
Ammatillisen koulutuksen 

kansallisen laatuverkoston 

toiminnan kehittäminen

Laatuverkoston kokoontuminen 24.5.2022 (Teams)

Riikka Vacker, Opetushallitus ja

Laatustrategian toteuttamisen valtionavustushankkeiden koordinaattorit 

Sauli Alaruikka, OSAO; Tiina Halmevuo Keuda; Janne Hietanummi, VAAO;

Taina Saarikko, Gradia
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Painopisteet laatustrategian toteuttamisen va-hankkeissa 

(2020-2021)

Koordinointi-
ryhmä

Pp1 -
Laadunhallinta 

on 
kokonaisvaltaista

Pp2 – Asiakas-
lähtöisyys on 

toiminnan 
lähtökohtana

Pp3 - Jatkuva 
parantaminen 

kohti 
erinomaisuutta

Pp4 -
Tavoitteet ja 

niiden 
saavuttaminen

Koordinointiryhmä:
• Janne Hietanummi, VAAO
• Sauli Alaruikka, OSAO
• Taina Saarikko, Gradia
• Tiina Halmevuo, Keuda
• sekä OPH
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Painopisteet laatustrategian toteuttamisen va-hankkeissa

Toiminta:

• Painopistekohtaisia sparrauskokouksia, sparrausta pyynnöstä

• Kaikille painopisteille yhteisiä sparraustilaisuuksia

• Webinaareja – myös muiden hankeohjelmien kanssa yhteistyössä

• Malleja ja hyödynnettäviä aineistoja

• Vertaisarvioijakoulutuksia, vertaisarviointien yhteistoteutuksia, vertaisarvioijapankki
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• Mikä: Avoin ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyöverkosto. Kokoaa aiheesta kiinnostuneet 
ajankohtaisten asioiden äärelle webinaareihin, tapaamisiin ja yhteiseen keskusteluun. 

Kokoontumiset tarjoavat mahdollisuuden pohtia laadunhallintaan liittyviä näkökulmia, jakaa tietoa 
laadunhallinnasta ja oppia toisilta, sekä välittää tietoa EQAVET-laadunhallinnan viitekehyksestä. 
Mm. materiaalit ovat kaikkien saatavilla oph.fi-sivuilla.

• Kenelle: Kaikille laadunhallinnasta vastaaville, laatutyön parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille.

• Miten mukaan: Verkostoon liitytään ilmoittautumislomakkeen kautta, jolla saadaan henkilöltä 
hyväksyntä tietojensa käyttöön tähän tarkoitukseen; lomake löytyy oph.fi-sivuilta.

• Koordinointi: OPH koordinoi; ohjausta tehdään yhteistyössä koulutuksen järjestäjien edustajien 
kanssa. Lähdetään liikkeelle siten, että OPH ja laadunhallinnan valtionavustushankkeiden 
painopistekoordinaattorit muodostavat koordinointiryhmän. 

Ammatillisen koulutuksen 

kansallinen laatuverkosto

Laatuverkoston 

yhteistyöfoorumi
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Ammatillisen koulutuksen 

kansallinen laatuverkosto

Laatuverkoston 

yhteistyöfoorumi

• Mikä: Avoin ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisfoorumi. Kokoaa aiheesta kiinnostuneet 
pohtimaan laadunhallinnan kysymyksiä, jakamaan tietoa ja kehittämään käytäntöjä sekä saamaan 
vertaisnäkemyksiä työn tueksi.  

Foorumi tarjoaa mahdollisuuden 
✓ yhteiskehittämiseen, jonka tuloksia voivat hyödyntää kaikki koulutuksen järjestäjät
✓ kehittää oman organisaation toimintaa
✓ verkostoitua kollegojen kanssa

• Kenelle: Kaikille, joille käsiteltävä teema on oman työn näkökulmasta kiinnostava, ajankohtainen 
tai muuten merkityksellinen, ja jotka haluavat sitoutua muutamien kuukausien ajaksi

✓ kehittämistyöhön yhteisissä verkkotapaamisissa 
✓ jakamaan omia mallejaan ja kokemuksiaan toisille
✓ tuomaan esille kehittämistarpeita

• Miten mukaan: Foorumiin liitytään ilmoittautumislomakkeen kautta erikseen jokaiseen teemaan, 
jotka päätetään laatuverkoston kokoontumisten yhteydessä; lomake löytyy oph.fi-sivuilta
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Verkoston 
kokoontuminen

Yhteistyöfoorumin 
työskentely

Verkoston 
kokoontuminen

Laatuverkosto

• Verkosto kokoontuu  
säännöllisesti kaksi kertaa 
vuodessa, pääasiassa 
webinaareihin

• Jokaisella kokoontumisella 
on ajankohtainen teema

Laatuverkoston 
yhteistyöfoorumi

• Verkoston kokoontumisessa 
esitellään teema ja ohjataan 
yhteisen aiheen käsittelyyn

• Työskentelyyn ilmoittaudutaan ja 
siihen sitoudutaan seuraavaan 
laatuverkoston kokoontumiseen 
saakka

• Ryhmän vetäjä nimetään 
(koordinaattorit)

• Ryhmä päättää toimintatavoistaan 
• Tavoitellaan konkreettisia tuloksia 

kaikille jaettavaksi 

• Tulosten esittely seuraavassa 
kokoontumisessa
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Laatuverkoston yhteistyöfoorumissa 

käsiteltävät teemat

• Teemat sovitaan koordinaatioryhmässä kuunnellen laatuverkostosta saatua palautetta

• Aiheet nousevat mm. kansallisen ammatillisen koulutuksen laatustrategian seuraavan 
kolmivuotiskauden kehittämistehtävistä

• Ensimmäiseksi teemaksi vuodelle 2022 on valittu koulutuksen järjestäjien 3-5 vuoden 
ennakointityön ja laadunhallinnan rajapinnat


