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Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen
laadunhallinnasta
Laatuhankkeet vuonna 2010:
•

Laatupalkinnot (ammatillinen koulutus, kansalaisopistot) ja
niihin liittyvien hyvien käytäntöjen levittäminen, mm. esitykset
ja julkaisut

•

Laadunhallintasuositus ja sitä tukevien menetelmien ja
työvälineiden kehittäminen koulutuksen järjestäjien
laadunhallinnan tueksi.
* vertaisarviointi
* työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien
käytäntöjen siirtäminen

•

Toimiminen ja vaikuttaminen aktiivisesti laadunhallinnan
eurooppalaisessa yhteistyössä (mm. EQARF verkosto).
Kansainvälisessä yhteistyössä kehitetään laadunhallinnan
innovatiivisia menetelmiä, opitaan hyvistä käytännöistä ja
levitetään niitä.
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Laatuhankkeet vuonna 2010
•

•

•

•

Laatuverkoston kansallinen yhteyspiste (QANRP) ja siihen
liittyvät tehtävät.
Kansallinen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan
verkosto.
KESU
Ammatillisen koulutuksen laatustrategian laadinta – työ
alkoi vuoden 2010 alussa.
Laadunhallinnan sivusto (ml. laadunhallinnan kansallinen
yhteyspiste) – ed. mainittuja tehtäviä tukemaan
Maksullisten palvelujen tuottaminen koulutuksen ja
opetuksenjärjestäjille ja oppilaitoksille laadunhallinnasta ja
laadun arvioinnista (liittyen ed.)

•
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus
Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena

TOTEUTUS

Koulutuksen järjestäjä käyttää monipuolisesti
erilaisia arviointimenetelmiä ja -tietoja toimintansa
kehittämisessä.

Koulutuksen järjestäjä
•
•

•
•
•

kerää ja analysoi arviointitulokset ja muut palautetiedot.
hyödyntää muissa arvioinneissa saatuja arviointituloksia, esim. kansallisten
arviointien tuloksia.
teettää toiminnastaan ulkoisen arvioinnin vähintään kerran kolmessa
vuodessa.
kehittää toimintaansa sisäisten auditointien avulla.
tekee yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa esimerkiksi
toteuttamalla keskinäistä benchmarkingia ja vertaisarviointia.
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Vertaisarviointi
•
•
•
•
•
•

Kansalliset arviointialueet ja –kriteerit vertaisarviointiin
ammatillisessa peruskoulutuksessa.
Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit näyttötutkinnon
järjestämiseen ja valmistavaan koulutukseen
Vertaisarviointi ESR-hankkeissa ym.
Pilotti vertaisarvioinnista TOI-hankkeissa
Pilotti eurooppalaisesta vertaisarvioinnista (Suomen ja Itävallan
laadunhallinnan yhteyspisteet
Hankkeiden kriteeristöt
•
Esim. hankkeiden hallinnointiin, työpaikkaohjaajakoulutukseen
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Leonardo projekti ”Peer Review Impact”
Projektin kesto
1.10.2009 – 30.9.2011
Partneriorganisaatiot: 9 partneria viidessä eri maassa
Opetushallitus (FNBE), koordinaattori, CP Suomi
Keuda, Suomi
Tampereen ammattiopisto, Suomi
Öibf, CP, Itävalta
Hohere Technische Bundeslehranstalt Steyr, Itävalta
Hansagi Ferenc Vendeglatoipari es Idegenforgalmi Szakiskola es
Szakkozepiskola, CP ja OP, Unkari
ISFOL, CP, Italia
University of Twente, CP, Hollanti
ROC Aventus, Hollanti
2 ulkopuolista experttiä
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Leonardo projekti ”Peer Review Impact”
Päätuotteet
•
•
•
•

