
 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen 

valtionavustushankkeiden tiivistetyt kuvaukset (tilanne 14.1.2021) 

 

Eri verkostohankkeissa on samojakin tulostavoitteita, joihin tähdätään eri verkostojen välisellä yhteistyöllä ja 

painopistekohtaisen toiminnan avulla. Etenkin painopisteessä 1 viedään aiempien hankkeiden hanketuloksia ja 

tuotoksia osaksi laadunhallintajärjestelmiä ja seurataan ja arvioidaan mm. vertaisarvioinnin sekä koulutuksen 

järjestäjien omien seuranta ja arviointikäytänteiden avulla niiden vaikutuksia. 

 

Verkostohankkeen nimi: JuuPEDA3, Jotain Uutta UrheiluopistoPEDAgogiikassa  

Verkostohankkeen koordinaattori: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Pia Koivisto  

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Liikuntakeskus Pajulahti, Palloilusäätiö/Eerikkilä, 

Kisakalliosäätiö/Kisakallion Urheiluopisto, TUL:n Kisakeskussäätiö, Kuortaneen Urheiluopisto, Lapin 

Urheiluopisto/RKK, Folkhälsan Utbildning Ab, Tanhuvaaran Säätiö ja Varalan säätiö/Varalan Urheiluopisto 

Lisätietoja: https://www.urheiluopistot.fi/ 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostossa laadunhallinnan strategian tavoitteet, 
toimintatavat ja luodut prosessikuvaukset on otettu käyttöön 
ja siirretty jalkautussuunnitelman mukaisesti osaksi 
oppilaitosten arkea. On kehitetty ja otettu käyttöön 
laadunhallinnan strategian jalkautusmalli, joka luo 
laadunhallintatyölle verkostotason raamit. Laadunhallinnan 
strategian jalkautusmalli on jatkossa myös muiden koulutuksen 
järjestäjien (erityisesti pienten/pienehköjen) hyödynnettävissä. 

JuuPEDA2 -hankkeen tuotoksena syntynyt 
Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnan strategia ohjaa omalta osaltaan 
verkoston kokonaisvaltaista laadunhallinnan kehittämistä. 
Hyödynnetään Parasta -tuoteperheen materiaaleja kuten, 
Parasta palvelua tuotokset, esim. palvelulupaukset, 
kriittiset pisteet. 

Urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on 
yhtenäistä ja suunnitelmallista. Käytössä verkoston 
laadunhallinnan vuosikello, jonka avulla tehokkaammin 
ohjataan laadunhallintatyötä yksikkö- ja verkostotasolla. 
Vuosikellomalli tukee erityisesti suunnittelua pidemmällä 
aikajänteellä. Laadunhallinnan vuosikello (malli) on myös 
muiden verkostojen hyödynnettävissä. 
 

Urheiluopistot ovat kehittäneet verkostossa koulutuksen 
laadunhallintaa määrätietoisesti vuodesta 2015 lähtien 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliselle 
koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
Opetushallituksen rahoittamana. Hanketoiminta on 
mahdollistanut koko urheiluopistoverkoston mukana olon 
yhteisessä kehittämistyössä.  
Yhteiset laadunhallinnan prosessikuvaukset, 
arviointikäytännöt ja hyvien käytänteiden jakaminen 
standardoivat ja luovat vertailtavuuden urheiluopistojen 
järjestämälle ammatilliselle koulutukselle.  
  
Hyödynnetään Parasta tuoteperheen -materiaaleja kuten 
osaamisen arviointioppaat, työelämässä oppimisen 
muistilistat, perehdytyksen tarkastuslista, Hyvän palvelun 
opas, työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja.   

Painopiste 2 
Verkostossa kehitettään ja otetaan käyttöön asiakaslähtöistä 
laadunhallintatyötä tukeva tiedolla johtamisen toimintamalli/-
kehys, joka sisältää palautteen keräämisen, analysoinnin, 
toimenpiteiden ja seurannan kehittämissuunnitelman. 
Vahvistetaan oppilaitosten valmiuksia tiedolla johtamisen 
kulttuurin kehittymiselle. Käytössä mittaristo, jonka avulla 
kyetään tunnistamaan ja johtamaan tietopääomaa, 
muuttamaan se kilpailukyvyksi ja taloudelliseksi arvoksi.  

Hyödynnetään Parasta -tuoteperheen materiaaleja, Open 
Day ja Open Partner toimintamallit sekä Parasta 
digiosaamista ja Parasta digitukea materiaaleja. 

Verkostossa on yhteinen ymmärrys erityisesti työelämän 
kumppaneiden kanssa urheiluopistopedagogiikasta, laadusta 

Hyödynnetään Parasta tuoteperheen materiaaleja, kuten 
osaamisen arviointioppaita, työelämässä oppimisen 

https://www.urheiluopistot.fi/


sekä laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista on 
vahvistunut. Käytössä aiheeseen liittyen erityisesti työelämän 
kumppaneille suunnattu verkkomateriaali/-sivusto.  
Digimateriaali on avoimesti muiden oppilaitosten käytössä, se 
jaetaan urheiluopistot.fi -sivustolla. 
Työelämäfoorumitoiminnan aktivoituminen. 

muistilistoja, perehdytyksen tarkastuslistaa, työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen prosesseja. Erityisesti "Yhdessä 
työelämän kanssa! - Kahdeksan starttia parantaa 
palvelua" on työelämäyhteistyön kehittämistyön pohjana. 
Käytössä myös Open Day ja Open Partner -toimintamallit. 
Työelämäfoorumitoiminta. 

