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// Aluksi //

Lukijalle

Vertaisoppiminen, vertaisarviointi ja vertaiskehittäminen muodostavat monessa projektissa tärkeän
osan kokonaisuudesta. Yhteistyöllä, toisilta oppimalla ja oman osaamisen jakamisella saavutetaankin usein parempia ja kestävämpiä tuloksia kuin
yksinään puurtamalla. Keskeisenä syynä tähän on
se, että suurempi joukko asiantuntijoita ja erilaisia
näkemyksiä tuottaa väistämättä uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollistaa laajemman kirjon erilaisia
kokeiluja.
Kehittämisosaamista voidaan ja pitää aina kehittää.
Tämän oppaan tavoitteena on ollut kerätä yksiin
kansiin keskeinen tieto vertaiskehittämisen onnistumisen edellytyksistä ja erilaisista haasteista
ja sudenkuopista, joihin prosessin aikana voidaan
törmätä. Opas antaa myös käytännön neuvoja
ongelmien välttämiseen ja selättämiseen sekä
esittelee joukon esimerkkejä onnistuneista vertaiskehittämishankkeista. Oppaan loppuun on koottu
vertaiskehittämisen hyveet ja kuolemansynnit, joita
tarkkailemalla seuraava kehittämishankkeenne on
vertaansa vailla.

ALUKSI
6

Vaikka julkaisun näkökulmana on pääasiassa
projektityöhön kuuluva vertaiskehittäminen, tätä
opasta voi hyvin käyttää myös muun vertaiskehittämisen tukena.
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Käsitteet

perspektiivillä ja erilaisia tulokulmia ongelmaan
on mahdollista ja jopa suotavaa käyttää hyödyksi kokonaisuuden hahmottamisessa. Hankkeen
työryhmän, ”työrukkasen”, tulisikin olla monipuolinen, laaja-alaisesta osaamisesta koostuva ryhmä,
joka pystyy tarkastelemaan ratkaistavia ongelmia ja
haasteita monesta eri näkökulmasta.
Vertaiskehittämisen rinnakkaiskäsitteitä ovat
benchmarking ja vertaisarviointi. Vaikka niitä käytetäänkin kirjavasti ja ne toisinaan jopa sekoitetaan
toisiinsa, käsitteiden ymmärtäminen toisistaan
erillisinä on tärkeää.

Mitä vertaisuudella tarkoitetaan ja missä merkityksessä sitä tässä oppaassa käytetään? Vertaisuudella
viitataan toimijoiden jonkin asteiseen samankaltaisuuteen valitulla toimintasektorilla. Äärimmäinen,
kaikki aspektit huomioon ottava samanlaisuus ei
ole useinkaan mahdollista, välttämätöntä eikä välttämättä edes toivottavaa. Esimerkiksi toimiminen
samalla alalla, sektorilla tai joskus vain organisaation koko riittää usein yhteiseksi nimittäjäksi.
Vertaiskehittäminen taas nimensä mukaisesti on
jollain tasolla vertaisten toimijoiden yhdessä tekemää kehittämistyötä. Senkään ei nähdä olevan este
vertaiskehittämiselle, että organisaatioiden kypsyys
esimerkiksi projektiosaamisen tasolla voi olla hyvin
erilainen.
Tärkeintä on, että yhteinen nimittäjä pystytään
selkeästi tunnistamaan. Vertaiskehittämisen
luonteen vuoksi teemaa voidaan lähestyä laajallakin
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Benchmarking, joka voitaisiin suomentaa vertaisoppimiseksi, on hyvin usein study visit -tyyppinen
tapahtuma, jossa vieraileva/oppiva osapuoli tekee
havaintoja toisen toimijan työtavoista, olosuhteista jne. sekä ottaa osia hyviksi havaitsemistaan
käytännöistä osaksi omaa toimintaansa. Benchmarking on monesti epävirallinen ja strukturoimaton
yhteistyön muoto, jossa vastavuoroisuus saattaa
jäädä ohuelle tasolle. Vaikka molemmat kumppanit
kävisivät toistensa luona, on alun alkaenkin tarkoitus ollut kehittää oman organisaation toimintaa
toisilta oppimalla. Se ei ole väärin, päinvastoin.
Onnistunut vertaisoppiminen saattaa luoda hyviä
luottamussuhteita tulevien vertaiskehittämisprojektien kannalta ja oman toiminnan peilaaminen
toisen vertaisen toimintaan nostaa oman organisaation haasteita hyvin esille. Parhaimmillaan
vertaisoppiminen tukee kehittämistä tai ainakin
johtaa kehittymiseen.
Shadowing on eräänlainen yksilötason tai pienryhmän versio vertaisoppimisesta. Sitä käytetään
oman osaamisen kasvattamiseen ja sen työmuotona on toisen asiantuntijan työn seuraaminen tai
työskentely hänen kanssaan yhdessä. Seurattavan
asiantuntijan työnkuva voi olla hieman omasta
poikkeava, hänellä voi olla käytössään uutta, hyödyllistä osaamista tai yksinkertaisesti hänen / organisaation toimintatavoissa on jotakin opittavaa.

Vertaisarviointi on puolestaan nimensä mukaisesti
selkeästi toiminnan arviointiin keskittyvä menetelmä, jossa kumppani arvioi toisen toimintaa
jonkin rajatun sektorin tai aihepiirin osalta ennalta
sovittujen periaatteiden mukaisesti. Vertaisarviointi on laajalti käytetty oman toiminnan kehittämisen
muoto, jossa kukin saa vuorollaan oman palautteensa. Vastavuoroisuus toteutuu vertaisarvioinnissa
lähinnä niin, että projektit arvioidaan ja ne saavat
palautteensa kukin vuorollaan.
Huonosti tai lähtökohdiltaan väärin toteutettuna
vertaisarviointi saattaa muodostaa esteen tulevien
vertaiskehittämisprojektien kannalta. Vertaisarvioinnissa toimijoiden keskinäisten luottamussuhteiden on oltava kunnossa. Muuten se saattaa johtaa
jopa arvioitavien asioiden maton alle lakaisemiseen
tai pintakiillotukseen, tarkoituksena vain saada
mahdollisimman hyvä arviointitulos. Vertaisarvioinnin ei ole tarkoitus olla kriittinen ja arvosteleva,
vaan kehittävä ja toimijoille rakentavaa palautetta
tuottava, jonka pohjalta voidaan tehdä muutoksia.
Vertaisarviointi voi parhaimmillaan olla myös osa
vertaiskehittämistä, jolloin sekä arvioitava että
arvioija saavat prosessin aikana ideoita ja työkaluja
omaan työhönsä.

Kattavan tietopaketin vertaisarvioinnista
löydät Opetushallituksen internetsivuilta
www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/vertaisarvioinnit
Hieman kevyemmän hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalun löydät
Koulutustakuu.fi -sivuston tuotetorilta
www.koulutustakuu.fi/tuotetori/hanketoiminnan-vertaisarvioinnin-tyokalu
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Yhteistyö (palaverit, kokoukset jne.)

Vertaiskehittäminen nähdään tässä julkaisussa
verkostoimaisesti toteutettujen, vertaisten kumppaneiden kehittämistyön kattokäsitteenä. Sille
ominaista on yhteinen kehittämisen kohde ja tarve,
jonka eteen kaikki kumppanit tekevät yhdessä töitä.
Jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja luottamuksellisen
kumppanuuden kautta yhteistyö syvenee ja todellinen kehittäminen vertaisten kesken on mahdollista.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että
hankkeen kehittämisfokus säilyy. Vertaiskehittämishanke saattaa sisältää vertaisarviointia ja
vertaisoppimista, mutta toimintaa ohjaa yhdessä
tehtävä kehittämistyö.
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Vertaiskehittämisen teoreettinen tausta löytyy
sosiokonstruktivistisesta oppimiskäsityksestä,
jonka mukaan oppiminen on sosiaalinen, vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Uusia
toimintamalleja ja uutta tietoa rakennetaan yhdessä
keskustellen sekä aiempaa tietoa ja kokemuksia
hyödyntäen. Dialogi korostuu vertaiskehittämisessä, jolloin kehittäminen tapahtuu keskustelun,
kyselyn, pohdinnan ja uusien näkökulmien kautta.
Keskeistä on toimijoiden tasavertaisuus, omien
oletusten ja ennakkoluulojen unohtaminen ja avoimuus uusille ideoille ja ajatuksille.
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Vaikuttavuutta
vertaiskehittämisellä

