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Ammatillisen koulutuksen laadun varmistus uusissa koulutusta
koskevissa eurooppalaisen yhteistyön strategisissa puitteissa (ET
2020, hyväksytty neuvostossa toukokuussa 2009).
Neuvoston päätelmissä yksilöidään välittömät painopistealat vuosille
2009–2011 ja seuraavat pitkän aikavälin strategiset haasteet tulevalle
vuosikymmenelle:
Tehdään elinikäisestä oppimisesta ja oppijoiden liikkuvuudesta totta.
Parannetaan koulutuksen tarjonnan ja tulosten laatua ja tehoa.
Edistetään tasapuolisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.
Tehostetaan innovointia, luovuutta ja yrittäjyyttä kaikilla koulutuksen
tasoilla.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista pidetään yhtenä keskeisenä
tekijänä pyrittäessä välttämään kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen
ja koulutuksen keskeyttämiseen liittyviä ongelmia.
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Mikä hanke ja miksi?










Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien suunnittelukäytäntöjen
siirtäminen ja siirtoprosessin laadunvarmistus ammatillisen
koulutuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä (EQARF).
Leonardo-hanke, 1.11.2008 – 30.11.2010.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on kehitetty laajasti ja
Suomessakin on toteutettu lukuisia erilaisia kehittämisprojekteja
vuoden 2000 jälkeen.
Hyviä käytäntöjä on koottu julkaisuihin sekä tietokantoihin.
Hankkeiden tulosten käyttöönotto muissa kuin kehittäjien
organisaatioissa on todettu vähäiseksi - monesti tulokset jäävät
vain projektissa toimineiden käyttöön.
Perusteluksi on esitetty, että innovaatiot ja hyvät käytännöt ovat
vahvasti sidoksissa toimintaympäristöön, johon ne on luotu.
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Hankkeessa mukana
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Mitkä ovat tulokset?







Päätulos: manuaali, joka sisältää kuvaukset
prosessista, kriittiset pisteet ja EQARFin
viitekehyksessä perusperiaatteet siitä, miten
työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvät
suunnittelukäytännöt siirretään toiseen kontekstiin.
Muita tuloksia:
Hyvien käytäntöjen siirto partnereiden välillä
Hyvien työpaikalla tapahtuvan oppimisen
suunnitteluvaiheen käytäntöjen dokumentointi
Kansalliset siirtostrategiat partnerimaissa
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Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen
eurooppalainen viitekehys (EQARF).
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Mitä ovat innovaatio ja innovaationsiirto?
•

•
•
•
•

Innovaatioilla halutaan saada aikaan myönteisiä muutoksia ja
edistää sekä kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen
suunnitteluprosesseja.
Innovaation ei tarvitse olla kaikille uusi – riittää, että yksilö,
toinen yksikkö tai organisaatio pitää sitä uutena.
Innovaation siirtoprosessissa toteutetaan samanaikaisesti
sekä itse käytäntö että sen soveltaminen uuteen ympäristöön.
Hyvien käytäntöjen siirto on aina oppimisprosessi, jossa myös
hiljaisella tiedolla on merkittävä asema.
Käytännön siirtäminen onnistuu yleensä paremmin, jos se
toteutetaan järjestelmällisesti ja jos kaikki innovaation
päätöksentekoprosessin vaiheet on otettu huomioon.
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Yleiskuvaus työoppimisen hyvien käytäntöjen
siirtoprosessista
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Miten hyvästä käytännöstä voidaan karsia
organisaation erityispiirteet?
WBL-TOI Manuaalissa kuvataan vaiheet ja prosessit, joita tarvitaan
suunniteltaessa hyvän käytännön (esim. opiskelijoiden hyvä
ohjauksen suunnitelma) mukauttamista omaan organisaatioon.
Karsittaessa tarkastellaan seuraavia näkökohtia:
1. → Mitkä ovat käytäntöjen yleisluonteiset piirteet?
2. → Mitkä ovat näiden piirteiden säilyttämisen edellytykset
organisaatiossa?
3. → Mitä pitäisi siirtää omaan organisaatioon?
4. → Mitkä olivat siirtoprosessin hyviä käytäntöjä?
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Miten muutosprosessia hallitaan?
•

•

•

•
•
•

Organisaatiossa innovaation siirtoprosessi aloitetaan
tunnistamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistarpeita
tai etsimällä organisaation ulkopuolelta innovaatiota.
Tällöin prosessinhallinta tarkoittaa kaikkia onnistuneen
muutosprosessin tehostamisen ja laadun varmistamisen
edellyttämiä toimia.
Muutoksenhallinta on järjestelmällinen tapa käsitellä muutoksia
sekä organisaatio- että yksilötasolla. Muutoksenhallinta edellyttää
huolellista suunnittelua ja toteutusta sekä henkilöiden kuulemista.
Muutoksiin pakottaminen aiheuttaa yleensä ongelmia.
Muutosten tulee olla realistisia, mitattavia ja saavutettavissa
olevia.
Yksi muutoksenhallinnan keskeisiä menestystekijöitä on
pedagoginen johtajuus.
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Hyvän käytännön siirtoprosessin kriittiset pisteet
(Kotter, 2002)












Muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen
Muutosta ohjaavan tiimin perustaminen
Selkeän vision muodostaminen
Muutosviestintä
Toiminnan mahdollistaminen:
Poistetaan esteet, varmistetaan johdon rakentava palaute ja monipuolinen tuki –
tunnustetaan edistyminen ja saavutukset ja niistä palkintaan.
Lyhyen aikavälin onnistumiset:
Asetetaan helposti saavutettavia välitavoitteita. Pidetään aloitteiden määrä kurissa.
Päätetään käynnissä oleva vaihe ennen seuraavan aloittamista.
Muutoksen vakiinnuttaminen:
Ruokitaan ja rohkaistaan päättäväisyyttä ja sitkeyttä. Muutoksen jatkuvuus:
kannustetaan raportoimaan säännöllisesti edistymisestä ja korostetaan jo
saavutettuja tavoitteita ja tulevia välitavoitteita.
Muutoksen juurruttaminen: Vahvistetaan onnistuneen muutoksen arvoa
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Siirtoprosessin erilaisia laadunvarmistusmenetelmiä









Hyvien käytäntöjen onnistunut siirto kattaa sen vaikuttavuuden
arvioinnin ja laadun varmistuksen sekä yksittäisenä prosessina että
osana organisaation tai ammatillisen koulutuksen järjestäjän
toimintaympäristöä.
Yksi tapa suunnitella, toteuttaa ja mitata prosessin laatua on asettaa
sille organisaation tavoitteista johdettuja vaatimuksia.
Erittäin tärkeää on tunnistaa siirtoprosessin kriittiset kohdat.
Vaatimukset muunnetaan erityisiksi laatuindikaattoreiksi, joita
organisaation on mitattava jatkuvasti.
Työssäoppimisen laatu voi esimerkiksi tarkoittaa opetussuunnitelmien
ja yksittäisten oppijoiden tai muiden edunsaajien tavoitteiden
saavuttamista. Siirtoprosessin onnistumista tarkastellaan suhteessa
prosessin tavoitteisiin.
Hyvän käytännön siirtoprosessin laadun varmistus kohdistuu myös
hyvän käytännön tunnistamiseen, analysointiin ja valintaan.
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Mitä tänään opin?
Kiitoksia aktiivisuudesta!
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