 

Verkostohankkeen nimi: KOHTI HUIPPULAATUA LÄNNESSÄ 

Verkostohankkeen koordinaattori: Turun Ammattiopistosäätiö Juho Vuorinen  

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Lounais-

Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan 

kansanopiston kannatusyhdistys ry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Raision seudun 

koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Turun Musiikkiopetus Oy ja Turun kaupunki 

Lisätietoja: https://huippulaatua.blogspot.com/ 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostossa laadunhallintajärjestelmien kokonaisvaltaisuus 
on lisääntynyt ja niihin on tuotu uusia toiminnan osa-
alueita. 
Luotu ja otettu käyttöön menettelytapa, joka varmistaa 
osaamiseen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
integroinnin laatujärjestelmiin. 
Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien laadunhallinnan 
osaaminen on kehittynyt. Laadittu laadunhallinnan 
koulutusmateriaalit ja toteutettu laadunhallinnan 
koulutukset. 

Parasta hankkeiden materiaalit: osaamisen arviointioppaita, 
työelämässä oppimisen muistilistoja, perehdytyksen 
tarkastuslistaa, Hyvän palvelun opasta, työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen prosesseja ja hyödynnetään Hyvin 
tekemistä länteen 2019 -hankkeessa tehtyä 
materiaalipankkia. 

Painopiste 2 
Laadittu prosessi opiskelija- ja työelämäpalautteen 
käyttöönottoon, palautetiedon keräämiseen sekä 
järjestelmälliseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen -> otettu 
käyttöön. Työkaluja asiakaspalautteen keräämisen ja 
analysointiin. Palautejärjestelmä on osa laadunhallintaa. 

Hyvin tekemistä länteen -hankkeet 2018 ja 2019: 
Asiakaspalauteprosessin kuvaukset ja asiakkaiden 
osallistamisen käytännöt. 

Painopiste 4 
On kehitetty ja otettu käyttöön toimintatapa keskeisempien 
koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta kuvaavien 
tulostietojen systemaattiseen tuottamiseen ja 
julkistamiseen. Johtamisen vuosikello on johtamisen 
tukena. 

Hyödynnetään Laatusampohankkeiden käytäntöjä. Parasta 
johtamista ja Hyvin Tekemistä Länteen hankkeiden tuotoksia. 

 

 

Verkostohankkeen nimi: #Laatupoweria 2 -kokonaisvaltaista laadunhallintaa 

Verkostohankkeen koordinaattori: Haapaveden Opisto, Åvist, Marika 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry/Kalajoen 

Kristillinen Opisto, Marttayhdistysten liitto ry/Oulun Palvelualan Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr. 

Lisätietoja: https://peda.net/yhdistykset/psyo 

 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Luotu yhteistyökumppaneille käytännön tasolle ulottuva 

Parasta osaamista -hankkeesta kehitämme kumppanuutta osa-
alueen osiosta mm. Kumppanuutta kehittämässä -opasta 



rajapinta oppilaitoksen laatujärjestelmään. Otettu käyttöön 
toimintatapoja, joilla varmistetaan, että laadunhallinta on 
kiinteä osa oppilaitoksen henkilöstön ja sidosryhmien työtä. 
Jo aikaisemmin laadittujen osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelmien sisällöt linkitetään kattavasti 
laadunhallintajärjestelmän eri prosessien vaiheisiin ja 
palautteen keräämiseen ja käsittelyyn. 
On otettu käyttöön Parasta osaamista -hankkeen 
luotsimallista omaan organisaation mukautettu malli ja 
kuvataan se prosessiksi. 
 

sidosryhmäyhteistyöhön. Laatuluotsi-toimintamallin 
kehittämisessä hyödynnetään sovellettua luotsiopettaja-
toimintamallia. Hankeverkostomme on toteuttanut yhteistä 
laadunhallinnan kehittämistä useissa eri hankkeissa ja niiden 
tuloksia hyödynnetään ja jatkokehitetään luonnollisena osana 
hankeyhteistyötämme. 

Painopiste 3 
Itsearviointipilotin kautta sekä pilottiryhmän tapaamisessa 
esille nousseiden kehittämiskohteiden kehittämisen vaiheet 
on kuvattu kehittämistyökaluksi/prosessiksi, jolla 
oppilaitokset voivat suunnitella laadunhallintajärjestelmän 
itsearvioinnin tulosten perusteella omaa 
kehittämistoimintaa. 
Arjen työstä tunnistettu resursseja ja 
hukkaa aiheuttavat työt, jotka eivät tue laadukasta uuden 
ammatillisen koulutuksen toimintaa.  
Prosesseja on yksinkertaistettu strategisten tavoitteiden 
mukaisesti ydintehtävään.  
 

Parasta osaamista: Työelämässä oppimisen palveluprosessin 
sisältöjä hyödynnetään prosessien ja itsearvioinnin sekä ulkoisen 
arvioinnin kehittämistä. Hankeverkostomme aiempien 
hankkeiden tulokset. 

Painopiste 4 
Luotu mittaristo laatumääreille, aloitettu datan kerääminen, 
analysoitu data ja luotu malli, jolla toiminta 
automatisoidaan laatujärjestelmän osaksi.  Luotu ja otettu 
käyttöön viestintämalli keskeisten koulutuksen laatua ja 
vaikuttavuutta kuvaavien tulosten esittämiseen 
ytimekkäästi ja ymmärrettävästi (Opiston laatu A4) 
henkilöstölle, asiakkaille ja keskeisille sidosryhmille. 
 

Työelämässä oppimisen palveluprosesseihin liittyvät työkalut ja 
toimintamallit mm. viestintä. Hankeverkostomme aiempien 
hankkeiden tulokset. 