Vuosien ajan olemme pyrkineet ohjaamaan
hankesuunnitelmiamme verkostossa tehtävän
yhteisen kehittämisen suuntaan. Olemme kokeneet
vertaisverkostossa tehdyn kehittämistyön tuottavan
paremmin leviäviä hanketuloksia ja huomanneet
yhteisen kehittämistarpeen luovan verkostosta toimivamman ja pysyvämmän. Tätä opasta
kirjoitettaessa halusimme kuitenkin varmistaa
olemassa olevilta verkostoiltamme, että kyseessä ei
ole pelkästään oma näkemyksemme ja kysyimme
mielipiteitä asiasta muiltakin kehittämisen asiantuntijoilta. Emme olleet väärässä. Saamamme vastaukset (kaikkiaan kyselyyn vastasi 40 projektityön
asiantuntijaa) osoittivat, että vertaiskehittämisen
tulokset todella ovat ylisanojen arvoisia. Vastaajat
arvioivat yhteistyötä, hanketulosten leviämistä,
hankkeen vaikuttavuutta ja oman organisaation
osaamisen vahvistumista. Heiltä saatujen vastausten perusteella vertaiskehittämisellä on yksiselitteisen positiivisia vaikutuksia.
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Vertaiskehittämisen seurauksena hankkeiden
välinen yhteistyö lisääntyy, hanketulokset leviävät
tehokkaammin oman organisaation ulkopuolelle,
hankkeen vaikuttavuus vahvistuu ja oman organisaation osaaminen vahvistuu. Vaikka hanketulosten
leviämisen oman organisaation sisälläkin uskotaan
tehostuvan, muihin väittämiin verrattuna pienempi
osa vastaajista on tästä asiasta täysin samaa mieltä.
Hanketulosten leviämiseen oman organisaation
sisällä tulisikin jatkossa panostaa entistä enemmän.
Työkaluina voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia
levittämistilaisuuksia, vaikuttavuusanalyyseja
sekä sparraustilaisuuksia. Avainsana on tässäkin
pitkäjänteisyys.

Alla yhteenveto kyselystä ja vastausten jakautumisesta asteikolla 				
Ei pidä lainkaan paikkaansa – Pitää täysin paikkansa.
Ei pidä
lainkaan
paikkaansa

Ei pidä
juurikaan
paikkaansa

Pitää jonkin
verran
paikkansa

Pitää
täysin
paikkansa

hankkeiden välinen yhteistyö
lisääntyy

0%

3%

26 %

72 %

hanketulosten leviäminen oman
organisaation sisällä tehostuu

0%

5%

54 %

41 %

hanketulosten leviäminen oman
organisaation ulkopuolelle tehostuu

0%

8%

35 %

58 %

hankkeen vaikuttavuus vahvistuu

0%

0%

44 %

56 %

oman organisaation osaaminen
vahvistuu

0%

3%

38 %

59 %
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Vertaiskehittämisen
avainasiat ja
työkalut

Yhteinen kehittämistarve

MAHDOLLiSUUKSIA JA
HAASTEITA
Tietyt avainasiat yhdistävät kaikkia onnistuneita vertaiskehittämisen projekteja.
Vain hieman liioitellen voisi mukailla Anna Kareninan legendaarista avauslausetta ja todeta, että ”kaikki onnistuneet projektit ovat toistensa kaltaisia, jokainen
epäonnistunut projekti on epäonnistunut omalla tavallaan”. Onnistumisten taustalla olevia tekijöitä ovat erityisesti yhteinen kehittämistarve, toimijoiden välinen
luottamus, sitoutuminen, halu oppia toisilta, halu jakaa omaa osaamista, rohkeus
kokeilla uutta, joustavuus ja onnistunut viestintä.
14

Kehittämishankkeeseen ryhtymisen tulee aina
perustua selkeään ja tiedostettuun tarpeeseen,
johon verkosto voi vain yhteistyön kautta vastata.
Ulkopuolelta annettu organisaation omista intresseistä erillinen kehittämistarve (esim. jaossa oleva
rahoitus) ei voi määrittää organisaation kiinnostusta kehittämistyöhön, koska tällaisissa tilanteissa
aito yhteistyö jää helposti toissijaiseksi ja erityisesti
tulosten juurruttaminen on äärimmäisen vaikeaa.
Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että organisaatioiden omia erityistavoitteita tulisi pyrkiä
tukahduttamaan. Avoimen keskustelun ja osapuolten välisen luottamuksen kautta voidaan hyvin
toimivassa vertaiskehittämisverkostossa sopia,
mitä ollaan tekemässä yhteistyössä ja mitkä osat
toteutuksesta voidaan jättää kokonaan organisaation omiin käsiin. Avoimilla korteilla pelaaminen,
organisaation omien tavoitteiden ja toisaalta myös
rajoitteiden esiin tuominen mahdollistaa hankekokonaisuuden suunnittelun niin, että kokonaisuudesta muodostuu suurempi kuin osiensa summa.
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Kehittämistyökalu:
Must-win 			
battle

Toimijoiden välinen luottamus
Luottamus on välttämätön osa vertaiskehittämistä.
Luottamussuhde vaatii syntyäkseen joustavuutta,
tasa-arvoisuutta, ennakkoluulottomuutta ja ennen
kaikkea aikaa. Kun organisaatioiden välinen luottamus on olemassa, uusien työntekijöiden mukaan
ottaminen on helpompaa ja vaatii vähemmän sisäänajoa. Luottamuksen ei tarvitse olla toimijoiden
välistä, vaan luottamus verkostoon saattaa hyvin jo
itsessään riittää siihen, että uudet toimijat saadaan
verkoston toimiviksi jäseniksi.
Toimijoiden välistä luottamussuhdetta rakennettaessa johtamisen merkitys korostuu. Hankkeen
hallinnoivan organisaation on otettava vastuu
hankkeen kehittämistyöstä, mutta annettava silti
toimijoille riittävästi tilaa toimia. Tähän kuuluu
olennaisesti myös kaikkien kuuleminen ja jokaisen
kumppanin asiantuntijuuden ja erityisosaamisen
paras mahdollinen hyödyntäminen. Valittaessa
hankkeessa käytettäviä yhteydenpitokanavia on pidettävä mielessä toimijoiden tasa-arvoinen kohtelu
ja heidän mahdollisuutensa osallistua päätöksentekoon myös virtuaalisesti.
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”Must-win battle” -ajattelussa johto
on valinnut strategian jalkauttamisen
kannalta muutaman keskeisen tavoitteen
ja painopisteen, joiden saavuttamiseen
kaikki kehittämistoimenpiteet ja niiden
vaatimat resurssit suunnataan ja joiden
etenemistä johto sekä tehtävään nimetyt
vastuuhenkilöt aktiivisesti seuraavat ja
arvioivat. Kyseistä ajattelumallia voidaan
hyödyntää myös erilaisten verkostojen
yhteisiä kehittämistavoitteita määriteltäessä.

Toimivassa ja ”elävässä” vertaisverkostossa syntyy
myös epävirallisia yhteistyökumppanuuksia, joiden
toiminnan kautta verkosto saattaa lopulta ratkaista
enemmän kehittämistarpeita kuin alun perin edes
uskallettiin odottaa. Tällaiset kumppanuudet perustuvat siihen, että toteuttajat keskinäisen tuntemuksen kasvaessa löytävät uusia yhteisiä nimittäjiä
ja uutta osaamista, joiden tiimoilta he voivat olla
toisilleen avuksi. Näitä tuloksia on vaikea, jos ei
suorastaan mahdoton ennakoida, mutta ne ovat
luonnollisesti erittäin tervetullut lisäarvo verkostojen toimintaan.

Sitoutuminen ja sitouttaminen
Organisaatioiden sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin kaikilla tasoilla (ylin johto, keskijohto,
henkilöstö) on äärimmäisen tärkeää tavoitteiden
saavuttamiseksi. Jos vain johto on sitoutunut kehittämistavoitteisiin, voidaan erityisesti juurruttamisvaiheesta ennustaa vaikeaa. Vastaavasti, jos
johto ei ota hanketta omakseen, sen toteuttaminen
on hankalaa, ja on epävarmaa, onko koko hankkeen

toteuttaminen ilman selkeää omistajaa ylipäätään
järkevää. Sitoutumista edistää jo suunnitteluvaiheessa tavoitteiden selkeä määrittely ja liittäminen
todelliseen kehittämistarpeeseen. Hankkeen aikana
sitoutumista voi edistää esimerkiksi avoimella
keskustelulla sekä hankkeen tuomien hyötyjen
jatkuvalla esiin tuomisella.
Organisaatioiden sitouttamisessa keskeinen rooli
on hankkeen ohjausryhmällä. Ryhmää nimettäessä
on varmistettava, että kustakin organisaatiosta ohjausryhmään nimetty jäsen on hankkeen omistaja
tai vähintään hänen edustajansa.
Kahden toimijan välisessä yhteistyössä tehtävien
jako sujuu yleensä helposti ja yhteydenpito on helppoa. Mitä tapahtuu kun kehittämistyöhön osallis-

