
Ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnan teemapaja 
kooste ryhmätöistä



Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja 
vaikuttavuutta voitaisiin parantaa?

• Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta voitaisiin 
parantaa?
• Valtakunnallisella tasolla 

• Koulutuksen järjestäjä tasolla

• Opiskelijoiden tasolla

(ryhmien tekemät nostot boldattuna)

Läpileikkaavana 
teemana laadunhallinta



Koulutuksen järjestäjä
• KJ välinen yhteistyö – hyvien käytäntöjen esiin 

nostaminen ja hyödyntäminen

• Ylimmän johdon sitoutuminen (suunnittelu, 
johtaminen & osallistaminen) / Delegointi ! →
hanketoiminnan kriteeristön hyödyntäminen

• Osallistaminen
• Naamioidaan ” normitoiminnaksi”- laitetaanpa tämä 

käyttöön (ei erillisiä VA-hankkeiden toimeenpanon 
toimenpiteitä, kehittäminen ja laadunhallinta on arkea)

• Esimiehet keskeisessä roolissa, sitouttaminen mukaan 
hanketoimintaan

• Tiedottamalla, some tarjoaa rajattomat 
mahdollisuudet- eri toiminnot huomioiden (hankkeet, 
talous, pedagogiikka)

• Hankkeiden koordinointi tärkeää → yhteinen 
kehittäminen 
• (kuten nyt laadunhallinnassa yksi teeman/painopisteen 

koordinaattori

• Talon sisällä (toteatussuunnitelma eri näkökulmat ja 
allakointi) → Huomioiden jo ennen hakua →
kansallinen taso



Koulutuksen järjestäjät
• Laatukulttuuri, organisaatiokulttuuri, kokeilujen salliminen

• Uskalletaan tehdä virheitä, empaattisuutta mukaan

• Koulutuksen järjestäjien välillä:
• Yksi tapa mitata innovaatiota on virheiden määrä
• Yhteiset mittarit vertailun onnistumiseksi
• Toiminto →mitä mitataan →mittari → tavoitearvo →tulokset →

analysointi →jatkuva parantaminen
• Mitataan oikeita asioita, osallistetaan kaikki, tehdään kaikki oikein: 

asenne, tapa toimia, aika

• Vaikuttavuutta voidaan mitata esim. vetovoiman kasvulla →
hakijoiden määrä

• Viime kädessä kyse on työelämän kilpailukyvyn parantamisesta

• Vaikuttavuudessa arvioitava erikseen yksilötasoa, työelämää ja alue 
tasoa

• Koulutuksen järjestän tavoitteet linkitettävä yhteen alueen tai 
maakunnan kehittämistavoitteiden kanssa



Kansallinen taso

• webinaarien vuosi kello +tallenteet teemoittain
+yhteinen alusta→ kaikille hankkeille

• Hankehaun palvelumuotoilu ja kokeilukulttuuri
(pohdinta: kenelle, mitä, miten, miksi)

• Rahoituksen haun vuosikello ja hakujen
keskittäminen/suoraviivaistaminen

• Valtakunnalliset muokattavat Pienten toimijoiden
osallistaminen→oppilaitokset ” kummiyritykset”

• materiaalit

• Hankkeiden välisen yhteistyön lisääminen (eri
hankeryhmien)



Kansallinen taso
• Palvelumuotoilu

• rahoittajat mukaan hanketyöhön + hanketyöstä
tiedottaminen

• Haku- ja arviointirumpa vie nyt liikaa aikaa itse
hanketyöltä – rumban vähentäminen

• Pidempiaikaisia hankkeita, 3-5 vuoden hankkeet

• Raportointi kevyemmäksi, helposti
hyödynnettäviä tuloksia ja selkeät
hanketoiminnan mittarit

• Hyvien käytäntöjen levittäminen jo hankkeen
aikana -> pidempien kokeilujen mahdollistaminen

• Yhteinen alusta kaikille hankkeille ja tuotoksille

• Hankkeiden välinen yhteistyö pitäisi olla velvollisuus

• Kannusteeksi palkitsemisia hyvältä hanketyöstä?



OPISKELIJAT

• Opiskelijat osallistuu hanketoimintaan
• Opiskelijan laatuympyrä! 

• Opiskelijoiden mukaan ottaminen hankkeisiin! 
Hyvä esimerkki VA-hankkeista - laatuympyrän 
laatiminen eri työtehtäviin – opiskelijat pohtii

• Opiskelijan tulisi olla palautejärjestelmän ja 
laadunhallinnan suunnittelussa mukana

• Opiskelijat mukaan tulosten analysointiin + 
parantaminen/kehittämistoimiin mukaan

• Käytetään ymmärrettävää kieltä
• Opiskelija ymmärtää, että on myös laaduntekijä
• Hänen merkitys ja vaikutus
• Erilaiset opiskelijaryhmät, pt/ at, eat→ kieli, ” 

amis-kieli” + kyselyiden sisältö - palvelumuotoilu

• Motivointi →miksi? Miten opiskelija hyötyy 
osallistumisesta

• ” ylisukupolvien” –kierto (neljä sukupolvea)

• Opiskelijan →työpaikkaohjaajanrooli/ 
työnantajan rooli → potentiaalin 
hyödyntäminen



Millaista tukea tai toimenpiteitä tarvitaan 
kehittämishankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden 
parantamiseksi?

• Tämäkin päivä olisi voinut olla eri nimellä -> mukaan muitakin kuin hanketoimijat

• Tulisiko olla oma johtamispäivä, jossa kehittäminen olisi keskiössä?

• Huom! Tämän kysymyksen pohdintaan ei jäänyt erikseen kovin paljon aikaa. 
Osaltaa vastauksia tuli jo edellisissä kalvoissakin.