 

 

Verkostohankkeen nimi: Laatusampo 7 

Verkostohankkeen koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Sauli Alaruikka 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kajaanin 

kaupunki/Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä, Optima samkommun, Peräpohjolan Opiston Kannatusyhdistys ry/Peräpohjolan Opisto, Raahen 

koulutuskuntayhtymä, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,Rovala Setlementti ry / 

Rovala-Opisto. 

Lisätietoja: koordinaattorilta 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostohankkeen osatoteuttajien laatujärjestelmät 
sisältävät keskeiset prosessit. Henkilöstö tuntee 
järjestelmän. On laadittu koonti prosessien juurruttamisen 
menetelmistä. Menetelmät on pilotoitu verkostossa eri 
tyyppisissä oppilaitoksissa. 

Parasta palvelua -hanke, mm. Työelämässä oppimisen 
palveluprosessi. Laatusampo 6 -hankkeessa laadittu esitys 
laadunhallinnan viestimisestä, mm. "ysikenttä" (kokonaiskuva 
organisaatiosta). 

Painopiste 2 
Verkostossa on laadittu ja pilotoitu menettelytavat 
erilaisten palautteiden systemaattiseen keräämiseen sekä 
tulosten julkaisemiseen, jakeluun, analysointiin ja 
hyödyntämiseen. 

Laatusampo 6 -hankkeessa laadittu kooste palautejärjestelmien 
avulla saadun tiedon hyödyntämisestä. 



Valtakunnallisesti koottu sekä edelleen kehitetty ja pilotoitu 
menettelytapoja, miten henkilöstöllä, opiskelijoilla ja 
työelämällä on mahdollisuudet vaikuttaa laadun 
kehittämiseen. 

Toisten hankeverkostojen kehittämiä menettelytapoja 
henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän osallistamisessa laadun 
kehittämiseen. 

Painopiste 3 
Koottu ja otettu käyttöön olemassa olevia toimintatapoja ja 
työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja henkilöstöllä on 
osaamista niiden käyttöön. 

Laatusampo 4- ja 5 hankkeiden LEAN-ajatteluun liittyvät 
materiaalit ja tuotokset, kuten kanban-taulut. 

Painopiste 4 
Koottu ja otettu käyttöön menettelytapoja erilaisten 
tulosten kokoamiseen, esittämiseen, hyödyntämiseen. 
Tulosten esittäminen mm. automaattisesti päivittyvällä 
mittaristolla. Mittaristo on henkilöstön käytössä. 
Reklamaatioiden, esim. arvioinnin oikaisuvaatimusten ja 
opiskelijapäätöksistä tehtyjen valitusten seurantamalli. 

Toisten hankeverkostojen kehittämiä menettelytapoja tulosten 
hyödyntämiseen sekä tuloksista ja laadusta tiedottamiseen. 
 
Laatusampo 6 -hankkeessa laadittu esitys laadunhallinnasta 
viestimisestä ja kooste palautejärjestelmien avulla saadun tiedon 
hyödyntämisestä. 

 

 

Verkostohankkeen nimi: Laatuvertaiset 2 

Verkostohankkeen koordinaattori: Savon Koulutuskuntayhtymä, Arja Pihavaara 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: KSAK Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Turun Aikuiskoulutus, 

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr ja TTS Työtehoseura ry 

Lisätietoja: koordinaattorilta 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkoston kunkin koulutuksenjärjestäjän 
laadunhallintajärjestelmä on ajantasainen ja kattaa koko 
ammatillisen koulutuksen toiminnan.  Luotu Excel-työkalu, 
jonka avulla voidaan arvioida laatujärjestelmien 
kattavuutta. Työkalulla testataan laadunhallintajärjestelmän 
linjaukset lainsäädännön näkökulmasta.  
 
Kuvattuna menetelmiä ja keinoja, joilla henkilöstön, 
opiskelijoiden ja sidosryhmien osallisuutta ja osallistumista 
on lisätty laadunhallinnan toteuttamiseen.  
 
Verkostossa on testattu laadunhallinnan osaamisen 

arvioinnin työkalu/arviointimalli - Luovin Laatukatti.  
Päivitetty laadunhallintajärjestelmät ja prosessikuvaukset.  
Vertaisarviointien ansiosta vertaisarviointi- ja 
laadunhallintaosaaminen lisääntyy ja organisaatiot ovat 
tietoisia kehittämiskohteistaan. 

 
 
 
 
 
 
 
Luovin Laatukatti-sivusto  
https://luovi.fi/laatukatti/henkilokunta/  
https://luovi.fi/laatukatti/opiskelija/  
Laatuvertaiset -hankkeen kokemukset ja tulokset  
OPH:n ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteeristö ja 
toimintamallit"  

Painopiste 2 
Asiakkailta saatu palaute on pohjana systemaattiselle 
kehittämiselle, mikä dokumentoidaan ja tuloksista 
viestitään palautteen antajalle / henkilöstölle, asiakkaille ja 
muille sidosryhmille.   

Dokumentoidut kehittämissuunnitelmat löytyvät 
laadunhallintajärjestelmästä.  
 

 

Painopiste 3 
On laadittu prosessikuvaukset ennakointimalleista ja 
esimerkkejä ennakointitiedon hyödyntämisestä.  

On määritetty mittareita määrälliseen ja laadulliseen 
ennakointiin. Luotuja malleja on verrattu ja kokeiltu 
yhteistyössä hankeverkoston toimijoiden kesken.  
Ennakointimalli, joka on kehitetty yhdessä muiden 

 

https://luovi.fi/laatukatti/henkilokunta/
https://luovi.fi/laatukatti/opiskelija/


hankeverkostojen kanssa (LOISTE VII). 

