
Ammatillisen koulutuksen 
laatustrategian toteuttamisen 
valtionavustushankkeet
Yhteistyöpäivä 21.4.2020

Yli-insinööri Inga Sihvo
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus



Toimintatavat

• Ainoastaan puhuja pitää mikrofonin auki

• Pidetään kamerat suljettuina

• Chatin kautta voi esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä pyytää puheenvuoroa
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Kartoitus

• Mene osoitteeseen www.menti.com

• Syötä koodi: 97 07 74

• Vastaa kysymykseen
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Tapahtuman tarkoitus ja teema

• Tapahtuma on osa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen 
valtioavustushankkeiden valtakunnallista toimintaa. 

• Teemoina tässä 1. yhteistyöpäivässä ovat mm. viestintä, tiedottaminen, 
yhteistyömahdollisuudet sekä tuloksien seuranta
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Painopistekoordinaatio 
(kaikki painopisteet)

21.4.2020

VA päivä 2, 10-11/2020
Kausipäätös sekä 
verkottuminen ja 

tiedottaminen 
(kaikki hakuryhmät)

Painipistekoordinaatio
(kaikki painopisteet)
28.10.2020 Jyväskylä

Yhteinen aloitus  
(kaikkia aloittavat 

hakuryhmät)

Painopistekoordinaatio
Skypesprarraus

verkostohankkeide-
koordinaattoreille)

VA-päivä 20.4.2020
(kaikki hakuryhmät)

Painopistekoordinaatio
Skypesprarraus

verkostohankkeiden 
koordinaattoreille

Yhteinen aloitus 28.1. 
Kaikki aloittavat 

hakuryhmät 
(koordinaattorit)

Vuosikello
2020 



OHJELMA
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Ajankohtaista



Ajankohtaista
• Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

• https://minedu.fi/rahoituksen-vuosikello

• Valtionavustukset: Ammatillisen koulutuksen laatu 
ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen 
kehittäminen ja koulutuksen laadun 
varmistaminen
• https://www.oph.fi/fi/avustukset/ammatillis

en-koulutuksen-laatu-ja-tasa-arvo-ohjelma-
henkilokohtaistamisen-kehittaminen

• VA-tilaisuudet ja niiden tallenteet
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Koronaviruksen vaikutukset 
valtionavustustoimintaan
• https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-

valtionavustustoimintaan

• Peruuntumiset

• Suunniteltu toiminta järjestetään verkossa tai siirretään myöhäisempään ajankohtaan

• Mikäli hankkeessa syntyy sellaisia ylimääräisiä kustannuksia, joita ei toiminnan perumisesta 
ja/tai siirtämisestä huolimatta kyetä estämään, voidaan tällaiset 
koronavirustilanteesta välittömästi johtuvat kustannukset (esim. kouluttajien ja esiintyjien 
palkkiot, tilavuokrat, tarjoilut, matkaliput, majoitukset) kattaa hankeavustuksesta ja 
kohdentaa hankkeen kustannuksiksi.

• Tarkistakaa matkavakuutusten korvauskäytännöt

• Lisää tietoa Yleisohjeessa valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle
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Käynnissä olevat ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet (OPH ja OKM)

Valtionavustus kotoutumisen 
edistämiseen

osuus n 1,5 milj eur

5 hanketta suuntautunut ammatillisen 
koulutuksen puolelle

Osaamisperusteisuuden, 
asiakkuuksien ja 

kumppanuuksien johtaminen
4 milj. eur.

6 verkostohanketta

Valtionavustus pilottihankkeiden 
käynnistämiseksi toisen asteen 

opiskelijoiden oppimateriaali- ja 
työvälinekustannusten 

alentamiseksi
osuus 2 milj eur

7 hanketta suuntautunut ammatillisen 
koulutuksen puolelle

Globaaliin toimijuuteen 
valmentaminen

n. 1 milj. eur.
10 verkostohanketta

Vankilaopetuksena 
järjestettävän ammatillisten 
tutkintojen ja koulutuksen 

toteuttaminen

n. 500 000 eur
1 verkostohanke

Valtionavustus 
seksuaalirikosten torjuntaan 

(kaikki koulutusasteet) 
500000 eur

4 hanketta joissa ammatillinen koulutus 
mukana

Ammatillisen koulutuksen 
viestintä- ja vetovoimatoimien 

tukeminen
500 000 eur
7 hanketta

Ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallisen mielikuva- ja 

vaikuttajaviestinnän 
tukeminen

200000 eur 
4 hanketta

Ammatillisen koulutuksen 
uudet oppimisympäristöt ja –

ratkaisut 
3 milj. eur.