tuvien tahojen määrä kasvaa, välimatkat pitenevät
ja tehtävät pirstaloituvat? Kun yhteistyötä tehdään
verkostossa, korostuu toiminnan yhteisen päämäärän merkitys. Jos verkosto on muodostunut löyhästi
ja nopealla aikataululla, on yhteisen päämäärän
määrittelyyn käytettävä aikaa.
Projektit ovat tyypillisesti lyhyitä, kestoltaan vuodesta muutamaan vuoteen. Erityisesti, jos toteuttajat ovat toisilleen vieraampia, aiempia yhteisiä
hankkeita ei ole takana ja luottamussuhde on vasta
rakentumassa, saattaa toiminta olla haasteellista
käynnistää. Tämän seurauksena sekä luottamuksen
synnyttäminen että hankkeen tuloksellisuus kärsivät. Hanketoimijoiden ja taustaorganisaatioiden
motivointi ja projektiryhmän luominen ja ylläpitäminen edesauttavat konkreettisen toiminnan
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käynnistymistä. Lisäksi, jos mahdollista, kannattaa
hankesuunnitelma laatia niin, että heti aluksi on
mahdollista saada edes pieniä tuloksia. Mitä nopeammin saadaan ensimmäisiä konkreettisia tuloksia (”jotain näkyvää aikaan”), sitä positiivisemmin
yhteistyö ja toiminta jatkuvat. Kaikkien yhteinen
etu on saada vertaiskehittäminen alkuun nopeasti.
Jos kallisarvioista yhteistä aikaa kuluu ja mitään ei
tapahdu, onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisen edellytykset pienenevät koko ajan. Tästä syystä
hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa kannattaa suunnitella ensimmäiset tapaamiset kasvokkain ja antaa
yhteistyölle ja luottamukselle aikaa rakentua.
Jos toimijat ovat entuudestaan tuttuja, on verkoston
syytä panostaa toiminnan uudistamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, eikä pelkästään
nojata vanhaan ja toimivaan ryhmädynamiikkaan.
Tärkeää on myös se, että verkoston vetäjä kantaa oman vastuunsa ja vaatii kaikkia osapuolia
pitämään kiinni sitoumuksistaan. Mikään ei ole
niin tuhoisaa sitoutumiselle kuin se, että joidenkin
kumppanien sallitaan olla verkostossa ”vapaamatkustajina”.

Halu oppia ja jakaa omaa osaamista

Kehittämistyökalu:
Lean
Lean-ajattelun taustalla on Toyota Production System (TPS) ja se esiteltiin ensi
kertaa vuonna 1990 James Womackin ja
Daniel Roosin teoksessa ”The Machine
That Changed the World”. Ydinajatuksena
on maksimoida hyöty ja minimoida hukka
vähentämällä kaikkea turhaa ja olemalla
joustavia ja avoimia muutokselle. Mallin
keskiössä on jatkuva parantaminen,
tiimityö, muiden kunnioitus, johdon tuki
ja pitkän tähtäimen tavoitteet.

Kehittämistyökalu:
Töytäisy
Käsitteen (engl. nudge) loivat Richard
Thaler ja Cass Sunstein 2000-luvun
alussa. Töytäisyllä tarkoitetaan toimintamallia, jossa ihmisiä ohjataan
hienovaraisesti toimimaan toivotulla
tavalla. Kenenkään vapautta ei rajoiteta,
mutta yksilön ja yhteisön kannalta hyvät
päätökset tehdään helpoiksi. Klassinen
esimerkki töytäisystä on Schipholin lentokenttä Amsterdamissa, missä oivallus
maalata kärpänen miesten pisuaareihin
vähensi siivouskuluja 80 prosenttia.
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Osaamisen tunnistaminen ja jakaminen on tärkeä
osa vertaiskehittämistä, jossa uusia toimintamalleja ja uutta osaamista rakennetaan nimenomaan
yhdessä keskustellen ja olemassa olevaa tietoa ja
aiempia kokemuksia hyödyntäen. Hankkeen ydinryhmässä on oltava tilaa ja aikaa selvittää jokaisen
toimijan osaaminen ja annettava asiantuntijoiden
käyttää omaa osaamistaan. Toisaalta on myös tärkeää, että hankkeen jokainen asiantuntija uskaltaa
jakaa omaa osaamistaan. Keskeistä on ymmärtää,
että osaamista jaettaessa ei itse asiassa anneta mitään pois, vaan se hyödyttää myös itseä esimerkiksi
rakentavan palautteen ja uusien ideoiden saamisen
kautta. Koko prosessin keskiössä ovat toimijoiden tasavertaisuus, kaikkien kuunteleminen ja
kunnioittaminen sekä avoimuus uusille ideoille ja
ajatuksille.

Kehittämistyökalu:
Mind Set
Toisilta oppimisen ja oman osaamisen
jakamisen varmistamiseksi erilaisissa
työkokouksissa ja kehittämisworkshopeissa voidaan käyttää erilaisia työkaluja ja
toimintamalleja. Esimerkkeinä mainittakoon Olen parempi vs. Olen hyvä- ja Älä
sano ei -työkalut.
Ensin mainitussa ideana on se, että Olen
hyvä -ajattelu toimii helpoissa tehtävissä,
mutta sen ongelmana on, että epäonnistuminen tuottaa ahdistusta ja mahdollisesti vetäytymistä. Kehittymiseen (olen
parempi) perustuva ajattelu taas kohtaa
vaikeudet tai epäonnistumiset ”mitä voisin tehdä paremmin” -asenteella, jolloin
esikuvilta tai toisilta on mahdollisuus
oppia. Olen hyvä -asenteessa paremmin
tekevät ovat uhka.
Älä sano ei -työskentelymallissa lähdetään
liikkeelle yksinkertaisella säännöllä, eli
esimerkiksi workshopissa tai työkokouksessa ei saa aloittaa lausetta sanoilla ”ei,
koska…” vaan ”kyllä, ja…”. Myönteinen
lähestymistapa uusiin ideoihin rohkaisee
kaikkia tuomaan esiin omat ajatuksensa,
kehittämisideansa ja osaamisensa.
Lähteet:
Be Good vs. Be Better: Columbia Business
School, Heidi Grant Halvorson
Instead of saying “No, because…” say “Yes,
and…”: Stanfordin yliopiston luovuustyöpajojen sääntö
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Joustavuus
Varsinkin kompleksisissa kehittämistehtävissä
hankkeen konkreettisia toimenpiteitä voi olla
vaikeaa määritellä alkuvaiheessa kovin tarkasti.
Tämän vuoksi toimijoilta vaaditaan epävarmuuden
sietokykyä sekä valmiutta tehdä tarpeen mukaan
muutoksia sekä projektin työsuunnitelmaan että eri
toimijoiden vastuualueisiin. Joustavuuden vaatimusta korostaa se, että projektit ovat usein normaalitoimintaa alttiimpia muutoksille: saatu rahoitus voi olla
vain murto-osa haetusta, organisaatioiden johdon
vaihtuminen voi muuttaa strategisia painopisteitä,
projektihenkilöstö voi vaihtua jne. Hallinnoivan
organisaation ja verkoston jäsenten ammattitaito
punnitaankin ryhmäytymisen, tehtävänjaon ja
lankojen käsissä pysymisen kautta ennen kaikkea
muutosten keskellä.

Rohkeus kokeilla uutta
Yksi kaiken kehittämistyön avainasioita on rohkeus
asettaa rima korkealle ja kestää myös mahdolliset
epäonnistumiset. Vertaiskehittäminen antaa tälle
erityisen hyvät mahdollisuudet tuodessaan yhteen
eri organisaatioiden resurssit, asiantuntijuuden ja
uudet ideat.
Suomalaista kehittämistoimintaa on usein moitittu
nimenomaan rohkeuden puutteesta. Epäonnistumisen pelon vuoksi kokeillaan liian itsestään selviä
ja turvallisia ratkaisuja, eikä edes lähdetä pohtimaan, löytyisikö haasteisiin aivan uusia lähestymiskulmia, tapoja ajatella koko ongelma uusiksi. Sekä
toteuttajien että rahoittajatahojen olisikin hyvä
muistaa, että hankkeen kaikkien tavoitteiden saavuttaminen voi tarkoittaa loistavasti onnistuneen
projektin sijaan liian matalalle asetettua rimaa.
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Kehittämistyökalu:
Darpa
DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency) on Yhdysvaltain
puolustusvoimien tutkimusorganisaatio. DARPA on rahoittanut esimerkiksi
internetin, gps-paikannuksen ja häiveteknologian kehittämistä. Kehittämismallissa keskeistä on se, että tavoitteet
asetetaan niin kunnianhimoisiksi, että
jopa 85 % hankkeista epäonnistuu. Tästä
huolimatta myös epäonnistuneista
hankkeista on saatu paljon uutta tietoa
ja hyödynnettäviä tuloksia. Mallissa
korostuu ajatus, että turvallisilla ja liian
helposti saavutettavilla tavoitteilla saadaan parhaimmillaankin vain keskinkertaisia tuloksia.