 

 

Verkostohankkeen nimi: LARK - Kohti huippulaatua 

Verkostohankkeen koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Tiina Halmevuo 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: AVA-akatemia, Careeria Oy, Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsinki Business College 

Oy/Business College Helsinki, Hyria koulutus Oy, Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry/Kanneljärven 

opisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, MERCURIA 

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Svenska Framtidsskolan i 

Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum, TTS Työtehoseura ry, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto 

Varia 

Lisätietoja: LARK-verkostolle on tulossa nettisivu, jonne kootaan tämän ja aiempien LARK-hankkeiden tuotokset. 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostossa on järjestetty vertaisarviointikoulutukset, 
koottu koulutusmateriaalit ja muut yhteiset 
vertaisarviointimateriaalit sekä jaettu 
vertaisarviointiprosessin hyvät käytänteet. Hankkeen 
vertaisarvioinneissa syntynyt materiaali (mm. läpileikkaavat 
kriteerit, kysymyspatteristot, arvioijalistat) on jaettu 
painopistekoordinaattorin kautta kaikille laatuverkostoille. 
Verkoston toimijat ovat toteuttaneet arviointien pohjalta 
suunniteltuja kehittämistoimia.  
Henkilöstö, opiskelijat, kumppanit ja sidosryhmät ovat 
osallistuneet toiminnan arviointeihin ja kehittämistoimien 
toteuttamiseen. Näin kaikkien osapuolten laadunhallinnan 
osaaminen on kasvanut. Verkostotoiminnan kautta koko 
LARK-verkoston laadunhallinnan osaaminen on kasvanut.  

Hyödynnetään laajasti vertaisarviointimateriaaleja mm. LARK-
kasi hankkeen tuottamat vertaisarviointimateriaalit, Virtaa 
vertaisilta- hankkeen materiaaleja, vertaisarviointikriteeristöt 
(kansallinen ja eurooppalainen), aiempien itsearviointien ja 
vertaisarviointien tulokset. Kehittämistoimissa hyödynnämme 
Parasta palvelua-tuotoksia (mm. palveluprosessit, kriittiset 
pisteet, hyvät käytänteet) ja Parasta osaamista-tuotoksia (mm. 
HOKS-osaamiskartoitustyökalu, toimintamallit, arviointioppaat, 
opettajakorkeakoulujen koulutukset).  

Painopiste 2 
Verkostossa on kehitetty ja otettu käyttöön 
asiakaspalautteen ja muun asiakastiedon systemaattisen 
hyödyntämisen toimintamallit ja prosessit. Lisäksi on 
edistetty asiakaspalautteen selkokielisyyttä. Verkostossa on 
jaettu hyvät käytänteet.  

 

Painopiste 4 
Verkostossa on koottu ja jaettu erilaisia mittaristoja (määrä, 
laatu), mittaamisen/raportoinnin prosessikuvauksia ja 
tulosten julkaisutapoja.  
Verkostossa on tehty yhteentoimivuuden kypsyystason 
itsearviointeja ja toteutettu arviointitulosten   

pohjalta suunniteltuja kehittämistoimia. Verkostossa on 
koottu ja vertailtu erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja 
teknisiä ratkaisuja sekä jaettu hyviä käytänteitä. 
Verkostotoimijoiden tieto-osaaminen on kehittynyt.  

Hyödynnämme Parasta DigiTukea-hankkeen tuotoksia (mm. 
yhteentoimivuuden kypsyystason itsearviointimalli), aiempien 
LARK-hankkeiden materiaaleja sekä SEPPO- ja TEPPO-
hankkeiden tuotoksia.  

 

Verkostohankkeen nimi: Loiste VII 

Verkostohankkeen koordinaattori: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, koordinaattori Tuomo Hurskainen 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Pohjois-Savon opisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö ja 

Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto 



Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjien nettisivut: riveria.fi/riveria/hankkeet-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-

hankkeet/ 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkoston koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan 
prosesseja on uudistettu luomalla yhtenäiset käytännöt 
organisaatioiden sisällä kokonaisvaltaiseen 
laadunhallintaan. Itsearvioinnin toimintatapa ja yhteinen 
ymmärrys laadunhallinnasta ja sen merkityksestä ovat 
kehittyneet uuden ammatillisen koulutuksen prosesseja 
tukevaksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
työpaikkaohjaajien ja työelämän edustajien osaaminen 
ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta on kehittynyt. 
 
1. Laadunhallintajärjestelmän tilasta on luotu selkeä 
kokonaiskuva suhteessa laatustrategiaan. Laadunhallintaan 
liittyvät kehittämiskohteet on valittu ja 
kehittämistoimenpiteiden toteutus on aloitettu.              
2.Laadunhallinnan kehittämistä on tehty henkilöstön, 
työelämän edustajien ja opiskelijoiden lisäksi myös muiden 
VA-hakuryhmän verkostojen kanssa.  
3.  Kuopion alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
verkostossa on toteutettu vertaisarviointi. 
 
 

LOISTE -hankkeiden kokemukset mentoroinnista ja 
vertaisarvioinnin toimintamallista. Parasta-kehittämisohjelmien 
tulokset; esim. henkilökohtaistamiseen (HOKS) ja koulutus- ja 
oppisopimukseen sekä työelämässä oppimisen 
palveluprosessien kriittisiin pisteisiin liittyvät osaamisen 
kartoituksen työkalut.  

