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Kansallista laadunhallinnan kehittämistä ohjaavat

• Laki ammatillisesta koulutuksesta

• Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 – Kohti huippulaatua

• Yhteinen eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys (EQAVET) ja sen täydennys
(EQAVET+).

• EQAVET on Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus vuodelta 2009, joka ohjaa
mm. yhteisillä kuvauksilla ja indikaattoreilla kaikkia EUn jäsenmaita kehittämään
ammatillista koulutustaan.

• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta tekemällä laadunhallintajärjestelmien 
arviointeja; parhaillaan kehitetään uutta arviointimallia ja arviointikriteeristöä →
arviointi toteutetaan 2021-2022
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Quality Assurance National 
Reference Point – NRP
• Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen 

laadunhallinnan kansallisena koordinaatiopisteenä (NRP) ja 
kehittää laadunhallintaa yhteistyössä eurooppalaisen 
EQAVET-laatuverkoston ja muiden maiden kansallisten 
koordinaatiopisteiden kanssa.

• 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
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan 
koordinaatiopisteen projekti 2019-2021

Action Grant

EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training

National Reference Points

Agreement number - 2019-0493/001-001
Project N° 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lisätiedot NRP-projekteista 
Riikka Vacker ja Inga Sihvo 

riikka.vacker@oph.fi
inga.sihvo@oph.fi
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Suomen NRP-projekti 2019-2021

• Muodostuu yhdeksästä aktiviteetista. Projektin keskeiset tavoitteet ovat:

✓ varmistaa, että suomalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on EQAVET-
suosituksen ja EQAVET +:n täydennysten mukainen,

✓ tukea tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan suosituksen täytäntöönpanoa, 
erityisesti tutkinnon suorittaneiden seurantajärjestelmien tuottaman tiedon käyttöä,

✓ edistää tiedon käyttöä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa kehittämällä 
edelleen välineitä, menetelmiä ja levitysmateriaaleja kaikille ammatillisen koulutuksen 
toimijoille,

✓ edistää keskinäistä oppimista kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla sekä edistää 
opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamista laadunvarmistuksen tuki- ja 
ohjemateriaalien kehittämiseen sekä laadunvarmistustyöhön käytännössä
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Suomen NRP-projektin aktiviteetit 2019 – 2021
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Aktiviteetti 1 ja 2 Yksilölliset joustavat opintopolut • Ohje- ja tukimateriaalia henkilökohtaistamisen 
mahdollistamiseen ja toteuttamiseen opintojen 
aikana.

• Teemaan liittyvää koulutusmateriaalia 
opettajankoulutuslaitoksille.  

Aktiviteetti 3 Tutkinnon suorittaneiden seuranta, oppimisvierailut • Ohje- ja tukimateriaalia laadullisen ja määrällisen 
palaute- ja seurantatiedon hyödyntämiseksi. 

• Kootaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä, miten 
opiskelijapalautteiden tuloksia voidaan käsitellä 
yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Aktiviteetti 4 Palautetiedon ja tutkinnon suorittaneiden 
seurantatiedon käyttö koulutusjärjestelmän ja 
koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä

• Toteutetaan yhteistyössä Suomen, Kreikan, 
Slovenian ja Kroatian kanssa.

Aktiviteetti 5 Eurooppalaisten vertaisarvioinnin kriteerien 
päivittäminen

• Yhteistyössä Suomi, Kroatia, Slovenia, Viro

Aktiviteetti 6 ja 8 Verkkosivujen päivittäminen ja kehittäminen • oph.fi  

Aktiviteetti 7 Kansallisen laatuverkoston kokoontumiset • 2 kertaa vuodessa

Aktiviteetti 9 Osallistuminen laadunhallintaan liittyviin kansallisiin 
ja kansainvälisiin tilaisuuksiin sekä 
oppimisvierailuihin

• Ideoiden ja hyvien käytäntöjen tiedonvälitys mm. 
oph.fi-sivuilla



Työelämäpalaute osana 
laadunhallintaa

Opetusneuvos Riikka Vacker
riikka.vacker@oph.fi



Valtakunnallisen työelämäpalaute 

• Työelämäpalautteen valmistelu käynnistyi 06/2019 → käyttöön 1.7.2020 alkaen

• Perustana laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 32 g §: Vaikuttavuusrahoitus määräytyy 
seuraavilla perusteilla

1) tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen;

2) opiskelijapalaute; ja

3) työelämäpalaute.

Vaikuttavuusrahoituksen perusteiden määräytymisestä ja laskennasta annetaan tarkempia säännöksiä opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella → työelämäpalautetta koskevat säännökset laaditaan keväällä 2020 siten, että asetus 
voitaisiin antaa viimeistään 05/2020.

• Tavoitteena

✓ asiakastyytyväisyyskysely, jolla on yhteys laadunhallintaan ja joka tuottaa lisäarvoa myös 
työelämälle

✓ sujuva palautteen keräämisen prosessi (automatisoinnin hyödyntäminen)
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Teknisen toteutuksen tavoitteena sujuva 
systeemikokonaisuus
• Teknistä toteutusta valmistelevassa ryhmässä OKMn ja OPHn edustajat sekä Arvo- , eHOKS-, 

Koski- ja Vipunen –järjestelmien vastuuhenkilöt 

• Tavoitteena sujuva systeemikokonaisuus, joka kuormittaa työelämää ja koulutuksen järjestäjiä 
mahdollisimman vähän

• Yhteinen keskustelu suunnitelmasta on aloitettu 08/2019, jotta toteutus olisi valmis 
alkuvuonna 2020 pilotointia varten (aikataulu on tiukka). Suunnitelmat muokataan 
työelämäpalautteen sisältöä ja prosessia koskeviin päätöksiin, tällä hetkellä: 

✓ tietoluettelo on määritelty

✓ prosessikuvausten ensimmäiset versiot on laadittu → näistä keskustellaan koulutuksen 
järjestäjiä edustavan valmisteluryhmän kanssa → teknisen toteutuksen kuvaus →
työmääräarvio ja tarkempi aikataulutus
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Ohjausryhmässä sovittuja lähtökohtia valmistelulle, 
tarkentuu työn edetessä

• Kysely perustuu asiakassuhteeseen, joka on syntynyt oppisopimuksen ja/tai 
koulutussopimuksen perusteella

• Kaksi kyselyä, kaksi kohderyhmää: 

1) työpaikkaohjaajat, joilta palaute on mahdollista kysyä jokaisen koulutussopimus/ 
oppisopimusjakson jälkeen; opiskelijakohtainen kysely (opiskelija ei ole arvioinnin 
kohteena); kyselyn vastaanottajana sopimuksessa mainittu vastuullinen työpaikkaohjaaja 

2) oppisopimuksia ja koulutussopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute voidaan 
kysyä harvemmin; koulutuksen järjestäjäkohtainen kysely; kyselyn vastaanottaja ja mistä 
yhteystieto saadaan vielä avoin

➢ Kysymysten teemat: asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki, vaikuttavuus, 
laatu, yleisarvio

➢ Kysymysten sisältö rajataan ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä määriteltyihin 
tehtäviin
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Valmistellaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjiä 
edustavan valmisteluryhmän kanssa

• Sisältö

• Prosessi

• Viestintä

→ Kuullaan avoimesti kaikkia koulutuksen järjestäjiä pyytämällä kommentteja

→ Myös työelämää kuullaan
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Kiitos!


