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Aluksi muutamat faktat



Vertaisarvioinnilla tulosta 2 -hankeverkosto



Verkoston tavoitteet
Tavoite Tavoiteltava tulos

1. Toteuttajien laadunhallintajärjestelmien 
saattaminen reformin tavoitteita 
vastaavaksi 

Toteuttajien laadunhallintajärjestelmät vastaavat reformin vaatimuksia, erityisesti: 
- joustavat hakumenettelyt ja suoritusmahdollisuudet; 
- HOKS ja sen päivittäminen; tutkinnon osien joustava suorittaminen, 
- ennakointi ja seuranta; 
- laadunhallinta johdon tukena

2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
laadun ja laadunhallinnan kehittäminen

Toteuttajien laadunhallintajärjestelmät ja -menettelyt vastaavat uuden lainsäädännön työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen edellytyksiä ja tavoitteita, erityisesti: oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin 
johtaminen ja henkilöstön osaaminen, sopimusten valvonta, asiakaslähtöisyys

3. Palautejärjestelmien syvempi integrointi 
osaksi parantamisen käytänteitä

Palautteen keruulle on kehitetty joustavia menettelyjä; kannustetaan opiskelijoita, työelämää ja sidosryhmiä 
palautteen antamiseen ja käsittelyyn yhteistyössä Kj:ien kanssa. Palautejärjestelmä on integroitu osaksi 
laadunhallintajärjestelmää ja parantamista, jolloin tulosten hyödyntämin tehostuu

4. Koulutuksen järjestäjä -verkoston 
vertaisarviointikäytänteen kehittäminen ja 
vakiinnuttaminen osaksi laadunhallinnan 
käytänteitä

Tuloksena saavutetaan kehittyneempi ja vakiintunut vertaisarviointimalli koko verkoston laadunhallinnan 
työvälineeksi. Osa verkoston toimijoista hyödyntää mallia myös tämän hankeverkoston ulkopuolisissa 
vertaisarvioinneissa

5. Päätösseminaarin järjestäminen 
Pirkanmaan toimijoiden yhteistyönä

Päätösseminaari



Toteutuneet toimenpiteet & tuloksia

VAAO Hanketoiminta/10 Johtaminen /15 Laadunhallinta
SASKY 6 Työpaikalla järjestettävä koulutus
LHKK 4 Osaamisen hankkiminen
TAVASTIA 6 Työpaikalla järjestettävä koulutus
KIIPULA 13 Opiskelijan hyvinvointi, vuorovaikutus ja osallistuminen
AHLMAN 10 Johtaminen
HEVOSOPISTO 15 Laadunhallinta
HAMI 12 Henkilöstösuunnittelu –johtaminen

• 8 kpl vertaisarviointeja omassa verkostossa – arvioijia yli verkostorajojen

• Vertaisarviointiraportteihin kirjattujen kehittämiskohteiden parantamiselle hyviä 
käytännön esimerkkejä!

• Vertaisarviointipainopisteen koordinointi; kokoukset, epävirallisen rekisterin aloitus ja 
verkostojen välisen osaamisen kehittäminen (kaksi koulutusta, vertaisapu)

• Vertaisarviointeja toteutettiin seuraavasti:



Verkostomme nosto hissipuheeseen:



”Kaksi hanketta tekee 
paremman seminaarin 
kuin yksi hanke”, mm.

- Digi ja laatu
- Tiedolla johtaminen

synergy /ˈsɪnədʒi/
“The interaction or cooperation of 

two or more organizations, 
substances, or other agents to 

produce a combined effect greater 
than the sum of their separate 

effects.”

”Kun kerran 
koulutetaan 
[arvioijia], 

koulutetaan sitten 
samalla reilusti”

”Otetaan 
vertais-

arviointi-
palaute 

tosissaan ja 
ratkotaan sen 
avulla useita 
kehittämis-
kohteita”Miksi sinunkin 

pitäisi etsiä 
laadunhallinnasta 
ja toiminnasta 
synergiaa?
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Miksi sinunkin pitäisi 
etsiä laadunhallinnasta ja 
toiminnasta synergiaa?

”Se nyt vain on tyhmää 
tehdä sama asia moneen 

kertaan”



Kiitos!


