
Ammatillisen koulutuksen 
laatupalkinnon haku 2021

Hakuinfot 24.3. ja 26.3.2021



Haku- ja arviointiprosessi
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Kuka Milloin Mitä
OKM 19.2.2021 Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan nimeäminen

OKM ja OPH ke 24.3. klo 14-15.30 ja
pe 26.3. klo 9.30-11

Infotilaisuus hakijoille (Teams), hakuohjeet oph.fi-sivuilla; yleinen tiedotus ja uutisointi hakuajasta

Koulutuksen järjestäjät 24.3. - 31.5. klo 16:00 Hakuaika; hakemusten laadinta

OPH kesäkuun alku Hakemusten esikarsinta (tarvittaessa): 8-12 hakemusta yksilöarviointivaiheeseen

Laatupalkintotoimikunta kesäkuu 1. kokous; yksilöarvioinnin periaatteet, arviointi perustuu kirjalliseen hakemukseen; hakijoille tiedottaminen, yleinen 
tiedotus ja lyhyt palaute niille hakijoille, jotka eivät jatka yksilöintiarviointivaiheeseen 

Laatupalkintotoimikunta elokuun loppuun mennessä Kirjalliset, toimikunnan jäsenten itsenäisesti tekemät yksilöarvioinnit palautetaan OPH:lle

Laatupalkintotoimikunta syyskuu 2. kokous; päätös ulkoisten arviointitilaisuuksien kohteista (enintään 6-7); kohteille tiedottaminen ja yleinen tiedotus

Koulutuksen järjestäjä syyskuun loppu  –
marraskuun alku

Yksipäiväisen arviointitilaisuuden valmistelu ja toteutus; kirjallisten hakemusten täydentäminen 
Laatupalkintotoimikunnan pyytämillä tiedoilla

Laatupalkintotoimikunta syyskuun loppu –
marraskuun alku

Arviointitilaisuudet; kohteittain Laatupalkintotoimikunnan suunnittelukokoukset, arviointipäivä ja konsensuskokous 
tuloksista

Laatupalkintotoimikunta marraskuu 3. kokous; esitys laatupalkintojen ja mahdollisten kunniamainintojen saajista OKM:lle sekä palauteraporteista 
keskustelu

OKM marraskuu Päätös laatupalkinnon ja mahdollisten kunniamainintojen saajista; palkituille tiedottaminen

OKM 16.-17.11.2021 Palkintojen jako Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Hämeenlinnassa; palkinnoista tiedottaminen

Laatupalkintotoimikunta ja 
OPH

marraskuu Palauteraporttien valmistelu ja toimitus kaikille ulkoisten arviointitilaisuuksien kohteille; OPH: palkituista uutisointi, 
palkittujen hakemusten ja palauteraporttien julkaisu oph.fi-sivuilla

OPH ja palkitut 2022 Hyvien käytäntöjen jakaminen ja toiminnan esittely erilaisissa tilaisuuksissa

Laatupalkinto 2021, teemana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus



Näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, 
mm. • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista; menettelyt 

ennaltaehkäistä epätasa-arvoa, tunnistaa tilanteet, arvioida kehittämistarpeet, toteuttaa edistävää toimintaa, 
menettelyt seurata ja arvioida tuloksia, ja liittyen kaikkeen toimintaan 

• Koulutuksen järjestäjällä tulee lain mukaan olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka on toimintaa 
ohjaava

• Opintoihin hakeutuminen, yhdenvertaiset valintaperusteet, opiskelijaksi ottaminen, menettely opiskelijaksi 
soveltumattomuuteen puuttumiseen (SORA)

• Opinto- ja uraohjauksen palvelut
• HOKS-prosessi, yksilölliset opintopolut ja yksilöllisesti tarjotut ohjaus ja tuki, jotka mahdollistavat tavoitteiden 

saavuttamisen
• Opetusmenetelmät, oppimateriaalit; sukupuolitietoinen opetus, kielitietoinen opetus
• Oppimisympäristöt; työelämässä oppimisen mahdollisuuksia kaikille
• Osallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus, jotka tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
• Toimiva opiskeluhuolto
• Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, mikä koskee kaikkia oppimisympäristöjä; häirintää, 

kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevä ja siihen puuttuva toiminta (myös opiskeluhuoltosuunnitelma); 
syrjimättömyys kaikessa toiminnassa; ympäristön terveellisyys; työturvallisuus käytännön työtehtävissä

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia
• Oikeudet etuuksiin
• Koulutuksen järjestäjän oman työyhteisön hyvä ilmapiiri heijastuu suoraan opiskelijoiden suuntaan ja 

vahvistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista arjen tilanteissa
• Toimintakulttuuri ja ilmapiiri, joka on myönteinen, jokaista yksilönä ja moninaisuutta kunnioittava, neutraali
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Hallitusohjelman 
tavoitteena on vahvistaa 
koulutuksen tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta ja 
kaventaa oppimiseroja; 
miten koulutuksen 
järjestäjät ovat omassa 
toiminnassaan ottaneet 
huomioon 
lainsäädännölliset 
velvoitteet tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
toteutumisessa.



Laatupalkintotoimikunta 2021

OKM asettama riippumaton arvioija, jossa ovat 
edustettuina ammatillisen koulutuksen järjestäjät, 
ammatillinen opettajakorkeakoulutus, työelämä ja 
opiskelijat. 

Laatupalkintotoimikunta voi täydentää 
toimikunnan kokoonpanoa, mikäli teema vaatii 
lisäasiantuntemusta koulutuksen järjestäjien 
arviointiin.

25/03/2021 Opetushallitus 5

Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, pj
Mika Saranpää, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, vpj
Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat
Lauri Kurvonen, OAJ
Henriikka Mastokangas, OSKU
Riina Nousiainen, STTK
Mika Palosara, Harjun oppimiskeskus
Kirsi Rasinaho, SAK
Anu Raudasoja, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat
Jutta Vihonen, SAKKI

Sihteeristö Opetushallitus: 
Riikka Vacker, Anne Liimatainen, Inga Sihvo



Uudistukset



Uudistuksia laatupalkintoprosessiin

Tulevaisuuden 
laatupalkinto: Padlet-

alustalle koottiin 
kehittämisideoita 

keväällä 2020

Laatupalkintokilpailun 
kehittämiswebinaari 

18.9.2021: n. 60 
koulutuksen järjestäjän 
ja työelämän edustajaa

Vuoden 2021 
laatupalkintoprosessin 

valmistelu 
kehittämisideoita 

hyödyntäen

Laatupalkinto 2021 
toteutuksesta 

palautteen keruu ja 
jatkokehittäminen 

25/03/2021 Opetushallitus 7



Mitä uudistuksia on tehty?
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Perustana 
uusi EFQM-

malli

Uudistunut 
hakulomake

Lisätään 
tiedotusta ja 
avoimuutta

Kevennetään 
prosessia

Annetaan 
palautetta

Kerätään 
palautetta



Hakulomake
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Tiedotus: 
oph.fi



Lisätiedot: 
ammatillinenkoulutus@oph.fi