•

Raportti vertaisarviointien vaikuttavuudesta
Opas, joka sisältää ohjeita vertaisarviointien vaikuttavuuden
edistämiseksi
Opas vertaisarviointien seurantaan ja arviointiin
Koulutuksen järjestäjille tarkoitettu seminaari tai työpaja siitä,
miten opasta vertaisarvioinnin vaikuttavuuden edistämiseksi
voitaisiin käyttää.
Tulosten levittämisstrategia

Lisätietoja: leena.koski@oph.fi ja annikki.hakkila@oph.fi
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Llnkkejä

www.oph.fi/normit ja ohjeet/laadunhallinnan
tuki/vertaisarviointi
www.peer-review-education.net
www.oph.fi/ammatillinenesr
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Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen
hyvien käytäntöjen siirtoon
WBL-TOI MANUAL Manual for planning of work-based learning
– transfer of innovations

•
•
•

•

Innovaatio voi olla muualla hyväksi havaittu käytäntö, joka on
uusi ainakin kohdeorganisaatiolle tai yksikölle.
Innovaatioiden siirto on muutosprosessi.
Prosessi sisältää mm. vanhasta luopumisen, hyvän
käytännön kontekstista riippumattomien piirteiden
tunnistamisen ja hyvän käytännön juurruttamisen uuteen
toimintaympäristöön.
Käsikirjassa kukin hyvän käytännön siirtoprosessin
suunnitteluvaihe avataan tarkemmin.
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Mitä hyötyä on käsikirjasta?
•
•
•
•
•
•

•

saada apua innovaatioiden siirrossa
löytää työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä
löytää tukea siirtoprosessin toteuttamiseen
saada ideoita erilaisista hyvien käytäntöjen siirtotavoista
löytää työvälineitä
löytää perusteluja siihen, miksi työpaikalla tapahtuvan
oppimisen hyviä käytäntöjä kannattaa siirtää ja mitä lisäarvoa
tämä tuottaa
säästää aikaa
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Kappale 1:Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jatkuva
parantaminen - innovaatioiden siirto ja sen vaiheet
•
•
•
•

•

Esitellään projektissa valittuja lähtökohtia kehittämistyölle
Mitä työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla?
Mitä innovaatio on ja mitä innovaation siirto ja työpaikalla
tapahtuvan oppimisen hyvä käytäntö voivat tarkoittaa?
Miten innovaation siirtoprosessia parannetaan käyttäen
eurooppalaista laadunvarmistuksen viitekehystä (EQAVET)?
Miten muutosprosessia johdetaan?
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Innovaatio ja sen siirto
•

•

•

Innovaatio on uusi idea, sen soveltaminen käytännön tilanteisiin
ja näiden molempien tuottama lisäarvo hyödynsaajille.
Innovaation siirto tarkoittaa uuden idean tai hyvän käytännön
ottamista käyttöön ja soveltamista sen kehittäneen tahon lisäksi
muissa organisaatioissa ja täten lisäarvon tuottamista.
Innovaation siirrossa on aina kyse kaikkien siihen osallistuvien
keskinäisestä oppimisprosessista, jossa myös hiljaisella tiedolla
on merkittävä asema.
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Innovaatio ja sen siirto
•

•

•

Käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi edellyttää
prosessista hyötyvien tahojen ottamista mukaan alusta alkaen
siirtoprosessin eri vaiheisiin sekä sellaisten tukipalvelujen
suunnittelua, jota tarvitaan varmistamaan työpaikalla
tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön onnistunutta siirtoa.
Käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi perustuu prosessiin
osallistuvien ja siitä hyötyvien tahojen vuorovaikutukseen.
Innovaatio voi olla muualla hyväksi havaittu käytäntö, joka on
uusi ainakin kohdeorganisaatiolle tai yksikölle.
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Planning

