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Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää laatupalkinnot ammatillisen koulutuksen järjestäjille 

tunnustuksena koko toiminnan, sen jatkuvan parantamisen ja tulosten laadusta sekä esimer-

killisestä työstä laatupalkintokilpailun teeman mukaisessa kehittämisessä. Koulutuksen 

järjestäjät, jotka järjestävät tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta, voivat saada laatu-

palkinnon. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin 

ja niihin perustuvaan koulutuksen järjestäjän oman toiminnan arviointiin sekä ulkoiseen 

arviointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain enintään neljä laatupalkintoa sekä 

harkinnan mukaan kunniamainintoja. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi koulu- 

tuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen.

1
  JOHDANTO

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulu-

tuksen järjestäjiä jatkuvaan laadun arviointiin ja parantamiseen kaikilla ammatillisen 

koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Tavoitteena  

on myös löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi.  

Lisäksi laatupalkintokilpailulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen arvostusta, 

vetovoimaa ja tunnettuutta. 

2
  TAVOITE 

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa voivat hakea kaikki ammatillisen koulutuksen 

järjestäjät koko toimintansa ja tulosten perusteella. Laatupalkinnon voittaja ei voi osallistua  

kilpailuun kolmena seuraavana vuotena.

Hakemuksesta on tultava esiin perustelut, joihin koulutuksen järjestäjä haluaa vedota.  

Hakemuksessa tulee selkeästi ilmaista laatupalkintoa hakevan organisaation nimi ja  

yhteystiedot. Koulutuksen järjestäjän edustaja allekirjoittaa hakemuksen. 

Hakemukseen sisältyy toiminnan yleiskuvaus ja kuvaus teemaa koskevasta laadunhal-

linnasta ja saavutetuista tuloksista esitteen takakannessa esitetyillä arviointialueilla. 

Kutakin arviointialuetta koskevan tekstin tulee olla 1–3 sivun mittainen. Hakemukseen 

liitetään ainoastaan organisaation vuosikertomus tai vastaava. Toiminnan kuvauksessa  

tulee ilmetä teemaa koskevat tavoitteet, menettelytavat ja niiden soveltaminen ko. 

arviointialueella. Tulososioissa kuvataan toiminnan seurauksena saavutetut tulokset.  

Lisäksi kuvataan sitä, miten tulosten pohjalta on parannettu ko. teemaan liittyviä toiminta- 

tapoja tai niiden soveltamista. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://

www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillisen-koulutuksen-laatupalkinnot. Sivuilta 

löytyy myös tallenne hakuinfosta, jossa esitellään laatupalkintokilpailua 2020. Tallennetta 

on mahdollisuus katsoa hakuajan päättymiseen asti. Mahdolliset kysymykset pyydetään 

lähettämään sähköpostilla osoitteeseen ammatillinenkoulutus@oph.fi ja viestiin otsikoksi  

Laatupalkintokilpailu 2020. Yleisiin kysymyksiin annettuja vastauksia kootaan oph.fi- 

sivuille hakuinfon yhteyteen.

3
LAATUPALKINNON 

HAKEMINEN



4
HAKEMUSTEN KÄSITTELY 
JA ARVIOINTI

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailua 

varten riippumattoman laatupalkintotoimikunnan, jossa ovat edustettuina ammatillisen 

koulutuksen järjestäjät ja asiantuntijat, työelämä ja opiskelijat. Ensimmäisessä vaiheessa 

Opetushallitus valmistelee esikarsinnan palkintotoimikunnalle (kesäkuu). Toiseen vaihee-

seen valitaan enintään kymmenen hakemusta, jotka arviointiryhmä pisteyttää ennalta 

määriteltyjen kriteereiden mukaan (kesä–elokuu). Tämän arvioinnin perusteella kolman-

teen vaiheeseen valitaan enintään kuusi organisaatiota, joihin arviointiryhmä tekee yhden 

päivän mittaisen arviointikäynnin (syys–lokakuu). Palkintotoimikunta tekee esityksen 

palkittavista organisaatiosta opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuun loppuun mennessä. 

5
PALAUTEHakemuksia ei palauteta. Arvioinnin kolmanteen vaiheeseen selviytyneille organisaatioille 

lähetetään palkintotoimikunnan tekemä kirjallinen arviointiraportti. 