Kehittämistyökalu: Ketterät projektimallit
Ketterät projektit -käsite on kehitetty alkujaan ohjelmistojen kehittämiseen. 		
Sen periaatteita voi kuitenkin hyödyntää myös muussa kehittämistoiminnassa.
Ketterät ja perinteiset projektimallit voi erotella vaikkapa seuraavasti:
Ketterät projektit 		

Perinteiset projektit

yksilöt ja vuorovaikutus

prosessit ja työkalut

toimivat sovellukset

tarkka dokumentointi

yhteistyö

sopimusneuvottelut

muutokseen reagointi

suunnitelmien noudattaminen

Scrum on esimerkki ketterästä projektihallinnan työkalusta, jota käytetään erityisesti
ohjelmistojen kehittämisessä. Scrumin tärkein periaate on lyhyiden kehityspyrähdysten ja palautteen jatkuva vuorottelu. Se sallii asiakkaalta nopeatkin mielenmuutokset,
jotka perinteisillä projektimenetelmillä ovat vaikeasti hallittavissa. Työkalu pyrkii
maksimoimaan tiimin nopeuden ja itseohjautuvuuden sekä kyvyn sopeutua erilaisiin
tilanteisiin.
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Vertaiskehittämisen
sudenkuopat

Onnistunut viestintä
Kaikessa kehittämistyössä korostuu kokonaisuuden koordinoinnin ja hallinnan merkitys. Toiminnan kannalta ensisijaista on kiinnittää huomiota
ydinryhmän kokoon, vastuunjakoihin, työryhmien
toiminnan seuraamiseen ja omaan viestintään.
Hankkeen ydinryhmän (projektiryhmä, suunnitteluryhmä tms.) pitää tietää selkeästi mitä heiltä
halutaan, missä aikataulussa, kenelle he raportoivat
edistymisestään ja kuinka avointa työskentelyn on
oltava muiden saman hankkeen toimijoiden suuntaan. Onko kaikkien työskentely koko ajan nähtävillä kaikille esim. yhteisellä sähköisellä alustalla?
Kerrotaanko ryhmien etenemisestä vain kokouksissa? Kuka saa ja voi kommentoida ryhmien työn
tuloksia? Kuka on se, joka viime kädessä päättää
mikä kelpaa ja mikä riittää?
Tasapainottelu hankkeeseen myönnetyn rahoituksen mahdollistamien lähitapaamisten ja etäkokoustamisen välimaastossa on joskus hankalaa.
Viestintäteknologian nopea kehitys on tuonut
tarjolle nopeita ja helposti käytettäviä viestintävälineitä, joiden käyttöönoton kautta fyysisen etäisyys
on mahdollistaa poistaa.
Teknologiavälitteinen ja kasvokkain tapahtuva
kommunikaatio pitää nähdä entistä vahvemmin
toisiaan täydentävinä ratkaisuina. Kummankaan
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tarkoitus ei ole korvata toista, mutta molemmille
löytyy verkostotyössä oma paikkansa. Jos hankkeessa on tarkoitus synnyttää jotain täysin uutta,
niin kasvokkain tapahtuvalle ryhmäytymiselle ja
yhteisen toiminnan suunnittelulle pitää varata
enemmän aikaa. Rutiini- ja käytännön asioiden
hoito voidaan puolestaan hoitaa ainakin pääosin
etäkokouksilla, jolloin säästetään sekä aika- että
rahallisia resursseja. Tiimin yhteishengen kannalta
yhteiset tapaamiset ovat kuitenkin elintärkeitä: onnistumisten ja epäonnistumisten, riemunhetkien ja
joskus hölynpölyn jakaminen yhdessä sitoo ryhmää
yhteen ja edesauttaa tulosten saavuttamista.
Koordinoivan tahon on tärkeää antaa osallisten
yhdessä sopia käytettävyydeltään hyvät ja entuudestaan tutut tai luonnolliset kanavat digikommunikaatioon. Jonkinlaisen ”taukotilan” perustaminen
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta
auttaa muodostamaan aidon keskusteluyhteyden ja
vastavuoroisuuden kumppanien välille. Tärkeää on
varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ottavat yhteiset
viestintäkanavat käyttöön: yhdellekään toimijalle
ei voida antaa erivapauksia, vaikka toimijoiden
innostus esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön
luonnollisesti vaihteleekin.

Vertaiskehittäminen on tulokseen pyrkivää ja
toimintaa kehittävää yhteistyötä toimijoiden
kesken. Aina ei yhteistyö kuitenkaan onnistu, vaan
vertaiskehittäminen saattaa muuttua toimijoiden
valtataisteluksi tai omien resurssien vartioinniksi.
Jos toteutusvaiheessa huomaa löytävänsä itsensä
yhdestä (tai useammasta) näistä sudenkuopista, ei
niihin kannata jäädä makaamaan, vaan on lähdettävä liikkeelle avoimella keskustelulla ja aloitettava uudelleen suunnitelmallinen yhteistyö kohti
yhteistä tavoitetta. Mahdolliset ongelmakohdat
kannattaa pitää koko vertaiskehittämisprosessin
ajan mielessä, jotta ne on mahdollista ennakoida,
kiertää tai ohittaa.

23

// Mahdollisuuksia ja haasteita //

Fokus kadoksissa
Jos kehittämisen tarve ja kehittämisongelma
ovat kadoksissa, yhteistyö ottaa helposti väärän
suunnan. Se jää sinällään kannatettavan vertaisoppimisen tasolle, jolloin varsinaisen kehittämisen
sijaan jäädään nykytilanteeseen vertailemaan hyviä
käytäntöjä ja toimijoiden välinen keskustelu pyörii
”kiva tietää”-tasolla, uutta ei kehitetä ja verkoston tasolla muutoksia ei tapahdu. Säännöllisin
väliajoin kannattaa tarkastella hankesuunnitelmaa
ja rahoituksen hakemiseen johtaneita keskusteluja.
Jos hankkeelle oli suunnitteluvaiheessa aito tarve,
niin joku (rahoittajan lisäksi) odottaa myös tuloksia.
Etenemisen ja saavutettujen tulosten arviointia
edesauttaa se, että projektin työn hedelmät annetaan rohkeasti arvioitavaksi ydinryhmän ulkopuolelle jo varhaisessa vaiheessa (ns. Fail often, fail
early -malli).

Organisaation vähäinen kiinnostus
Kaikkien kehittämiseen osallistuvien toimijoiden
kiinnostus ei ole välttämättä aina samalla tasolla.
Joskus hankerahoitusta on saatettu hakea ilman
riittävää keskustelua ja analyysia vaikkapa organisaation resurssitilanteesta (esimerkiksi mahdollisuus irrottaa henkilöstöä projektin toteutukseen).
Tällöin sitoutuminen saattaa olla organisaatiossa
vähäistä. Joskus muutokset organisaatiossa johtavat
taas toteutusvaiheessa siihen, että avainhenkilöt
vaihtuvat tai heillä ei olekaan syystä tai toisesta
mahdollisuuksia käyttää riittävästi aikaa suunniteltuun toimintaan.

Vallan ja vastuiden keskittyminen
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Tähän voi olla monta syytä: Esimerkiksi hankkeen
koordinoiva taho ei onnistu tai halua onnistua
tehtävien reilussa jakamisessa, vaan pyrkii säilyttämään kaiken päätösvallan itsellään. Joku hankkeen
toimijoista saattaa olla ”vapaamatkustajan” roolissa,
eikä ota vastuuta omasta osuudesta, jolloin toisten
täytyy vuorostaan tehdä suunniteltua enemmän.
Kun vielä huomioidaan, että hankkeet toteutetaan
nykyään yhä useammin nopealla aikataululla,
aikapula johtaa myös joissain tilanteissa vallan ja
vastuiden keskittymiseen joillekin toimijoille.
Vallan ja vastuiden keskittymisen taustalla saattavat
olla myös henkilökysymykset ja organisaatioiden
erilaiset toimintakulttuurit, henkilöstön vaihtuvuus, määräaikaiset työsuhteet ja aikapula.

Resurssit – aikapula
Aktiiviset ja kehittämishaluiset työntekijät ovat
usein monessa mukana, jolloin saatetaan törmätä
tilanteeseen, jossa kehittämistyön toteuttamiselle
on kyllä taloudellisia resursseja mutta ei aikaa.
Esimiehillä onkin suuri vastuu varmistaa sekä työntekijöiden jaksaminen että suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen.
Aikaan liittyvä resurssihaaste on myös hanketta hallinnoivan tahon ongelma. Projektit ovat tyypillisesti
lyhyitä, ja silloin hallinnollisen osaamisen merkitys
kasvaa. Joskus ajan tai muiden resurssien vähäisyys johtaa siihen, että toimijat eivät saa tehdyksi
kaikkia sovittuja asioita. Tällöin resursseja on syytä
suunnata sinne, mistä löytyy tekijöitä, tai ottaa
mukaan uusia tekijöitä, jos se vain on taloudellisesti
ja aikataulullisesti mahdollista.

