
Yhteenveto ryhmäkeskusteluista, 24.9.2020 

 

1. Miksi laatupalkintoa tarvitaan? Mikä on laatupalkinnon rooli osana ammatillisen koulutuksen 

laadunhallinnan kokonaisuutta ja laadun jatkuvaa parantamista? Mikä kannustaa osallistumaan 

kilpailuun?  

 

- hyvä, että laatupalkintoa jatketaan, mutta sitä pitää kehittää ja nykymallin mukaista toimintaa ei 

pidä enää jatkaa, myös nimi pitää muuttaa 

- koulutuspolitiikan ohjaus väline, jonka avulla koulutuksen järjestäjät saavat tietoa siitä, mihin 

asioihin pitää kiinnittää huomiota 

- kilpailuun osallistuminen osa koulutuksen järjestäjän laadunhallinnan kehittämistä ja 

oppimisprosessia (oppimisprosessia korostettiin useammassa ryhmässä) 

o hyvä katsoa omaa toimintaa laadun silmälasien läpi 

o tuo esiin kokonaisuuden ja hakemuksen laatimisprosessissa oppii paljon; hakemisvaihe 

koettu voimaannuttavana ja ”pakottaa” pysähtymään ja tarkastelemaan omaa toimintaa 

o jatkuvan parantamisen väline ja mittari 

o kilpailuprosessi palkintoa tärkeämpi; laadunhallinnan parantamisen väline 

- hyvä osa ulkoisen arvioinnin kokonaisuutta, laajempi kuin vertaisarviointi 

o palauteraportti arvokas koulutuksen järjestäjille 

- sparrausta hakemuksen tekoon ”kannustusjoukoilta” (esim. aiemmin hakeneet), jotta 

kilpailuprosessin peikko pienenisi 

- ohjeistuksen konkretisointi; mikä keskeistä ja tärkeä tuoda esiin 

- salamyhkäisyyden lopettaminen ja esim. hakijoiden julkistaminen, läpinäkyvyyden ja avoimuuden 

lisääminen (tämä useammassa ryhmässä esitetty) 

- osallistumisesta voisi palkita, esim. palaute kilpailutoimikunnalta kaikille osallistujille (huomiot, 

suuntaviivat jne., kannustaisi osallistumaan) 

o uudessa mallissa kaikille osallistujille palautetta osallistumisesta: ”tehdystä työstä pitää 

saada palaute” 

- järjestelmää pitäisi pystyä keventämään, voi olla nykyinen raskas järjestelmä estää joitakin 

koulutuksen järjestäjiä osallistumassa kilpailuun (useammassa ryhmässä esitetty) 

- julkisella tunnustuksella iso merkitys koulutuksen järjestäjille, lisää brändiä, luotettava ja arvostettu 

ulkoinen arviointi, maine ja palkinto motivoivat 

- ammatillisen koulutuksen näkyvyyden ja imagon nosto ja koko Suomen brändi 

- avoimuus ja teemoittaminen nostaisivat kansallisen tason näkyvyyttä 

o 3 v aiemmin tietoon tulleet teemat vahvistaneet motivaatiota osallistumiseen 

 

2. Mistä laatupalkinnolla tulisi palkita? Palkitaanko laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, 

tuloksista, jostakin teemasta, laadunhallinnan toimivuudesta ja jatkuvan parantamisen kulttuurista vai 

jostain muusta?  

 

- tärkeää, että hakuvaiheessa kaikki tietävät kilpailun periaatteet ja tavoitteet. Mistä tuloksista 

palkitaan? Avoin, luotettava ja läpinäkyvä prosessi ja selkeys, mitä haetaan ja mistä palkitaan ja 

siitä palaute hakijoille. 

- tavoitteena että kaikki koulutuksen järjestäjät lähtisivät tähän mukaan. Olisi saatava mukaan 

järjestäjiä, jotka ovat kehittyneet heikosta lähtötilanteesta ja palkittava siitä. Toisaalta ei pidä myös 

unohtaa huippulaatua tekeviä. Eli tasoa saa myöskään laskea, ettei anneta väärää kuvaa 

laatutasosta. Laadun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii siihen panostamista. 