Painopiste 2 
4. Valtakunnallinen työelämä-palaute on kytketty osaksi 
koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa. Mallinnettu 
valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä on käytössä ja 
opiskelijoilta saatua palautetta työelämässä opiskelusta on 
verrattu työelämäpalautteiden tuloksiin.                                  

5. Säännölliset tiedotus-, palaute- ja kehittämistilaisuudet 
työ- ja elinkeinoelämän edustajien, opiskelijoiden ja 
huoltajien kanssa ovat osa arjen laadunhallintaa.   
 

LOISTE VI-hankkeen kokemukset ARVO-palautejärjestelmän 
käyttöönotosta. Parasta-kehittämisohjelmat: Työelämässä 
oppimisen palveluprosesseihin liittyvät työkalut ja 
toimintamallit.  

Painopiste 3 
6. On laadittu prosessikuvaukset ennakointimalleista ja 
esimerkkejä ennakointitiedon hyödyntämisestä.  

7. On määritetty mittareita määrälliseen ja laadulliseen 
ennakointiin. Luotuja malleja on verrattu ja kokeiltu 
yhteistyössä hankeverkoston toimijoiden kesken.   
 
Verkostossa on otettu käyttöön systemaattinen tapa koota 
ennakointitietoa. Ennakointimalli tuo uusia näkökulmia 
strategiseen kehittämiseen. Reaaliaikaisen ja ennakoivan 
mittariston tuottama tieto ohjaa yhä vahvemmin erityisesti 
tutkintokoulutusta ja työ- ja elinkeinoelämän palveluita. 
Tiedolla johtaminen on syventynyt.  
 

Parasta palvelua: Kumppanuutta kehittämässä, osa 1.  

Painopiste 4 
8. Pohjois-Savon opiston ammatillisen koulutuksen 
kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon laadulle on asetettu 
selkeät tavoitteet ja mittarit ja ne on otettu käyttöön.   
 

Kehittämistyössä mentoreina toimivat Savon ammattiopiston ja 
Ylä-Savon ammattiopiston asiantuntijat arvioivat tulosten 
saavuttamista kehitystyön aikana.  

 

Verkostohankkeen nimi: Läpi-VETO  
Verkostohankkeen koordinaattori: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Timo Erikoinen  



Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto, Etelä-

Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampo ja Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun 

ammattiopisto 

Lisätietoja: koordinaattorilta 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostohankkeen toimijoille luodaan yhteinen 
toimintamalli toimintajärjestelmän arvioimiseksi 
laadunhallinnan näkökulmasta, malli on pilotiutu. 
Toimintamallissa on määritelty toimivan 
laadunhallintajärjestelmän kriittiset pisteet verkoston 
näkökulmasta. Kriittiset pisteet priorisoidaan 
organisaatiokohtaisesti.   

 

Priorisoinnin perusteella laaditut organisaatiokohtaiset 
laadun kehittämissuunnitelmat.  
Koulutuksenjärjestäjien tekemät Q-KULT -arvioinnit. 
Arviointien tulosten ja aiempien arviointien pohjalta 
laaditut organisaatiokohtaiset kehittämissuunnitelmat.  
 

Q-KULT työkalun käyttöä on pilotoitu ja opiskelijoiden ja 
työelämän kanssa tehtäviin arviointeihin soveltuvuus 
arvioitu.  Q-KULT-työvälineen soveltuvuus myös 

oppilaitoskumppaneiden toiminnan kehittämiseen on 
arvioitu.  
 

VETO-TOP 2 -hankkeen vertaisarviointitoimintamalli.  
  
Parasta DigiTukea -hankkeen yhteentoimivuuden kuvausten 
hyödyntäminen prosessien kehittämisessä.  
  
Parasta Palvelua -hankkeen työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen yhtenäinen palveluprosessi.  
 
 
ETO-LAKUssa käytetty Q-KULT-työväline. 
 
 
 
 
 
 
VETO-LAKUssa käytetty Q-KULT-työväline  
Parasta Palvelua -hankkeen vastavuoroinen 
työelämäkumppanuus  

Painopiste 2 
Parannettu toimintamalli asiakaspalauteprosessille. 
Asiakaspalauteprosessissa organisaatiokohtaisesti käyttöön 
otetut sopivimmat palautejärjestelmät laadunhallinnan 
työvälineiksi.  
Verkostolle yhteiset perehdytysmateriaali-paketit 
työelämäpalautteiden käytöstä. Ovat myös 
valtakunnallisesti hyödynnettävissä. 
Toteutetut perehdytykset ja niistä saadut palautteet.  
 

VETO-TOP 2 -hankkeen vertaisarviointien tulosten 
hyödyntäminen asiakaspalauteprosessin kehittämisessä.  

VETO-REF- ja VETO-LAKU -hankkeiden vertaisryhmäkäytäntö  
 
Parasta kehittämisohjelmissa tuotettujen materiaalien 
hyödyntäminen.  

 

 

Verkostohankkeen nimi: Working Quality 2022 (WQ 2022) 

Verkostohankkeen koordinaattori: Yrkesakademin i Österbotten, utvecklingschef, Kenneth Heimdahl och 

koordinator Thomas Fant 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Vasa stad/Vamia, Axxell Utbildning Ab, Folkhälsan utbildning 

Ab 

Lisätietoja: https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/wq2022/startsida 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Ett utbildningspaket gällande kvalitet för bättre kännedom 
om betydelsen av kvalitetstänk och ständig förbättring. 
Tydliga och enhetliga översiktsplan över 
kvalitetsledningssystemet med tillhörande 
processbeskrivningar och verksamhetsmodeller vilka 
bedöms med gemensamt överenskomna kvalitetsmätare.  
Process och hanteringssystem för bemötande av respons.  

