
Yksilöllisten 

opintopolkujen 

laadunvarmistus
Webinaari 3.12.2020 klo 9.30-14.30 

Yli-insinööri Inga Sihvo
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus



Käytännön asiat

• Kysymykset livestreemin chatissä

• Palautekysely

• Esitysmateriaalit tulevat jakoon 

tapahtumailmoituksen yhteyteen 

Opetushallituksen verkkosivuille. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri


Projekti

• Webinaari on osa Euroopan Unionin rahoittamaa ammatillisen koulutuksen 

laadunhallinnan koordinaatiopisteen toimintaa tukevaa projektia. 

• Suomessa laadunhallinnan koordinaatiopisteenä toimii Opetushallitus. 

• Lisätietoja projektin eri aktiviteeteista OPH:n verkkosivuilla

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laadunhallinnan-koordinaatiopisteen-projekti-

2019-2021
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Tilaisuuden tarkoitus

• Tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä yksilöllisten opintopolkujen 

laadunvarmistuksessa

• Jakaa hyviä käytänteitä yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja etenkin 

seurannasta

• Projektin tuotoksien julkaisu

- työkalu ja diasarja yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistamiseen 

• Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti yksilöllisten opintopolkujen 

toteuttamisessa mukana oleville ja prosessia kehittäville koulutuksen 

järjestäjien edustajille sekä työelämän edustajille.
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Laadukas yksilöllinen opintopolku
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Ohjelma
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Yksilöllisten opintopolkujen 

laatu ja laadunvarmistus



Esityksen sisältö

Projektin 

• tausta

• tavoite

• toteutus

• syntyneet tuotokset

• tuotoksien käyttöönotto ja teeman jatkotoimenpiteet
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Tausta

• Laadunhallinnan koordinaatiopisteen 

aiemmat projektit

• Koulutuksen järjestäjiltä noussut tarve

• Olemassa olevan materiaalin (mm. 

hanketuotoksien, valtionavustushankkeet) 

hyödyntäminen
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Tavoite

• Tuottaa ja koota ohje- ja tukimateriaalia

• henkilökohtaistamisen mahdollistamiseen ja toteuttamiseen opintojen aikana 

(yksilölliset joustavat opintopolut). 

• Ohje- ja tukimateriaalia, joka on suunnattu:

• opetushenkilöstölle (”opas”)

• ammatillisille opettajakorkeakouluille (diat)

• työpaikoille, joissa opiskelijat hankkivat osaamista. (video)
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Toteutus
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Parasta hankkeiden 
ja muiden hanketuotoksien
ja tuloksien kokoaminen

Työryhmä – avoin 
haku 2019 
+ kutsut

Pilotointi 
ja
viimeistely 

3 kahden päivän työpajaa ja verkkotyöskentelyä 

Kuulemisia ja 
kommenttikierrokset

kevät 2019 syksy 2019 kevät 2020 syksy 2020

Julkaisu ja 
webinaari
3.12.2020

Webinaari: 
Yksilöllisten joustavien 
opintopolkujen 
ja työelämäyhteistyön laatu

Video Työelämäpalautekyselyn 
kysymykset

Työelämätoimikunnat,
tilannekuvat

Tuotoksien hyödyntäminen



Syntyneet tuotokset
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Syntyneet tuotokset: diat (1/3)
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palvelut
tarjonta 

opetus 
ohjaus 

neuvonta 
tuki 

lähtökohdat 

tarpeet 

tavoitteet

Kumppanuus- ja 

yhteistyöverkostot

Ammatillisen koulutuksen

järjestäjä

Yhteiskunnalliset ammatillisen koulutuksen tavoitteet     

osaamistarpeet

odotukset



Syntyneet tuotokset: työkalu (2/3)

• Työkalu: keskustelualusta, perehdytysmateriaali, kokonaisuuden 

hahmottaminen, seurannan ja arvioinnin kohteiden suunnittelun apuväline

• Yksilöllisen opintopolun kokonaisuus

• Valtakunnalliset opiskelija palautekyselyn kysymykset + työelämäpalaute

• A3 graafi ja Word/pdf
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Syntyneet tuotokset: video työelämälle (3/3)

• Kannustaa ja tukea laadukasta työpaikalla tapahtuvaa oppimista osana

yksilöllistä opintopolkua

• Yhteistyö Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa
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Tuotoksien käyttöönotto
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Materiaalit saatavissa: www.oph.fi

(på svenska https://www.oph.fi/sv) 

-> Ammatillinen koulutus 

-> Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta 

-> Työvälineitä laadunhallintaan

Video työelämälle vuoden 2021 alkupuolella

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
- Opettajakorkeakoulut (koulutussuunnittelu + koulutukset)
- Valtionavustukset

- Oikeus osata I mm. Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen 
laadun varmistaminen

- Laatustrategian toteuttaminen

http://www.oph.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata
https://www.oph.fi/fi/hankkeet/laadunhallinnan-valtionavustushankkeet
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Oikeus Osata - ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma 2020-2022 
Kehittämishankkeet (Toimenpidekokonaisuudet 1-4)

Ammatillinen koulutus : Laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma 2020-2022
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-867-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-867-0
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Kiitos!



Tulevia tapahtumia

• Yhtenäinen arviointikriteeristö tulee ammatillisiin perustutkintoihin – oletko valmis? –

webinaarit (tulossa vielä 28.1 ja 4.2.2021)

• SAVE THE DATE Laatustrategian toteuttaminen seminaari 23.3.2021

https://www.oph.fi/fi/hankkeet/laadunhallinnan-valtionavustushankkeet

• laatuverkoston kokoontuminen verkossa maaliskuussa 2021 

• Laatua laineilla 9.-10.9.2021 

Opetushallituksen tapahtumakalenteri https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
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https://www.oph.fi/fi/hankkeet/laadunhallinnan-valtionavustushankkeet
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri


Kiitämme palautteesta

Palautelinkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/E594E1338928F9A0
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https://link.webropolsurveys.com/S/E594E1338928F9A0

