so-
veltamista kouluyhteisön toiminnan kehit-
tämisessä. Vertaisarviointi on käyttökelpoi-
nen menetelmä erilaisissa organisaatioiden
uudistuksia tai toimintapolitiikkaa arvioita-
essa. Omien toimintamallien vertailu toisten
vastaavien ratkaisujen kanssa on erityisen
hyödyllistä.

Vertaisarviointi täydentää yhteisön arviointi-
työkaluja. Se antaa itsearvioinnin ja ulkoi-
sen arvioinnin lisäksi uuden tavan oppia
toisten tekemästä työstä. Samaa työtä teke-
vät näkevät todellisuuden ja osaavat kiinnit-
tää huomiota oikeisiin asioihin.

Vertaisarviointia on kolmenlaista; arviointi-
käynti, konsultointi ja arviointi.

Vertaisasarviointikäynti

Vertaisarviointikäynti tai vertaiskäynti tar-
koittaa vierailu-, tutustumis- tai opintokäyn-
tiä, jonka tavoitteena on arvioida omaa toi-
mintaa käyttäen peilinä vertaiskumppanin
toimintaa. Tavallisesta vierailusta poiketen
vertaiskäynnistä annetaan palautetta puolin
ja toisin. Vertaiskumppaneina ovat samaan
ammattiryhmään kuuluvat tai saman on-
gelman/työalueen parissa työskentelevät.

Vertaiskonsultointi

Vertaisarvioinnin rinnalla käytetään vertais-
konsultoinnin käsitettä. Konsultatiivisen
menetelmän keskeisenä tavoitteena on edis-
tää asiantuntijoiden taitoja ratkaista ongel-
mia korostamalla oman toimintatavan tun-
nistamista.

Vertaiskonsultaatiosta puhutaan, kun sa-
man alan ammattilaiset arvioivat toistensa
toimintaa pyrkien tunnistamaan kohteet, joi-
hin arvioitavan tulisi kiinnittää kehittämis-
työssä huomiota ja kun arvioinnista anne-
taan lausunto.

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi tarkoittaa samaan ammatti-
ryhmään kuuluvien tai saman ongelman
parissa työskentelevien kesken tapahtuvaa
työn kehittämistä, jossa vertaisten muo-
dostama ryhmä arvioi kriittisesti ja järjes-
telmällisesti toistensa toimintaa.

Arviointi perustuu yleensä ennalta sovit-
tuihin kriteereihin, mutta myös kokeneen
kollegan ammattitaitoon. Arvioinnista voi
seurata suosituksia toiminnan parantami-
seksi.



Vertaisarvioinnin
toteutus kouluissa

Vertaisarvioinnista sopiminen

Aluksi on päätettävä, miten arviointikump-
panit valitaan. Olisiko hyödyllisempää vali-
ta kumppaneiksi samanlaiset vai erilaiset
koulut, naapurikoulu vai toisen kunnan
koulu?

Valinnan jälkeen arviointikumppanit sopivat
vertaisarvioinnin säännöistä, yhteistyön
perusteista ja ehdoista. Jos yhteistyö ei pe-
rustu keskinäiseen luottamukseen ja avoi-
muuteen, tulokset jäävät köyhiksi. Ennen
arvioinnin käynnistämistä on hyvä käydä
läpi osapuolten odotukset arvioinnista.
Vertaisarviointiin sisältyy yksityiskohtai-
sempaa ja laajempaa tiedonvaihtoa kuin ver-
taiskäynnillä vaihdettavaan tietoon. Odo-
tukset arvioinnin tuloksista antavat viitteitä
avoimuuden asteesta.

Arvioinnin rajaukset sekä arviointiin ja ra-
portointiin käytettävä aika sekä kustannus-
ten jakaminen sovitaan ennakkoon. Yleen-
sä molemmat osapuolet maksavat omat
kulunsa.

Aikatauluja sovittaessa sovitaan ennakko-
aineistoon tutustumiseen käytettävä aika,
vierailujen aikataulut ja niiden sisältö, ra-
porttien kirjoittamiseen varattava aika sekä
palautekeskustelujen ja raportointitilaisuuk-
sien järjestäminen ja niiden ajankohdat.

