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Mitä tavoitteita ja odotuksia teillä on jatkoyhteistyölle?
SANNA34 2.03.2021 07.39

Ryhmä 6
- yhdessä tekemisen jatkaminen (konkreettista tekemistä)
- vertaisoppiminen
- yhdessä oppimisesta muodostuu yhdessä työstettyjä malleja kaikkien käyttöön
- oman osaamisen kehittämine

Ryhmä 2
Tavoitteet ja odotukset jatkoyhteistyölle 
- verkostotyön jatkuminen
- alueelliset ja painopisteverkostot
- avoimet verkostot
- kaikilla mahdollisuus liittyä laatuverkostoon (pienelläkin resurssilla)
- selkeä koordinointi ja sille resurssi (oph?)
- laatustrategia 2030 ytimessä

Ryhmä 5
-Vaatii sitoutumista
-Kollegaverkoston yhteinen kehittäminen ja osaamisen jakaminen --> Yhteistyöfoorumi
-Selkeä johtaja(t) verkostolle
-Verkostojen (ei ainoastaan oma verkosto) kesken tehokkaat yhteydenpidot

Ryhmä 1
Hyvien käytänteiden jakamista, mutta myös yhdessä pohtimista, miten huonoja käytänteitä ja
toimintatapoja voidaan ratkaista. 
Yhdessä kehittämistä: esim. yhteisten tavoitteiden kehittäminen. 
Verkostojen yhteistapaamisia, jossa voidaan vertailla tehtyjä toimenpiteitä. 

Tukea pieniä toimijoita, joilla ei ole mahdollista osallistua kaikkeen. 
Vertaistuen jakamista. 
Vertaisarviointikumppaneiden löytäminen. 
Ennakointityöstä. 

Ryhmä 4
Verkosto tarvitsee liiman - hanke vai jotain muuta? Vaatii sitoutumista. 

Yhteistyöalustaksi joku muu kuin Teams - ylläpitokysymykset?=> kiertävä koordinointivastuu,
painopistevastuut hyvä systeemi 

Webinaarit mahdollistavat hyvin laajan osallistumisen

Ryhmä 7
Tahtotila on jatkaa samankaltaista verkostoyhtistyötä. Tavoitteena ovat: tapaamisia,
sparraamista, tiedonjakoa, vertaisarvioijapoolia jne.

Ryhmä 3: Satunnaiset kohtaamiset, lyhyet yhteydenotot
Laajat joukkokokoontumiset ei ole niin välttämättömiä, vaan nopeat yhteydenotot. 
Mutta kaikkea ei voi tehdä verkon yli. Tarvitaan ihmisten kohtaamisia. 
Myös verkostojen väliset yhteydet.

Ryhmä 3: Yhdessä tekeminen aidosti
Esim. opiskelijapalautteen kanssa yhteistyön tekeminen muiden kanssa. Tällä hetkellä tehdään
samoja asioita moneen kertaan eri tahoilla.
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MIstä teemoista toivotte keskustelua, kokemusten jakoa ja yhdessä ideointia?
Tehty ♥:llä

SANNA34 26.04.2021 11.33

RYHMÄ 2 Mistä teemoista toivotte keskustelua, kokemusten
jakoa ja yhdessä ideointia?
- teemat on kirjattu jo laatustrategiaan
- Karvin arviointi antoi kaikista teemoista tasaisen keskiarvon < kaikki teemat yhtä tärkeitä
- nyt jo käsittelyssä olevien teemojen jatkumoa
- verkostossa olisi hyvä löytää keskustelukumppanit eri koulutuksen järjestäjien yhteisille
teemoille

Ryhmä 1
- Vertaisarviointi
- Osallistamisen /yhteiskehittämisen keinot (koko organisaatio johdosta opiskelijoihin)
- Viestimisen keinot ja niiden yhtenäistäminen
- Yhteiset materiaalit (esim. työelämäpalaute)
- Toimivien toimintamallien jakaminen
- Työelämäyhteistyön kehittäminen
- Alueellisten verkostojen hyödyntäminen
- Tiedolle johtaminen ja
sen hyödyntäminen (organisaatioilla erilaiset järjestelmät ja niistä saatavan tiedon

hyödyntäminen )
- Tekoälyn hyödyntäminen

Ryhmä 5
- Teemoja: laadunhallintajärjestelmä isossa kuvassa, laadunhallintajärjestelmän standardit,
laatukulttuurin käytänteet, henkilöstön osaamisen varmistaminen, osallistaminen, Karvin
kyselyistä nousevat tulokset ja niiden jakaminen, vertaisarvioinnin arviointialueet, laadusta
viestiminen

- Organisaatioiden osaamisen eri tasojen huomioiminen (valtakunnalliset teemaverkostot sekä
alueelliset yleisverkostot)
-Vertaisarvioinnin jatkaminen

Ryhmä 3
- Työelämäpalaute: vastausprosentit, kyselyn toteuttaminen, teemat, laajuus
- Laadun "kattokäsitteenä" kestävän tulevaisuuden teema, vihreä siirtymä. Keskustelua
monella tasolla ja eri näkökulmista.
- Ennakointitiedon jakaminen.
- Tietojärjestelmäasiat
- Kyselyjen koordinointia tarvitaan... Kyselyitä tulee tällä hetkellä koulutuksen järjestäjille
paljon.

