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mukana olleiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa

QualiProSecondHand:in kumppanit
 die umweltberatung








Wien
Itävaöta
RREUSE
Bryssel
Belgia
Jordanka Andreeva - Smoljan
Madan
Bulgaria
Tervatulli Ltd
Oulu
Suomi
CPI (Centre of the Republic
Ljubljana
of Slovenia for VET)
Slovenia
Coleg Morgannwg
Pontypridd
UK
Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V. Berliini
Saksa
Qualifizierungs- und
Dresden
Saksa
Arbeitsförderungsgesellschaft
Dresden mbH

QualiProSecondHand II:in kumppanit II
 RepaNet


RESSOURCES




Technology Transfer Office –
University Sofia
Kaarina Työttömät ry



Technical School Centre Nova Gorica



Qualifizierungs- und
Arbeitsförderungsgesellschaft
Dresden mbH

3

Graz
Itävalta
Namur
Belgia
Sofia
Bulgaria
Kaarina
Suomi
Nova
Gorica
Slovenia
Dresden
Saksa

Johanna Leutgöb
Angelika Hackel
Paolo Ferraresi
Sergio Michelini
Jordanka Andreeva
Ivanka zur Oven
Annukka Jarva
Saila Lampela
Darja Starkl
Tony Hitchins
Martin Koch
Ulrike Markmann
Christiane Buhle

Gertrud Adensamer
Etienne Daloze
Kamen Moutafov
Juha Palin
Neza Pavzin
Blaz Weber
Ulrike Markmann

1

Johdanto

Alkuperäisen Leonardo projektin “QualiProSecondHand” taustan tavoitteita, jossa
analysoitiin eurooppalaista välityömarkkinointa ja sen työllisyyttä ja laaturakennetta,
jotta voitaisiin kehittää sekotrikohtaista laadunkehittämistä tai aloitteellista koulutusta,
pyritiin lisäksi luomaan ehdotelmia jälleen ja aloitusohjelmille laatukoulutuksen
käsitteellistämiselle. Suositellut laatustandardit ovat kehitetyt läheisessä yhteistyössä
7 kumppanimaan kanssa (saksa, Itävalta, Belgia Suomi, UK, Slovenia ja Bulgaria) ja
jokaisen
kanssa
on
käyty
tiiviit
keskustelut
sekoritkohtaisista
erityisammattikysymyksistä. Laatustandardien kehittämisen taustalla mahdollisten
sektorikohtaisten tai luomisen aloitteellisten koulutusjärjestelmien ovat analyysit,
jotka perustuvat työprosesseihin ja tehtäviin, käytyihin keskusteluihin sekä eri
asiantuntijoiden näkemyksiin kussakin sektoreissa. Käytetyt ITB (Tekonologian ja
koulutuksen instituutti, Bremenin yliopisto) eli projektikoordinaattorin kehittämät
koulutukselliset tieteelliset tutkimusinstrumentit mahdollistavat operationaalisten
rakenteiden, työlomakkeiden, prosessien ja tehtävien yksityiskohtaiset analyysit siten
että työvaatimusten ja koulutustarpeiden tarkka kuva voidaan piirtää yritykselle.
Operationaaliset
analyysit
mahdollistavat
paitsi
sektorikohtaiset,
työprosesssipohjaiset laatuprofiilit, myös alustavat mahdollisille tulevaisuuden
laatukoulutukselle. Näihin arviointeihin perustuen tässä esitetyt laatustandardit (kts.
luku 3) voidaan kehittää. Tässä yhteydessä on mainittava, että se on vain suositus,
joka pitäisi ottaa huomioon kehitettäessä sektorikohtaista laaduntamista tai
alkuvaiheen koulutusta (joka täytyy kehittää ja saattaa täytäntöön jatkoprojektissa).
Ajatellen tulevaisuuden lopullisen rakenteen ja sisällöllisen laaduntamista tai
alkuvaiheen koulutusta, yksikölliset laatustandardit pitäisi pystyä lopulta optimoimaan
ja saattaa loppuun.
Koska termit “laatu” ja “laatustandardit” ovat laaja-alaisia ja niiden merkitysten sisällöt
vaihtelevat maittain sekä sektoreilla, esittelemm ensin luvussa 2 käsitemääritykset
näille käsitteille. Viimeisessä luvussa esitellään Euroopan-laajuisen laaduntamisen
yhtenäistämisen / kouluttamisen tarve.
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Käsitteiden laatu ja laatustandardien määrittely

