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Lappian
toimintajärjestelmä



Lappiassa toteutettavat 
toimintajärjestelmän mukaiset 

arvioinnit
• sisäiset arvioinnit ja katselmukset

• itsearvioinnit

• vertaisarvioinnit alojen kesken

• syys- ja kevätpalautteet (opiskelijat)

• valmistumiskyselyt (opiskelijat)

• henkilöstökyselyt
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Yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
tehtävä arviointi

• Saman tason ammatillisten toimijoiden kanssa

• Lukioiden, yläkoulujen yms. kanssa
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Osallistuminen arviointityöhön 
verkostoissa

• Esim. Laatusampo ja Opeverkko

• Kansainvälisen toiminnan 
vertaisarviointihankkeet
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Yritysten ja työelämän edustajien 
kanssa tehtävä arviointi

• Top-työpaikkaohjaajat – Työssäoppimisen 
arviointi ja koulutus top-ohjaajille

• Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin 
osallistuminen

• Ammatilliset neuvottelukunnat –
näyttösuunnitelmien hyväksyminen
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Viranomaisarviointeja kevät 2015

• Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan 
itsearviointi - OPH

• Kestävä kehityksen arviointi – kaksiosainen -
KARVI

• Oppimistulosten arviointeja - KARVI
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Kokemuksia käytännössä

• Arviointi on keskeinen osa toimintaa ja 
kehittyy luontevaksi toteutusten kautta

• Prosessi usein tärkeämpi kuin raportti

• Nostaa esille kehittämiskohteita, jotka 
muutoin voisivat piiloutua arkityöhön

• Nostetut kehittämiskohteet usein selkeitä ja 
saavat laajan sitoutumisen em. prosessin 
myötä
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Kokemuksia käytännössä

• Tulokset tulevat pitkällä viiveellä arviointien 
suorittamisesta 

• ”Tänä päivänä” usein ei  ole aikaa käsitellä / 
keskittyä

• Eräillä aloilla arviointiin osallistuneiden määrä 
vähäinen (= tullut vähän suorituksia/havaintoja)

• Valtakunnallisia vertailuja on tuloksista – jos 
niihin ehtii perehtyä

• Löytyy kehittämistä esim. ammattiosaamisen 
näyttöjä muutamilla aloilla suoritettu varsin 
vähän työelämässä – parantamisen varaa siis on
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Kokemuksia käytännössä

• Esim. liiketalouden arvioinnissa valtakunnan 
tasoon verrattuna näytti että Lappiassa olivat 
arvosanat alhaisempia – oliko opettajien 
arviointi siis liian tiukkaa?

• Työpaikkaohjaajien arvosanat useilla aloilla 
parempia kuin opettajien antamat arvosanat

• Arviointitulosten käyttäminen toiminnan 
parantamiseen - voisi olla parannettavaa! 
Aikaa ei kehittämiseen tahdo olla.
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Kokemuksia käytännössä

• Kyselyjen ajoitus ja määrä, esim. yhteishaku, 
Tutke –työ 

• Kehittämisen kokemukset ohuita tähän 
mennessä, ollut enemmän tiedon keruuta

• Kehittämisen kannalta oleellista ei ole 
historiassa tapahtuneet ratkaisut ja niiden 
tutkiminen. Toki niistä voi oppia, mutta 
kiinnostus on lähiajassa ja tulevaisuudessa
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Kokemuksia

• Toimialamurros, digitalisaatio, robotisaatio ja 
niiden kehittyminen, parhaat menetelmät 
oleellisia tulevaisuudessa

• Opetushenkilöstön osaaminen ja 
opettajuuden muutos oleellista 
tulevaisuudessa

• Resurssit niukkenee voimakkaasti kentällä, 
miten käy vastaamisen ja analysoinnin sekä 
tulosten viennin toimintaan? 
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Ehdotuksia

• Ajoitus ja synkronointi oppilaitosten muihin 
velvoitteisiin

• Kyselyiden ja tutkimusten määrän 
kohtuullistaminen

• Kehittämisorientaation lisäys ja tukeminen, 
oppiminen

• Tulevaisuuteen tähtäävä tieto
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