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Vastuutaho Milloin Mitä

OKM joulukuu 2019 Nimeää Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan

OKM ja OPH helmikuu 2020 Tiedotus; hakuinfotallenne, hakuohjeet ja –lomakkeet oph.fi-sivuilla

Koulutuksen järjestäjät kevät - 22.5. klo 16:00 Hakemusten laadinta ja palautus OPH:n kirjaamoon kirjaamo@oph.fi. Mahdolliset kysymykset 
hakuaikana osoitteeseen ammatillinenkoulutus@oph.fi ja viestiin otsikoksi Laatupalkintokilpailu 2020.

OPH 25.5. – kesäkuun alku Hakemusten esikarsinta (tarvittaessa): 10 hakemusta yksilöarviointivaiheeseen

Laatupalkintotoimikunta kesäkuun alku 1. kokous; yksilöarvioinnin periaatteet    

Laatupalkintotoimikunta kesäkuu – elokuu Yksilöarvioinnit

Laatupalkintotoimikunta syyskuun alku 2. kokous; päätös ulkoisten arviointikäyntien kohteista ja hakijoille tiedottaminen

Koulutuksen järjestäjä syyskuu - lokakuu Yksipäiväisen arviointikäynnin valmistelu ja toteutus

Laatupalkintotoimikunta syyskuu - lokakuu Arviointikäynnit; kohteittain suunnittelukokoukset, arviointikäynti ja konsensuskokous käynnin 
tuloksista; kirjallisten hakemusten täydentäminen

Laatupalkintotoimikunta marraskuun alku 3. kokous; esitys laatupalkintojen ja mahdollisten kunniamainintojen saajista OKM:lle sekä 
palauteraporteista keskustelu

OKM marraskuun alku Päätös laatupalkinnon ja mahdollisten kunniamainintojen saajista ja palkituille tiedottaminen

OKM 10.-11.11.2020 Palkintojen jako Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Hämeenlinnassa ja palkinnoista tiedottaminen

Laatupalkintotmk marraskuu – joulukuu Palauteraporttien valmistelu ja toimitus kaikille ulkoisten arviointikäyntien kohteille

OPH ja palkitut 2021 Hyvien käytäntöjen jakaminen; seminaari tai muu tilaisuus sekä toiminnan esittely

Laatupalkintokilpailu 2020
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Hakemuksen laatiminen
• Palkintoa voivat hakea kaikki ammatillisen 

koulutuksen järjestäjät

• Hakemuslomake löytyy oph.fi-sivuilta polusta 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillisen-
koulutuksen-laatupalkinnot

• Mahdolliset kysymykset sähköpostilla osoitteeseen 
ammatillinenkoulutus@oph.fi ja viestiin otsikoksi 
Laatupalkintokilpailu 2020. Yleisiin kysymyksiin 
annettuja vastauksia julkaistaan oph.fi-sivuilla. 

• Hakemus lähetetään sähköisenä Opetushallituksen 
kirjaamoon kirjaamo@oph.fi viimeistään 22.5.2020 
klo 16:00. Viestiin otsikoksi Ammatillisen 
koulutuksen laatupalkinto 2020. Hakemuksen 
saatteena toimiva kansilehti allekirjoitetaan ja 
toimitetaan skannattuna. 

• Hakemukseen kuvataan toiminta ja tulokset, joilla 
hakija perustelee erinomaisuuttaan kilpailun 
teemassa. Hakemus on strukturoitu ja kuvauksen 
pituus on enintään 30 sivua, sisältäen:   

1) yleiskuvauksen organisaatiosta ja toiminnasta

2) teemaa koskevat kuvaukset kustakin 
arviointialueesta: 

*johtajuus *strategia *henkilöstö *kumppanuudet ja 
resurssit *prosessit, tuotteet ja palvelut *asiakastulokset 
*henkilöstötulokset *yhteiskuntatulokset *toiminnan 
tulokset 

→mitä tavoitteita asetettu, minkälaisia toimintatapoja on 
sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten toimitaan, 
miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen

3) yhden sivun mittainen erinomaisuutta koskeva 
perustelu

4) liitteeksi ainoastaan organisaation vuosikertomus 
tai vastaava. 
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• Luo perustan arvioinnin eri vaiheille. Auttaa ulkopuolisia ymmärtämään, mikä on organisaation  
toiminnassa tärkeää ja tarkoituksenmukaista. 

