
46 47

Liite 2
Vertaisarvioinnin raportointilomake

Vuorovaikutuksen aktiivisuus

Nuorten kohtaaminen yksilöinä

Yhdenvertaisuus

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun menetelmät ja välineet

Mediakasvatus

Työntekijöiden välinen vuorovaikutus

Työntekijöiden vastuujaot

Työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen hyödyntäminen

Toiminnan suunnitelmallisuus

Tiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa 

Paikalliset ja alueelliset moniammatilliset verkostot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostot

Sisäinen tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen 

Vertaistiedottaminen

Markkinointi ja viestintä

Nuorille suunnattu tietomateriaali

Liikkuvan palvelun sijainti

Palvelun liikkuvuus

Liikkuvan palvelun työyhteisö

Liikkuvan palvelun välineet ja menetelmät

erinomainen hyvä tyydyttävä heikko/
puutteellinen

ei voida
arvioidaTYÖYHTEISÖN TOIMINTATAVAT JA -MENETELMÄT

erinomainen hyvä tyydyttävä heikko/
puutteellinen

ei voida
arvioidaRESURSSIT

Tilojen sijainti

Tilojen aukioloajat

Tilojen esteettömyys

Tilojen käyttö ja toimivuus

Tilan yleisilme

Turvallisuus

Työntekijäresurssit

Taloudelliset resurssit

Tiedonhankintavälineet
erinomainen hyvä tyydyttävä heikko/

puutteellinen
ei voida
arvioidaVERKKOPALVELUT

Verkkopalvelun sisältö

Verkkopalveluiden käytettävyys

Verkkopalvelun saavutettavuus

Yhdenvertaisuus verkkopalvelussa

Verkkopalvelun kysymyspalsta

Verkkopalvelusta annetun tiedon avoimuus

Verkkopalvelun tuottaminen

Pvm

Toimipaikka

Arvioija 1

Arvioija 2

Palvelun aukioloaika:   Palvelun ikäryhmä:   v.

Nuoria paikalla: tytöt:  pojat:

Työntekijöiden määrä Päätoimiset: Tuntityöntekijät:

Nuorten tieto-ja neuvontatyöhön käytettävä työaika tunteina:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.

12.

13.
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37.
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Sanallinen arviointi (kirjoitetaan kokonaisina lauseina)
a) Vahvuudet:

b) Kehittämisalueet:

Lisätietoja, esim. miksi tiettyä kriteeriä ei voitu arvioida

Vertaisarvioinnin palautepalaveri pidetty pvm   _____

• työyhteisön esimies oli paikalla: kyllä  

    ei  

• Kopiot lomakkeesta:   
 • työyhteisölle ja heidän esimiehelleen ennen palautepalaveria
 • arvioijat voivat pitää kopion itsellään (muista luottamuksellisuus)
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