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”Itsearvioinnissa omaa 
osaamista verrataan 
ammattitaitovaatimuksiin ja 
nostetaan onnistumiset esiin ja 
asetetaan uudet tavoitteet 
vielä opittaville asioille.”

www.ohjaan.fi

Itsearviointi osana ammattitaitoa



”Itsearvioinnissa hankkeen 
toimintaa tai organisaation 
koko hanketoimintaa 
verrataan kriteereihin,  
nostetaan onnistumiset ja 
kehittämiskohteet esiin sekä 
asetetaan uudet tavoitteet 
kehittämiselle”

Hankkeen tai hanketoiminnan itsearviointi



Itsearviointi
Itsearvioinnilla tarkoitetaan suunnitelmallista ja jatkuvaa 
arviointiprosessia, josta koulutuksen järjestäjä 
vastaa. Itsearvioinnin tavoitteena on tukea organisaation 
itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista sekä 
samalla tukea kansallisten koulutuspoliittisten 
tavoitteiden toteutumista.
www.oph.fi



Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas - Vertaisarviointien vaikuttavuuden varmistaminen 
ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Euroopassa 



Itsearvioinnissa
• Voidaan hyödyntää vertaisarvioinnissa kehitettyjä asioita, kuten 

itsearvioitiraporttia, indikaattoreita ja kriteerejä
• Itsearviointiraportin tulee olla riittävän kattava ja laadukas

• Vahvuudet
• Kehittämiskohteet

• Samoin itsearviointiryhmän tulee olla kattava ja edustaa 
monipuolisesti eri tahoja



Hanketoiminnan ja hankkeiden 
vertaisarvioinnin arviointialueet ja -
kriteerit 2014
Hanketoiminnan arviointialueet ja -
kriteeriit auttavat hanketoimijoita ja 
vertaisarvioijia arvioimaan 
koulutuksen järjestäjän tai sen 
toimintayksikön hanketoimintaa 
(arviointialueet 1-2) tai yksittäistä 
arvioinnin kohteena olevaa hanketta 
(3-6). Hankkeilla tarkoitetaan sekä 
ulkoisella että organisaation omalla 
rahoituksella toteutettavia hankkeitta. 
Arvioitavat hankkeet voivat olla 
alueellisia, kansallisia tai 
kansainvälisiä.
www.oph.fi



Arviointialueet ovat:
1) Hanketoiminnan johtaminen, suunnittelu ja toteutus
2) Hanketoiminnan vaikuttavuus
3) Hankkeen suunnittelu
4) Hankkeen toteuttaminen
5) Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen
6) Hankkeen arviointi ja tarkistus
www.oph.fi





Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin 
arviointialueet ja -kriteerit 2014



HANKETOIMINNAN JOHTAMINEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Indikaattori Krireerit Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt
Hanketoiminnan 
johtaminen Toimintaympäristö: Koulutuksen järjestäjä ottaa 

hanketoiminnan johtamisessa huomioon 
toimintaympäristön sekä seuraa ja ennakoi siinä 
tapahtuvia muutoksia. 1
Tavoitteet 3
Yhteistyö ja synergiaedut 4

Indikaattorin keskiarvo 2,6666667

Ohjelmistojen hyödyntäminen



Muita itsearviointimalleja
- voi hyödyntää, mm. EFQM Excellence, CAF, jne.
- mallit ohjaavat koulutuksen järjestäjiä 

kiinnittämään huomiota laadun kannalta tärkeisiin 
asioihin, mutta eivät anna vastausta siihen, miten 
koulutuksen järjestäjien tulisi toimia

- hankkeiden kautta tehtyjä
- mutta, millaiset kriteerit?



KYSYMYKSIÄ?

KESKUSTELUA

KOMMENTTEJA

KIITOS!