Arvioinnin kohteen ja sisällön
tarkempi määrittely

Arvioinnin kohdetta määriteltäessä sovi-
taan, kenen näkökulmasta arviointi teh-
dään? Onko kohteena yhteinen teema, vai
sovitaanko, että molemmat osapuolet mää-
rittelevät arvioinnin kohteen erikseen. Mo-
lempia vaihtoehtoja on käytetty. Silloin kun
vertaisarviointi kohdistuu eri kohteisiin,
kyse on enemmänkin vertaiskonsultoin-
nista.

Arvioinnin sisällöstä sovittaessa arviointi-
kumppanit voivat sopia ennakkoon, mitkä
seikat ovat arvioitavan osapuolen kannalta
tärkeitä. Ennen arvioinnin käynnistämistä
on hyvä keskustella arvioinnin kriteereistä,
sisältääkö arviointi kannanottoja hyvästä ja
huonosta ja sisällytetäänkö arviointiin suo-
situksia.

Arviointiryhmän nimeäminen

Arviointiryhmän kokoonpano riippuu sovi-
tusta arvioinnin kohteesta, joskin arvioinnin
kohdetta voidaan myös rajata sen mukaan,
millaista asiantuntemusta arviointiin on
käytettävissä. Kokemusten mukaan ryh-
mään on hyvä kuulua sekä junioreita että
senioreita. Arviointiryhmän vastaavaksi ni-
metään henkilö, joka kykenee koordinoi-
maan koko prosessin; aineiston keruun,
vierailut, analyysin teon ja raportoinnin.
Ryhmän jäsenien täytyy tuntea arvioitava
kohdealue sisällöllisesti, muutoin arvioin-
nista ei ole hyötyä.

Ryhmän kannattaa olla moniammatillinen ja
jonkun heistä olisi hyvä olla sisältöön näh-
den ulkopuolinen. Tämä tuo arvioitiin
hyödyllistä jännittettä ja ilmiötä voidaan tar-
kastella uusista ulottuvuuksista.

Arviointiryhmän koko voi vaihdella, 3 - 5
henkilöä on kohtuullinen ryhmän koko.

Tehtävien ja vastuiden selvittämi-
nen ja sopiminen

Arviointiryhmä sopii keskenään työnjaosta
ja vastuiden jakamisesta. Selvitettävistä asi-
oista laaditan muistilista ja vastuut jaetaan
selvitettävien kysymysten mukaan. Sovi-
taan käytännön järjestelyistä, raportointi-
vastuista ja jälkikäteen tehtävästä itse-
arvioinnista.

Koulussa tiedotetaan yleisesti osallistumi-
sesta vertaisarviointiin ja siihen liittyvistä
vierailuista. Haastateltaville, muille tiedon
välittäjille ja henkilöille, joita arvioijat tapaa-
vat, tiedotetaan asiasta yksityiskohtaisem-
min. Sovitaan, kuka huolehtii tiedottamises-
ta ja kuka toimii vieraiden ohjaajana.

Kirjallisten avaindokumenttien
hankkiminen

Arviointiryhmä käy läpi, mitä aineistoja
arviointikumppanilta pyydetään ja mitä lä-
hetetään omasta koulusta. Aineistot lähete-
tään hyvissä ajoin ennakkoon tutustumista
varten. Ennakkomateriaaliin voi kuulua esi-
merkiksi koulun strategiasuunnitelmat, toi-
mintaraportit, aiemmat arviointiraportit, toi-
minta- ja työsuunnitelmat sekä yhteystiedot
koulun ja kunnan nettisivuista.



Vertaisarviointi hyvinvoinnin työkaluna Ideakortti 1/03

Ohjeita raportin laatimiseen

 Raportin alkuun kirjoitetaan tiivistelmä.

 Taustatiedon osuus voi olla lyhyt. Pidempiä kuvauksia sisällytetään
vain jos ne ovat tarpeellisia ymmärrettävyyden ja johtopäätösten kan-
nalta. Lukija todennäköisesti tuntee taustat paremmin kuin kirjoitta-
ja, joten niitä ei tarvitse toistaa. Jos raportti on tarkoitettu esim. luot-
tamushenkilöille, jotka eivät tunne taustoja, laajemmat perustelut
ovat tarpeen.

