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Pelitoiminnan itsearviointi

▪ Kriteerejä on 15 kappaletta, joista jokaisessa on neljä tasoa
▪ heikko/puutteellinen (1), tyydyttävä (2), hyvä (3), erinomainen (4)

▪ Kriteerien ja tasojen logiikka 
▪ tasokuvaukset pääosin luonnehdintoja ko. tasolle pääsemisen edellytyksistä
▪ alemmalla tasolla mainittu hyvä toiminta tai käytäntö sisältyy korkeamman tason kuvaukseen, 

vaikka sitä ei enää erikseen mainita
▪ erinomainen taso (4) sisältää siis myös tasot 1-3.

▪ Arvioinnissa mukana tiimi joka tekee käytännön työtä. Kaksikin sopiva

▪ Arviointi koostuu yksilö- ja yhteisövaiheesta.
▪ molemmat tehdään samassa, noin parin tunnin tilaisuudessa

▪ yksilö- ja yhteisövaihe vaihe kannattaa aluksi / ekalla kerralla tehdä yhdessä ja samassa 
tilaisuudessa. Jatkossa yksilövaihe voi olla ennakkotehtävä.
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Itsearviointi - yksilövaihe

➢Tee yksilötyönä arviointi pelitoimipaikan pelitoiminnasta

▪ Arvioinnin kohde 
▪ yhdessä sovittu tietty aika, esimerkiksi syksy tai kevät
▪ yhteisön yhteiset teot, ei yksittäisen ohjaajan työ
▪ toiminta, ei ohjaajien persoonalliset kyvyt tai taipumukset
▪ mennyt tekeminen – ei tavoitteet tai mitä haluaisit tehdä tai mitä pitäisi tehdä

▪ pelitoiminnassa on taipumus keskittyä liiaksi tekniikkaan, tämä hyvä tiedostaa etukäteen

▪ Arviointi
▪ tee arviointi suhteessa kriteereihin
▪ käytä asteikkoa, älä kuitenkaan ”juutu” kriteereihin. Voit tarvittaessa käyttää puolikkaita eli 

merkitä arviosi tasojen väliin.
▪ voit jättää kriteerin arvioimatta jos asia on tyystin vieras
▪ työsuhteen pituudella ei ole merkitystä arvioinnin kannalta – arvioi sillä kokemuksella mikä 

sinulla on ☺
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Itsearviointi - yhteisövaihe

➢Käykää arviointi yhdessä läpi ja kirjatkaa arvionne lomakkeelle

▪ tavoitteena keskustellen löytää yhteinen arvio 

▪ keskustelkaa näkökulmista -> yhteinen keskustelu työn sisällöstä on arvioinnin yksi 

parhaista anneista!

▪ arviointi perustuu tasokuvauksiin ja se tulee pystyä perustelemaan

▪ mikäli joku kriteereistä on hankala arvioida / tasokuvauksista ei ole apua, merkintä 

lomakkeeseen

▪ Kun arviointi on tehty, sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa kehittämiskohteet

▪ Tätä varten voidaan sopia erillinen aika

▪ Kehittämiskohteita valitaan 2-3, joista korkeintaan yksi voi olla resurssi