- palkinnon sijaan voisi puhua tunnustuksesta, laatuleimasta tmv. 



o tunnustuksen voisi jakaa useammille kuin kilpailuvoitot ja näin menestys toisi näkyvyyttä 

asiakasrajapintaan aiempaa useammille koulutuksen järjestäjille 

o tunnustus motivoisi osallistumaan ja parantamaan omaa toimintaa 

o tunnustus sekä tietyn tason saavuttamisesta että niille, jotka ovat tehneet parantamistöitä 

- laadunhallinnan näkyvyydestä koko organisaatiossa ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta 

- koulutuksen vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja palvelukyvykkyys: opiskelijoiden oppiminen ja 

työelämänäkökulma (työllistyminen, työelämän kehittyminen) 

- sekä prosessi ja sen kehittämisestä palkitseminen että lopputulos ja sen laadusta palkitseminen; 

nämä voisivat olla eri kokonaisuudetkin tai sitten molemmat samalla huomioitavia 

o toiminnassa tapahtuneet muutokset tulosten ohella (ainakin kahdessa ryhmässä esitetty 

idea); lähtökohdat mistä lähdetään liikkeelle, tavoitteet ja kuvaus, mitä saatu aikaan 

(tavoitteet ja tulokset tärkeitä kummatkin, nykyisin tulospuoli jäänyt vähäisemmälle) 

o kehittymisestä palkitsemisessa haasteellinen voi olla arvioinnin yhteismitallisuus; erilaisia 

sarjoja käyttöön -> sarjat kannustaisivat eri vaiheissa olevia hakemaan (tämä kahdessa 

ryhmässä esitetty idea) 

o oma kategoria huipuille ja oma kategoria edistyville (sisustipendi) 

o omat kategoriat isoille ja pienille koulutuksen järjestäjille – toisaalta koko ei ratkaiseva 

innovatiivisuudessa 

o sarjoja voitaisiin tuoda kilpailuun; esim. jokaiselle maakunnalle oma sarja 

o kansallinen kilpailu tärkeä, mutta siihen eri tasoja ja sarjoja 

- teemasta palkitseminen tukee kehittämistä ja rajattu teema toisi yhteismitallisuutta 

o teema-ajattelulla ajankohtaiset asiat esiin 

o teemat tulisi nousta laatustrategiasta (tämä kahdessa ryhmässä esitetty idea) 

o teemakohtainen hyvä, niin ei olisi niin laaja kuin esim. tänä vuonna 

o teemat edelleen hyviä, mutta ne myös rajoittavat hakijoita, kun katsotaan itselle sopivin 

teema ja lykätään hakemista 

- jatkuvan parantamisen kulttuurista palkitseminen myös keskeistä 

- palkitaan sellaisista asioista, joihin koulutuksen järjestäjä voi itse vaikuttaa (esim. työllistyminen 

haasteellinen) 

- laatupalkintokilpailu tulisi kytkeä laatustrategian toimeenpanoon 

o koulutuksen järjestäjä voisi asettaa kehittämistyön tavoitteen itse, ja arvioinnissa 

katsottaisiin miten on edetty ja mitä tuloksia on saatu aikaan ja viitekehyksenä olisi 

laatustrategian tavoitteet – onko tämä haastava vertailtavuuden ja yhteismitallisuuden 

näkökulmasta? 

o jos ei kilpailu vaan tunnustustyyppinen, niin voisi toimia malli, jossa oppilaitokset 

esittelevät omista lähtökohdistaan toimintaansa ja millaisia innovatiivisia ja hyviä ratkaisuja 

ovat toteuttaneet ja näistä palkitseminen, olennaista myös innovaatioiden levitettävyys 

sekä vaikuttavuus 

- kirkastettava eri arviointitoimintojen roolia, tehtävää ja tarkoitusta (OPH, OKM, Karvi) ja voisiko 

arviointeja yhdistää 

 

3. Miten laatupalkintokilpailu olisi vaikuttavinta ja tuloksellisinta toteuttaa niin, että se tukee koulutuksen 

järjestäjän pitkäjänteistä laatutyötä? Onko EFQM-malli toimiva viitekehys? 

