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Laadun kehittämisen tuki – lähtökohtia
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• Laatu läpi leikkaa kaiken toiminnan ja on jokaisen henkilön, organisaation ja 
kumppanuuden tekemää. 

• Laatua tuetaan jakamalla yhteinen näkemys ja ymmärrys tavoitteista ja niitä 
keskeisesti tukevista prosesseista, joiden avulla kaikki toimijat toimivat yhteen 
suuntaan. 

• Kaikki tekeminen ja kehittäminen tavoittelee laatua, ja onnistuessaan kehittää sitä.

• Laadun kehittämisen tukea on luottamus ja avoimuus, oppiva organisaatiokulttuuri ja 
organisaation laatukulttuuri.

Jatkuvaa parantamista ja organisaation 
arvojen ohjaamaa yhdessä tekemistä



Laadunhallintaa kansallisella tasolla

• Lait ja asetukset 

• Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 

• Tutkintojärjestelmä; tutkintorakenne

• Rahoitusjärjestelmä; ml vaikuttavuusrahoitus ja seurantajärjestelmät

• Kansallinen arviointitoiminta (Karvi)

• Tiedontuotantojärjestelmät

24/11/2021 Opetushallitus 4



Ammatillisen koulutuksen laatustrategia –

kohti huippulaatua vuoteen 2030

• Laatustrategia on työväline, joka linjaa kokonaisvaltaisesti laadunhallintaa kaikessa 

ammatillisessa koulutuksessa ja sen eri toteuttamismuodoissa. Keskeisenä tavoitteena on 

luoda yhdensuuntaiset periaatteet sekä puitteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden 

laadunhallinnalle ja sen johtamiselle, ja tukea systemaattista ja kokonaisvaltaista 

laadunhallintaa kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja 

kumppanuusyhteistyössä. 
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Visio 2030:

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

Huippulaatuun vie, mm.:
• systemaattinen ja ennakoiva toiminnan 

uudistaminen
• muutostarpeiden tunnistaminen
• ennakointitiedon hyödyntäminen
• tiivis työelämä- ja muu sidosryhmäyhteistyö
• tavoitteiden asettaminen ja toiminnan ja 

tavoitteiden toteutumisen seuranta – menetelmät 
• toiminnan jatkuva parantaminen

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161772/OKM_2019_29%20Kohti%20huippulaatua.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Opetushallitus laadun kehittämisen tukena
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Opetushallitus vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta ja laadusta 
mm. 

• päättämällä tutkinnon ja koulutuksen perusteista

• kehittämällä ammatillista koulutusta 

• seuraamalla ja tuottamalla koulutusta koskevaa tietoa

• edistämällä kansainvälistymistä 

• edistämällä toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 



Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Tutkintojen perusteet; 

ohjaavat koulutuksen järjestämistä: ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, 

osaamisen arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat

vastaavat työelämän osaamistarpeisiin

mahdollistavat yksilölliset valinnat, erikoistumisen, valmiudet jatko-opintoihin ja 

jatkuvaan oppimiseen
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… päättää tutkinnon ja koulutuksen perusteista

1.1.2021 alkaen 
tutkintorakenteessa on 
voimassa olevia 
ammatillisia perustutkintoja 42 
ammattitutkintoja 64 ja 
erikoisammattitutkintoja 55



Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Kehittämisen tueksi opastusta ja oppaita, mm. itsearviointiin, vertaisarviointiin:

Vertaisarvioinnin arviointialueet ja kriteerit ammatilliseen koulutukseen (2019)

European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training

(2021)

Työkalu yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistukseen (2020)

Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa 

koulutuksessa (2018)

Oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointityökalu Q-kult (2017)
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… kehittää ammatillista koulutusta

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/A5%20a7%29%20European_Peer_Review_QA_and_Criteria_for_VET_web.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Tyokalu%20yksilollisten%20opintopolkujen%20laadunvarmistukseen.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen_osoittamisen_arvioinnin_ja_todentamisen_laadunhallinta_ammatillisessa-koulutuksessa.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin.pdf


Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Laatukulttuuria ja laatuosaamista vahvistetaan verkostoissa;

valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen laatuverkosto → 2022 kehitetään verkostoa

vuosittainen Laatua laineilla –seminaari

• Valtionavustushankkeet ja kansalliset kehittämishankkeet;

toiminnan suuntaaminen, ohjaus ja tuki;                                                                           

mm. Laatustrategian toteuttamisen VA-hankkeet, Oikeus osata -kehittämisohjelma

29.11. saakka haettavissa: 

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma 

• OKM:n laatupalkintoprosessi;  

2022 teemana kestävä kehitys 

2023 teemana yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet
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… kehittää ammatillista koulutusta

https://www.oph.fi/fi/funding/ammatillisen-koulutuksen-kestavan-kehityksen-ja-vihrean-siirtyman-kehittamisohjelma


Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Palautejärjestelmät: opiskelijapalaute ja työelämäpalaute;

mittaavat asiakastyytyväisyyttä, tuottavat valtakunnallista vertailutietoa 

• Työelämätoimikunnat: näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen;

tilannekuvat; 2018-20219 kooste ja alakohtaiset; 2020-2021 julkaistaan syksyllä 2022 

• Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi;

ennakointituloksia: määrällistä, laadullista, alakohtaista, Osaamisen ennakointifoorumi (OEF),

ennakointiosaamisen ja sen johtamisen merkitys laadunhallinnalle kasvaa 

• Tietovarannot, rekisterit ja tiedonhakupalvelut; 

valtakunnalliset tietovarannot, mm. Koski, eHOKS ja ePerusteet, opiskelijavalintarekisteri, 

valtionosuuslaskentajärjestelmä, Vipunen
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… seuraa ja tuottaa koulutusta koskevaa tietoa

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kooste-tyoelamatoimikuntien-tilannekuvista-vuosina-2018-2019.pdf
https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia


Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Kansainvälistymisrahoitusta ja valtionavustuksia 

tuetaan kehittämistä ja vertaisoppimista; harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia

• Kansainvälistymiseen kehitettyjä laadun arviointikriteeristöjä (Premier-hanke 2019): 

Kotikansainvälisyys: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kotikansainvalisyys_kriteerit_FI.pdf

Opiskelijaliikkuvuus: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Opiskelijaliikkuvuus_kriteerit_FI.pdf

Asiantuntijaliikkuvuus: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Asiantuntijaliikkuvuus_kriteerit_FI.pdf

Erasmus+ kumppanuusprojektit: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-Kumppanuuusprojektit_kriteerit_FI.pdf

Kansainvälinen toiminta: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kansainvalinen_toiminta_kriteerit_FI.pdf
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… edistää kansainvälistymistä 

Lisätiedot kriteereistä Premier-hankkeen vetäjä: 
Ammattiopisto Luovi, kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi
Muut suomalaiset partneriorganisaatiot: 
Ammattiopisto Live, kehitysjohtaja Liisa Metsola ja 
Kainuun ammattiopisto, kansainvälisyyspäällikkö Risto Virkkunen 

https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kotikansainvalisyys_kriteerit_FI.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Opiskelijaliikkuvuus_kriteerit_FI.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Asiantuntijaliikkuvuus_kriteerit_FI.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-Kumppanuuusprojektit_kriteerit_FI.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kansainvalinen_toiminta_kriteerit_FI.pdf


Opetushallitus laadun kehittämisen tukena

• Osallistuu koulutuspoliittiseen kehittämiseen, lainsäädännön valmisteluun ja 

toimeenpanoon OKM:n tukena  

• Kehittää menetelmiä ja toimintaperiaatteita; edistää joustavuutta reagoida

• Osallistaa keskeiset toimijat ja sidosryhmät; tuetaan verkostomaista kehittämistä

