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Mitä tehty keväällä?

• Padlet-alustalla kysely 04/2020

• Kysely lähetettiin 16.3. työpajaan ilmoittautuneille

• Vastauksia noin 15 henkilöltä

• Keskustelu Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaamisessa 31.3.2020

• Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä
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Kyselyssä kolme teemaa
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Laatupalkinto
kilpailun 
toteutus

Palkitseminen

Laatu-
palkinnon 
merkitys
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1. Miksi laatupalkintoa tarvitaan? Mikä on laatupalkinnon rooli osana 
ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuutta ja laadun jatkuvaa 

parantamista? Mikä kannustaa osallistumaan kilpailuun?

• arvostettu ulkoisen arvioinnin muoto
• laatupalkinto vahvistaa ammatillisen koulutuksen brändiä 

• kokonaisvaltainen ja riippumaton kehittämisen väline
• EFQM-kattavuus on hyödyllinen

• mahdollistaa onnistumisten esille noston
• ”kivaa pöhinää omassa talossa”
• kilpailuprosessi sitouttaa henkilöstöä laadunhallintaan 

• ulkoinen näkyvyys vahvuuksista ja kehittämiskohteista
• oman tekemisen näkyväksi tekeminen on palkitsevaa 
• laadun näkyväksi tekeminen myös sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille
• tuo esille koulutuksen järjestäjien hyviä käytäntöjä ja erinomaisuutta

• erityisteemat muutamaksi vuodeksi eteenpäin mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen valituissa teemoissa
• erinomaisuuden sertifikaatti voisi edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta

NÄKYVYYTTÄ JA HYVIEN 
KÄYTÄNTÖJEN JAKAMISTA

SISÄISTÄ INNOSTUMISTA JA 
OSALLISTAMISTA

KATTAVUUS JA 
KEHITTÄMISORIENTOITUNEISUUS

ARVOSTUS, SERTIFIOINTI, 
PITKÄJÄNTEISYYS



18/09/2020 Opetushallitus 5

2. Mistä laatupalkinnolla tulisi palkita? Palkitaanko laadukkaan ammatillisen 
koulutuksen järjestämisestä, tuloksista, jostakin teemasta, laadunhallinnan 

toimivuudesta ja jatkuvan parantamisen kulttuurista vai jostain muusta?

• laadunhallinnan kokonaisuudesta palkitseminen; 
laadunhallintajärjestelmän toimivuus, jatkuva parantaminen ja tulokset 

• erinomaisuuteen vertaaminen on hyvä
• laatupalkinnon tulisi olla osoitus erinomaisella tasolla olevasta toiminnasta, 

laadukkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta kokonaisvaltaisesti

• laatuleimoja eli eritasoisia palkintoja
• parhaiden käytäntöjen palkitsemista
• jatkuvan parantamisen kulttuuri, jotta palkinto ei vain erinomaisille
• palkitseminen systemaattisesta kehittämistyöstä 
• laatutyön eri vaiheissa olevien palkitseminen

• kilpailu voisi olla vahvemmin teemoiteltu ja palkitseminen kohdistuisi 
sen teeman parhaisiin 

ERINOMAISUUDESTA 
PALKITSEMINEN

KEHITTÄMISESTÄ JA 
HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ 

PALKITSEMINEN

TEEMOJEN MUKAAN 
PALKITSEMINEN



18/09/2020 Opetushallitus 6

3. Miten laatupalkintokilpailu olisi vaikuttavinta ja tuloksellisinta toteuttaa niin, 
että se tukee koulutuksen järjestäjän pitkäjänteistä laatutyötä?

• linkittäminen itsearvioinnin toteuttamiseen
• OPH:n Hyvät käytännöt -kilpailun toimintamalli oli onnistunut, voisiko siitä 

lainata laatupalkintokilpailun toteutukseen jotain
• Karvin laadunhallintajärjestelmien arvioinnin ja laatupalkinnon suhde?

• jotta hyvät käytännöt tulisivat jakoon, kilpailuun tulisi saada lisää osallistujia
• avoimuutta lisää; mm. hakeneet tiedoksi
• osallistujille kehittävää ja laatutyötä eteenpäin vievää palautetta
• voisiko palautetta antaa myös ei-jatkoon päässeille

• työläs sekä osallistuville että laatupalkintotoimikunnalle; pohdintaa mm. mitkä
keskeisimpiä dokumentteja 

• hakemusten tekemistä voisi kehittää ja miettiä onko siihen muitakin tapoja; 
toiminnan kuvaaminen työläs prosessi, tulisi jotenkin keventää

• laatupalkinto vain yksi tapa kehittää laatutyötä, enemmänkin lisää arvostusta ja näkyvyyttä
• nykyisellään sitouttaa ja on tietynlainen välitilinpäätös, joten vaikea keksiä uutta

AVOIMUUTTA JA 
PALAUTETTA

KEVENTÄMISTÄ

LINKITTÄMINEN 
MUIHIN ARVIOINTEIHIN

OSA KOKONAISUUTTA


