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Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnasta

• Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen, VA 2018

• Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030

• Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteutus, VA 2019 

• OPH:n verkkosivut ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta

• Laatuverkoston kokoontuminen keväällä 2020 

• Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti 2019-2021
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Ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen 
vuoden 2018 VA-hankkeet
Painopisteet

1. Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti

2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta

3. Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja 
palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen

4. Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin 
vahvistaminen
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Painopisteiden vastuuhenkilöt ja 
työskentelyalustat
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Painopiste/teema Vastuuhenkilö
Verkosto - organisaatio -henkilö

Työskentelyalusta 
(koordinaattorilta saa oikeudet)

Työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen laadunhallinta

Hyvin tekemistä lähteen – Salo 
SSKKY, Reija Kiviluoto

Trello

Vertaisarviointi Vertaisarvioinnilla tulosta-
Valkeakoski Vaao, Janne 
Hietanummi

-

Palautejärjestämät ja niiden avulla 
saatavan tiedon analysointi, 
jakaminen ja hyödyntäminen

Loiste – PKKY, Janne Lilja -

Laatujärjestelmä ja prosessien 
kehittäminen

Lark-kasi – Keuda Tiina Halmevuo Teams



Ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen 
vuoden 2018 VA-hankkeet
• VA-järjestelmän kautta lähetetty loppuraportointipyyntö
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Lähde: Sitra



Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen 
laatustrategia vuoteen 2030

• Laatustrategia muistio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-657-7 (ruotsiksi: VA-
hakutiedotteen yhteydessä, www.oph.fi)
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Valtioavustus ammatillisen koulutuksen 
laatustrategian toteuttamiseen
• Neljään painopistettä:

• Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.

• Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.

• Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.

• Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

• Eri verkostohankkeiden yhteisten painopisteiden pohjalta 
muodostetaan kehittämisryhmiä.

• Yhteistyö muiden valtionavustusverkostojen kanssa (28.1.2020 yhteinen aloitustilaisuus).
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Ammatillisen koulutuksen laatustrategian 
toteuttaminen - 2019 VA

• Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushaussa 
hakemuksia saapui 14 kappaletta ja haettu summa oli koordinoinnit mukaan 
luettuna yhteensä yli 4,4 milj. €.

• Hakutiedote: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/valtionavutus-ammatillisen-
koulutuksen-laatustrategian-toteuttamiseen

• Päätökset tullaan tekemään joulukuun 2019 aikana.
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Kiitos
Inga Sihvo


