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Vertaisvalmennus
oppilaitoksen

arjen laadun varmistamisessa

4. Vertaisvalmennusta
koordinoivalle



Tämän esityksen avulla tutustut

• vertaisvalmennuksen organisointiin ja ylläpitoon
• vertaisvalmentajatiimin tukemiseen
• vertaisvalmennuksen kehittämiseen
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Vertaisvalmennusta koordinoivalle
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• Koordinaattorin rooli ja tehtävä
• Vertaisvalmentajatiimin tukeminen
• Vertaisvalmennuksen organisointi

ja ylläpito

• Vertaisvalmennuksen kotipesä
• Resurssit ja toimijat
• Vertaisvalmennus 

laadunhallinnassa
• Onnistumisen portaat

Kehittyvä
vertais-

valmennus

Yhteiset laatutavoitteet
• henkilökohtaistamisen 

laatukriteeristö

Toiminnan suunnittelu
• vertaisvalmennuksen

suunnitelmapohja



Koordinaattorin rooli ja tehtäviä
• Vertaisvalmennustoiminnan koordinointi oppilaitoksessa
• Vertaisvalmentajatiimin tuki
• Linkkinä toimiminen

• vertaisvalmentajien kesken
• oppilaitoksen sisäisessä yhteistyössä
• prosessien kehittäjiin ja laatuvastaaviin
• johdon ja esimiesten suuntaan
• alueellisessa oppilaitosyhteistyössä

• Vertaisvalmennuksen kehittäminen ja vaikutuksien seuranta
• Vertaisvalmennuksesta viestijä

Motivaattori , organisoija, mahdollistaja, kokoaja, koordinoiva, prosessin
eteenpäin viejä - joka kehittyy myös itsekin.
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Koordinaattoria tarvitaan!



• Vertaisvalmentajan rooleja ja tehtäviä
Vertaisvalmentajatiimin koordinointi

Koordinoija kehittää ja organisoi yhdessä 
vertaisvalmentajien kanssa oppilaitoksen 
vertaisvalmennusta, esim.
- - virtuaalisia kysely- tai kahvitunteja
- - pienryhmien tai tiimien ohjausta
- - uusien opettajien perehdytystä ryhmä- tai 

yksilömentorointia

Koordinoija järjestää ja ylläpitää 
vertaisvalmennuksessa tarvittavat sähköiset 
kanavat.
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Koordinoija:

• Mahdollistaa vertaisvalmentajien tiiminä
toimimista organisoimalla ja fasilitoimalla
tiimin yhteisiä tapaamisia ja 
kehittämistilaisuuksia.

• Varmistaa vertaisvalmennustoiminnan yhteistä 
suunnittelemista, kehittämistä sekä arviointia.

• Varmistaa Yhdessä Parasta tulosten 
käyttöönottoa ja soveltamista omassa 
oppilaitoksessa.



Koordinaattori toimii 
yhteistyössä monien eri 

tahojen kanssa.

Tämä ylläpitää sujuvaa 
vertaisvalmennustoimintaa 

oppilaitoksessa.

Koordinaattorin 
sisäinen verkosto
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Vertaisvalmen
tajat

Laatuvastaava
t

Työelämä- ja 
opetuspalvelu

jen toimijat

Esihenkilöt ja johto

Muut 
asiantuntijat

Sisäiset 
verkostot, 
hankkeet



Vertaisvalmennuksen koordinointi 
Esihenkilöiden ja vertaisvalmentajien välinen yhteistyö
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Vertaisvalmentajat toimivat esimiesten ja johdon
tukena toimintakulttuurin muutoksessa
tarjoamalla mm.

• arjen laadun ylläpitoa ja varmistamista 
henkilökohtaistamisen ja työelämäyhteistyön 
käytännöissä, erityisen tuen kysymyksissä, 
uusien opettajien perehdyttämisessä jne.

• käytännön asiantuntijuutta
toimintaohjeiden 
sekä prosessikuvausten kehittämiseen,

• tietoa henkilöstön kehittämis-
ja koulutustarpeista

Koordinoija:

• Varmistaa osaltaan, että 
vertaisvalmentajat saavat johdon tuen työlleen.

• Organisoi vertaisvalmentajien ja johdon 
yhteisiä tapaamisia.