Vallan keskittymisen suurin ongelma verkostossa
liittyy luottamuksen rakentumiseen. Tehtävä työ
ei aina jakaudu tasaisesti kumppaneiden kesken.
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Ryhmäajattelu

Epärealistiset odotukset

Koordinoivan tahon kannattaa seurata ryhmädynamiikkaa ja sen kehitystä sekä tukea jatkuvaa
arviointia ja avointa keskustelua. Jos avoin mielipiteiden vaihto ja kriittinen keskustelu on jäänyt
tai jäämässä keskustelussa syrjään, on vaarana että
tehdään yksimielisiä mutta kokonaisuuden kannalta huonoja päätöksiä. Tällaista tilannetta kutsutaan
ryhmäajatteluksi. Ryhmäajattelua on vaikea havaita
ja se on usein seurausta muihin sudenkuoppiin
ajautumisesta.

Saatuihin tuloksiin pettyminen johtuu usein
epärealistisista odotuksista, joiden taustalla voi
olla esimerkiksi epäsuhta tavoitteiden ja resurssien
tai tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden
välillä. Epärealistisia odotuksia saattaa ruokkia
myös yliampuva ja -innokas viestintä. Hankkeen
haasteiden, toimenpiteiden ja tulosten yhteensopivuutta kannattaa arvioida (ks. kuva) läpi koko
hankeprosessin, samoin kuin tavoitteiden saavuttamisen realistisuutta suhteessa hankkeen budjettiin.
Vastaavasti viestinnässä tulee keskittyä alusta
saakka realistisiin, odotettavissa oleviin tuloksiin.
Viestintää johtamalla johdat myös odotuksia!

Mahdollisten ratkaisujen
määrittely

Tavoitteet/
Tulokset

Toimenpiteet ja työkokonaisuudet

Haasteet/
Ongelmat
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Check:
Tulosten ja
toimenpiteiden
vastaavuus

Check:
Haasteiden ja
toimenpiteiden
vastaavuus
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Onko organisaatiosi
valmis vertaiskehittämiseen?

täysin
eri
mieltä
1

osittain
eri
mieltä
2

osittain
samaa
mieltä
3

täysin
samaa
mieltä
4

Ylin johto tukee kehittämistyötä.

Osaatko tunnistaa, minkälainen oma organisaatiosi on? Oletteko muutoksen
ja kehityksen moottori, muutosvastarinnan viimeinen linnake vai jotakin siltä
väliltä? Tarkastele oman organisaatiosi toimintaa seuraavien väittämien kautta
ja mieti, minkälaiset realistiset mahdollisuudet hanketoiminnan toteuttamiseen
ovat olemassa.

Keskijohto tukee kehittämistyötä.
Muu henkilöstö on kiinnostunut osallistumaan
kehittämisprojekteihin.
Projektien toteutukseen on varattu riittävästi
resursseja (aikaa, rahaa).
Kehittämistyön tekeminen perustoiminnan ohella on
mahdollista (aikaa, rahaa).
Kehittämishankkeet syntyvät konkreettisista tarpeista.
Kehittämishankkeet tukevat organisaatiomme
strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Organisaatiossamme ymmärretään, että uusia innovaatioita kehitettäessä täytyy sallia ja hyväksyä myös
epäonnistumiset.
Organisaatiossamme on halua oppia muilta.
Organisaatiossamme on halua levittää omaa
osaamistamme muiden toimijoiden käyttöön.
Hanketyöhön valitaan henkilöitä, joilla on halua kehittää.
Hanketyöhön osallistuvilla henkilöillä on
kokemusta kehittämisestä.
Organisaatiomme on valmis tekemään muutoksia.

Yhteensä
Mitä enemmän 3- ja 4-vastauksia sait, sitä paremmat valmiudet organisaatiollasi on toteuttaa vertaiskehittämistä.
Laskemalla organisaatiosi pisteet yhteen, näet millaisiin asioihin kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää huomiota.
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41-52 pistettä

26-40 pistettä

Aktiivinen

(Mieti, johtuvatko organisaatiosi haasteet
osaamisen vai mielenkiinnon puutteesta?)

osaamista – mielenkiintoa
Organisaatiossa on kehittämisosaamista ja -kokemusta. Lisäksi toimijoilla on halua ja mielenkiintoa
muutokseen.
Organisaationne on todennäköisesti kokenut hanketoimija ja usein päätoteuttajan roolissa. Tavoite,
toimenpiteet ja tulokset pysyvät teillä hallussa ja olette
valmiita kokeilemaan rohkeasti uutta.
Kiinnittäkää huomiota seuraaviin asioihin:
• Vastuunjako kumppaneiden kesken, kovalla kokemuksella on helppo jyrätä aloittelevia projekti-		
toimijoita.

Taito
osaamista – ei mielenkiintoa
Organisaatiossa on kehittämiskokemusta ja
-osaamista, mutta toimijoilla ei ole halua tai
mielenkiintoa muutokseen.
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
• Innokkain ja kokeneinkin kehittäjä väsyy, jos
tehty työ ja saadut tulokset kaikuvat kuuroille
korville.
• Johdon sitouttaminen ja projektin omistajan
tuki on kehittämistoiminnalle ratkaisevaa.

• Kaikilta voi oppia uutta.
• Henkilöstön jaksaminen, aktiiviset tekijät ovat usein
monessa mukana.

13-25 pistettä
Passiivinen
ei osaamista – ei mielenkiintoa
Organisaatiossa ei ole kehittämiskokemusta tai
-osaamista, eikä toimijoilla ole mielenkiintoa lähteä
etsimään ja kehittämään uusia ratkaisuja.
Organisaationne ei vaikuta olevan vielä valmis vertaiskehittämisprojekteihin. Jos henkilöstö osoittaa pieniä
merkkejä kiinnostuksesta, haluaa osallistua koulutuksiin ja organisaation johto suunnittelee osallistumista kehittämishankkeisiin, lähtekää pienin askelin
liikkeelle.
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
• Pienelläkin panostuksella voi saada muutoksia 		
aikaan.

26-40 pistettä
(Mieti, johtuvatko organisaatiosi haasteet
osaamisen vai mielenkiinnon puutteesta?)
Tahto
ei osaamista – mielenkiintoa
Organisaatiossa ei ole riittävästi kehittämiskokemusta tai -osaamista, mutta toimijoilla
on mielenkiintoa muutoksen tekemiseen ja
kehittymiseen.
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
• Iso laiva ei käänny äkkiä. Vaikka strateginen
päätös kehittämistyöstä olisi tehty, ei henkilöstö välttämättä innostu nappia painamalla.
• Lähde pienin askelin liikkeelle! Osatoteut
tajana tai kumppanina pääset pienellä riskillä
alkuun.

Omat valmiudet
Arvioi myös omia valmiuksiasi seuraavien väittämien kautta:
• Ymmärrän oman erikoisosaamiseni.
• Olen valmis kokeilemaan minulle uusia työskentelytapoja/ohjelmia/sovelluksia jne.
• Olen utelias.
• Olen halukas keskustelemaan ja ottamaan huomioon omistani poikkeavat mielipiteet ja
näkökulmat.
• Haluan oppia muilta.
• Haluan jakaa omaa osaamistani.
• Yhteinen päämäärä on tärkeämpi kuin oma tulos.
• Ymmärrän kehittämistyön tarpeellisuuden.
• Näen hankkeet osana kokonaisuutta.

• Positiiviset kokemukset ruokkivat innostusta.
• Valitkaa aktiivisimmat ja kehittämismyönteisimmät
osallistujat toimintaan ja lähtekää liikkeelle realistisilla ja konkreettisilla kehittämistehtävillä.
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Mitä useampaan kohtaan vastasit myöntävästi, sitä paremmat valmiudet sinulla on lähteä
mukaan vertaiskehittämiseen.
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Vanha vai
uusi kumppani?
Vanhat kumppanit

Uudet kumppanit

+ luottamus jo luotu

+ mahdollisuus tutustua uusiin hyviin
käytäntöihin ja toimintamalleihin

+ etukäteen selvä käsitys toisen osapuolen
vahvuuksista ja kehittämistarpeista
+ päästään nopeasti ja sujuvasti kiinni
varsinaiseen toteutukseen
- aikaa täytyy varata suhteiden ylläpitämiseen 		
myös kehittämishankkeiden välillä
- osa hyvistä käytännöistä saattaa jäädä
huomaamatta, koska oletamme tuntevamme jo
toisemme täydellisesti

Yksiselitteisesti ei voida sanoa, onko järkevämpää
valita vertaiskehittämiseen uusi vai entuudestaan
tuttu kumppani, sillä molemmista malleista löytyy
omat hyvät ja huonot puolensa.

