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Mitä on vertaisarviointi?

• Vertaiset arvioivat toistensa toimintaa kriteerien mukaisesti

• Arvioinnin tueksi on olemassa kriteerit 15 eri arviointialueelle

• Vertaisarvioinnissa kohde tilaa kriittisen kaverin paikalle arvioimaan 
toimintaansa

• Vertaisarviointi on ulkoista arviointia, jossa mm. luottamuksellisuus ja 
eri toimijoiden osallisuus on tärkeää

• Vertaisarvioinnissa kohde tekee itsearvioinnin; arviointiryhmä 
valmistelee ja toteuttaa arviointikäynnin & antaa palauteraportin; 
arvioinnin kohde hyödyntää palautetta kehittämisessään



VA2018: Painopisteen toimintaa ja 
tuloksia

• Osaamisen kehittäminen (verkostojen sisäiset ja väliset koulutukset)

• Koulutettu n. 200 uutta arvioijaa verkostojen yhteistyönä

• Luotu eri malleja arvioijakoulutuksille: verkkototeutus, koulutus + 
arvioinnin suunnittelu, koulutus läsnäoleville

• Luotu epävirallinen rekisteri tarpeen ja kysynnän kartoittamiseksi ja 
kohdentamiseksi

Vertaisarviointikoulutuksen tyypillinen prosessi:

Tiedottaminen yli 
verkostorajojen Ilmoittautuminen

Ennakkotehtävä & 
koonta

koulutusaineistoihin

Koulutus (verkko tai 
fyysisesti läsnä) Palaute Mallin parantaminen



• Toteutusmallit verkostojen käyttöön; kokemuksia ja käytänteitä

• 1 päivän arvioinnit yleisimpiä. Rajaus ratkaisee keston.

• Lomakkeistojen, raporttien ja prosessin jatkuva kehitys kokemusten 
perusteella – mm. arvioinnin ilmapiiriin panostaminen; valokuvia hyvistä 
käytänteistä palauteraporttiin

• Kyselylomakkeiden hyödyntäminen osana itsearviointia (jaettu 
arviointiryhmille; työelämä, kumppanit)

• Osallistaminen: opiskelijoille laadittu todistukset osallistumisesta arviointiin; 
opiskelijoita mukaan arvioijiksi

• Vertaisarviointikriteerien räätälöinti & hyödyntäminen moniin eri tarkoituksiin, 
kuten itsearviointeihin
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• Vertaisarviointien tulosten hyödyntäminen

• Lähtökohta: Jokainen koulutuksen järjestäjä huolehtii käsittelystä itse osana 
omaa laadunhallintaansa

• Palautteen käsittely vaihtelee: käsittely koko henkilöstön & opiskelijoiden tai 
vain pienen ryhmän kesken

• Ehdotus: Arvioija ”edellyttää” että johto kertoo, miten raporttia aiotaan 
hyödyntää

• Koulutuksen järjestäjäverkostoille yhteisiä kehittämissuunnitelmia (oman 
organisaation suunnitelmien lisäksi)

• Vertaisarvioinnin nivominen isompaan kokonaisuuteen
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• ”Epävirallisen” rekisterin/alustan jatkokehittäminen

• Tarvitaan alusta, jonka tietoja voi muokata (esim. Teams & jaettu taulukko) 
käytänteen kehittämiseksi

• Osaamisen tasojen määrittäminen tarkemmin; arvioijien tehokkaampi 
hyödyntäminen yli verkostorajojen

• Yleisten aineistojen jakaminen verkostojen kesken: mallit, käytänteet, mm. 
haastattelukysymykset arviointialueittain (niiltä osin kuin viittaavat puhtaasti 
kriteereihin)

• Tarkoitus edesauttaa myös olemassa olevien verkostomallien 
arviointitoimintaa

• Vastuuhenkilöt koordinoivat oman hankkeensa/oppilaitoksensa tiedoista (ml. 
arvioijat)
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• Arviointiosaamisen varmistaminen ja kehittäminen

• Koulutusten tapahtumakalenteri ja vaihtoehtoisia koulutusaineistoja esim. em. 
alustalle

• Laadunhallinnan yhdenmukaisuuden sekä asiakkaiden ja kumppanien 
osallisuuden edistäminen

• Eri osapuolten (myös opiskelijat ja kumppanit) sitouttaminen eri rooleihin 
vertaisoppimisessa; esimerkiksi jo havaittujen hyvien mallien kokeilu ja 
jatkokehittäminen laajemmin
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