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Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan 
kansallinen koordinaatiopiste
• Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena 

koordinaatiopisteenä (Quality Assurance National Reference Point – NRP) ja 
kehittää laadunhallintaa yhteistyössä eurooppalaisen EQAVET-laatuverkoston ja 
kansallisten koordinaatiopisteiden kanssa. 
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Koordinaatiopisteen hankkeet 2019-2021

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laadunhallinnan-
koordinaatiopisteen-projekti-2019-2021
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laadunhallinnan-koordinaatiopisteen-projekti-2019-2021
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Aktiviteetin tiivistelmästä 

• The focus is on how to inform all actors in the process about flexible individual 
learning pathways and how to support the implementation process and how to 
establish a monitoring system and how to review the process. 

• This activity is focused on the personalizing only during the study time. 

20/12/2019 Opetushallitus 5

Marraskuu 2019 (A1)  - elokuu 2020 (A1)- marraskuu 2020 (A2)



EQAVET 2018 projekti – aktiviteetti 1 ja 2

Ensimmäinen työpaja (2 pv) + verkkotapaamiset 2019

• Luodaan yhteinen ymmärräys siitä, mitä on yksilöllisten joustavien opintopolkujen ja 
henkilökohtaistamisen laatu sekä mitkä ovat kriittisiä pisteitä menestykseen.

• Luodaan ohjaus- ja tukimateriaalia opettajakorkeakouluille siitä, mitä on 
henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen laatu ja laadunvarmistaminen. 
(Power Point slides)
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EQAVET 2018 projekti – aktiviteetti 1 ja 2

Toinen työpaja (2 pv): Ohjaus- ja tukimateriaalia koulutuksen järjestäjille, etenkin
opetushenkilöstölle, 1/2020
• ”Opas opetushenkilöstölle henkilökohtaistamisesta ja joustavien yksilöllisten 

opintopolkujen toteuttamisesta ja niiden seurannasta ammatillisessa 
koulutuksessa.” (Guide - 1000 copies)

Webinaari (2 h) henkilökohtaistamisesta ja yksilöllisistä joustavista opintopoluista, 
3/2020

Kolmas työpaja (2 days) 6/2020 tuotosten viimeistely 01/07-15/09/2020
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EQAVET 2018 projekti – aktiviteetti 1 ja 2

• Työpaja (1 pv) 

• Video työelämälle henkilökohtaistamisesta ja yksilöllisistä joustavista
opintopoluista – työelämässä oppimisen näkökökulma

• työelämäryhmä ja koulutuksen järjestäjät – opiskelijat?

• Levitysmateriaalia koko aktiviteetista 1, kuten esite

• Aktiviteetti 2: Loppuvuosi 2020 seminaari joustavien yksilöllisten opintopolkujen 
laadunvarmistuksesta ja seurannasta tulosten levittämiseksi.
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Pohjustus
• Opetushallituksen on tarkoitus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta 

henkilökohtaistamisprosessin toimeenpano –selvitys 
• Koota tietoa mm. seuraavista asioista:
• Onko opiskelijoiden opintopolut yksilöllistetty?
• Miten henkilökohtaistamisprosessiin liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja 

toteutetaan
• Millaisia menettelytapoja henkilökohtaistamisprosessissa käytetään
• Millaisia kokemuksia oppilaitosjohdolla, opetus- ja ohjaushenkilöstöllä, työelämän 

edustajilla ja opiskelijoilla on henkilökohtaistamisprosessista?
• Miten henkilökohtaistamisessa on onnistuttu?
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Pohjustus

• Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta 
ammatillisessa koulutuksessa – OPH 7/2018 raportti –Henkilökohtaistamisen 
mahdollistaminen

• ”Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen suunnittelulla 
tähdätään laadukkaaseen toimintaan, joka tässä hankkeessa ymmärretään 
toimintana, joka on säädöstenmukaista, asiakaslähtöistä ja 
osaamisperusteista.” 
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Pohjustus

• Hanketoiminta – kuten parasta hankkeet, laadunhallinnan hankkeet

• Strategiarahoitus

• Koulutuksen järjestäjien toimintatavat!
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TEAMS
• Työryhmän työskentelyaslusta – työpajojen materiaalit + hyvät käytännöt

• Keskustelualusta – kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia – työpajassa sekä koko 
projektin ajan
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Työpajatyöskentely



Pienryhmätyöskentely, päivä 1



Tavoitteet 21.11 työpajatyöskentelyyn 

Pohditaan, mitä aihepiirejä lähdetään huomenna syventämään

TEAMS + Seinätaulut – voi käydä kirjaamassa henkilökohtaistamisen esim. haasteita ja 
onnistumisia

• Tutustukaa taustamateriaaleihin

• Ryhmässä koonti fläpeille
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Defining the excellent quality. Creating a shared understanding of what the quality of individual study pathways and personalization are and what are the critical points for the success. 



