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Vertaisvalmennus
oppilaitoksen

arjen laadun varmistamisessa

3. Vertais-
valmentajana

toimivalle



Tämän esityksen avulla tutustut

*vertaisvalmennuksen laadun varmistamiseen
*toiminnan suunnitteluun ja työkaluihin

*vertaisvalmennuksessa onnistumisen avaimiin
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Vertaisvalmentajana toimivalle
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Laadukas 
vertais-

valmennus

Yhteiset laatutavoitteet
• henkilökohtaistamisen kriteeristö

Toiminnan suunnittelu
• vertaisvalmennuksen 

suunnitelmapohja

•Visio
•Yhteisöllinen osaaminen
•Vertaisvalmennuksen kohteita
•Vertaisvalmentajan verkosto
•Vertaisvalmennuksen

toimintatapoja
•Kehittyminen valmentajatiiminä
•Näin onnistumme!



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

Taylor, 2011 soveltaen



Tavoittelemme
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Arjen 
kumppanuutta

työelämä-
yhteistyössä

Yhdenvertaista
henkilökohtaistamista

tasalaatuisia 
toimintatapoja

Sujuvaa arkea
ja yhteistyötä

Positiivista
opiskelija-
kokemusta 

Työvälineenä

DIALOGI



Yhteiset tavoitteet ja osaamisen varmistaminen
laatukriteeristön avulla
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN



Yhteisöllinen osaaminen
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• Yksilön osaamisesta kohti työyhteisön yhteistä osaamista.

• Yhteistä keskustelua siitä, miten ymmärrämme 
henkilökohtaistamisen eri osa-alueet.

• Tasalaatuisuuden arviointia yhdessä
• Yhteisten tavoitteiden asettamista

Yksilön osaaminen

Yhteisön osaaminen

Yhteiset tavoitteet

Pohditaan yhdessä
arjen laatutasoa

ja asetetaan 
yhteisiä tavoitteita.

Yhdessä Parasta



MUUTOKSET 
TOIMINTA-

YMPÄRISTÖSSÄ
TYÖELÄMÄ

KUMPPANIT
SIDOSRYHMÄT

KEHITTÄMISVERKOSTOT
OPETUSHALLINTO

EKOSYSTEEMIT

ESIMIEHET, JOHTO
Tiimien tuki

Yhteiset tavoitteet
Yhteiset käytännöt, 

ohjeet

Tasalaatuisuus

Yhdenvertaisuus

Vertaistuki

Dialogi
Työhyvinvointi

Työelämäyhteistyö

Ajantasainen
asiantuntijuus

Tavoitteet, 
Strategia

ARJEN LAATUTYÖ
OPISKELIJAN PARHAAKSI 

TYÖELÄMÄN KANSSA

Perehdytys
Vertaisvalmennuksen

koordinointi ja kehittäminen

MONIAMMATILLISET 
TIIMIT

Osaamisen 
jakaminen

Muutosten ennakointi 
ja reagoiminen

Osaamisen ylläpito
VERTAISOPPIMINEN

OPETUS- JA OHJAUS-
HENKILÖSTÖ

TYÖPAIKKAOHJAAJAT

Vertaisvalmennuksen kohteita 
OPETTAJATIIMIT OPETTAJA

Dialogiset 
toimintatavat

Yhteiskehittäminen

OPISKELIJA

TYÖELÄMÄKUMPPANIT

Mentorointi



Vertaisvalmentaja 
toimii monissa eri 

työryhmissä ja tiimeissä.

Tämä ylläpitää sisäistä 
yhteistyötä ja viestintää.

Vertaisvalmentajan 
sisäinen verkosto
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Opinto-
ohjaaja

Opettaja

Asiakkuus-
vastaava

Erityisopettaja

Kehittämis-
asiantuntija

HOKS-
valmentaja



Vertaisvalmennuksen toimintatapoja
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Vertaisvalmentajat toimivat oppilaitoksessa 
järjestämällä esim.
• matalan kynnyksen lähitukea
• virtuaalisia kysely- tai kahvitunteja
• henkilökohtaista ja pienryhmien tai 

tiimien ohjausta
• uusien opettajien ryhmä- tai 

yksilömentorointia
Arjen apua tarjotaan sähköisten kanavien 
kautta hyödyntäen Teamsiä, chat -palvelua
tai muita sähköisiä välineitä.

Opettajan arjen apu

Opettajatiimit ja
yhteisölliset
toimintatavat



Suunnittelemme vertaisvalmennusta
• Oppilaitoksemme toimintasuunnitelma
• Vertaisvalmennuksella on vuosittainen toimintasuunnitelma, 

jota suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan yhdessä.
• Suunnitelmapohja
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https://omaareena.sharepoint.com/:w:/s/YhdessParastakoordinaatio/ETWxNyuWi9NFviMR-SWsBEcBZsP8jGlk2cej874SobFxNw?e=JN7QP9


• Vertaisvalmentajan rooleja ja tehtäviä
Vertaisvalmentajat tiiminä
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• Vertaisvalmentajat toimivat tiiminä
yhdistäen ja jakaen osaamistaan.

• He jakavat yhteisen näkemyksen arjen laadusta
perustuen lainsäädäntöön, laatukriteereihin 

ja oppilaitoksen toimintaohjeisiin.

• He suunnittelevat, kehittävät
ja arvioivat toimintaa yhdessä.

Vertaisvalmentajilla on
• yhteinen tavoite sekä

johdon tuki työlleen.

Onnistumme ja kehitymme tiiminä, kun

• Huolehdimme tiiminä dialogista

• Asetamme tavoitteet tiimille ja itsellemme
vertaisvalmennuksessa kehittymiselle

• Teemme yhteiset suunnitelmat tavoitteiden
saavuttamiseksi

• Arvioimme tiimin toimintaa ja omaa
toimintaamme säännöllisesti

• Pyydämme palautetta ja kehitämme toimintaa
palautteiden mukaan.



Vertaisvalmennuksessa kehittyminen

Vertaisvalmennusta tukevaa osaamista

• Digitaaliset työtavat, työvälineet ja niiden yhteisöllinen käyttö
• Tiimioppiminen, tiimipedagogikka, tiimivalmennus
• Fasilitointitaidot, faslilitointi virtuaalisesti ja kasvokkain
• Yhteiskehittämisen menetelmät ja työkalut
• Jaettu pedagoginen johtaminen
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Näin onnistumme!

Yhdessä Parasta

 Määrittelemme vertaisvalmennuksen pysyväksi osaksi 
ydinprosessien arjen laadunhallintaa

 Kiinnitämme vertaisvalmentajan roolin ja tehtävän osaksi 
opetushenkilöstön työnkuvaa

 Mahdollistamme vertaisvalmennuksen tavoitteisiin sopivin 
resurssein ja työvälinein

 Vertaisvalmennus on organisoitu tarpeemme mukaan 
oppilaitos-, toimipaikka ja/ tai toimialatasoisesti

 Vertaisvalmennuksella on oppilaitoksessamme "kotipesä",
selkeä johto ja koordinaatio
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