11 verkostohanketta

Valtionavustus ammatillisen 
koulutuksen laatustrategian 

toteuttamiseen 
4 milj. eur.

13 verkostohanketta

Opetustoimen ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstön 

täydennyskoulutushankkeet

Strategiarahoitus
n. 34 milj eur
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Kuva Marjatta Säisä, OPH



Laatustrategian toteuttaminen 
- Valtionavustuksen tavoitteet



Tavoitteet

• Valtionavustuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 -
julkaisuun sisältyvien vaikuttavuustavoitteiden ja kehittämistoimien 
toteutumisessa ja toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ammatillisen 
koulutuksen laadun parantamiseksi.
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Tavoitteet

• Verkostohankkeissa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa (mm. Parasta-kehittämisohjelmissa) 
aikaansaatuja tuloksia kehitetään, kokeillaan ja pilotoidaan menettelytapoja ja malleja. 

• Olemassa olevien toimintamallien ja prosessien kehittäminen. Toimintamallien vieminen 
osaksi laadunhallintajärjestelmiä – seuranta ja arviointi – vaikuttavuus

• Tilanne ennen hanketta – hankkeen aikana - hankkeen jälkeen (mittarit – esim. 
opiskelijapalautteet)

• Hankkeet toteutetaan siten, että tulokset ja menettelytavat ovat kaikkien ammatillisen 
koulutuksen toimijoiden käytössä jo hankkeen aikana.
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Aiempien hankkeiden tuotosten ja tulosten 
hyödyntäminen
• Otetaan käyttöön, viedään osaksi laatujärjestelmiä ja kehitetään edelleen

• Työelämäfoorumitoiminta, palvelulupaukset, kriittiset pisteet, osaamisen arviointioppaat, 
työelämässä oppimisen muistilistat, perehdytyksen tarkastuslista, Hyvän palvelun opas, 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja, Open Day ja Open Partner toimintamallit, 
"Yhdessä työelämän kanssa! - Kahdeksan starttia parantaa palvelua”, luotsiopettaja-
toimintamalli, HOKS-osaamiskartoitustyökalu, yhteentoimivuuden kypsyystason 
itsearviointimalli, vertaisarvioinnin toimintamallit ja –aineistot ja
vertaisarvioinnin kriteerit.  
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Tavoitteet

• Koulutuksen järjestäjien johto osallistuu kehittämistoimintaan ja sen tukemiseen. 

• Hanketoimintaan osallistuminen mahdollistetaan myös niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät 
ole mukana hankeverkostoissa. 

• Hankkeissa hyödynnetään vertaisoppimista ja tehdään yhteistyötä myös muiden rahoitettavien 
hankkeiden sekä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
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Painopisteet
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Vaikuttavuustavoitteet

*Kaikille 
verkostohankkeille 
yhteinen

*
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Painopisteet
1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhtyeistyössä. Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen 
ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä.

2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.

Laatua ja laadunhallintaa kehitetään eri asiakasryhmien tarpeiden ja odotusten pohjalta ja asiakkailla on 
aktiivinen rooli niiden kehittämisessä. Laadunhallinta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän toiminnan kaikilla tasoilla, kumppanuusyhteistyössä ja verkostoissa.
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Painopisteet
3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät uudistavat systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaansa vastatakseen 
toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Koulutuksen järjestäjillä on kyky tunnistaa muutostarpeita sekä 
uudistaa ja kehittää niiden pohjalta laadunhallintaa. Laadun parantaminen ja kehittäminen perustuvat jatkuvaan 
oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen kohti erinomaisuutta.

