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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUSTRATEGIA 
VUOTEEN 2030

• Laatustrategia linjaa kokonaisvaltaisesti laadunhallintaa kaikessa ammatillisessa koulutuksessa ja sen 
eri toteuttamismuodoissa. 

• Laatustrategian keskeisenä tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet sekä puitteet 
ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle. 

• Tuetaan systemaattista ja kokonaisvaltaista laadunhallintaa kaikilla ammatillisen koulutuksen 
toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. 

• Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden turvaaminen ja kannustaminen laadunhallintaan ja sen 
jatkuvaan parantamiseen kohti huippulaatua.

• Työväline ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle, opetushallinnolle, KARVI:lle
sekä muille ammatillisen koulutuksen toimijoille. 

• Laatustrategian linjaukset ohjaavat ja tukevat myös koulutuksen järjestäjien muodostamien 
palveluverkostojen toimintaa, kumppanuuksia ja muuta yhteistyötä laadunhallinnassa. 

• Laatustrategia tarkastelee laadunhallintaa laadun ohjauksen, johtamisen, varmistuksen ja 
kehittämisen näkökulmista. 

• Johtamisen väline eri tasoilla toimiville.
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUSTRATEGIA 
VUOTEEN 2030

• Laatustrategian laadintaa on ohjannut myös eurooppalainen ammatillisen 
koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehys (EQAVET), sen täydennykset 
(EQAVET+) sekä muut kansalliset ja kansainväliset koulutuspoliittiset 
linjaukset. 

• Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen 
laadun kehittämistä koskevat tavoitteet, kuten opetukseen ja ohjaukseen, 
työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun ja koulutukseen, yksilöllisten 
opintopolkujen toimivuuteen, opetukseen ja ohjaukseen sekä 
palveluverkkoon liittyen, on otettu huomioon laatustrategian linjauksissa ja 
kehittämistoimissa vuosille 2020–2022. 

• Päivittyvä strategia: laatustrategiaa seurataan ja arvioidaan eri 
sidosryhmien kanssa ja tämän pohjalta päivitetään linjaukset ja asetetaan 
uusia kehittämistavoitteita
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Ammatillisen koulutuksen 
keskeiset muutostekijät
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Ammatillinen koulutus ja sen 
visio vuoteen 2030
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Ammatillinen koulutus on arvostettua, vaikuttavaa ja 

uudistumiskykyistä. 

Se vastaa työelämän ja yksilöiden muuttuviin 

osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja 

tehokkaasti. 

Ammatillinen koulutus ottaa huomioon yksilöiden 

tarpeet, elämäntilanteet ja lähtökohdat ja tarjoaa 

toimivia ratkaisuja ja mahdollisuuksia jatkuvaan 

oppimiseen sekä sitä kautta vahvistaa osallisuutta ja 

luo perustaa merkitykselliselle elämälle. 

Se tukee aktiivisesti työelämän uudistamista ja 

uusien innovaatioiden nopeaa käyttöönottoa. 

Koulutusta uudistetaan ennakkoluulottomasti ja 

pitkäjänteisesti vastaamaan toimintaympäristön 

muutoksia ja uusia osaamistarpeita. 



VISIO LAADUNHALLINNASTA

• 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

6.2.2020 6



Ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnan keskeiset periaatteet
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Kohti visiota: strategiset 
vaikuttavuustavoitteet
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• Opetus- ja kulttuuriministeriön AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
LAATUSTRATEGIA VUOTEEN 2030 -julkaisu (2019:29) löytyy osoitteesta: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-657-7
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Laatupalkintokilpailu

• Laatupalkinnolla
– tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä koko toiminnan laadun 

arvioinnissa ja parantamisessa

– haetaan parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi

– edistetään ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta

• Laatupalkinto myönnetään
– tunnustuksena koko toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä 

esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

• Kilpailussa on vuosittain yleensä teema, joka nostaa esille keskeisiä 
koulutuspoliittisia tavoitteita (ei vuonna 2020) 

• Laatupalkintoa voivat hakea kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät koko 
toimintansa ja sen tulosten perusteella

• Laatupalkinto myönnetään kirjallisen hakemuksen, ennalta määriteltyjen 
kriteerien perusteella tehtävän hakemuksen arvioinnin ja ulkoisen arvioinnin 
pohjalta. 
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• Laatupalkintoehdotuksen OKM:lle tekee kirjallisten hakemusten, niiden 
arvioinnin ja ulkoisten arviointikäyntien perusteella ministeriön asettama 
riippumaton laatupalkintotoimikunta, jossa ovat edustettuina ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät ja asiantuntijat, työelämä ja opiskelijat. 

• Laatupalkintokilpailussa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen 
laadunhallintaan ja sen kehittämiseen sekä koko henkilöstön 
osallistumiseen laatutyöhön. 

• Laatupalkinnon lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja niille kilpailijoille, 
joiden toiminta vuosittaisen teeman osalta on ollut erinomaisella tasolla, 
vaikka laadunhallintajärjestelmä vielä edellyttäisi kehittämistä.

• Laatupalkintokilpailun hakemukset julkistetaan palkittujen osalta. 

• Lisäksi kilpailussa palkitut velvoitetaan esittelemään 
laadunhallintajärjestelmäänsä tutumiskäynneillä sekä OPH:n 
laatupalkintoseminaarissa.
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Muuta ammatillisen koulutuksen laadusta

• OKM:n on tehnyt päätöksen vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen 
laatupalkintokilpailun laatupalkintotoimikunnan nimittämisestä 12.12.2020. 
Puheenjohtajana toimii kuntayhtymä johtaja Virpi Lilja Kemi-Torniolaakson 
koulutuskuntayhtymä Lappiasta.

• OKM, OPH ja Karvi selvittävät kevään 2020 aikana ammatillisen koulutuksen 
laatupalkintokilpailun formaattia. Asiasta on tarkoitus järjestää 16.3.2020 
kehittämistyöpaja. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus tehdä uudet linjaukset 
uudistuneesta ammatillisen koulutuksen laatupalkinnosta.

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä kevään 2020 aikana 
ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta
• AML 126 § (531/2017), Koulutuksen arviointi ja laadunhallinta

• Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta 
ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. 

• Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja 
muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta.

• Koulutuksen järjestäjän on myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen 
toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin sekä julkistettava 
järjestämänsä arvioinnin keskeiset tulokset.

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
arvioinnista ja sen kehittämisestä.

• Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta 
koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013).

• Työelämätoimikunnat varmistavat myös tutkintojen laatua (120 §): 

• näyttöjen toteutuksen ja arvioinnin sekä tutkintojen järjestämisen seuranta 
(valtakunnallinen palaute-, seuranta- ja arviointitieto) 
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta

• Uuden lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimivaa 
laadunhallintaa kaikilla tasoilla

• osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja säätelyn purkaminen

• koulutuksen järjestäjän toimivalta ja vastuu osaamisen hankkimisen ja 
kehittämisen organisoinnista ja toteuttamisesta lisääntyy

• rahoitus perustuu toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen  

• Koulutuksen järjestäjällä velvoite vastata toimintansa laadusta ja 
laadunhallinnasta

• Koulutuksen järjestäjä voi valita laadunhallinnan menettelyt omaan 
toimintaansa soveltuviksi. 

• Koulutuksen järjestäjän toiminta/laadunhallintajärjestelmä on keskeinen 
osa toiminnan johtamista ja toiminnan tulosten laadun varmistusta. 

• Reformissa koulutuksen laatua varmistetaan kansallisella ja koulutuksen 
järjestäjän tasolla. 
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KIITOS!
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