+ mahdollisuus löytää uusia innovatiivisia 		
ratkaisuja

- täytyy varata aikaa organisaation toimintaan
tutustumiseen ja keskinäisen luottamuksen 		
luomiseen
- epävarmuus tulosten saavuttamisesta ja 		
yhteistyön toimivuudesta

- uhkana samojen ratkaisujen ja aiemmin
onnistuneiden toimintamallien toistaminen 		
(innovatiivisuus vähenee)

Pitkäaikaisten kumppanien kanssa molemminpuolinen luottamuksellinen suhde on jo rakennettu, minkä vuoksi kehittämishaasteita päästään
ratkaisemaan todennäköisesti nopeammin kuin
uusien kumppanien kanssa. Uusien kumppanien
kanssa luottamuksen rakentamiseen ja kumppanin
toimintamalleihin ja osaamiseen tutustumiseen
täytyy varata riittävästi aikaa. Toisaalta tätä kautta
voidaan löytää aivan uutta osaamista sekä uusia
näkökulmia ja innovaatioita kehittämishaasteiden
ratkaisuiksi.
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Mestarillista
vertaiskehittämistä
Mestari – laatua ja uusia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen -hankkeessa vertaiskehittämisen lähtökohtana oli projektisuunnitelmaan kirjattu
yhteinen kehittämistehtävä: työpaikalla tapahtuvan
oppimisen arviointityökalun rakentaminen. Tämän
lisäksi projektin osatoteuttajilla oli hankkeessa
omat organisaatiokohtaiset kehittämistavoitteensa
ja -toimenpiteensä.

4
x
CASE
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Mestari-hankkeen onnistumiseen vaikutti keskeisesti se, että projektiryhmä ja muut hankkeen
keskeiset toimijat eri puolilta Suomea kokoontuivat
heti alussa pariksi päiväksi yhteiseen workshopiin.
Tilaisuuden tavoitteena oli luoda yhteinen käsitys
siitä, mitä projektisuunnitelmaan kirjatulla tavoitteella ”luoda eri toimijoiden yhteinen työpaikalla
tapahtuvan oppimisen laadun varmistamisen malli”
tarkoitetaan ja millaista mallia lähdetään konkreettisesti kehittämään. Toteuttajien sitoutumisen
kannalta oli erityisen tärkeää varmistaa, että kaikkien osapuolten ja heidän taustaorganisaatioidensa
näkemykset otettiin tasapuolisesti huomioon.
On tärkeää, että vertaiskehittämisen yhteisen
perustan luomiseen käytetään aikaa ja kullekin
toimijalle annetaan mahdollisuus löytää ikään kuin
oma tulokulma ja motivaatio yhteiseen kehittämiseen. Miten muuten saadaan osatoteuttajat
ympäri Suomea antamaan työpanoksensa yhteiseen
tekemiseen ja reissaamaan yhteisiin kehittämistyöpajoihin? Yhteiseen kehittämiseen tarvitaan aina
myös kohtaamisia kasvokkain ajan kanssa. Mestari-hankkeessa asia ratkaistiin käytännössä niin, että
kerran kuukaudessa pidettiin lyhyitä ”Missä mennään?”-etäpalavereita ja yhteisiin kehittämisworkshopeihin kokoonnuttiin muutaman kuukauden
välein aina pariksi päiväksi kerrallaan.

Mestari – laatua ja uusia
malleja työpaikalla
tapahtuvaa oppimiseen
Tavoite: Tavoitteena oli kehittää ja monipuolistaa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvia oppimisen toteutustapoja ja niihin
liittyvää ohjausta. Lisäksi tavoitteena oli
valtakunnallisen verkoston avulla kehittää
yhteisiä toiminta- ja laadunvarmistusmalleja
työpaikalla tapahtuvan oppimisen entistä
laajemman toteuttamisen tueksi.
Toteutusaika: 1.1.2014–31.12.2015
Toteuttajat: Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä,
Päijät-Hämeen koulutuskonserni / Koulutuskeskus Salpaus, Savon koulutuskuntayhtymä
Rahoittaja: OKM
Lisätiedot: www.koulutustakuu.fi/hankkeet/
mestari

Onnistumisen avainasiat
- abstraktien tavoitteiden purkaminen 		
yhdessä konkreettisiksi toimenpiteiksi
- työskentelymalli: etäpäivä/lähipäivä
- fasilitoiva johtaja
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Kaikelle kehittämiselle on eduksi, että toimijoiden joukko on mahdollisimman monimuotoinen.
Yhteistä kehittämistä jouduttaa ja edesauttaa
kuitenkin se, että toimijoiden enemmistö on kehitettävän aiheen, sen ammattikielen ja kulttuurin
näkökulmasta samalla viivalla. Siihen, että Mestari-hankkeessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet
tiukan aikataulun puitteissa, vaikutti suuresti se,
että vertaiskehittäjien enemmistöllä oli vuosien
kokemus nimenomaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamallien kehittämisestä. Yhteinen
kieli ja toimintakulttuuri olivat näin eri taustaorganisaatioista huolimatta hallussa. Kehittämisprosessin sparraajina toimivat ansiokkaasti puolestaan ne
toimijat, jotka edustivat erilaista viitekehystä.
Hankevetäjän keskeisenä tehtävänä oli pitää huolta,
että tekeminen etenee yhdessä tehdyn konkreettisen työsuunnitelman ja aikataulun mukaan, sekä
tarvittaessa palauttaa projektiryhmä yhteisen
tekemisen äärelle. Lisäksi hänen tehtävänään oli
valmistella kehittämistyöpajojen ohjelmat ja fasilitoida niiden kulku, jotta kasvokkain tapahtuvasta
kehittämistyöstä saatiin kaikki mahdollinen hyöty.
Jokainen kasvokkain tapahtuva kohtaaminen vahvisti ryhmää, lisäsi sen yhteishenkeä ja keskinäistä
luottamusta sekä edesauttoi myös eriävien mielipiteiden esittämistä ja toimi ikään kuin liimana
yhteiselle kehittämiselle.

VetoVoimaa
VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeen tarkoituksena on lisätä teknologia-alojen koulutuksen
vetovoimaisuutta osallistamalla nuoria sekä
hyödyntämällä heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan hankkeen kehittämistyössä ja lisäämällä
sekä monipuolistamalla oppilaitos-yritysyhteistyön
muotoja ja keinoja.
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Koska tavoite on selkeä ja kaikille yhteinen, vertaiskehittäminen on ollut luonnollinen tapa toimia.
Kone- ja metallialan vetovoimaisuuden lisääminen on lisäksi ollut oppilaitoksissa pitkäaikainen
ongelma, joten tarve uusille toimintamalleille on
ilmeinen. Vertaiskehittämisen motivoivuutta onkin
lisännyt se, että uusille ideoille ja menetelmille on
löytynyt kiinnostuneita ottajia ja käyttäjiä.
Hankkeessa on luotu maakunnallinen markkinointi- ja viestintäkampanja (KOMEa tulevaisuus),
jonka materiaalit ja viestintäkanavat ovat yhteisiä.
Oppilaitokset toki voivat alueellisesti tehdä omia
markkinointitoimenpiteitään, mutta kampanjalla
on yhteinen ulkoasu ja brändi, jota kaikki käyttävät.
Yhtenä tärkeänä elementtinä hankkeen toteutuksessa on ollut opiskelijoiden osallistaminen. Jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta kutsuttiin
alan opiskelijoita työpajatyöskentelyyn, jossa heille
annettiin tehtäväksi suunnitella markkinointikampanja nuorille. Kampanjan sisällöt ovat nuorilta
nuorille ja kanavina käytetään sosiaalisen median
tarjoamia moninaisia mahdollisuuksia.
Osana KOMEa tulevaisuus -kampanjaa ja vetovoimaisuuden kasvattamista myös alueen työelämä on
sitoutettu mukaan vertaiskehittämiseen. Yritysten
edustajat ovat osallistuneet vertaiskehittämistyöpajoihin, joissa teemana on ollut alan monien
mahdollisuuksien markkinointi. Työpajojen
tuloksena järjestettiin esimerkiksi paikkakunnittain
yrityksissä avointen ovien teknologiailtoja, joissa
niin nuoret kuin heidän vanhempansakin pääsivät
näkemään, minkälaisia työpaikkoja alalla on. Koska
paikallinen toteutus vaihteli, verkostosta saatiin
seuraavia kertoja varten kokemuksia erilaisten
toteutustapojen toimivuudesta.