 Todetaan arvioinnin tarkoitus, arvioijat, kysymyksen asettelu,
arviointitavat ja toteutus.

 Käydään läpi löydökset ja tehdään johtopäätökset. Kerätystä tiedos-
ta ei kannata nostaa enempää kuin 5 - 10 huomionarvoista asiaa
analysoitavaksi.

 Jos raporttiin sisältyy arviointia kohteen hyvyydestä tai huonoudesta,
raportissa esitetään niiden kriteerit.

 Jos mahdollista, käytetään taulukoita ja kuvioita, ne havainnollista-
vat ja lisäävät ymmärrettävyyttä.

 Löydökset, johtopäätökset ja suositukset kannattaa erottaa toisis-
taan. Erikseen kirjoitettuna lukija voi helpommin seurata suositusten
perusteluja.

semista. Näin vääriä johtopäätöksiä tuotta-
vat virheet ja väärinymmärrykset voidaan
korjata jo ennakkoon.

Sovitaan raportin luovutuksesta ja julkaisu-
tavasta. Koulut päättävät itse, kenelle he
jakavat kouluaan koskevan arviointiraportin
ja missä sitä käsitellään.

Kouluissa käydään palautekeskustelu ver-
taisarviointiraportin löydöksistä, johtopää-
töksistä ja suosituksista sekä siitä, mitä
koko prosessista ja sen tuottamista tulok-
sista on opittavaa ja millaisiin jatkotoi-
menpiteisiin ne antavat aihetta.

Vertaisarviointikumppanit sopivat, jatkavat-
ko he koulujen välistä yhteistyötä ja missä
muodossa.

Arviointisuunnitelman laatiminen

Arviointisuunnitelma laaditaan ennakko-
materiaaliin tutustumisen jälkeen. Sovitaan
vierailun toteutuksesta: yleisesittelyt, yksi-
lö/ryhmähaastattelut - oppilaat/opettajat/
vanhemmat/muut henkilöt - havainnointi,
osallistuminen oppitunneille ja muuhun kou-
lun toimintaan jne.

Vertaisarviointikäyntien järjestä-
minen ja toteuttaminen

Yhdyshenkilöt sopivat arviointisuunni-
telmien mukaan vierailujen toteutuksesta
kouluissa; kuinka laajasti annetaan yleis-
informaatiota, ketä haastatellaan (yksilöinä
vai ryhminä), osallistutaanko oppitunneille
tai koulun muuhun toimintaan, miten välit-
tömän palautteen antaminen järjestetään ja
mitä muuta ohjelmaa vierailuun sisältyy.

Kahden päivän vierailuista on hyviä koke-
muksia. Silloin jää aikaa myös vapaamuo-

toisempaan tutustumiseen, mikä tukee kou-
lujen välistä yhteistyötä jatkossa.

Raportointi

Arviointiryhmä käy läpi pian vierailun jäl-
keen alustavat kokemukset, löydökset ja
johtopäätökset ja tekee niistä muistiinpanot.
Sovitaan vielä työnjaosta, kuinka raportti
työstetään. Hyvin tehty arviointisuunnitel-
ma toimii raportin runkona.

Keskustellaan, mitä arvioinnista opittiin ja
voidaanko uusia kokemuksia soveltaa heti
omaan toimintaan. Saatuja kokemuksia pei-
lataan omiin kokemuksiin ja ratkaisumal-
leihin.

Palautetilaisuudet ja jatkotyöstä
sopiminen

Ennen raportin julkaisemista voidaan järjes-
tää palautetilaisuus tai raporttiluonnosta
kommentoidaan kirjallisesti. Arvioitavien on
hyvä lukea raporttiluonnokset ennen julkai-
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Vertaisarvioinnin koke-
muksia kouluista
Vertaisarviointi toteutettiin Hyvinvointi kou-
lussa -hankkeen kouluissa. Arviointiin sisäl-
tyi asiakirjojen vertailua, puhelin- ja sähkö-
postitiedonvaihtoa, vierailukäyntejä, haas-
tatteluja, havainnointia, oppitunneille osallis-
tumista sekä raportointi.