• Ohjaa tiedolla

• Jakaa hyviä käytäntöjä; 

esimerkkinä poikkeustilanteeseenkin soveltuvia materiaaleja: digitaalisuuden hyödyntäminen näytöissä
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… edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/digitaalisuuden-hyodyntaminen-naytoissa


Kansallista laadunhallinnan kehittämistä ohjaa 

EU-yhteistyö
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• NRP on jokaisessa maassa perustettu kansallisiin erityisiin 
rakenteisiin ja vaatimuksiin

• NRP:t ovat European Quality Assurance in Vocational Education
and Training (EQAVET) Network –verkoston jäseniä. Myös 
työelämäjärjestöjen edustajat ovat jäseniä. Puheenjohtajana 
toimii Euroopan komissio, joka edistää toimeenpanoa mm. 
rahoittamalla projekteja.

• Tavoitteena korkealaatuinen ammatillinen koulutus Euroopan 
alueella

• OPH osallistuu kehittämiseen, tukee kehitystyön tulosten ja EU-
linjausten käytäntöön viemistä ja välittää tietoa 

Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena koordinaatiopisteenä 

(Quality Assurance National Reference Point - NRP), joka kehittää laadunhallintaa yhteistyössä 

eurooppalaisen EQAVET-laatuverkoston ja muiden maiden kansallisten koordinaatiopisteiden kanssa.



Euroopan neuvoston viitekehys ammatilliselle 

koulutukselle

Laadukkaat ja innovatiiviset ammatillisen 

koulutuksen järjestelmät tarjoavat ihmisille 

työelämässä ja henkilökohtaisessa kehittymisessä 

tarvittavaa osaamista ja kansalaistaitoja, joiden 

avulla he voivat sopeutua digitaaliseen 

muutokseen ja vihreään siirtymään ja osaltaan 

toteuttaa niitä sekä selviytyä hätätilanteista ja 

talouden häiriöistä siten, että samalla tuetaan 

talouskasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Tällaiset järjestelmät siis tarjoavat ihmisille 

työmarkkinoiden kysyntää vastaavaa osaamista, 

jonka ansiosta heidän on helpompi saada tai 

luoda työpaikka.
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• Edistetään ammattitaitoisen, koulutetun ja 
mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden 
muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden 
kehittymistä 

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan 
Unionin uusi kasvustrategia

• Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus: 

ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen 
eurooppalainen viitekehys EQAVET:

halutaan parantaa vastavuoroista oppimista, 
tehostaa laadunvarmistusjärjestelyjen 
avoimuutta ja johdonmukaisuutta 
ammatillisen koulutuksen tarjonnassa



Ajankohtaista eurooppalaisessa tahtotilassa –

yhteinen suunta

Eurooppalaisessa kontekstissa ammatillisen koulutuksen kehittämistoimia suunnataan 

tällä hetkellä erityisesti 

• oppimistulosten laatuun

• sertifiointiin ja arviointiin

• sidosryhmien kuulemiseen

• opettajien ja kouluttajien rooliin 

• työelämässä oppimiseen ja 

• ammatillisen koulutuksen joustavuuteen
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Suomen EQAVET-hanke 2021-2023
Päätös saatiin 11/2021, käynnistyy 2022 alussa
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Aktiviteetteja:

1. Tutkinnon perusteprosessin laadunvarmistus: perusteiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön

liittyvien laatukriteerien määrittely ja laadunvarmistusmenettelyn kuvaus yhdessä sidosryhmien kanssa

2. Opetushallituksen tutkinnon perusteiden kehittämisprosessin kansallinen vertaisarviointi

3. Kansainvälisen vertaisarvioinnin edistäminen; yhteistyöhanke Suomi, Slovenia, Kroatia, Viro; mm. 

kansainvälinen vertaisarvioijakoulutus ja vertaisarvioinnin toteutus ym.

4. Tiedonvälitys ja vertaisoppiminen: valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen laatuverkoston

kokoontumisten koordinointi

Tarkemmin tietoa 2022 alkupuolella: oph.fi 



Kiitos!

oph.fi