Inom projektets hela verksamhet, alla tyngdpunktområden, 
jobbar vi vidare med guider, handböcker, checklistor, modeller, 
dokument som utarbetats inom Bästa kunnande 
(https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/) och 
Bästa DigiStöd (Kypsyystasomalli). Material från WQ.2-projektet 
ingår också. 



 
Laadunvalmennuspaketti, jolla lisätään tietoisuutta 
laatuajattelun tärkeydestä ja jatkuvasta parantamisesta. 
Laadunhallintajärjestelmän selkeät ja yhtenäiset 
yleissuunnitelmat sekä näihin liittyvät prosessikuvaukset ja 
toimintamallit, jotka arvioidaan yhdessä sovittujen 
laatumittarien avulla. 
Prosessi ja hallintajärjestelmä palautteelle.  

Painopiste 2 
Livslång vägledning. Systematisk uppföljning av 
kundrespons och resultat.  
  

Elinikäinen ohjaus. Asiakaspalautteen ja tulosten 
systemaattinen seuranta.  

 

Painopiste 3 
Riskhanterings-modell och ett system för att producera 
prognostiseringsinformation har piloterats och planen för 
det framtida utnyttjandet av informationen har utarbetats.   
Kontinuerlig förbättring, processer med klara riktlinjer för 
vem som gör vad. Utvärderingen av verksamheten är 
systematisk och åtgärder planeras regelbundet för nya 
områden för förbättring.   
 Process och hanteringssystem för bemötande av respons 
och hur vi beaktar resultaten från Arvo och andra 
utvärderingar. Personalen och studerande involveras i 
planeringen och vi för en aktiv dialog med dem.    
  

Riskienhallinnan malli sekä ennakointitiedon tuottamisen 
järjestelmä on pilotoitu ja laadittu suunnitelma tiedon 
hyödyntämisestä jatkossa.  
Jatkuva parantaminen - toimintaprosesseissa on selkeät 
linjaukset työnjaosta. Toiminnan arviointi on systemaattista 
ja esiin tuleville parantamiskohteille mietitään säännöllisesti 
toimenpiteitä.  
Arvo-asiakaspalautteen sekä muiden arviointien 
palautteiden käsittelyn ja hyödyntämisen selkeä prosessi. 
Henkilökunnan ja opiskelijoiden parempi osallistaminen 
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.  

 

 

Painopiste 4 
Utveckla tydliga, avgränsade mål för kvaliteten och 
effekterna i verksamheten.  
Gemensamma nyckeltal för målen utarbetas/utvecklas inom 
nätverksprojektet.   
  

Kehitetty selkeät, määritellyt tavoitteet toiminnan laadulle 
ja vaikuttavuudelle. Verkkohankkeessa kehitetään yhteisiä 
tavoitteiden tunnuslukuja.  

 

 

 

Verkostohankkeen nimi: Samassa veneessä 7 - Kartat ja kompassit kuntoon 

Verkostohankkeen koordinaattori: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Taina Saarikko 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Jyväskylän kristillisen opiston säätiö, Jyväskylän 

talouskouluyhdistys ry, Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry, Kuopion Talouskoulun 

Kannatusyhdistys ry, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 

Lisätietoja: koordinaattorilta 



Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Laadunhallintajärjestelmien vertaisarvionnin tuloksena on 
laadittu järjestelmien kehittämissuunnitelmat ja 
suunnitelmien mukaiset kehittämistoimet on toteutettu. 
Laadunhallintajärjestelmien kattavuus on varmistettu 
systemaattisen kehittämisen avulla.  
Laadunhallinnan kokonaisuuden viestintäsuunnitelmat on 
laadittu ja ne on otettu käyttöön.   
 
Työelämäpalaute on otettu käyttöön ja integroitu osaksi 
palautejärjestelmää: prosessi kuvattu, vastuuhenkilöt 
nimetty ja perehdytetty. 
Verkostolle on laadittu henkilöstön ja työpaikkaohjaajien 
palaute- ja laadunhallintajärjestelmiin 
perehdyttämisaineisto/-materiaali, joka on 
valtakunnallisesti hyödynnettävissä.  

• Toteutettu syksyllä 2020 että syksyllä 2021 
alueellinen työelämäfoorumi. Foorumin sisältö/pilotoitu 
toteutus jaetaan kaikkien verkostojen käyttöön. 
 

Laatuverkostoissa kehitetyt vertaisarvioinnin toimintamallit ja -
aineistot  
Vertaisarvioinnin kriteerit.  
 
Parasta -hankkeiden:  
työpaikalla oppimisen muistilistat, työelämäfoorumien 
toimintamallit, palveluprosessikuvaukset,  
Kriittisten pisteiden arviointimateriaalit  

Painopiste 3 
Ennakointitiedon hyödyntämisen vuosikello / Jatkuvan 
parantamisen vuosikellot.  
Kehitetty, pilotoitu ja otettu käyttöön johdon ja henkilöstön 
tulevaisuuspajat -toimintatapa, joka on valtakunnallisestikin 
hyödynnettävissä. 
Kehitetty, pilotoitu ja otettu käyttöön opiskelijoiden 
tulevaisuuspaja -toimintatapa. 
Kehitetään ja pilotoidaan opiskelijoiden tulevaisuuspaja 

toimintatapa, joka otetaan käyttöön osaksi ennakointityötä 
sekä dokumentoidaan siten että se voidaan jakaa muiden 
verkostojen hyödynnettäväksi.   
Alueellinen toimintamalli sekä laadullisen että määrällisen 
ennakointitiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen = 
Ennakointi- ja tulevaisuustyökalut (valtakunnallisesti) koottu 
yhteiselle alustalle (materiaalipankki) 

OPH:n osaamisen ennakointi-foorumin, OPH:n ennakointi-
yksikön, Sitran ja muiden tulevaisuustalojen sekä 
maakuntaliittojen tuottamat menetelmät ja aineistot.  