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

Yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan osaamisen tuottaminen, työelämän kehittäminen sekä 
yksilöiden hyvinvoinnin ja valmiuksien vahvistaminen ovat ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja 
vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulokset ovat lähtökohtana 
uusien tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan parantamiselle.
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Hankesuunnitelmat - kehittämistyö painottuu 
mm. seuraaviin teemoihin
• Laadunhallintajärjestelmien kokonaisvaltaisuus – varmistetaan koko toiminnan laadunhallinta
• vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin toimintatapojen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen valtakunnallisen laadunhallinnan 

systemaattisuuden ja tasalaatuisuuden edistämisessä (vertaisoppiminen laadun edistämiseksi)
• Koulutuksen järjestäjien henkilöstön laatuosaaminen.

• Palveluverkostojen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen.
• palautejärjestelmien käyttöönoton edelleen kehittäminen ja tiedon hyödyntämismenettelyt, valtakunnallisesti yhteisiä malleja 

palaute- ja asiakastiedon hyödyntämiseen ja tähän liittyvää koulutusta.

• Ennakointitiedon hyödyntämisen toimintamallien kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä valtakunnallisen 
ennakointi- ja tulevaisuustyökalupakin kokoaminen. 

• Koulutuksen järjestäjien henkilöstön ja työelämäkumppaneiden osaamisen kehittäminen mm. ennakointitiedon sekä seuranta- ja 
vaikuttavuusmittareiden hyödyntämiseen (laadunhallintaosaaminen ja laatukulttuuri)

• Tavoitteiden asettaminen toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle ja tulosten seuraamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen 
systematisointi. 

• Tiedonhallinnan ja tietovarantojen hyödyntäminen ja tietojärjestelmien, tietovarantojen ja niiden yhteentoimivuuden kehittäminen 
valtakunnallisesti.
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Vaikuttavuusajattelu
(muokattu, Sitra 2014)
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TULOS

LAATUSTRATEGIAN 
VAIKUTTAVUUSTAVOITE
Esim. hakutiedotteesta
Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja 
systemaattista kaikilla koulutuksen 
järjestäjän toimijatasoilla, 
palveluverkostoissa ja 
kumppanuusyhteistyössä. 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE 
Esim. hakutiedotteesta:
Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden parantuminen 

Uusien ammatillisen koulutuksen 
toimintamallien kehittyminen

TULOS

TAVOITE

LAATUSTRATEGIAN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

TOIMINTA

Seuranta ja arviointiSeuranta ja arviointi



Verkostohankkeet



Toimijat
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OT OT

OT

HK + 
PK

OT

OT

OTOT

OT

HK

HK
OT

OT

OT
OT

Verkostohankkeen koordinaattori (kuvassa HK) eli 
verkostohakkeen toimintaa koordinoiva koulutuksen 
järjestäjä. Verkostohankkeen koordinaattorina (henkilö) 
toimii hankehakemuksessa esitetty hakijan vastuuhenkilö.
Toimii verkostohankkeesta vastaavana, HANKEVASTUU.

Osatoteuttaja (kuvassa OT), hanketoimija eli koulutuksen 
järjestäjä, joka osallistuu verkostohankkeen toteutukseen. 
Osatoteuttaja on nimennyt hankehakemuksessa 
yhteyshenkilön. Osatoteuttaja toimii verkostohankkeen 
suunnitelman mukaisesti tähdäten toiminnallaan 
verkostohankkeen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Osatoteuttajat osallistuvat verkostohankkeen 
suunnitelmien mukaisesti painopistekohtaiseen 
toimintaan.

