
#LaatuPoweria  
  – Voimaa yhteistyöverkostosta 



TOP FAKTAT 
• PSYO:n yhteishanke (Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset ry.) 

– RPKK koordinaattorina 

• Painopistealueet 
– Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen 

koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti (PPA 1) 
• Yhteinen 

– Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta (PPA 2) 
• KKRO ja RPKK 

– Palautejärjestelmän avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja 
palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen (PPA 3) 
• HAAPOP ja OPAO 



Kasvatus- ja ohjausala 
Tieto- ja kirjastopalveluala 
Matkailu 
 
Kasvatus- ja ohjausala 
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 
Puhtaanapito 
 
Ravitsemisala 
Puhtauspalveluala 
 
Tieto- ja viestintätekniikka 
Liiketoiminta 



Haasteet (Yksi per painopistealue) 

• Haaste 1: Monta muutosta yhtä aikaa (PPA 1) 
– Sidosryhmien sitouttaminen laatutyöhön työlästä kaiken keskellä 

• Haaste 2: Työpaikkaohjaajia osin vaikea saada 
kouluttautumaan (PPA 2) 
– Ohjauksen laatu vaihtelee 

• Haaste 3: Kerätty tieto hajanaista (PPA 3) 
– Kokonaiskuva muodostuu pirstaleiseksi 



Haaste 1: Monta muutosta yhtä aikaa (PPA 1) 
• Päivitetty strategia ja 

laadunhallintajärjestelmä 

• Organisaatiouudistus 

• Ydinprosessi päivitetty ja  
organisaatiorakenne uudistettu 

• Ammatillisen koulutuksen 
prosessi ajantasaistettu 

• Opiskeluhyvinvointi keskiössä 
tukemassa ydintehtävää 

• Tuki- ja kehittämispalvelu- 
prosessit kuvattu tukemaan 
ammatillista koulutusta. 

• Kehittämistoimintamallit 
kuvattu 



Ratkaisu: Avoimuus ja tiedolla johtaminen muutoksen toteuttamisessa 

Haaste 1: Monta muutosta yhtä aikaa (PPA 1) 



Haaste 2: Työpaikkaohjaajia vaikea saada kouluttautumaan (PPA 2) 

Mitä edellyttää Käytännön toteutuksia 

Osaaminen ja ymmärrys • Kouluhenkilökunnan kouluttaminen 
• Opiskelijoiden ohjaaminen 
• Työpaikkaohjaajien valmennukset 
• Jaettava infomateriaali työpaikoille 

Yhteistyö ja tiedon jakaminen • Yhteyshenkilöt ja tiedonjakokanavat 
• Jatkuva vuoropuhelu 

Prosessit ja seuranta • Prosessikuvaus ja sen sisäistäminen 
• Jatkuva seuranta ja parantaminen 

Lähtötilanne: Laadukkaan TTO:n ainekset 



Ratkaisut: Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja 

Toteutus 3: 
Piilo-opetussuunnitelma sytyttää keskustelemaan 
osaamisesta ja johtamisesta työpaikoilla 

Toteutus 1: 
Työpaikkaohjaajavalmennus omaan verkkokurssina 

Haaste 2: Työpaikkaohjaajia vaikea saada kouluttautumaan (PPA 2) 

Toteutus 2: 
TOPPI-verkostona (OPAO, 
OSAO, PSK ja SDO). 



Haaste 3: Kerätty tieto hajanaista (PPA 3) 

Palautteita: 
• Amispalaute 
• Työelämäpalaute 
• Henkilöstö-

palautteet 
• OPSO ja ELY 
• Vertaisarvioinnit 
• Muut (THL, 

KARVI, kj:n omat 
palautteet) 



Case: SAHU Ratkaisu: Käsitellä tietoa koulutusohjelmittain 

Haaste 3: Kerätty tieto hajanaista (PPA 3) 
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Esitys: 
 bit.ly/PsyoLaatuTampere19 


