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Kohti huippulaatua. Ammatillisen koulutuksen 
laatustrategia vuoteen 2030

• Verkko-osoite: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/
10024/161772

• Ruotsinkielinen käännös 
(valtioavustushaun yhteydessä): 
https://www.oph.fi/sites/default/files/d
ocuments/mot_toppkvalitet_kvalitetsstr
ategi_yrkesutbildningen.pdf
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Vaikuttavuustavoitteet



Ammatillinen koulutus ja sen visio vuoteen 2030

• Ammatillinen koulutus on arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä. Se 
vastaa työelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, 
vaikuttavasti ja tehokkaasti. 

• Ammatillinen koulutus ottaa huomioon yksilöiden tarpeet, elämäntilanteet ja 
lähtökohdat ja tarjoaa toimivia ratkaisuja ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen 
sekä sitä kautta vahvistaa osallisuutta ja luo perustaa merkitykselliselle elämälle. Se 
tukee aktiivisesti työelämän uudistamista ja uusien innovaatioiden nopeaa 
käyttöönottoa. 

• Koulutusta uudistetaan ennakkoluulottomasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan 
toimintaympäristön muutoksia ja uusia osaamistarpeita. 
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Visio laadunhallinnasta

• Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on edistyksellistä, tuloksellista ja 
vaikuttavaa ja vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, 
palveluverkostojen ja eri toimijoiden toimintaa. 

• Laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja 
työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen 
kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat 
palvelut. 

• Ne luovat myös joustavat puitteet ammatillisen koulutuksen palvelujen 
jatkuvalle parantamiselle kohti erinomaisuutta ja sille, että ammatillisen 
koulutuksen laadunhallinta on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua
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Valtionavustus ammatillisen 
koulutuksen laatustrategian 
toteuttamiseen



Haku
• Valtionavustuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä 

ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 -julkaisuun sisältyvien 
vaikuttavuustavoitteiden ja kehittämistoimien toteutumisessa ja toteuttaa 
hallitusohjelman tavoitteita ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi.

• Haettavana 4 milj.

• Hakuaika 30.9.-28.10.2019

• Linkki hakutiedotteeseen: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/valtionavutus-
ammatillisen-koulutuksen-laatustrategian-toteuttamiseen
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Tavoitteet

• Valtionavustuksella on erityisesti tarkoitus tukea kolmelle seuraavalla vuodelle 
suunnattujen koulutuksen järjestäjiä koskevien kehittämistoimien (vuosille 2020-
2022) toteuttamista sekä niihin liittyvien menettelytapojen ja mallien 
kehittämistä, kokeilua ja pilotointia.

• Hankkeet toteutetaan yhteistyöverkostoissa.
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Painopisteet

1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.

• Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhtyeistyössä. 

• Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä.

2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.

• Laatua ja laadunhallintaa kehitetään eri asiakasryhmien tarpeiden ja odotusten pohjalta ja 
asiakkailla on aktiivinen rooli niiden kehittämisessä. 

• Laadunhallinta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan 
kaikilla tasoilla, kumppanuusyhteistyössä ja verkostoissa.
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Painopisteet
3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät uudistavat systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaansa 
vastatakseen toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. 

• Koulutuksen järjestäjillä on kyky tunnistaa muutostarpeita sekä uudistaa ja kehittää niiden pohjalta 
laadunhallintaa. Laadun parantaminen ja kehittäminen perustuvat jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan 
kehittämiseen kohti erinomaisuutta.

4. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista 
ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

• Yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan osaamisen tuottaminen, työelämän 
kehittäminen sekä yksilöiden hyvinvoinnin ja valmiuksien vahvistaminen ovat ammatillisen koulutuksen 
keskeisiä tehtäviä.

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja 
vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulokset ovat 
lähtökohtana uusien tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan parantamiselle.
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Laatustrategia ja  
oppimisympäristöt



Oppimisympäristöt ja laatustrategia

• Laatustrategiassa kiinnitetään erityisesti huomiota jatkuvan oppimisen 
edistämiseen, koulutuksen rajapintoihin, työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
kehittämiseen, työn ja koulutuksen vuorotteluun sekä erilaisissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen. 
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Oppimisympäristöt ja laatustrategia

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista

• Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen, 
oppimisympäristöjen, oppimisratkaisujen, työelämässä oppimisen 
palveluprosessin ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta 
parantamisesta sekä laadunhallinnan johtamisesta. 

Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.

• Koulutuksen järjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat sen, 
että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista 
koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä 
tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.
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Oppimisympäristöt ja laatustrategia
Visio ammatillisesta koulutuksesta vuoteen 2030  (liite 2)

• Ammatillinen koulutus uudistaa työelämää ja kulkee edellä

• Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään ja hyödynnetään aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti 
uusia pedagogisia toimintamalleja sekä oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. 

• Ammatillinen koulutus vahvistaa osaamista ja hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa

• Osaamisen hankkimisessa hyödynnetään opiskelijan oppimista parhaiten tukevia pedagogisia 
menetelmiä ja toimintamalleja sekä oppimisympäristöjä, jotka soveltuvat parhaiten hänen 
oppimiseensa ja elämäntilanteeseensa (esimerkiksi työssä olevat, työstä työhön  siirtyvät, 
työmarkkinoille tulevat).

• Ammatillinen koulutus mahdollistaa osaamisen hankkimisen osaamistarpeiden, 
oppimisvalmiuksien, elämäntilanteen ja urasuunnitelmien suhteen erilaisille asiakkaille kullekin 
parhaiten soveltuvalla tavalla ja ympäristöissä.

• Vaikka opintopolut ovat yksilöllisiä, opiskelijat ovat osa jotain oppimisyhteisöä.
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Oppimisympäristöt ja laatustrategia

Visio ammatillisesta koulutuksesta vuoteen 2030  (liite 2)

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät osaamisen asiantuntijaorganisaatioina

• Opettajat rakentavat opintopolkuja, joissa osaamista hankitaan opiskelijan kannalta 
mielekkäissä, oppimistavoitteiden saavuttamista tukevissa oppimisympäristöissä ja 
pedagogisilla ratkaisuilla, joilla varmistetaan oppimistavoitteiden saavuttaminen. 

Visio ammatillisesta koulutuksen laadunhallinnasta vuoteen 2030  (liite 3)

• Laadunhallinnan avulla koulutuspalveluja tuottavat palveluverkostot varmistavat yhdessä 
sidosryhmiensä kanssa korkealaatuisten koulutuspalvelujen ja niitä tukevien palvelujen 
tuottamisen yksilöllisesti eri asiakasryhmille ja asiakkaille erilaisissa oppimisympäristöissä ja -
tilanteissa.
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Kiitos
Inga Sihvo


