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Mikä vertaisauditointi 
ja miksi?

Auditointiprosessi
Mitä opimme,

mitä voisitte oppia 
meiltä?
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Vantaan perusopetuksen arvot
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Perusopetuksen strategia vuosille 2014-2019
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Vertaisauditoinnin viitekehys

15.11.2017



Työskentely eteni strukturoidusti ja tavoitteellisesti

Ennakkovalmistelut kevät-
syksy 2016

•Laatukortit on päivitetty ja 
vertaisauditointi on 
valmisteltu 
perusopetuksen 
johtoryhmän ja Suomen 
Laatukeskus Oy:n kanssa 
kevät-syksy 2016.

•Vertaisuditointiin liittyvä 
arviointityökalu on 
työstetty rehtoreita ja 
apulaisrehtoreita 
osallistaen keväällä 2016.

•Arvioinnin tueksi tuotettiin 
keskitetysti dataa koulujen 
toiminnasta syksyllä 2016.

•Aluepäälliköt valitsivat 
auditointiryppäät syksyllä 
2016. 
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LAATUKORTIT

Johtaminen
Koulun strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Talous
Opetussuunnitelman toteutuminen, 
opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kumppanuus
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Opetussuunnitelman toteutuminen, opetusjärjestelyt ja 
oppimisen tuki
PERIAATTEET

✓ Opetusta kehitetään päämäärätietoisesti perustuen 
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja ajankohtaisiin 
tarpeisiin. Opetussuunnitelmaa koskevat muutokset 
tehdään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

✓ Opetusjärjestelyt edistävät opetussuunnitelman 
toteutumista. Oppilaiden ryhmittely on joustavaa ja 
rakenteet tukevat erilaisten oppijoiden mahdollisuuksia 
hyvään oppimiseen. Jokaisella oppilaalla on oikeus 
integroitua kykyjensä mukaan yleisopetuksen ryhmiin. 
Oppilas saa lähikoulussaan tarvittavat ja asianmukaiset 
opetuksen ja oppilashuollon tukipalvelut sekä riittävän 
määrän ohjausta opiskelun aikana sekä peruskoulun 
päättövaiheessa. Siirtymävaiheiden prosessit ovat 
selkeitä ja noudattavat kaupungissa määriteltyjä linjoja. 
Siirtyminen toiselle asteelle tai työelämään tapahtuu 
ohjatusti ja tarvittaessa tuetusti.

✓ Oppilaat osallistetaan oman opiskelunsa sekä koulun 
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Jokaisessa 
koulussa on toimiva oppilaskunta. Oppilaat 
työskentelevät monipuolisilla työtavoilla sekä 
hyödyntävät digitaalisia sekä koulun ulkopuolisia 
oppimisympäristöjä. Oppilasarviointi on monipuolista. 
Oppilas saa ja antaa rakentavaa palautetta säännöllisesti 
lukuvuoden aikana. 

Opetussuunnitelman prosessikuvaukset ja asiakirjat

• Vantaan perusopetuksen ja koulujen 
opetussuunnitelmat

• Lukuvuosisuunnitelma ja toimintakertomus

• Navigointi ja auditointiprosessit

• Oppilasarviointi

• Oppilaskuntatoiminta

• Oppilaan tuen järjestämisen käytänteet

• Uskonnon opetuksen ja oman äidinkielen 
opetusjärjestelyt

• Koulukohtainen oppilashuollon suunnitelma

MK 9.11.2017

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä 
Erityisen tuen oppilaiden integrointi 
(Samanaikaisopetuksen määrä  % viikkotunneista / 
opettaja)  
Päättöarvosanat  
Sijoittuminen toiselle asteelle

Mittarit
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• Millaisilla opetusjärjestelyillä on edistetty opetussuunnitelman hengen 

mukaista toimintakulttuuria?

• Miten olette laajentaneet ajatteluanne oppimisympäristöistä?

• Kuinka paljon oppimista on järjestetty koulun ulkopuolella?

• Miten olette hyödyntäneet verkkopedagogiikkaa?

• Miten olette ottaneet haltuun digitaalisia oppimisympäristöjä?

• Miten verkkopedagogiikan käyttöä on seurattu/tutkittu ja miten saatuja 

tuloksia on hyödynnetty?

• Miten olette osallistaneet oppilaat omien oppimisen tavoitteiden ja 

yhteisen toiminnan suunnitteluun?

• Miten olette edistäneet kielitietoisen toimintakulttuurin kehittymistä?

• Millä tavoin oppimiskäsityksen muutos on näkynyt arjessanne edellä 

kuvattujen muutosten lisäksi?

• Miten olette varmistaneet, että oppilaat saavat tarvitsemansa tuen 

opiskeluunsa? jne…

Itsearviointi laatukortin ”Opetussuunnitelman 
toteutuminen, opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki” osalta

15.11.2017



Esimerkki keskitetysti 
tuotetusta materialista ja 
tulkintavinkeistä: erityinen ja 
tehostettu tuki

• koulun erityispiirteet tulee huomioida analyysissä (esim. 
Vammaisopetus)

• kolmiportaisen tuen tulisi olla pyramidi

• jos tuen rakenteet eivät muodosta pyramidia, 
pitäisikö tilannetta koittaa muuttaa?

• mitä yleinen tuki koulussanne tarkoittaa?

• onko tehostettu tuki tarkoituksenmukaisesti käytössä?