Kouluyhteisön hyvinvointia arvioiviin ryh-
miin kuului koulun johdon, opettajien ja op-
pilashuoltoryhmän sekä oppilaiden edusta-
jia.

Vertaisarviointi oli useimpien koulujen mie-
lestä erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen
tapa arvioida koulun toimintaa ja oppia toi-
silta kouluilta. Yleisesti ottaen oltiin sitä
mieltä, että menetelmästä kannatta kehittää
toistuvasti käytettävä arvioinnin väline kou-
lujen väliseen verkostotyöhön.

Asioita, joihin vertaisarvioinnissa kannattaa
koulujen mielestä kiinnittää huomiota:

Vertaiskoulujen valinta kannattaa tehdä
huolella ja koulujen tulee tutustua hyvin toi-
siinsa;

Arvioitavat teemat ja niiden rajaus on hy-
vä sopia yhdessä vertaiskoulujen kesken;

Arviointikertoja kannattaa olla useita ja
arviointiin kannattaa varata reilummin aikaa.
Tämä takaa arvioinnille turvallisen ilmapii-

rin ja  useamman arviointikerran jälkeen
voidaan edetä jo ns. arempiin asioihin;

 Verkostotyöskentely edellyttää molem-
minpuolista rehellisyyttä ja avointa suhtau-
tumista, koulujen ei tarvitse kilpailla keske-
nään paremmuudesta. Luottamus ja avoi-
muus arviointitilanteessa mahdollistaa op-
pimisen ja kokemusten jakamisen sekä hy-
vistä käytännöistä että epäonnistumisista.
Näin vertaiskoulusta saadaan uusia toimin-
taideoita.

Koulujen väliset vierailut ryhminä olivat
hyvin antoisia, niitä pidettiin opettajien työs-
sä kannustimena ja työtä elävöittävänä.
Vertaisarviointi nähtiin koko koulun toimin-
taan liittyvänä asiana, ei vain opettajien väli-
senä tehtävänä. Tiedottaminen vierailuista
ja arvioinnin kohteena olemisesta onkin tär-
keää, samalla voidaan kertoa myös mene-
telmästä.

Vertaisarviointia ja siitä saatuja kokemuksia
voi hyödyntää kouluyhteisössä monin ta-
voin; oppilaiden, opettajien, oppilashuollon,
vanhempien sekä johtokunnan ja kunnan
päätöksentekijöiden työvälineenä, suunnit-
telussa ja toiminnan kehittämisessä. Vertai-
lu antaa konkreettista tietoa koulun tilasta,
tuottaa ideoita ja jäsentää koulun tarpeita.
Raportti toimii osana laadun arviointia.

Koulut Teemat Osallistujat Toteutus
Hauholan koulu TYKY/TYHY 3 henkilöä Asiakirjoihin tutustuminen
Niemelän koulu Yhtenäiskoulu 4+3 henkilöä Puhelin/sähköposti
Ressun peruskoulu Työtilat 4 henkilöä Vierailu kouluilla

Haastattelut
Havainnointi

Kajaanin Keskuskoulu Yhtenäiskoulu 4 henkilöä Asiakirjoihin tutustuminen
Tikkurilan koulu Hyvinvointi 3 henkilöä Puhelin/sähköposti

Vierailu koululla
Haastattelut
Havainnointi

Porin koulut Siirtyminen ala- 17+6 Asiakirjoihin tutustuminen
Tampereen koulut asteelta yläasteelle 10+10 Vierailu kouluilla

Haastattelut
Havainnointi

Leppäkorven koulu Erityisopetus Puhelinkeskustelut
Siilitien koulu Erityisopetus Vierailu kouluilla
Itäkeskuksen lukio Pelisäännöt Oppilashuolto Puhelinkeskustelut
Yhtenäiskoulu Humanistinen Oppilashuolto Vierailu kouluilla

oppimiskäsitys