• Sisältönä perustiedot organisaatiosta, esimerkiksi:

• arvot, missio, visio

• keskeiset strategiset ja kehittämistoiminnalle asetetut tavoitteet, ml koulutuksen järjestäjän 
laadunhallintaan liittyvät tavoitteet

• toimintaympäristö, toiminnan luonne

• organisaatiorakenne ja prosessikartta

• henkilöstö ja muut sidosryhmät

• keskeiset asiakkaat ja asiakasryhmät, volyymi, tuotteet ja palvelut asiakkaille, asiakasvaatimukset, 
joihin vastataan

• ym. koulutuksen järjestäjän harkitsemaa

06/02/2020 Opetushallitus 4

Hakemuksen laatiminen - yleiskuvaus



Hakemuksessa kannattaa huomioida
• Kuvauksesta tulee käydä ilmi, minkälaisia menettelytapoja koulutuksen järjestäjällä on teemaan liittyen 

toiminnassaan, laadun varmistamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa sekä näihin liittyviä hyviä 
käytäntöjä. Keskeistä on myös toteutetaanko määriteltyjä menettelytapoja. 

• Kuvauksessa tulee esittää myös näyttöä saavutetuista oleellisista tuloksista teemaan liittyen. Tulosten 
tarkastelussa yleensä noin 3 vuoden aikajakson seuranta riittää. Lisäksi toivotaan nähtävän vertailutietoa, 
jos sellaista on saatavissa. Toivotaan kuvausta tuloksille asetetuista tavoitteista, menettelytapojen
yhteydestä tuloksiin, miten tuloksia analysoidaan ja miten päätöksiä tehdään tulosten pohjalta.

• Kuvauksessa tulee esittää, miten koulutuksen järjestäjä arvioi teemaan liittyviä menettelytapojaan ja 
miten kehittää niitä edelleen palaute- ja muun tulostiedon pohjalta. Hyvä organisaatio osaa tunnistaa 
onko onnistunut toiminnassaan ja osaa arvioida mitä kehitettävää edelleen on. Esimerkiksi heikompi tulos 
jollain osa-alueella ei ole palkitsemisen este, jos osoittaa, että on reagoinut siihen ja toimii tuloksen 
parantamiseksi. 

• Arvioinnissa huomioidaan konteksti, jossa organisaatio toimii, mutta ei arvoteta tehtyjä strategisia 
valintoja eikä arvovalintoja. Toimintamalleja voi olla erilaisia, yhdenmukaisuus ei ole tavoite vaan se, että 
koulutuksen järjestäjä on linjannut oman organisaationsa tavoitteet ja menettelytavat. 
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Arvioinnin viitekehyksenä EFQM-malli (2013)
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Lähde:Laatukeskus
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Lähde:Laatukeskus
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Lähde:Laatukeskus



Laatupalkintotoimikunta 2020

Puheenjohtaja Virpi Lilja, kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Jäsenet Iivari Korkala, puheenjohtaja, OSKU 

Inkeri Toikka, erityisasiantuntija, OAJ

Matti Tujula, asiantuntija, SAKKI

Mika Palosara, toimitusjohtaja, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus KRAO oy

Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK

Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeenlinnan amk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat

Mika Saranpää, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia amk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tiia Brax, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Kiinteistötyönantajat

Riina Nousiainen, asiantuntija, STTK

Sihteerit Riikka Vacker, opetusneuvos, OPH

Inga Sihvo, yli-insinööri, OPH

Anne Liimatainen, opetusneuvos, OPH
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Kiitos!


