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Vertaisvalmennus
oppilaitoksen

arjen laadun varmistamisessa

1. Vertais-
oppiminen



Vertaisoppiminen
• Visio
• Tavoitteena arjen laatu
• Vertaisoppimisen mahdollisuudet
• Dialogin merkitys oppimisessa
• Vertaisoppimisen hyödyt
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Vertais-
oppiminen

ilmiönä



Asiantuntijuus on muutoksessa
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Asiantuntijuus aiemmin

Yksilön osaamista

• Täsmällistä tietoa
• Myös tunnetta, 

tuntumaa ja intuitiota
• Hierarkiaa
• Reviirejä

Asiantuntijuus nyt
ja tulevaisuudessa

Yhteisöllistä 
osaamista ja oppimista

• Verkostoissa
• Asiakassuhteissa
• Jaetuissa kokemuksissa

Hallinnollisesta ohjauksesta 
laajaan, jaettuun asiantuntijuuteen Seppänen-Järvelä, 2005, (mukaillen)

Vertaisuus 
Yhteisöllisyys

Oppiminen



Visio
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"Tehdään tietä opettajuudelle, jossa aktiivisesti 
kehitetään omaa osaamista, tehdään yhteistyötä
ja kehitetään samalla uudistuvaa organisaatiota."

Taylor, 2011 soveltaen
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Vertaisoppiminen on vaikuttavaa

… tukee ammatillisen opettajan ja ohjaajan roolin
muutosta

… lisää kaikkien osaamista ja ajan tasalla pysymistä

… varmistaa yhdenvertaisuutta ja tasalaatusia
toimintatapoja

… tuo avoimuutta ja osallisuutta koko työyhteisöön

 vuorovaikutusta
 ongelmien 

ratkaisua
 tiedon välittämistä
 myös 

uuden tiedon
rakentelua

 yhteisöllistä 
oppimista



Tavoitteena
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Arjen kumppanuus
työelämä-

yhteistyössä

Yhdenvertainen
henkilökohtaistaminen,

tasalaatuiset
toimintatavat

Sujuva arki
ja yhteistyö

Positiivinen
opiskelija-
kokemus

Työvälineenä

DIALOGI



Tasalaatuiset toimintatavat
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Vertaisvalmennuksessa hyödynnetään ammatilliseen koulutukseen kehitettyjä

• Tiimeissä
• Toimialoilla
• Toimipisteissä
• Alueen oppilaitoksissa
• Koulutuksen järjestäjä

verkostossa

Tasalaatuisista toimintatavoista
hyötyvät kaikki – opiskelijat, 
työelämäkumppanit sekä 
oppilaitoshenkilöstö itse!



Dialogi vertaisoppimisen timanttinen työkalu
Opimme ja otamme haltuun asioita, 
kokonaisuuksia ja toimintaohjeita parhaiten,
kun toimimme dialogissa

• Kollektiivisesti
• Vastavuoroisesti
• Kannustavasti
• Rakentuvasti
• Tavoitteellisesti
• Kriittisesti
• Merkityksellisesti

Toimivassa dialogissa tärkeää on
kokemus yhdenvertaisuudesta.

3.6.2022 Yhdessä Parasta 9

Puhu 
suoraan

Kuuntele

Kunnioita

Odota 
vuoroasi

DIALOGI
TIMANTTI

Lähde:
Opetushallitus, https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/dialogi-ja-dialogisuus
Sitra, https://www.sitra.fi/blogit/11-kikkaa-tuhota-dialogi/
Alexander (2008) ja Lefsteinin (2006)

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/dialogi-ja-dialogisuus
https://www.sitra.fi/blogit/11-kikkaa-tuhota-dialogi/


Pysytään yhteisessä aiheessa ja käytetään 
toistemme näkemyksiä ja tietoja oman 

ajattelun rakennusaineksina

Dialogisuus työyhteisön toimintatapana
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Lähde: Onnismaa J, 2021 
(mukaillen)

Suunnitellaan ja 
ohjataan dialogia 
jonkin valittujen 

tavoitteiden varassa

Koetaan 
keskustelussa 

oleva aihe omasta 
näkökulmasta 
kiinnostavaksi 

tai omakohtaisesti 
merkitykselliseksi.

Tuetaan ajatusten 
vapaata ilmaisua, 

jolloin 
vallitsee turvalline

n ilmapiiri

Erimielisyys on 
sallittua, 

etsitään ja arvioidaan 
ennakko-oletuksia, 
esitetään avoimia 

kysymyksiä ja 
tutkitaan

näkemyseroja

Kuunnellaan toisia,
jaetaan ajatuksia 

ja vertaillaan monia
näkökulmia

Tehdään 
yhteistyötä 
itsenäisen 

työskentelyn 
sijaan

VERTAISOPPIMISTA
TUKEVA DIALOGI



Vertaisoppimisen kulttuuri hyödyttää

Opetus- ja ohjaushenkilöstöä
• Arjen tukea lähellä henkilöstöä, uusien opettajien perehdytystä, 

ammatillisen identiteetin vahvistumista, avoimuutta, osallisuutta ja 
hyvinvointia koko työyhteisöön.

Opiskelijoita
• Yhdenvertaisuutta. Tarpeita ja tavoitteita vastaavia koulutuspolkuja, 

Sujuvaa ja asiakaslähtöistä ohjausta. Polkuja työelämään ja jatko-
opintoihin.

Työelämän kumppaneita ja muita sidosryhmiä
• Asiantuntevaa ja osuvaa koulutusta opiskelijoille, henkilöstölle 

ja työelämälle. Palvelun laatu ja asiakaskokemus paranee.

Vertaisvalmennus hyödyttää myös laatuhenkilöstöä, esimiehiä sekä 
oppilaitosjohtoa.
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Vertaisoppiminen ===>> vertaisvalmennus
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