 

 

Verkostohankkeen nimi: Timantti 2 

Verkostohankkeen koordinaattori: Ammattiopisto Luovi Timo Huurinainen 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Invalidiliitto/Ammattiopisto Live, Kiipulasäätiö/Kiipulan 

ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy/Ammattiopisto Spesia ja Aitoon emäntäkoulu/Aitoon koulutuskeskus. 

Lisätietoja: https://luovi.fi/luovi/projektit/timantti2/ Yhteistyökumppanit tiedottavat verkkosivuillaan omien 

projektikäytänteidensä mukaisesti. 

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
1. AMEO-verkoston oppilaitoksissa on kattava ja toimiva 
laadunhallintajärjestelmä.         
2. Laadittu ja jalkautettu visuaalisia kuvauksia 
laadunhallinnan sisältymisestä arkityöhön, mikä vahvistaa 
henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien 
laatutietoisuutta.  
3. Osana osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia 
laadittu ja jalkautettu käyttöön mukautettujen geneeristen 
arviointikriteerien ohjeelliset tasokuvaukset, joista kerätään 

Laatu-Katti perehdytysmateriaali henkilöstölle ja opiskelijoille. 
(Laatu vieköön-hankkeessa päivitetty 2018, Koordinaatit 
laatumatkalle 2012-2014) Mukautettujen arviointikriteerien 
ohjeelliset tasokuvaukset (Laatu vieköön- ja Parasta osaamista - 
hankkeet)  
"Vertaisarviointia ammatillisten erityisoppilaitosten 
kumppanuusverkostossa, Vertaisarvioinnin opas" -julkaisun 
pohjalta, siten että se soveltuu kaikille koulutuksen järjestäjille.  
(Em. opas laadittu Vertti-vertaisarvioija erityisopetuksessa-

https://luovi.fi/luovi/projektit/timantti2/


palautetta työelämän edustajilta ja joiden pohjalta sekä 
geneerisiä arviointikriteerejä ja OAT:a kehitetään edelleen 
tasalaatuisemmaksi. 
4. Verkostossa on määritelty, pilotoitu ja käyttöönotettu 
toimintatapa, jolla varmistetaan, että yhteinen ymmärrys 
laadusta ja laadunhallinnasta sekä niihin liittyvistä 
tavoitteista.  
5. Vertaisarvioinnin jalkautettu prosessi AMEO-verkostossa      
     - vertaisarvioinnin palautteen käsittelyn toimintaohje      
     -  vertaisarvioinnin hyvien käytänteiden koonnin 
toimintaohje  
6. Verkostolle päivitetty sähköinen Vertaisarvioinnin 
perehdytysmateriaali.   
7.Laatuperehdytysmateriaali työelämälle ja sidosryhmille. 
(Myös kevyt Telma-versio)                                   
8. Kyselypohjat vertaisarvioinnin prosessista ja 
vaikuttavuudesta vertaisarviointimallin jatkuvaa 
parantamista varten, jotka ovat valtakunnallisesti 
hyödynnettävissä. 
 

hankkeessa 2011-2013)  

Vertaisarvioinnilla tulosta- ja Laatusampo-hankkeiden  
vertaisarviointimalleista saatuja kokemuksia hyödynnetään 
vertaisarvioinnin toimintamallin tekemisessä.  

Painopiste 2 
Valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva arviointityökalu, 
jolla arvioidaan ja kehitetään toimintaa:  
1. Toteutuvatko sisällöt tutkinnon 
perusteiden/toteutussuunnitelman mukaisina.   
2. Saavatko kaikki vaativan erityisen tuen opiskelijat 
tarpeellista koulutusta, opetusta ja ohjausta eri 
oppimisympäristöissä.  
3. Saavatko vaativan erityisen tuen opiskelijat tukipalveluja 
eri oppimisympäristöissä.  

4. Miten osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman toimii 
AMEO-oppilaitoksissa  

 

Painopiste 3 
1. Kehitetty ja pilotoitu seuranta-, ennakointi-, arviointi-, ja 
tulostiedon hyödyntämisen toimintamalli henkilöstölle, ohje 
/ käsikirja ennakoinnin huomioonottamisesta omassa työssä 
osaamisen näkökulmasta (mitä asioita seuraan, miten 
keskustellaan opiskelijoiden kanssa / henkilöstön kesken).  
2. Seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon käsittelyn 
automatisointi ja esittäminen esim. organisaation intrassa. 
AMEO-verkostossa tämä toteutetaan Telma- ja Valma-
kyselyiden tulosten raportointiin liittyen.  

3. Tuotamme tarinallisen koosteen, jossa on opiskelijoiden 
työllistymis-case-esimerkkejä  AMEO-oppilaitoksista ja 
siihen yhdistetty tulevaisuustutkijoiden (luennot yms.) 
hankittu näkemys millaisella osaamisella erityisen tuen 
opiskelija työllistyy tulevaisuudessa ja miten mahdollisesti 
teknologia hyödyntää erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
työllistymistä.  

- AMEO- mittaristo (Timantti 1-hanke 2019)  

Painopiste 4 
1. Päivitetty AMEO-mittaristo.  