Siirtoprosessin suunnittelu ja
sen eri vaiheet on kuvattu
Implementation

Feedback
and
procedures
for Change
Assessment
and
evaluation

Implementation

Feedback and procedure for
change

Käsikirjassa on lisäksi
erilaisia työvälineitä
innovaation siirtoprosessin
suunnittelun eri vaiheisiin
Esim. Eri vaiheissa keskeiset
kysymykset
Esimerkki

Assessment and evaluation

Työssäoppimisen hyvän käytännön siirron suunnittelu ja
eurooppalainen laadunhallinnan viitekehys (EQAVET)
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Kappale 2:Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien
käytäntöjen siirtoprosessin suunnittelu
•
•
•
•
•

•

Yleiskatsaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien
käytäntöjen siirtoprosessiin
Miten analysoidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen
muutostarpeet?
Miten tunnistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvät
käytännöt?
Päätös työpaikalla tapahtuvan oppimisen siirrosta
Miten suunnitellaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän
käytännön siirto
omaan organisaatioon?
Miten suunnitelmaa innovaation siirrosta toteutetaan,
arvioidaan ja parannetaan?
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen
siirto

Paine muuttaa
työpaikalla
tapahtuvaa
oppimista

Toteutus

Kyllä
Ei

Päätös
Analyysi
muutostarpeesta
ottaen huomioon
organisaation tilanteen

Kyllä

Palaute- ja
muutosprosessit
Arviointi

Työpaikalla
tapahtuvan
oppimisen hyvien
käytäntöjen
etsiminen

Yleiskuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirrosta.

Miten hyvästä käytännöstä voidaan ”karsia”
organisaation erityispiirteet ja juurruttaa käytäntö
omaan organisaatioon?
•
•
•

•

•
•

Mitkä ovat käytäntöjen yleisluonteiset piirteet?
Mitkä ovat näiden piirteiden säilyttämisen edellytykset
organisaatiossa?
Mitä pitäisi siirtää omaan organisaatioon?
•
Hyvä käytäntö voi osoittautua huonoksi ja
toimimattomaksi omassa organisaatiossa.
Miten hyvän käytännön yleisluonteiset piirteet huomioon
ottaen juurrutetaan valittu hyvä käytäntö omaan
organisaatioon?
Mitkä olivat siirtoprosessin hyviä käytäntöjä?
Miten muutosta johdetaan?
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Hyvän käytännön siirto ja muutosjohtaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuka johtaa siirtoprosessia?
Miten sitoutuminen/ajattelutapa on muuttunut organisaatiossa?
Miten muutosagentit on tunnistettu?
Miten muutosvastarintaa on hyödynnetty?
Miten on mahdollista irtautua organisaation rakenteesta?
Jos tarpeellista, miten edellisen organisaation kulttuuriset esteet
ovat voitettavissa?
Mitä resursseja siirtoa varten tarvitaan?
Kuinka paljon aikaa siirto vaatii?
Milloin toteutetaan?
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Hyvän käytännön siirto ja muutosjohtaminen
•
•
•
•
•

Mitkä ovat siirron kriittiset pisteet? On tärkeää tunnistaa kriittiset
pisteet ja löytää työvälineet niiden seurantaa varten.
Miten johto tukee, kannustaa siirtoprosessia ja on sitoutunut
sen läpiviemiseen?
Miten riippuu yksilöiden motivaatio, edellytykset ja osaaminen
innovaation vakiinnuttamiseksi organisaatiossa?
Miten varmistetaan oikea-aikainen ja täsmällinen tiedottaminen
siirtoprosessista?
Miten siirtoprosessin suunnittelun laatu voidaan varmistaa?
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Kappale 4:Laadun varmistaminen ja kehittäminen
työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien
käytäntöjen siirtoprosessissa
•
•
•

Erilaisia lähestymistapoja siirtoprosessin laadunvarmistukseen
Miten suunnitteluprosessin laatua varmistetaan, arvioidaan ja
parannetaan?
Tärkeää muistaa (muistilista)

•

Liitteet: työvälineitä
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