VetoVoimaa Goes
valtakunnallinen
Oman osaamisen ja omien innovaatioiden
avoin jakaminen on tärkeä osa vertaiskehittämistä. VetoVoimaa-hanke jakoi Varsinais-Suomessa kehitetyn KOMEa tulevaisuus -markkinointikampanjan ideat, sisällöt ja brändin
muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön ja
Teknologiateollisuus ry:n kanssa. ”Tuloksena
oli, että kampanjamme sai valtakunnallista
huomiota ja valtavan määrän uusia yhteistyökumppaneita. Hyötynä oli myös se, että
osaamisemme jakamisen kautta saimme
vastavuoroisesti uusilta kumppaneiltamme
palautetta ja uusia ideoita,joita olemme voineet hyödyntää omassa työssäm		
me”, kertoo projektipäällikkö Anu
Parantainen. Yhteistyön tietynlainen huipennus oli
29.11.2016 järjestetty
TeknologiaTiistai,
jonka tapahtumissa
annettiin monipuolisesti
tietoa kone- ja tuotantotekniikan koulutuksista.
Erilaisia tapahtumia
järjestettiin yli 50 paikkakunnalla eri puolilla
Suomea.

VetoVoimaa teknologia-aloille
Tavoite: Tavoitteena on lisätä teknologia-alojen koulutuksen vetovoimaisuutta
Varsinais-Suomessa osallistamalla nuoria
sekä hyödyntämällä heidän osaamistaan
ja asiantuntijuuttaan alan koulutuksen
markkinoinnissa, lisäämällä ja monipuolistamalla oppilaitos-yritysyhteistyön muotoja
ja keinoja sekä luomalla koko maakunnan
kattava kummiyritysverkosto.
Toteutusaika: 1.7.2015–31.12.2017
Toteuttajat: Turun kaupungin sivistystoimiala, Salon seudun koulutuskuntayhtymä,
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä,
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova,
Raision seudun koulutuskuntayhtymä,
Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turun
ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto,
Keski-Suomen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.
Lisätiedot: www.koulutustakuu.fi/hankkeet/
vetovoimaa-teknologia-aloille

Onnistumisen avainasiat
- yhteinen kriittisen tärkeä 			
kehittämistavoite
- kohderyhmän osallistaminen
- sidosryhmien sitouttaminen
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Valmis-hanke
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeessa kokeiltiin opetuksen sisällöllisen kehittämisen lisäksi myös erilaisia vertaiskehittämisen
tapoja koulutuksen järjestäjän sisällä, useamman
koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa ja hankkeiden välisessä kehittämisessä.
Kaikkia jäljempänä olevia esimerkkejä kokeiltiin
Varsinais-Suomen läpäisyverkostossa, johon kuului
kahdeksan ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Koulutuksen järjestäjän sisäinen
vertaiskehittäminen
Koulutuksen järjestäjien sisäisenä vertaiskehittämisen työrukkasena oppilaitoksissa toimi eri alojen
edustajista koottuja työryhmiä. Esimerkiksi Turun
ammatti-instituutin eri koulutusalojen yhteinen
läpäisytyöryhmä koordinoi kehittämistä koko oppilaitoksen tasolla. Tarkoituksena oli tuoda koulutus-

alojen kehittäjäopettajat yhteen ja luoda ympäristö,
jossa opettajat saivat palautetta ja vinkkejä omiin
kehitysaihioihinsa muiden alojen opettajilta. Yhteinen työryhmä oli myös yksi tapa levittää tuloksia
koulutusalalta toiseen.
Toinen esimerkki koulutuksen järjestäjän sisäisestä
vertaiskehittämisestä on Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuosittainen hankemessutapahtuma, johon osallistuu koko henkilökunta ja jossa eri
hankkeet esittävät joko valmiita tai vielä kehitteillä
olevia malleja ja ideoita. Vaikka hankemessut
mielletäänkin ensisijaisesti sisäisen markkinoinnin
ja levittämisen välineeksi, ovat ne olleet myös hyvä
foorumi kerätä uusia hankeideoita ja rekrytoida
kehittämisestä kiinnostuneita opettajia.

Hankeverkoston sisäinen
vertaiskehittäminen
Silloin kun hankeverkostoon kuuluu useita koulutuksen järjestäjiä, on toiminnan alkaessa syytä
ensin katsastaa, mitä kehitettävään teemaan liittyviä toimintatapoja ja materiaaleja eri koulutuksen
järjestäjillä on jo käytössä. Tämän voi tehdä helposti
esimerkiksi luokkahuoneessa järjestettävinä minimessuina, joissa verkoston jäsenet esittävät omia
toimintamallejaan. Tilaisuuteen on hyvä varata
aikaa myös vapaaseen keskusteluun siitä, mitä
osallistujat esittelyistä saivat ja miten he aikovat
jatkossa hyödyntää oppimaansa.
Vaikka kehittämistyö tehdään oppilaitoksissa,
liittyy verkostotyöskentelyyn myös erilaisia yhteisiä
työryhmiä, jotka voivat olla johonkin tiettyyn
kehitettävään osa-alueeseen keskittyviä tai koko
hankkeen tavoitteisiin pureutuvia. Yksi toimiva
vertaiskehittämisen malli on ollut kehittämistyön
valmiiden ja keskeneräisten tulosten esittäminen
vuorotellen työryhmien kokousten yhteydessä.
Samalla kun esittäjätaho saa palautetta kehittämis-
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työstä, saavat myös muut ideoita omaan kehittämiseensä tai ainakin hyvän käsityksen siitä, millaista
kehittämistä omassa hankeverkostossa tehdään.
Hankeverkoston arviointi- ja kehittämispäivät ovat
erinomainen tapa sekä esitellä jo valmiita tuloksia
että jalostaa yhdessä keskeneräisistä ajatuksista
toimivia pilotteja. Tilaisuuksiin voi kutsua myös
muiden hankkeiden edustajia, jolloin työhön
saadaan aivan uusia näkökulmia. Arviointi- ja kehittämispäivän ohjelman voi myös teemoittaa hankkeen elinkaaren mukaisesti. Tällöin alussa voidaan
keskittyä siihen, mitä erilaisia malleja tiedämme jo
olevan olemassa ja miten kehittämistä olisi syytä
lähteä viemään eteenpäin. Kun verkostossa on jo
syntynyt tuloksia, voidaan niitä arvioida, tuotteistaa
ja jatkokehittää yhdessä koko päivän kestävässä
tilaisuudessa.

Hankkeiden välinen kehittäminen
Hankkeiden välistä yhteistyötä voidaan tehdä monilla eri tasoilla ja kokoonpanoilla. Tiedottamisen
lisäksi hankkeiden välinen yhteistyö on parhaimmillaan silmiä avaavaa ja luo myös tulevaisuutta
silmällä pitäen uusia yhteistyöverkostoja.
Läpäisyhankkeissa hankkeiden välinen yhteistyö oli
alussa yhteisissä seminaareissa esiteltyjen mallien
pohjalta käytyjä keskusteluja tai kahden hankkeen
välistä vertaisarviointia. Kun huomattiin, että kahdenkeskinen vertaisarviointi keskittyy ehkä liiaksi
hankkeen toteutuksen arviointiin ja kehittämistyön
sisällön käsittely jää lapsipuolen asemaan, kokeiltiin
kolmikantaista arviointia niin, että ensimmäisen
hankkeen edustajat arvioivat toista hanketta, joka
puolestaan arvioi kolmatta. Samalla muokattiin
käytettyä arviointipohjaa niin, että keskityttiin
enemmän itse sisällön kehittämiseen sekä tulosten
tuotteistamiseen ja levittämiseen.

Valmis - Ammatillisen
koulutuksen läpäisyn
tehostaminen VarsinaisSuomessa
Tavoite: Opintojen keskeyttämisen ehkäisy
ja ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen.
Toteutusaika: 22.9.2011–31.12.2015
Toteuttajat: Turun kaupungin sivistystoimiala, Raision seudun koulutuskuntayhtymä,
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Salon
seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun
kristillisen opiston säätiö, Turun ammattiopistosäätiö, S. ja A. Bovalliuksen säätiö /
Bovallius-ammattiopisto
Rahoittajat: OPH ja toteuttajaorganisaatiot
Lisätiedot: www.koulutustakuu.fi/hankkeet/
paattyneet-hankkeet/
www.lapaisy.fi/

Onnistumisen avainasiat
- yhteinen kehittämistavoite
- vertaiskehittämisen hyödyntäminen
toiminnan eri tasoilla
- ideoiden demoaminen muille toimijoille
- laaja-alaiset arviointi ja kehittämispäivät
- hyvin organisoitu valtakunnallinen hankekokonaisuuden koordinointi
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Seuraavassa vaiheessa jätettiin arviointi sikseen
ja siirryttiin kolmen tai neljän hankkeen yhteisiin
vertaiskehittämistapaamisiin, joissa pureuduttiin
johonkin ennalta sovittuun laajempaan teemaan ja
tilaisuuteen kutsuttiin hankeverkostoista juuri tätä
asiaa kehittäneet opettajat. Näiden tilaisuuksien
parasta antia oli se, että tilaisuuksissa asiantuntijat
pääsivät keskustelemaan kokeilujen käytännön
toteutuksista ja saivat toisiltaan arvokkaita neuvoja
kotiin vietäväksi.

