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Vuoden 2018 ammatillisen 
koulutuksen laadun kehittäminen, 
valtionavustushankkeet

• Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 
uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti

• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
laadunhallinta

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

• Koulutuksen järjestäjien välinen 
vertaisoppiminen ja laatukulttuurin 
vahvistaminen 
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Vastuuhenkilö/teemavastaava

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

laadunhallinta

Hyvin tekemistä lähteen -Salo, Reija Kiviluoto

Vertaisarviointi Vertaisarvioinnilla tulosta- Valkeakoski, Janne 

Hietanummi

Palautejärjestämät ja niiden avulla 

saatavan tiedon analysointi, jakaminen 

ja hyödyntäminen

Loiste – PKKY, Janne Lilja

Laatujärjestelmä ja prosessien 

kehittäminen

LARK – Keuda, Tiina Halmevuo
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Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen

• Hankkeet, 13 kpl
• Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr , Laatuvertaiset
• Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Vertaisarvioinnilla tulosta 2
• Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Timantti - tiedon kanssa matkaten toiminta 

tehokkaaksi
• Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, LOISTE VI
• Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Working Quality - Quality in Work

2.0 (senare WQ.2)
• Kouvolan kaupunki, VETO-TOP2
• Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy, JUUPEDA 2 -

JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa
• Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK), Laatusampo 6
• Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr, #Laatupoweria – Voimaa yhteistyöverkostosta
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Virtaa vertaisilta - LARK-kasi
• Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, Samassa veneessä 6 - Ankkurit alas
• Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Yhdessä Enemmän 1
• Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Hyvin tekemistä länteen 2019
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Kohti huippulaatua
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030
VISIO

• Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on edistyksellistä, tuloksellista ja 
vaikuttavaa ja vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, 
palveluverkostojen ja eri toimijoiden toimintaa. 

• Laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja 
työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen 
kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut. 

• Ne luovat myös joustavat puitteet ammatillisen koulutuksen palvelujen jatkuvalle 
parantamiselle kohti erinomaisuutta ja sille, että ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinta on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua. 

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillisen-koulutuksen-
laatustrategia-ja-viitekehykset
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Kokonaisvaltaisuus - koulutuksen järjestäjät
2020-2022

• Koulutuksen järjestäjien johto varmistaa, että koulutuksen järjestäjän 
laadunhallintajärjestelmä on uuden lainsäädännön linjausten mukainen ja, että 
laadunhallinta kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

• Koulutuksen järjestäjien johto tukee ja edistää laatukulttuurin kehittymistä 
organisaatiossa mm. lisäämällä osallisuutta ja osallistumista organisaation 
laadunhallintaan. 

• Koulutuksen järjestäjät varmistavat laadunhallinnan yhteisten linjausten 
toteutumisen kumppanuusyhteistyössä ja palveluverkostoissa sekä kehittävät ja 
ottavat käyttöön menettelytavat kumppanuus- ja verkostoyhteistyössä, mm. 
työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja sen palveluprosessissa sekä 
ohjauksessa, tapahtuvaan laadunhallintaan. 
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Kokonaisvaltaisuus - koulutuksen järjestäjät
2020-2022
• Koulutuksen järjestäjät lisäävät yhteistyötä laadunhallinnassa perusopetuksen, 

lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä muiden 
hallinnonalojen toimijoiden kanssa. 

• Koulutuksen järjestäjät varmistavat, että opetushenkilöstöllä ja muulla 
henkilöstöllä, johdolla ja työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen 
laadunhallinnan osaaminen. 

• Koulutuksen järjestäjät varmistavat, että osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelma on kiinteä osa koulutuksen järjestäjän 
laadunhallintajärjestelmää. 

• Koulutuksen järjestäjät laativat toteuttamissuunnitelmat kaikista 
järjestämistään tutkinnoista 1.6.2020 mennessä.
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Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa 
toimintaa- koulutuksen järjestäjät
2020-2022
• Koulutuksen järjestäjät varmistavat, että koulutusorganisaatiossa ja kumppanuus-

ja palveluverkostoissa on muodostettu yhteinen ymmärrys laadusta ja 
laadunhallinnasta sekä jatkuvan parantamisen menettelytavoista.

• Koulutuksen järjestäjät kehittävät ja parantavat laadunhallintaansa yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa esim. osallistumalla laadunhallinnan kehittämistä 
tukevaan verkostoon tai verkostoihin. 

• Koulutuksen järjestäjät varmistavat laadunhallintajärjestelmiään edelleen 
kehitettäessä, että ne kattavat tasapainoisesti EQAVET-laatuympyrän vaiheet, 
mahdollistavat nopean reagoinnin, ennakoinnin ja tulevaisuuteen 
suuntautumisen sekä edistävät tavoitteellisesti jatkuvaa parantamista.
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Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa 
toimintaa- koulutuksen järjestäjät
2020-2022

• Koulutuksen järjestäjillä on tarkoituksenmukaiset menettelytavat 
muutostilanteissa johtamiseen. 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön yhdessä 
sidosryhmiensä kanssa menettelytapoja, joilla edistetään ennakoivaa ja 
ennaltaehkäisevää toimintaa. 
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LAATUPAKKI
• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-

koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta

• Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti 2019-
2021

• Yksilölliset joustavat opintopolut ja seminaari

• Palautetiedon ja tutkinnon suorittaneiden seurantatiedon käyttö 
koulutusjärjestelmän ja järjestäjän toiminnan kehittämisessä 

• Tutkinnon suorittaneiden seuranta mm. tähän liittyviä oppimisvierailuja

• Eurooppalaisten vertaisarvioinnin kriteerien päivittäminen

• Verkkosivujen päivittäminen ja kehittäminen

• Kansallisen laatuverkoston kokoontumiset 
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Quality in Colour
Building blocks for the future
MBO Quality Network

• E.g. VET: a multi-layered playing field

• Relevant developments in and around VET and their implications for 
education

- The diversity of the student population is increasing 

- The ability to respond rapidly to developments in the business 
community will become even more important 

- Developments in society also affect VET

- VET institutions in the lead
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Quality in Colour
Building blocks for the future
MBO Quality Network

• …Relevant developments…

- Changing work practices based on a future-oriented vision for education

- Evidence-based working

• Potential implications of these trends for VET

- Manager with own proactive agenda  

- Agility as an organisational principle

- Teams as the driver
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Kiitos!

LAATUPAKKI


