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" Luotsitoiminta ja laadunhallintajärjestelmien 

kehittämistyö, mittaaminen ja tulosten 

esittäminen osana kokonaisvaltaista 

laadunhallintaa."
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#Laatupoweria2-kokonaisvaltaista laadunhallintaa -hanke jatkaa Pohjois-Suomen 

Yksityisten Oppilaitosten yhteistyöverkoston laatutyön suunnitelmallista kehittämistä.

Oppilaitokset tekevät tiivistä verkostoyhteistyötä niin laadunhallinnan kuin muunkin 

kehittämistoiminnan puitteissa. Nyt tuomme esille verkostomme erilaisia näkökulmia 

yhteiseen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan teemaan.



Luotsi-toiminta laatujärjestelmien kehittämistyössä

Miten toiminta edistää oppilaitoksen laadunhallintaa Haapaveden Opisto

- Laatuluotsi-toiminta korostaa, määrittelee ja vakiinnuttaa laatutyötä ja sen roolia organisaation 

toiminnassa. Laatuluotsin johdolla säännöllisesti kokoontuva laatutyöryhmä ja kokonaisvaltaiselle 

laadunhallinnalle irrotettu aika on edistänyt pienen organisaation laatujärjestelmän ylläpitoa ja 

kehittämistä sekä toimintatapojen yksinkertaistamista. 

- Hankkeen toiminnan tuloksena laatuluotsin ja laatutyöryhmän toiminta on otettu osaksi Opiston 

arkitoimintaa. Laatutyöryhmä täydentää itseään eri alojen asiantuntijoilla riippuen esillä olevasta 

teemasta ja työskentelyn tuloksena syntyneitä toiminnan kuvauksia arvioidaan eri tiimeissä. 

TYÖRYHMÄT

Laatu-

työryhmä
Arja Borén

Marika Åvist

Yhteiset 
palvelut -tiimi

Koulutus- ja 
työelämäpalvelut -

tiimi

Hallinnon tiimi

Kehittämistiimi



Luotsi-toiminta laatujärjestelmien kehittämistyössä

Miten toiminta edistää oppilaitoksen laadunhallintaa

- Laatutyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain arvioimaan, päivittämään 

ja kuvaamaan ammatillisen koulutuksen prosesseja ja laadunhallintajärjestelmää. 

Myös mm. osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmaa on rakennettu osaksi 

laatujärjestelmää.



Laadunhallinta on kiinteä osa oppilaitoksen henkilöstön ja 
sidosryhmien työtä, ja mittaustulokset on kokonaisvaltaisen 
kehittämisen pohjana
Miten toiminta edistää oppilaitoksen laadunhallintaa Oulun Palvelualan Opisto

- Laadunhallinnasta on tullut enemmän osa oppilaitoksen koko toimintaa ja 

johtamisjärjestelmää. Työelämäyhteistyön laatu, erityisesti työelämässä oppimisen ja 

osaamisen arvioinnin osalta, on parantunut.

- Hankkeen alussa perustettu laaturyhmä koordinoi oppilaitoksen laatutyötä.

- On tunnistettu tarve oppilaitoksen toiminnanohjausjärjestelmälle, joka on nyt 

hankinnassa.

- Toiminta on vahvistanut tiedolla johtamista



Kommentteja työpaikoilta osaamisen arvioinnin kriittisten 

pisteiden listauksesta:

- ”Oli hyvä tietää, mitä kysymyksiä tulisi esittää.” 

- ”Toimi hyvänä lisänä näyttösuunnitelmaa seuratessa ja 

tarkentavia kysymyksiä esitettäessä. Edesauttaa myös 

tasapuolisessa arvioinnissa.” 

- ”Helpotti arviointityötä, koska näytön perusteista oli 

valmiiksi poimittu keskeisiä kysymyksiä.”



Opiskelijapalautteen keruu ja tulosten esittäminen osana 
laadunhallintaa
Miten toiminta edistää oppilaitoksen laadunhallintaa Raahen Porvari ja Kauppakoulu

- Tiedon kerääminen, käsittely ja analysointi on onnistunut hyvin, ja palauteprosessista 

saatua tietoa hyödynnetään jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa. Muun 

muassa henkilökunnan osaamisen kehittämisen toimenpiteitä voidaan suunnitella 

jatkuvasti saadun datan pohjalta.

- IMS-järjestelmään on rakennettu oppilaitoksen laatustrategia, ja rajapinnat ovat 

valmiina sidosryhmille, jotta tiedonkulku ja osallistuminen sekä yhteiskehittäminen 

voivat toteutua.

- Hankkeen kautta on voitu edistää oleellisten kehittämistoimenpiteitä valmiiksi 

laadunhallinnassa. 



- Verkostohankkeessa on saanut nähdä 

toimivia käytänteitä sekä oman että muiden 

hankeverkostojen oppilaitoksilta.



Tavoitteellinen toiminta, palautejärjestelmät ja tulosten 
esittäminen laatutyössä
Miten toiminta edistää oppilaitoksen laadunhallintaa Kalajoen Kristillinen Opisto

- Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle on asetettu selkeät tavoitteet ja tavoitteiden 

saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

- Palautekyselystä saatava tieto eri muodoissaan on käytettävissä eri puolilla 

organisaatiota kehittämistyössä

- Laadunhallinta on pysyvänä asiana tiimikokousten asialistoilla. Tiimikokoukseen 

mennessä (joka 2. viikko) kertynyttä valtakunnallista opiskelija- ja työelämäpalautetta 

tarkastellaan yhdessä ja siihen reagoidaan tarvittaessa.

- Kyselyistä saatava data kirjataan tuloskorteille ja koostuu LaatuA4:ksi, jota voidaan 

hyödyntää tavoitteellisen ja laadullisen johtamisen välineenä
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Kiitos!


