
Mallin 
ARVIOINTIPROSESSI

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä



Arviointiprosessin tavoite ja tarkoitus

• Arviointimallin tavoitteena on auttaa ja tukea kehittämishankkeissa 
syntyvien mallien juurruttamista ja levittämistyössä. 

• Arviointimallin avulla kehittämishankkeet saavat sekä 
vertaistoimijoilta että Zoomi-hankkeen muodostamalta 
asiantuntijaverkostolta vinkkejä ja kehittämisehdotuksia mallin 
kehittämistyöhön.

• Koko arviointiprosessin tarkoituksena on tukea hanketoimijoita ja 
auttaa kehittämään malleja sekä edistää kehittämisohjelmissa 
syntyvien uusien toimintamallien valtakunnallista käyttöönottoa.



Vertaisarvioinnissa arvioidaan malleja

• Arviointiprosessin tarkoituksena on arvioida hankkeissa luotuja 
malleja. Mallille on määritelty seuraavat kriteerit:
• Hankkeen tuotos, joka on pilotoitu ja joka on mallinnettu niin hyvin, että sen 

voi ottaa käyttöön mallin kuvauksen ja materiaalien avulla.

• Keskeinen ajatus on, että malli on sellaisenaan valtakunnallisesti 
levitettävissä.

• Menetelmäpankkiin dokumentoituihin malleihin liitetään paikallisia 
sovellutuksia ja käyttöönottokokemuksia mallista. Nämä paikalliset 
sovellutukset ovat hyviä käytäntöjä.
• Hyvät käytännöt liitetään malliin esimerkeiksi mallin käytöstä. 



Mallin kuvaaminen menetelmäpankkiin

• Menetelmäpankkiin kuvataan malli seuraavasti:
1. Nimi: mallia kuvaava, ytimekäs, mielenkiintoa herättävä
2. Mallin tavoite ja kohderyhmä
3. Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä
4. Kuvaus käyttöönotosta (henkilöstön motivointi ja perehdytys, markkinointi ja 

perehdytysmateriaalit)
5. Resurssit ja käyttöönotto
6. Tulokset ja mittarit
7. Yhteystiedot
8. Malliin liittyvät linkit ja liitteet

• Malli tulee olla kuvattuna menetelmäpankkiin ennen vertaisarvioinnin 
työpajaa! Kuvausta päivitetään arvioinnista saadun palautteen perusteella.

• Ohjeistus menetelmäpankin käyttöön löytyy täältä: 
arjenarkki.fi/menetelmapankki/ohjeet 



Arviointiprosessin kuvaus

• Arviointiprosessi on kaksivaiheinen: 
1) Vertaisarviointi 

• Vertaisarvioinnissa eri hankkeiden toimijat esittelevät hankkeissa syntyneitä malleja ja 
arvioivat toinen toistensa tuotoksia. 

• Vertaisarvioinnin työpajassa arvioidaan 3-4 mallia. 

• Arvioinnin tarkoituksena on auttaa mallin kehittämisessä, jokainen mallia esitellyt saa 
laadullisen arvioinnin mallin toteutuksesta kehittämisehdotuksineen.

2) Asiantuntija-arviointi
• Asiantuntija-arvioinnin tarkoituksena on arvioida asiantuntijanäkökulmasta mallien 

valtakunnallista levitettävyyttä sekä juurrutettavuutta. 

• Hanketoimijat saavat asiantuntija-arvioinnista laadullisen palautteen mallin 
valtakunnallisesta levitettävyydestä.



Vertaisarviointityöpajan kulku

• 9.00 aloitus ja arviointimallin esittely (30 min)

• 9.30-11.30
• Hanketoimijat esittelevät mallinsa (1 malli/hanke)

• 11.30-12.30 lounas

• 12.30-14.30 arvioinnit pienryhmissä 

• 14.30 kahvi

• 14.45-16.00 palautekeskustelut malleista (15 min/malli)



Asiantuntija-arvioinnin työpajan kulku

• 9.00-9.30 arviointimallin esittely

• 9.30-11.30 mallien arviointia pienryhmissä menetelmäpankin 
kuvausten perusteella

• 11.30-12.30 lounas

• 12.30-14.30 yhteinen arviointikeskustelu

• 14.30-15.00 yhteenveto