Ryhmä 7
Asiakaslähtöisyys, työelämälähtöisyys ja osallistaminen (esim. työelämäpalautteet),
tiedonsiirrot/kokonaisarkkitehtuuri, ennakointi, oppivelvollisuuden laajentuminen,
verkostojen nostamat kehittämiskohteet, kestävä kehitys, vertaisoppiminen; lisäksi yleisesti
laadunhallinnan eri ulottuvuuksia, kuten johtaminen

ryhmä 6
1. Sovelluksiin ja järjestelmiin liittyvää pohdintaa - jopa yhteishankintojen valmistelua.
Perimmäisenä ajatuksena tässäkin, ettei jokaisen tarvitsisi keksiä samaa pyörää uudestaan.
2. Laadunhallinnan eri alueiden integrointi on haaste edelleen ja varsinkin lh:n
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yhdistäminen johtamiseen. Tätä on vaikea ratkaista yksin tahollaan. 
Jokainen tarvitsee nyt ideoita operatiivisen toiminnan ja laadunhallinnan vuorovaikutuksen
lisäämiseen/yhdistämiseen. Miten se tehdään? Tähänkään ei yksittäinen asiantuntija pysty
vastaamaan. 
3. Hankerahoitus on eräänlainen pakote sille, että tuloksia tulee.
Jos erillinen laadunhallintafunktio pudotetaan pois, jonkun tahon (?) on edellytettävä
organisaatioiden johdosta konkreettisia  suunnitelmia ja toteutusta laadunhallinnan
kehittämiseen. Johdon henkilöillä on kuitenkin kiire muiden vastuiden parissa.
4. Työpaikkaohjaajapalaute - mitä tulokset tarkoittavat

Ryhmä 4

- opetuksen ja ohjauksen tuntimäärämitoitukset ja kirjaukset HOKSiin - tiedon dokumentointi
ja oikeellisuus, tiedon hyödyntäminen
- ARVO-rajapinta, tiedonsiirto
- mikä on riittävä kirjausten ja dokumentoinnin määrä laadun näkökulmasta? millä laatua
oikeasti mitataan? kuka mittaa? mihin tietoa oikeasti käytetään? kuka käyttää ja kuka saa
käyttää?
- PowerBI-osaamisen jakaminen ja kehittäminen
- satunnaiset kohtaamiset
- laatujärjestelmät - mikä niiden rooli on?



Jatkon käytännöt: Kuinka usein? Ketkä koordinoi?
Tehty unelmia seuraten

SANNA34 7.04.2021 12.12

ryhmä 6

- Tarvitaan pohjaksi dynaamista alueellista yhteistyötä, jonka tuotoksena on lähinnä
yhteiskehittämisen kautta muodostuvia konkreettisia toimintamalleja.
- Kansallisia tapaamisia voisi olla 1-2 kertaa vuodessa ja siinä koordinoija olisi
valtakunnallinen verkosto. Oulussa nyt toteutettu ripeä tuotosten esittely on lähtökohtaisesti
hyvä malli. Valtakunnallisen tapaamisen sisältö voisi  aina olla teemoitettu.

RYHMÄ 2 Jatkon käytännöt: Kuinka usein? Ketkä koordinoi?
- kerran vuodessa valtakunnallinen laatutapaaminen < teemat organisoitu toimijoilta (OPH
koordinoi)
- painopisteet 4 x vuodessa (porkkanarahalla)
- olemassa olevien alueellisten verkostojen toiminnan jatkamisen uudelleen arviointi?

Ryhmä 1
- Koordinaattori/koordinaattoreita oltava toiminnan jatkamiseksi
- Yhteistyösopimuksella jokainen verkoston jäsen sitoutuu verkoston toiminnan
ylläpitämiseen mm. rahallisella resurssilla
- Yhteinen alusta
- Ulkopuolinen fasilitaattori
- Yhteistapaamisia tietyn teeman ympärillä
- Keväällä 2022 tehtävät konkreettiset päätökset toiminnan jatkumisesta.

Ryhmä 3

Teemapohjaiset verkostot: käsitellään ajankohtaisia asioita, joita koulutuksen järjestäjiltä
odotetaan (esim. kestävä tulevaisuus, palautejärjestelmä) 
- Kokeilukulttuurin luominen, pilotoinnille tehoa.

Rahoitus on tarpeellista - voidaan vaatia tuloksia. Rahoitus voisi kohdistua koordinointityöhön. 

Kuinka usein? Tarpeen mukaan. Esim. työpaikkakysely on ajankohtainen nyt niin tarvittaisiin
tiiviimpää yhteydenpitoa. 

Ryhmä 5
Ketkä? 
-Painopiste koordinaattorit
Miten usein?
-Alueellisia esim. 4 kertaa vuodessa
-Teemoittain olevia webinaareja useammin
Missä?
-Verkossa (jaettavissa myös verkostokoordinaattorien ulkopuolelle, mahdollistaa laajemman
osallistumisen)
-Alueellisilla verkostoilla satunnaisesti mahdollisuus tavata kasvokkain?

Ryhmä 7
Kevään -22 ajan nykyisen kaltainen koordinaatiomalli, mutta velvoittavuus (vrt. rahoittajan
vaateet) voi olla löyhempi. Aiheet olisivat tarpeen mukaan. Esim. 3-4 kertaa vuodessa. 
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Kevään -22 jälkeen kiertävä koordinointivastuu teemoittain. Mikä alusta voisi toimia?
Laatuverkoston kautta järjestettävä? Jäsenmaksu?

Ryhmä 4
- alueelliset verkostot edelleen, ratkaisuja arjen prosesseihin 
- vuosittaiset isot teemat valtakunnalliseen työskentelyyn 
- viisi painopistettä, joihin sovitaan teemoja 
- nykyinen systeemi (painopistekoordinaattorit) on hyvä, jatketaan sitä
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