Painopistekoordinaattori (kuvassa PK) eli hakuryhmän 
painopistekohtaista valtakunnallista toimintaa koordinoiva 
koulutuksen järjestäjä. Valtakunnallista toimintaa on esim. 
yhteistyöpäivät ja koulutukset. Koordinointiryhmä 
koordinoi, seuraa, ohjaa ja tukee verkostohankkeiden 
toimintaa yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Verkostohankkeet ovat nimenneet painopisteisiin 
painopistevastaavia, jotka mm. osallistuvat 
verkostohankkeesta valtakunnallisiin tapahtumiin ja 
vastaavat tiedottamisesta verkostolleen

Laatustrategian toteuttamisen valtioavustushankkeet

Verkostohanke X 

Verkostohanke Y 

Verkostohanke Z

Painopistekoordinaatio,
painopiste 1

OT

PK PK

PK PK

OPH

Koordinointiryhmä



Verkostohankkeet ja niiden koordinaattorit
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Verkostohanke Verkostohankkeen koordinaattori, koulutuksen järjestäjä Verkostohankkeen yhteyshenkilö, koordinaattori

#Laatupoweria 2 – Kokonaisvaltaista laadunhallintaa Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry. Tero Mononen

Timantti 2 Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi Timo Huurinainen

Samassa veneessä 7 - Kartat ja kompassit kuntoon Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradia Taina Saarikko

LARK - Kohti huippulaatua Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tiina Halmevuo

Läpi-VETO Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Timo Erikoinen

Laatusampo 7 Koulutuskuntayhtymä OSAO Sauli Alaruikka

LOISTE VII Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Riveria Tuomo Hurskainen
Laatuvertaiset 2 Savon Koulutuskuntayhtymä Arja Pihavaara
Yhdessä enemmän 2 Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy Seija Markkanen

JuuPeda 3 - Jotain Uutta UrheiluopistoPEDAgogiikasta Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Minna Tuominen
Working Quality 2022 (WQ Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur Thomas Fant
KOHTI HUIPPULAATUA LÄNNESSÄ Turun Ammattiopistosäätiö sr Hermann Kössi
Tulosta laadulla Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Janne Hietanummi

Yhteyshenkilöt Opetushallituksessa 
Inga Sihvo, Anne Liimatainen/Ammatillinen osaaminen
Ingeborg Rask/Ruotsinkielinen toiminta



Painopistekoordinaattorit
1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista 

• Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Janne Hietanummi

2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana 

• Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Sauli Alaruikka

3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa 

• Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, Taina Saarikko

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

• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Tiina Halmevuo
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Painopistekohtainen toiminta
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Päällekkäisen toiminnan 
karsiminen

Vertaisoppiminen

Vertaistuki

Tuotoksien ja tuloksien 
jakaminen, 
kehittäminen, edelleen 
kehittäminen –
valtakunnalliset 
tilaisuudet

Painopisteiden 
yhteiset tulokset



Tiedottaminen



Tiedottaminen hankkeiden kesken

• TEAMS – alusta

• Verkostohankkeiden koordinaattorit (13)

• Verkostohankkeiden painopistevastaavat (13 *2-4/verkosto)
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Tiedottaminen valtakunnallisesti
• VA-päivät, seuraava laatustrategian toteuttamisen VA yhteistyöpäivä 28.10 Jyväskylä

• Kuvauksen hankkeista (tavoite, tulokset, yhteyshenkilö) OPH:n verkkosivuille

• Kukin verkostohankkeen koordinaattori päivittää 30.4.2020 mennessä 

- osassa pienryhmiä ko. tiedostoa käydään tänään läpi

• Huomioittehan, että tarkoitus ei ole tehdä muutoksia suunnitelmiin 

- Tarkentamista, täsmentämistä, selkiyttämistä

-> muutoksista normaaliin tapaan muutospyyntö rahoittajalle!

• Laadunhallinnan kehittämishankkeet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-
koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta
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Uutiset

• Verkkouutinen: https://www.oph.fi/fi/funding-release/ammatillisen-
koulutuksen-laatustrategian-toteuttamista-tuetaan-valtionavustuksella

• Tilanneuutinen: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/ammatillisen-koulutuksen-
laatustrategian-toimeenpanon-valtioavustushaun-tilanne

• Uutinen päätöksistä: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/4-miljoonaa-
ammatillisen-koulutuksen-laatustrategian-toteuttamiseen-kaksivuotiset
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Kiitos
Inga Sihvo 