• Toimii viestin välittäjänä



Vertaisvalmennus laadunhallinnassa
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• Pika-apua 
opettajan arjessa

• Käytännön asiantuntijuutta
• Perehdyttämistä, mentorointia
• Arjen palautetta
• Yksilön vastuuta ja 

toimijuutta vahvistaen

Koordinaattori ylläpitää
ja kehittää:
• Yhdessä oppimista
• Osaamisen jakamista
• Muutoksen eteenpäin viemistä
• Laadun käsittelyä yhdessä, dialogia

• Avoimuutta ja osallisuutta
• Sisäistä yhteistyötä

Ketterä laadunhallinnan 
toimintatapa

• laatukäsikirjojen
• prosessikuvausten
• toimintaohjeiden lisäksi

Vertaisvalmennuksen 
tavoitteet ja sisältö
nousevat oppilaitoksen

• palautejärjestelmistä
• henkilöstökyselyistä
• laatuauditoinneista 

Vertaisvalmennus
syöttää arjen tietoa
myös takaisin.

ew



Onnistumisen portaat
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1. Koulutuksen järjestäjän strategiset 
linjaukset, johdon ja esihenkilöiden tuki

2.Vertaisvalmennuksen koordinointi
3.Vertaisvalmentajien yhteistyö tiiminä
4.Vertaisvalmennuksen toimintatavat
ja niistä tiedottaminen oppilaitoksessa

5.Vertaisvalmentajana toimiminen 1

2.

3.

4.

5.



Vertaisvalmennuksen organisointitapoja
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•Vertaisvalmentajat on nimetty oppilaitoksen tasolla ja tarjoavat 
arjen tukea koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle.Oppilaitostasoinen

• Vertaisvalmentajat toimivat kampuksilla sekä
tekevät kampusten välistä yhteistyötä toiminnan
suunnittelemisessa ja kehittämisessä vertaisvalmennuksen
tasavertaisuuden varmistamiseksi.

Kampustasoinen

•Toimipistekohtainen vertaisvalmentaja tarjoaa lähituen omassa 
toimipisteessä. "Omalta vertaisvalmentajalta" on helppo kysyä ja 
sama toimipiste mahdollistaa käytäväkohtaamisetkin.

Toimipistekohtainen

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Op



Koordinointi, organisointi ja ylläpito
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Oppilaitoksen oma toimintamalli

• Tavoitteemme vertaisvalmennukselle?
• Valmentajien määrä ja sijoittuminen

oppilaitoksessamme?
• Millaisin toimintatavoin vertaisvalmennusta

tarjotaan?
• Miten johdon ja esimiesten tuki varmistetaan?

Koordinointi ja ylläpito

• Missä vertaisvalmennuksen kotipesä on ?
• Miten vertaisvalmentajat toimivat tiiminä?
• Miten varmistamme ja 

ylläpidämme vertaisvalmentajan osaamista?
• Jatkuva yhteinen suunnittelu: miten

tunnistamme arjen laadun kriittiset pisteet

Kehittäminen, seuranta ja arviointi

• Millaista roolitusta ja työnjakoa tarvitsemme?
• Miten seuraamme ja arvioimme vaikuttavuutta?
• Ketkä osallistuvat vertaisvalmennuksen

kehittämiseen?
• Miten ennakoimme muutostilanteita ja asetamme 

suuntaviivoja ja aikatauluja?

Viestintä ja sisäinen yhteistyö

• Miten viestimme vertaisvalmennuksesta?Kohderyh
mät, välineet ja kanavat.

• Miten hyödynnämme vertaisvalmennusta ?
Miten vertaisvalmennus tukee sisäistä yhteistyötä?
(esim. opetus- ja työelämäpalvelut, sisäiset palvelut)



Toimijat ja resurssit

• Vertaisvalmentajat
• ...
• ...

• Koordinaattori
• ….

• Taustatuki ja yhteistyö
opetuksen palvelut, työelämän palvelut,
sisäiset palvelut

• Yhteistyö opetustiimeihin, 
tiimivastaavien kanssa

• Yhteistyö esimiesten kanssa
• Viestintäkanavat ja -välineet

digi- ja viestintätuki

Yhdessä Parasta

Taustatuki
oppilaitoksess

a
koordinaattori, 

kotipesä

Vertais-
valmentajat

Johto, 
esihenkilöt, 

oppilaitoksen 
strategia

Arjen laatu 
opettajat, 

opettajatiimit,
tiimivastaavat

Opetuksen palvelut, 
työelämän palvelut, 

sisäiset palvelut



Näin onnistumme!

