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Hankkeen tavoitteet ja toteuttaminen

•Operatiivisen johdon ja esimiesten 
edustajat vastaavat kyselyyn

•Valittujen alojen edustajat 
kokoontuvat laatimaan 
itsearvioinnin arviointikriteerien 
mukaan (toimitetaan muun 
oheismateriaalin ohella arvioijille 
vkoa ennen arviointia) 

Organisaatioiden itsearviointi

•Ulkopuoliset arvioijat valmistelevat 
haastattelukysymykset ed. iltana 
itsearviointiin ja muuhun 
toimitettuun aineistoon perehtyen

Vertaisarvioinnin valmistelu
•Ulkopuoliset arvioijat haastattelevat 

4 ryhmää (2x opettajat + opso, 
opiskelijat ja työelämän edustajat)

•Haastattelu kestää n. tunnin

Vertaisarviointihaastattelut

•Päivän päätteeksi arviointiryhmä 
antaa oppilaitoksen johdolle, 
osallistujille ja kaikille halukkaille 
suullisen palautteen 
arviointituloksista

Suullinen palaute
•Myöhemmin palaute toimitetaan 

kirjallisena

Kirjallinen raportti

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN LAADUN VARMISTAMINEN

VERTAISARVIOINTIMALLIN EDELLEEN KEHITTÄMINEN



Hankkeen tulokset
4 yhdessä 

toteutettua 
vertaisarviointia

Johdon ja 
esimiesten kysely 

työelämässä 
oppimisesta 

laadittu

Yhteinen edelleen 
kehitetty 

vertaisarviointi-
malli

Yhteinen 
vertaisarviointien 

toteutus-
suunnitelma

Vertaisarviointeihin 
osallistettu 151 

henkilöä Malliin liittyvä 
edelleen 

kehitetty ohjelma 
ja lomakkeisto

Yhteinen 
vertaisarviointiin ja 

työelämässä 
oppimiseen liittyvä 

kehittämis-
suunnitelma

Organisaatioiden 
omat 

kehittämissuun-
nitelmat Jaetut hyvät 

käytännöt



Huomiot vertaisarvioinneista
- Luottamus vertaisarviointia tekevien organisaatioiden välillä tärkeää
- Vertaisarviointien suunnittelussa tulee määritellä, mitä arvioinnilla halutaan saavuttaa
- Verkostossa laadittu ohjelma ja aikataulutus tehokas – aikaa purkaa haastatteluja, raportti lähes 

valmis saman päivän aikana
- Arviointiosaamisen levittäminen organisaatioissa tärkeää
- Kaikki haastatteluun kutsutut eivät välttämättä saavu paikalla
- Edellisen illan valmistautumiseen tarvitaan aika kasvotusten – Skype ei riitä, aamulla oltava 

paikalla
- Hankkeessa laaditun johdon ja esimiesten kyselyn hyödyntämistä kannattaa jatkossa tehostaa
- Jo etukäteen tehtävä itsearviointi opettaa organisaatiota
- Toisilta oppiminen huipussaan
- Haastatteluihin kutsuttava kohderyhmä määriteltävä tarkoin arvioitavan aihealueen mukaan
- Max 4 alaa sopiva määrä yhdessä haastattelussa
- Usea saman alan edustaja haastatteluryhmässä ei tuo lisäarvoa
- Kuinka paljon haastatteluun tulevien opiskelijoiden ja työelämän tulee etukäteen 

vertaisarvioinnista tietää
- Haastatteluissa oli mukana eri ikäisiä opiskelijoita ja myös maahanmuuttajia
- Arviointiraportin laatiminen tarkemmalla tasolla
- Eri paikkakuntien toimipisteiden ja alakohtaiset erot tulivat haastatteluissa esiin, ei näy raportissa
- Fasilitaattorien rooli tärkeä haastateltavien ohjaamisessa oikeisiin haastattelupaikkoihin ja 

kahville
- Arviointiraportin käsittely- ja tulosten hyödyntämisprosessin miettiminen yhtenäiseksi 

verkostossa



Huomiot työelämässä oppimisesta

- Opettajilla on hyvät työelämäyhteydet
- Organisaatiot voisivat panostaa työelämässä oppimisjaksojen alkuun enemmän
- Työelämässä oppimisen suunnittelua ei tehdä kolmikantaisesti
- Työelämässä oppimisen tavoitteet eivät aina ole opiskelijalle selvät
- Oppisopimuksen edustajille on selvää, mitä heidän kuuluu tehdä
- Työelämässä oppimisen palautetta ei hyödynnetä systemaattisesti 
 asetettu seuraavan laatuhankkeen tavoitteeksi
- Sopimukset eivät ole kattavasti valmiina ennen jakson alkua 
- Työpaikkaohjaajakoulutukset eivät aina ole työelämän tiedossa ja niiden toteutuminen on kirjavaa 
 kaikissa organisaatioissa on kuitenkin niiden kehittäminen menossa
- Opiskelijoiden ja työelämän haastattelussa ei selvinnyt, mitä opettajat työpaikkakäynneillä tekevät –

haastatteluissa ilmeni ala- ja opiskelijakohtaisia eroja 
 työelämän toiveiden kartoittaminen, roolien selkiyttäminen, vastavuoroinen ohjaaminen asetettu seuraavan 
laatuhankkeen tavoitteeksi