2. Kehitetty ja pilotoitu toimintamalli tavoitteiden 
viestimisestä henkilöstölle, asiakkaille ja keskeisille 
sidosryhmille  

 

 

Verkostohankkeen nimi: Tulosta laadulla 

Verkostohankkeen koordinaattori: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Janne Hietanummi 



Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin koulun Säätiö, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatti-

instituutti Oy, Kiipulasäätiö, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä ja 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Lisätietoja: https://ahlman.fi/hankkeet/ , https://vaao.fi/vaao/projektit/ , https://www.kiipula.fi/projektit-ja-

kehittaminen , https://www.hevosopisto.fi/hevosopisto/innovaatiot-ja-kehittaminen/ , 

https://sasky.fi/sasky/hankkeet/ , https://www.kktavastia.fi/projektit/ , https://www.lhkk.fi/kuntayhtyma/projektit/ 

, https://hami.fi/hami-oy/hankkeet/  

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Strategian jalkauttamisen kannalta tavoitteellistettuja 
vertaisarviointeja on toteutettu vähintään 8 kpl (1 per 
toteuttaja). Verkostolle on koulutettu vähintään 20 uutta 
arvioijaa.  
 
Kohdekohtainen palauteraportti toiminnan kehittämiseksi 
kustakin vertaisarvioinnista. Jatkokehitetty 
vertaisarviointimalli verkostolle ja valtakunnallisesti 
(painopistekoordinoinnin kautta) 
Jatkokehitetty (testattu, seurattu ja parannettu) verkoston 
ja valtakunnallinen vertaisarvioijakoulutus (toteutus, 
sisältö). 

Verkostolle suunnittelun vertaisarviointimallin ja -koulutusten 
hyödyntäminen. Vertaisarviointikriteerit (OPH).  

Painopiste 2 
On luotu ja käyttöönotettu tehostuneet mallit 
asiakaspalautteen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.  

Palautteen keruun hyvät käytänteet (sis. muut hankeverkostot).  

Painopiste 3 
Koulutuksen ennakoinnille (koulutus-/palvelutarjonta, 
asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet) on kehitetty 
toteuttajakohtaisia malleja, jotka ovat monistettavissa 
verkoston/verkostojen hyödynnettäväksi.  
   

Toteuttajien keskeisimmät ydinprosessit on päivitetty, ja 
niiden kuvaukset ovat verkoston/verkostojen 
hyödynnettävissä.  

dinprosessien kehittämisen sidosryhmäviestinnässä ja 
suunnittelun tukena hyödynnetään:   
1) https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-
materiaalit/  
2) Osaamiskartoitukset Parasta palvelua -ohjelmasta ja niiden 
tulokset   
3) Muita Parasta-ohjelmien aineistoja hyödynnetään tarpeen 
ilmetessä.   

Lisäksi hyödynnetään olemassa olevia foorumeita ennakoinnin 
toteuttamiseksi.  

Painospiste 4 
Tiedonhallinnan menettelytapojen vertailun tuloksena on 
kehitetty:  
- sähköisten mittaamisen ja seurannan työkalujen 
hyödyntämistä ja käytettävyyttä  

 - tiedon käyttämistä toiminnan parantamisessa ja 
viestinnässä  

Hyödynnetään vertaisarvioinnin tiedonhallinnan indikaattoreita 
ja kriteereitä.  
  
Hyödynnetään ParastaDigitukea tuotoksia.  
  

Hyödynnetään Tiedolla johtamisen hankkeen tuotoksia.  

 

 

Verkostohankkeen nimi: Yhdessä enemmän 2 

Verkostohankkeen koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Seija Markkanen 

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Spesia, AEL, Careeria, Live ja Kiinko 

Lisätietoja: https://yhdessalaatua.home.blog/  

Tavoiteltavat tulokset Aiempien hanketulosten hyödyntäminen 

Painopiste 1 
Verkostossa on päivitetyt laadunhallinnan järjestelmät. 
Laadunhallinnan ja tulosten viestintä KJ:n sisäisillä ja 
ulkoisilla sivuilla. 
Verkostossa Päivitetyt OAT asiakirjat – laadullinen 

Parasta-perheessä ja aiemmissa YE hankkeissa tuotetut työkalut. 
Yhdessä enemmän 1 laadunhallintakuvaukset ja mittaristot. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyhdessalaatua.home.blog%2F&data=02%7C01%7C%7C046827e312a94921c32d08d7e5d264c1%7Cfb19f8cb63e74ff88447a9285e49d588%7C1%7C0%7C637230564097867497&sdata=TNo80aJhzoQQe0T7oFh7rg9pjDzVZEVTN8AahtRKH1c%3D&reserved=0


kehittäminen vertaisarvioinnilla. 

Painopiste 2 
Verkostossa on käytössä uudenlaisia työtapoja yhteistyöhön 
työelämän kanssa. 
On uusia malleja ja tapoja ennakointitiedon keräämiseen ja 
hyödyntämiseen erityisesti yhdessä työelämän 
kanssa. Ennakointitieto on aiempaa paremmin koulutuksen 
suunnittelun ja järjestämisen perustana  

Parasta-palvelua tuotokset mm. kriittiset pisteet, Yhdessä 
enemmän 1 hankkeen tulokset (mm. Työpaja 15.11.2019). 
Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset tilaisuudet ja 
alueellisten ennakointifoorumeiden raportit. 

Painopiste 4 
Verkoston koulutuksen järjestäjillä on käytössä 
tarkoituksenmukaiset mittarit, jotka yhdistävät 
laadunhallinnan ja tietoon perustuvan johtamisen  

Yhdessä enemmän 1 hankkeen mittaristotyöskentelyn tulokset. 

 