• onko painoalueittain annettavaa opetusta 
hyödynnetty?

• miten opettajat tekevät yhteistyötä oppimissuunnitelman 
laatimisessa ja opetusjärjestelyjen toteuttamisessa 
oppilaalle?

• ovatko oppilaat enemmän integroitu yleisopetukseen vai 
luokkamuotoisessa erityisopetuksessa? 

• minkälainen laaja-alaisen erityisopettajan rooli koulussa 
on?
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Työskentely eteni strukturoidusti ja tavoitteellisesti

Ennakkovalmistelut kevät-
syksy 2016

•Laatukortit on päivitetty ja 
vertaisauditointi on 
valmisteltu 
perusopetuksen 
johtoryhmän ja Suomen 
Laatukeskus Oy:n kanssa 
kevät-syksy 2016.

•Vertaisuditointiin liittyvä 
arviointityökalu on 
työstetty rehtoreita ja 
apulaisrehtoreita 
osallistaen keväällä 2016.

•Arvioinnin tueksi tuotettiin 
keskitetysti dataa koulujen 
toiminnasta syksyllä 2016.

•Aluepäälliköt valitsivat 
auditointiryppäät syksyllä 
2016. 

Auditointiprosessi 11/2016-
05/2017

• Johtoryhmien koulutus
• Wilmassa olevan 

itsearvioinnin tekeminen.
• Tunnuslukuihin 

tutustuminen.
• Auditointivierailujen 

käytännön toteutuksen 
suunnittelu troikan 
kesken.

• Auditoinnit kouluilla.
• Palauteraporttien 

kirjoittaminen.
• Palaute- ja prosessin 

arviointi.
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Viimeisellä kerralla kolme koulua kertoi 
kokemuksistaan auditoitavana ja 
auditoijana olemisesta sekä palautteen 
antamisesta.

15.11.2017



Koulut kokivat
auditoinnin

hyväksi tavaksi
arvioida ja 

kehittää omaa
toimintaansa
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Navigoinnin 
syventäminen ja 

jatkumo

Itsearvioinnin 
systemaattinen 

työkalu

Koulun vahvuuksien 
ja 

kehittämiskohteiden 
tunnistaminen

Työkaluja koulujen 
toiminnan 

kehittämiseen 

Vertaisoppiminen ja 
osaamisen 
jakaminen

Tiedolla johtaminen 
koulun sekä 

perusopetuksen 
tasolla

Auditoinnista on monia hyötyjä koulujen itsearvioinnissa ja 
toiminnan kehittämisessä

MK 9.11.201715.11.2017



MK 9.11.2017 20

Vertaisaudi-
tointiprosessin
avulla koulujen

kehittämiskohteet
nivoutuvat

kokonaisuudeksi

15.11.2017



Työskentely eteni strukturoidusti ja tavoitteellisesti

Ennakkovalmistelut kevät-
syksy 2016

•Laatukortit on päivitetty ja 
vertaisauditointi on 
valmisteltu 
perusopetuksen 
johtoryhmän ja Suomen 
Laatukeskus Oy:n kanssa 
kevät-syksy 2016.

•Vertaisuditointiin liittyvä 
arviointityökalu on 
työstetty rehtoreita ja 
apulaisrehtoreita 
osallistaen keväällä 2016.

•Arvioinnin tueksi tuotettiin 
keskitetysti dataa koulujen 
toiminnasta syksyllä 2016.

•Aluepäälliköt valitsivat 
auditointiryppäät syksyllä 
2016. 

Auditointiprosessi 11/2016-
05/2017

• Wilmassa olevan 
itsearvioinnin tekeminen.

• Tunnuslukuihin 
tutustuminen.

• Auditointivierailujen 
käytännön toteutuksen 
suunnittelu troikan 
kesken.

• Auditoinnit kouluilla.
• Palauteraporttien 

kirjoittaminen.

Seuraava lukuvuoden 
suunnittelu 05-10/2017

•Koulun nostot seuraavan 
lukuvuoden tavoitteiksi.

•Itsearvioinnin ja tiedolla 
johtamisen osaamisen 
kehittäminen.

•Vertaisauditointi 
painotetuin kohtein

•Auditoinnin linkittäminen 
johtoryhmänavigointeihin
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Auditoinnin tavoitteet
lukuvuodelle
2017-2018

• Koulujen itsearviointiosaamisen 
syventäminen.

• Tiedolla johtamisen osaamisen 
kehittäminen.

• Vertaisauditointipalautteen antamisen 
laadun parantaminen.

• -> Koulujen toiminnan laadun 
parantuminen edelleen.
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Auditoinnin 
linkittäminen 

navigointeihin sekä 
rehtoreiden tulos- ja 

kehityskeskusteluihin

• Navigointi

• Millainen on johtoryhmän kyky arvioida 
koulun toimintaa sekä määritellä 
relevantteja kehittämiskohteita 
konkreettisiksi tavoitteiksi?

• Ekososiaalisen sivistyksen ja 
hyvinvoinnin johtaminen

• Miten johtoryhmän työnjako ja 
työskentely tukee asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista?

• Sosiaalisten taitojen 
vahvistaminen, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuden toteuttaminen

• Mikä toiminnassanne on 
muuttunut/olette aloittaneet 
kehittämään auditoinnin perusteella?

15.11.2017



Millainen koulu
olemme –
millainen
haluaisimme olla?
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