6
LAATUPALKINNON 
MYÖNTÄMINEN JA 
LUOVUTTAMINEN

Opetusministeri luovuttaa laatupalkinnot ja mahdolliset kunniamaininnat vuoden 2020 

marraskuussa. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa myönnetään enintään 

neljä palkintoa. Yksittäisen palkinnon suuruus on vähintään 50 000 euroa. Palkinnon 

suuruuteen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa laatupalkinnon myöntämisestä palkittaville organi-

saatioille ennen palkinnonjakotilaisuutta. 

7
LAATUPALKINNON JA 
KUNNIAMAININNAN 
SAANEIDEN 
ORGANISAATIOIDEN 
SITOUTUMINEN 
JA PARHAIDEN 
KÄYTÄNTÖJEN 
LEVITTÄMINEN

Laatupalkintokilpailun hakemukset julkistetaan palkittujen osalta. Laatupalkinnon ja 

kunniamaininnan saaneiden organisaatioiden tulee sitoutua kertomaan toiminnastaan 

kansallisissa tilaisuuksissa, esittelemään laadunhallintajärjestelmäänsä tutumiskäynneillä 

sekä esittelemään omaa toimintaansa muutoinkin aktiivisesti. 

Opetushallitus järjestää seminaarin tai muun tilaisuuden, jossa kilpailussa hyvin menes-

tyneet koulutusorganisaatiot esittelevät omaa toimintaansa ja organisaationsa toiminnan 

laadun kehittämistä. 

8
HAKEMUKSEN 
LÄHETTÄMINEN

Allekirjoitettu hakemus skannattuna sekä liitteet lähetetään sähköpostilla viimeistään  

22.5.2020 klo 16:00 Opetushallituksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@oph.fi.  

Viestin otsikoksi merkitään: Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2020.
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MILLAISESTA 
TOIMINNASTA 
PALKITAAN? 

Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokil-
pailun teemana on laadunhallinnan kokonaisvaltai-
suus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu. 
Teema korostaa laadunhallinnan merkitystä ammatillisen 
koulutuksen koko toiminnassa, kaikilla toimijatasoilla, 
palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Teeman 
avulla nostetaan esiin myös laatukulttuurin ja laadunhallin-
nan osaamisen kehittäminen organisaatiossa. Tavoitteena 
on myös tunnistaa ja jakaa näihin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Kilpailussa tarkastellaan sitä, minkälaisia menettelytapoja 
koulutuksen järjestäjällä on kokonaisvaltaisen laadunhallin-
nan edistämiseksi ja miten koulutuksen järjestäjä varmis-
taa, että toiminta on asettamiensa tavoitteiden mukaista 
kaikessa toiminnassa, kaikilla organisaation tasoilla ja 
yksiköissä. Tärkeä osa laadunhallintaa on toiminnan kehit-
täminen arviointi-, seuranta-, palaute- ja ennakointitiedon 
pohjalta. Koulutuksen järjestäjä kuvaa, miten laadunhal-
linnassa tarvittavaa tietoa hankitaan sekä esittää näyttöä 
saavutetuista tuloksista ja niiden kehittymisestä. Lisäksi 
koulutuksen järjestäjä arvioi laadunhallintaansa liittyviä 
menettelytapoja ja kuvaa, miten niitä kehitetään edelleen 
seuranta- ja muun tulostiedon perusteella.

Vuoden 2020 laatupalkintokilpailussa koulutuksen järjestä-
jän on osoitettava esimerkillisiä menettelytapoja laadunhal-
linnan kokonaisvaltaisessa edistämisessä ja näin saavutettu-
ja tuloksia seuraavilla arviointialueilla: 

JOHTAJUUS

STRATEGIA

HENKILÖSTÖ

KUMPPANUUDET JA RESURSSIT

PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT

ASIAKASTULOKSET

HENKILÖSTÖTULOKSET

YHTEISKUNTATULOKSET

TOIMINNAN TULOKSET

LISÄTIETOJA 
ANTAVAT:
opetusneuvos Riikka Vacker,  
yli-insinööri Inga Sihvo ja  
opetusneuvos Anne Liimatainen.  
Sähköposti muotoa  
etunimi.sukunimi@oph.fi.