Pohdittavat asiat
Keskeisenä teemana laatu

Mitä on laadukas henkilökohtaistaminen – yksilölliset joustavat opintopolut?

• Mitkä ovat eri toiminnot yksilöllisissä joustavissa opintopoluissa (OKM kaavio) -
Mitkä toiminnot ovat “kriittisiä”, mitä tulisi seurata?

• Keitä ovat eri toimijat henkilökohtaistamisessa ja mitkä ovat heidän roolit –
vaikutus laatuun?
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mitkä asiat pitää olla kunnossa



Pienryhmätyöskentely, päivä 2



21.11. työpajailujen nostoja

Laadukas henkilökohtaistaminen =

• ”Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen suunnittelulla tähdätään 
laadukkaaseen toimintaan, joka tässä hankkeessa ymmärretään toimintana, joka 
on säädöstenmukaista, asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista.” - Osaamisen 
osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa 
koulutuksessa – OPH 7/2018 raportti

• EILISISTÄ TYÖPAJAILUISTA: Tavoitteet saavutetaan: asiakkaat, talous, henkilöstö, 
prosessit 
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21.11. työpajailuista nostoja

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisen hankkimisen ja 
osoittamisen suunnittelu, osaamisen osoittaminen ja arviointi – näissä 
seurattavia kohteita 

• Eri roolit opiskelijan ympärillä henkilökohtaistamisessa – ja heidän osaaminen –
osaamisen varmistamisen hyvät käytännöt!
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Laadukas henkilökohtaistaminen opintojen aikana -
Yksilölliset joustavat opintopolut – tähän pyritään

• Asiakkaat (opiskelija ja työelämä) tyytyväisiä

- Hankitaan vain puuttuva osaaminen, osaaminen 
hankkimisen tavat

• Prosessi on asiakaslähtöinen, osaamisperusteinen ja 
säädösten mukainen

- selkeä ja niiden mukaisesti toimitaan – niiden jalkauttaminen 
esim. pedapajoissa (joissa opettajat ja pedagogiset vastaavat) -
palapalalta asioiden haltuunotto 

• Opetus, ohjaus- ja tukihenkilöstö- osaaminen on 
riittävää ja henkinen hyvinvointi

- Opettajien osaamisen varmistaminen on kriittistä

• Talous kunnossa– nopeus/aika, työllistyminen, jatko-
opinnot (palaute)
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BSC -Balanced Scorecard

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ryhmä pohtii onko laadunvarmistamisen keinoja vai laadunhallinnan osia (seuranta –arviointi)(prosessi – dokumentaatio, vilma, tiimityöskentely)
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Rajaukset - Opiskelun aikainen henkilökohtaistaminen 531/2017 5 luku Henkilökohtaistaminen (tunnistaminen, tunnustaminen - osaamisen osoittaminen ja arviointi)Asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa henkilökohtaistamisprosessilla on keskeinen rooli, sillä prosessi kattaa toimenpiteitä, jotka liittyvät    opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseenpuuttuvan osaamisen hankkimiseen osaamisen osoittamiseen ja arviointiinohjaukseen ja tukitoimiin. Henkilökohtaistamisprosessi sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). 



Parityöskentely + ryhmätyöskentely

• Roolit henkilökohtaistamisessa?

• Tarvittava osaaminen rooleissa?

• Miten osaaminen varmistetaan?

20/12/2019 Opetushallitus 22



Jatkotyöskentely

• Materiaaleja TEAMSiin

• Skype tammikuu (lähetetty kalenterikutsu)

• Toinen 2. päiväinen paja helmikuu/maaliskuu Oulu (lähetetty kalenterikutsu)

• Webinaari huhtikuu pvm (sovitaan Oulussa)

• Kolmas työpaja kesäkuu Tampere (lähetetty kalenterikutsu)
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Kiitos
Inga Sihvo
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus
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