Yhdessä Parasta

 Määrittelemme vertaisvalmennuksen pysyväksi 
osaksi ydinprosessienarjen 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



Vertaisvalmennuksen tavoite ja kotipesä 1
.... kun vertaisvalmennus tukee ja ylläpitää ydinprosessien arjen laatua

• Asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen toiminnan varmistamista
• Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja ohjeiden arjen tukea
• Yhdenvertaisuutta ja tasalaatuisuutta ydinprosesseissa

• Henkilökohtaistaminen
• Erityinen tuki ja YTO-osaaminen opettajan työssä
• Työelämäyhteistyö ja arjen kumppanuus
• Osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen

• Tavoitteena työyhteisön sujuva arki
• Käytännön tukea ja merkityksien avaamista
• Oikea-aikaista, nopeaa reagointia, resurssien säästöä
• Sisäisen toimintakulttuurin ja tavoitetilan rakentamista
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KOTIPESÄ

YDINPROSESSIEN-
HENKILÖKOHTAISTAMINEN

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
PROSESSIEN KOTIPESÄ



Vertaisvalmennuksen tavoite ja kotipesä 2
… kun vertaisvalmennus vauhdittaa henkilöstön oppimista omassa työssä

• Henkilöstön tukemista jatkuvaan oppimiseen työssä
• Vertaisoppimista ja –jakamista
• Käytännön mentorointia
• Uusien opettajien perehdyttämistä
• Arvojen vahvistamista ja avun pyytämistä
• Tiedon välittämistä ja myös uuden tiedon luomista

• Uudenlainen työrooli, lähellä henkilöstöä
• Työn merkityksellisyyden vahvistamista
• Non-formaalia osaamisen kehittämistä ja uudistamista
• Hyvien toimintamallien vaihtamista alojen välillä, myös yhteisissä 

haasteissa eteenpäin
• Perustuu vertaisen työn arvostukseen ja luottamukseen
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KOTIPESÄ

HENKILÖSTÖN PEDAGOGINEN
KEHITTÄMINEN /HR



Vertaisvalmennuksen tavoite ja kotipesä 3
...kun vertaisvalmennus edistää toimintakulttuurin 
uudistamista ja muutoksiin varautumista
• Keino toimintaympäristön muutoksessa 

luovimiseen ja siihen varautumiseen
• Henkilöstön muutoskyvykkyyden ja 

motivaation tukemista
• Ketterää, nopeaa reagointia ajankohtaisiin

muutostilanteisiin
• Ennakointia arjessa
• Henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen, 

sisäisen kumppanuuden vahvistamista
• Vaikutus henkilöstön hyvinvointiin
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KOTIPESÄ

KEHITTÄMIS-/INNOVAATIOTOIMINTA/
STRATEGINEN JOHTO



Vertaisvalmennuksen toiminnan
yhteissuunnittelu
• Koordinaattori organisoi suunnittelua
• Oppilaitoksemme suunnitelma
• Tavoitteemme vertaisvalmennukselle

• Vertaisvalmennuksen toimintatavat
• Suunnitelmapohja vertaisvalmennustoiminta
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https://omaareena.sharepoint.com/:w:/s/YhdessParastakoordinaatio/EbtWGAMrGONJkaXgnXVCW6MB4mrSeZtWKjcJKU362OYAZw?e=EyJmYL


Vertaisvalmennuksesta viestiminen

30.6.2022 Yhdessä Parasta 18

• Koordinaattori viestii vertaisvalmennuksesta 
oppilaitoksessa

Vertaisvalmentaja opas viestintään

https://indd.adobe.com/view/cfdf5344-c3e8-478c-9fd0-0c2df1fde3a8


Viestinnän opas
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LUE Vertaisvalmentaja opas 
viestintään

https://indd.adobe.com/view/cfdf5344-c3e8-478c-9fd0-0c2df1fde3a8


Työkaluja ja lisävalmennusta

Vinkkejä vertaisvalmennusta tukevaan osaamisen hankkimiseen

• Digitaaliset työkalut, Teamsin yhteisöllinen käyttö
• Tiimioppimisen valmennukset
• Fasilitointiosaaminen, fasilitointi virtuaalisesti ja kasvokkain
• Muutospajatyökalut
• Pedagoginen / jaettu johtaminen
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