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1 Johtamiskulttuuri

• Arvostaako johtoryhmä laadunvarmistusta?

• Osallistuvatko kaikki johtajat laadunvarmistukseen?

• Ottaako johtoryhmä vastuuta laadunvarmistuksesta? 

• Mitä laadunvarmistuksen menetelmiä käytetään ja miten niistä 
opitaan?

• Onko laadunvarmistus kustannustehokasta ja 
tarkoituksenmukaista?

• Miten henkilöstöä voidaan parhaiten kannustaa osallistumaan 
laadunvarmistukseen?



2 Koulutuksen järjestäjän tilannetta  
vastaavat lähestymistavat

• Onko laadunvarmistus hallittavaa ja realistista?

• Onko koulutusta ja koulutuksen tuloksia koskeva 
lähestymistapa yhtenäinen?

• Hyödynnetäänkö pitkät laadunhallinnan perinteet omaavien 
koulutuksen järjestäjien kokemusta?



3 Itsearviointikulttuuri- valvonnasta 
jatkuvaan parantamiseen

• Tukeeko johtoryhmä itsearviointia? 

• Osallistuvatko kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat 
itsearviointiin?

• Onko käytössä toimintatapoja, joilla rohkaistaan toiminnan 
tulosten tarkasteluun ja saadun tiedon käyttämiseen laadun 
parantamisessa?

• Miten tuetaan jatkuvaa vuoropuhelua ja viestintää?



4 Henkilöstökoulutuksen tukeminen – lyhytkin 
laadunvarmistuksen koulutus voi olla vaikuttavaa

• Miten varmistetaan, että koko henkilöstö saa 
laadunvarmistukseen liittyvää koulutusta?

• Tukeeko johto koulutuksen tarjoamista ja siihen 
osallistumista?

• Miten henkilöstön tietoja, taitoja ja kykyjä hyödynnetään 
laadunvarmistuksessa?

• Miten henkilöstön koulutus toteutetaan laadukkaasti ja  
kustannustehokkaasti?



5 Tiedon ja palautteen hyödyntäminen laadun 
parantamisessa – avoimuus auttaa kaikkia 
hahmottamaan, millaisia muutoksia tarvitaan

• Kerätäänkö tietoa ja palautetta systemaattisesti?

• Keneltä tietoa ja palautetta kerätään?

• Onko kerättävä tieto laadun parantamisen kannalta 
olennaista?

• Analysoidaanko tietoa ja palautetta ja hyödynnetäänkö sitä 
koulutustarjonnan parantamiseen?

• Käytetäänkö EQAVET-viitekehyksen indikaattoreita ja 
ohjeellisia kuvaajia kehittämiskohteiden tunnistamisessa?



6 Sidosryhmien osallistuminen – tehokas 
kumppanuus tukee laatua

• Miten sidosryhmien näkemykset otetaan huomioon?

• Onko sidosryhmien näkemysten ja tarpeiden selvittäminen 
järjestelmällistä?

• Mitä voidaan oppia kilpailijoilta ja muilta koulutuksen 
järjestäjiltä?

• Miten varmistetaan, että koulutus vastaa työnantajien 
tarpeisiin?



7. Miten toimii käytännössä

• Laatu syntyy arjen työstä, kaikkien yhteisestä tekemisestä

• Aina voi tehdä paremmin

• Käytännön työkalu

• Soveltuu arjessa tekemiseen

• Hankkeiden kehittämistyö

• Verkostoissa työkaluna suunnittelussa, toteutuksessa, 
arvioinnissa ja parantamisessa



8. Hanke-esimerkkejä vertaisarvioinnista 
Erasmus -hankkeissa

• Vertaisarviointi toiminnan kehittämisessä

• Kansainvälisen toiminnan kehittäminen
• Itsearviointi ja vertaisarviointi työvälineenä 
• Strength from Peer Review SEPRI ja 
• PREMIER

• Vastuullisuus ja kestävä kehitys ammatillisen koulutuksen 
kansainvälisessä toiminnassa RIVET
• Tulossa itsearviointityökalu
• Kriteerit ja indikaattorit vastuullisuuden arviointiin

https://luovi.fi/hankkeet/sepri/
https://luovi.fi/hankkeet/premier/


9. Muutamia näkökulmia

• Esimerkiksi liikkuvuuden suunnittelu ja toteutus, opiskelijoiden 
ja kumppaneiden rooli kehittämisessä, miten systemaattisesti 
palautetta kerätään ja miten se käytännössä hyödynnetään 

• Säännöllinen toimintojen itsearviointi, mitä voisimme tehdä 
paremmin

• Näkyväksi tekeminen
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