MAST –
maakunnallinen
ohjausmalli
Vuosina 2009–2011 toteutetun MAST-hankkeen
tuloksena syntyi maakunnallinen ohjausmalli Varsinais-Suomeen. Kehitetty malli perustui oppilaitosten ja työpajojen sekä perusopetuksen ja toisen
asteen väliseen yhteistyöhön, maakunnallisen nuorten seurantajärjestelmän ja uusien pedagogisten
ohjausmallien käyttöönottoon sekä eri toimijoiden
välisen yhteistyön lisäämiseen. Malliin liittyvil-

lä toimenpiteillä pystyttiin tukemaan nuorten
siirtymistä opintopolulla eteenpäin, vähentämään
keskeyttämisiä sekä edistämään läpäisyä.
Hankkeessa mukana olleet toimijat sitoutuivat
ohjausmallin käytännön toimenpiteisiin yhteisten arvojen mukaisesti. Jokainen toimija sitoutui
lisäksi toimenpiteiden käyttöönottoon sekä yhdessä
sovitun ohjauksen ja tuen tason varmistamiseen.
Toimenpiteiden tueksi hankkeessa kehitettiin
materiaalia, joka koostui erilaisista toimintamalleista, prosessikuvauksista, ohjeista, lomakkeista ja
sopimuksista.

MAST – maakunnallinen
ohjausmalli
Tavoite: Hankkeen tavoitteena oli luoda
maakunnallinen nuorten ohjausmalli sekä
kehittää ja vakiinnuttaa ohjauksesta vastaavien tahojen asiantuntijaverkosto Varsinais-Suomeen.
Toteutusaika: 1.1.2009–31.12.2011

Kapulan vaihto
Opetushallituksen valtakunnallinen
läpäisyn kehittämisohjelma päättyi joulukuussa 2015 ohjelmassa mukana olleiden
hankkeiden ja hanketoimijoiden yhteiseen
seminaariin, johon osallistui myös omaa
kehittämistyötään aloittavien hankkeiden
edustajia. Tämä viestikapulan vaihtotilaisuus järjestettiin niin, että uudet hankkeet
esittelivät ensin lyhyesti kaikille omat
tavoitteensa ja mahdolliset ideatoiveensa. Tämän jälkeen käytössä olleen tilan
seinille ripustettiin alkavien hankkeiden
nimillä varustetut tyhjät fläppipaperit,
joihin paikalla olleet saivat käydä kirjoittamassa omia ideoitaan ja keskustelemassa
uusien hankkeiden toimijoiden kanssa.
Vastaavanlaista kokemusten siirtoa voi
kokeilla myös yhden koulutuksen järjestäjän sisällä tai vaikkapa maakunnallisessa
verkostossa.

Esimerkkejä
MAST-logiikasta
Esimerkiksi työpajalla tapahtuva opintojen suorittaminen edellyttää, että
oppilaitoksessa on sitouduttu antamaan
opiskelijoille mahdollisuus suorittaa
opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Käytännön toimenpiteenä on tällöin
tutkinnon osien suorittaminen työpajalla,
jonka tueksi on kehitetty muun muassa
työpajalla tapahtuvan opiskelun toimintamallit, sopimukset, lomakkeet ja ohjeet
sekä opetussuunnitelmat. Sitoumusten
ja toimenpiteiden perustana on yhteinen
arvo ja näkemys siitä, että kaikille nuorille
tulee tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Toinen esimerkki siitä, miten arvot ja sitoumukset ohjaavat käytännön toimintaa:

Materiaali:
Kehityskeskustelulomake

Arvo:
Tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus

Toteuttajat: Varsinaisessa kehittämiskumppanuudessa olivat mukana: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Bovallius-ammattiopisto Turku, Kaarinan nuoret
pajamestarit ry, Laitilan nuorisoverstas ry,
Liedon kunta / Kisällikellari, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Naantalin
kaupunki / alueelliset palvelut, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO, Salon
seudun koulutuskuntayhtymä ja Sosiaalipalvelusäätiö Raina.
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto,
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot
Lisätiedot: www.mastohjaus.fi

Toimenpide
Luokanvalvoja/ryhmänohjaaja toteuttaa opiskelijan kanssa joka vuosi
opintojen etenemisen
seurannan.

Sitoumus:
Opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja
tuen, jonka taso riippuu
opiskelijan tarpeista.

Onnistumisen avainasiat
- yhteiset arvot
- yhteistyö
- avoimuus
- kehittämismyönteisyys
- uskallus
- kuunteleminen
- sitoutuminen ja sitouttaminen
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Kaikkien mukana olleiden toimijoiden halu tehdä
yhteistyötä ja kyky nähdä yhteistyön edut oli ensiarvoisen tärkeää hankkeen onnistumiselle. Hanketta
lähdettiin alusta saakka tekemään nimenomaan
yhdessä; ei perinteisellä verkostohankkeen toteutusmallilla, jossa kullakin organisaatiolla on oma
osahankkeensa hallinnon muodostaessa hankkeen
ylle jonkinlaisen kokoavan sateenvarjon. Näin kuvasi eräs hanketoimija raportissaan uudenlaista lähestymistapaa: ”MAST-hanke on organisoitu uudella,
aikaisemmista hankkeista poikkeavalla tavalla, ja
tämä vaati aluksi oman ajattelun muutosta, mutta
ratkaisu on osoittautunut erittäin toimivaksi. Teemakohtaisella jaottelulla on pystytty pureutumaan
erityisesti maakunnallisiin kysymyksiin ja hanke on
nähty kokonaisuutena, ei vain erillisten organisaatioiden osahankkeiden yhteenliittymänä.”
Tulosten saavuttaminen vaati avoimuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Halua jakaa omia ideoita,
osaamista ja onnistuneita malleja sekä halua oppia
toisilta ja kehittää omaa toimintaa. Ja tietysti ennen
kaikkea uskoa siihen, että asioihin voi vaikuttaa ja
muutoksia on mahdollista saada aikaan. Saman
asian kääntöpuolena on vaadittu tietysti myös
uskallusta yrittää ja erehtyä: uusia ja innovatiivisia
ratkaisuja etsittäessä on ymmärrettävä, että kaikki
ei voi onnistua ja että virheet antavat mahdollisuuden oppia ja luoda uutta.

42

43

Lopuksi //
// Mahdollisuuksia ja//haasteita

// Mahdollisuuksia ja haasteita //

Vertaiskehittämisen hyveet
ja kuolemansynnit
Hyve
Kristallinkirkas tavoite

Fokus kadoksissa

Hyvä suunnittelu

Huono tai riittämätön suunnittelu

Luottamus ja aito vertaisuus

Sanelu ja epäselvät oikeudet ja velvollisuudet

Kaikkien toimijoiden sitoutuminen ja
sitouttaminen

Toimijoiden sitouttamiseen ei ole käytetty
riittävästi aikaa ja resursseja

Vertaiskehittämisen hyödyt ja vaikuttavuus kuvattu selkeästi ja konkreettisesti eri toimijoiden
(johto, henkilöstö, kohderyhmät) näkökulmista

Vertaiskehittämisen hyötyjä ei ole pystytty
konkreettisesti osoittamaan eri toimijoille

Jatkuva arviointi ja valmius korjaaviin
toimenpiteisiin

Kehittämisprojektille ei ole tehty
arviointisuunnitelmaa

Halu oppia toisilta (Be Better -ajattelu)

Haluttomuus muilta oppimiseen, muiden osaamisen kokeminen uhkana (Be Good -ajattelu)

Halu jakaa omaa osaamista

Avoimuus ja kyky tunnistaa mahdollisuuksia
Rohkeus ja kehittämismyönteisyys

LOPUKSI
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Kuolemansynti

Omien hyvien käytäntöjen mustasukkainen
vartioiminen

Keskittyminen esteisiin ja ongelmiin

Valmius kuunnella myös muutosvastarinnan
ääniä ja vaihtoehtoisia ideoita

Sokeus omasta näkemyksestä poikkeaville
näkemyksille ja ideoille

Joustavuus

Takertuminen vanhoihin malleihin ja
toimintatapoihin

Sinnikkyys

Jääräpäisyys
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Vertaansa vailla –
vertaiskehittämisen käsikirja
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Tähän oppaaseen on kerätty yksiin kansiin keskeinen tieto vertaiskehittämisen onnistumisen
edellytyksistä ja erilaisista haasteita ja sudenkuopista. Opas antaa myös käytännön neuvoja
ongelmien välttämiseen ja selättämiseen sekä
esittelee joukon esimerkkejä onnistuneista vertaiskehittämishankkeista. Oppaan loppuun on
koottu vertaiskehittämisen hyveet ja kuolemansynnit, joita tarkkailemalla seuraava kehittämishankkeenne on vertaansa vailla.
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