 

- tärkeätä olisi saada laadunhallinnan kehittämisen alkuvaiheessa olevat mukaan 

o esim. ilmoittautuminen mukaan ilman hakemusta – haaste arvioinnin haasteellisuus ja 

hakemuksen laadinta myös toimii hyvänä kuvauksena ja perehdyttää aiheeseen 



- kilpailun sijaan tunnustus, niin ei olisi keskinäistä kilpailua vaan tunnustus hyvästä työstä 

o tunnustustyyppiseen voisi osallistua myös laajemmin koulutuksen järjestäjiä 

o pohdintaan, halutaanko määrällistä vai laadullista vaikuttavuutta (paljon osallistujia vai 

syvällinen palaute) 

- kevennystä toisi se, että hakemuksissa painotus teemassa, ei laadunhallinnan kokonaisuudessa 

- hakemusvaiheessa voisi ohjata vahvemmin tulosajatteluun; tulisi selvemmin kuvata se, mitä pitäisi 

raportoida 

- kilpailun lisäksi muita menetelmiä palkinnon/kunniamaininnan/laatuleiman jakamiseen 

o jos tunnustustyyppinen, niin voisi olla vapaammin määritelty hakemusaineisto 

o kilpailussa aineiston tarkka määrittely tarpeen 

- voitaisiinko rahapalkinnosta luopua ja käyttää se resurssi palautteen antamiseen koulutuksen 

järjestäjille hakemuksesta 

- kannustavuutta, jotta tunnistetaan kehittämiskohteita, ei ainoastaan tuloksista palkitsemista 

- palautteen antaminen kaikille kilpailuun osallistuneille vahvistaisi osallistuneiden organisaatioiden 

oppimista (tämä tuli esille useammassa ryhmässä) 

o palautetta laatupalkinnon tärkein asia koulutuksen järjestäjille. Se palvelee parhaiten 

koulutuksen järjestäjän kehittymistä ja koko henkilöstö saa silloin tiedon tuloksista. 

- kilpailuprosessi läpinäkyväksi ja selkeäksi ja laatupalkinnon roolin ja merkityksen avaaminen, myös 

suhde vaikuttavuusrahoitukseen selkeäksi 

o hakijoiden määrän voisi julkistaa ja kehittämisyhteistyön näkökulmasta myös nimet 

- työmäärä iso, ehkä etähaastatteluilla kevennystä, toisaalta havainnotkin tärkeitä 

- muiden arviointien tulosten hyödyntäminen (Karvi, itsearviointi, vertaisarviointi jne.) 

- miten arvioinnissa voitaisiin hyödyntää kumppanuussuhteita enemmän? 

- tulosten kuvaamisessa kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen (Koski, palautejärjestelmät, 

Vipunen), ottaen huomioon, että ei kata kaikkia koulutusmuotoja, esimerkiksi Valma- ja Telma -

opiskelijat eivät ole valtakunnallisten opiskelijapalautekyselyjen piirissä 

- menetelmänä voisi olla itsearviointi, eli kuvaus hakemuksen teosta ja lisäksi ulkoinen arviointi 

o voisiko ulkoista arviointia tehdä myös vertaisarviointina, jolloin varmistettava 

vertaisarvioijien osaaminen 

o koulutuksen järjestäjillä jo paljon laatuosaamista, koulutuksen järjestäjien pitäisi tehdä 

enemmän vertaisarviointia 

o laatupalkintokilpailusta saatu laatuleima on arvokkaampi kuin vertaisarvioinnissa saatu 

- EFQM toimii edelleen ja tukee koulutuksen järjestäjien sisäistä laatutyötä 

o kattaa hyvin koulutuksen järjestäjän keskeiset toimet 

o on ollut toimiva viitekehys ja sopii laadunhallintaan ja jatkuvaan kehittämiseen 

o yksi selkeä malli, jossa on kriteerit, joilla voidaan arvioida ja verrata toimintaa 

o uusi EFQM edellyttää paljon konkretisointia, vanha ollut konkreettisempi 

o uusi EFQM linjassa laatustrategian kanssa 

o jos nyt lopetettaisiin EFQM-mallin käyttö, voisi se aiheuttaa sekaannusta kentällä, koska 

siihen on nyt vuosia peilattu omaa toimintaa 

- EFQM, CAF tai muuta ei välttämättä tarvita taustalle, jos lähdetään liikkeelle enemmänkin 

koulutuksen järjestäjien oman työn kuvauksesta; vapaamuotoinen ja yksinkertainen kuvaus mitä ja 

miten tehty ja siitä tunnustus 