Laatu (lat. qualitas = laatu, ominaisuus, tila) mukaan DIN EN ISO 9000:2005
haettava laatujohtamiselle asetettava standardi voidaan määritellä “asteeksi, jossa
oleelliset haluttavat ominaisuudet vastaavat vaatimuksia”. Määritelmä syrjäyttää
aiemman DIN EN ISO 8402:1995-08 standardin laadunhallinnasta. Tämän jälkee
laatu määritellään “yksikön ominaisuuksien totaaliteetiksi, jossa sopivuus,
identifoinnit ja vaatimukset kohtaavat kysynnän”. Yksiköt ovat tuotteita, palveluita,
konsepteja, desingneja, ohjelmia, työprosesseja, proseduureja ja prosesseja.
Vaikka termi “laatu” sinänsä ei sisällä luokittelua, se liitetään jokapäiväisessä
keskustelussa arvottavaan tapaan. Laatu ymmärretään määrällisen vastakohdaksi
(määrällinen ei ole sama kuin laatu). “Laatu” todellisuudessa kuvaa vain
laatuominaisuuksien määrää ja siten se ilmaisee mitattavia arvoja tai
määreellisyyksiä. Fraasi viittaa kuitenkin siihen, että yleiskielessä laatu on usein
synonyymi yksikön arvolle. Näin ollen puhutaan usein “hyvästä” tai “pahasta”. Onko
asiakas esim. ostamassa tuotetta tai palvelua, joka täyttää sen tarkoituksen ja tähän
liittyen puhutaan “hyvästä laadusta”. Onkin vaikeaa ymmärtää tätä
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markkinatutkimuspohjaista,
yksiselittäistä
laatumääritteelyä,
koska
laadun
ymmärtäminen voi vaihdella suurestikin yksilöittäin. Talouselämän monilla alueilla
laatutermi on jo sisäänajettu yleiseksi arvon mittariksi. Alueilla, joilla laatu on
määrällisesti mitattavissa ,puhutaan teknisestä laadusta. Tällöin laatu on nähtävissä
todellisen ja suunnitellun tilana, joissa tarpeet ja odotukset täyttyvät. EN ISO
9000:2005 normiston määritelmän mukaan “laatu” määrittää sisällön tuotteille (esim.
tavarat, palvelut, ja konseptit) siten, että ne vahvistavat vallitsevat vaatimukset.
Tärkeää ISO 9000 sertifikaatin laatumääritelmässä tuotteiden osalta eivät ole laadun
hinta eikä käytettyjen materiaalien laatu. On tärkeää, että tuotteiden vaatimukset
täytetään. Tämä pitää sisällään sekä obejktiivisesti mitatut ohjeistusten vaatimukset
ja luonteenpiirteet että asiakkaiden subjektiivisten odotusten täyttäminen.
Kainsainvälisen Elektroniikka komission (IEC) mukaan laatu on tarkkailtujen
ominaisuuksien ja esimääriteltyjen tarkasteluyksiköiden kysynnän kohtaanto.1
Liittyen laatutermin ammattipohjaiseen koulutuksen ja valmennuksen tarkasteluun,
laatu on nähtävissä yhtälailla tässä kontekstissa. Voidaan puhua hyvästä laadusta,
jos kiinteät vaatimukset laadutamisen mittaamiseen täytetään sekä tietyt tavoitteet ja
ominaisuudet saavutetaan. Laatuun vaikuttaa vaatimusten keskinäiset asteet.
Koulutuksessa laadun käsite on tällä välin kirjattu koulutuspolitiikaksi kansallisessa ja
kansainvälisessä keskustelussa (kts. Euroopan Komissio 2004, EC 2005) ja siitä,
miten tama näkyy koulutusjärjestelmissä. Edelleen laatukeskustelu kytketään useisiin
aloitteisiin ammatillisen koulutuksen laadunparantamisen suunnista. Tämä trendi
näyttäisi jatkuvan ainakin jonkin ajan, koska johtuen laadun positiivisesta
mielleyhtymästä, sopii elinkeinoelämän tarpeisiin, ei ole aiempia poliittisia vaikutuksia
ja on riittävän epämääräinen (kts. Euler, 2005, 13). Mutta mitä edustaa koulutuksen
laatu tarkalleen ottaen? Tarkalleen tämä on yksi päävaikeuksista nykyisessä
laatukeskustelussa. On kiistatonta, että panoslaadun (olosuhteet) ja prosessilaadun
(täytäntöönpano) lisäksi on mukaan otettava tuotoslaatu (koulutuksen tulokset) sekä
tuloslaatu (ammattitaitoinen koulutus, harjoitusten oikeellisuus) koulutuslaadun
kokonaisvaltaiseen arviointiin (kts. Sloane, 2005, 484; Sauter, 2001, 42). Miten nämä
eri muuttujat ja komponentit arvioidaan ja mitataan, on vielä epäselvaä.
Yksi tapa voisi olla laatustandardien laajamittainen perustaminen. Ne voisivat olla
kriteeristö, joka pohjautuisi esim. laatumittareihin tai laatukonseptiin – nämä ovat
kyseisten konseptien perusta. Laatustandardien tulee muodostaa kriteeristö, jotka
ovat kaikkialla operoitavissa (aluesidonnaisuudesta riippumattomia) ja niiden tulee
tuottaa sellaisia lisäarvoja, että ne laatukonseptit vahvistavat tiettyjä vaatimuksia ja
toimintapolitiikoita. Niiden tulee myös saattaa laaduntamiset mittataviksi. Mitattavuus
luo lisäarvon taitojen vertailtavuudelle sekä laaduntamisen yhteydessä
(koulutuksessa) saadulle kompetenssille.
Tässä yhteydessä asetetut laatustandardit välityömarkkinoiden sektori-keskeisille
laatukonsepteille voivat olla vain suosituksia. Ne ovat vain ehdotuksia kriteeristölle
myöhemmin kehitettävälle sektorikohtaiselle laatukonseptille. Ne toimivat
eräänlaisena
perustana
tai
kehyksenä
myöhemmiälle
laatukonseptille.
Myöhemmässä sektorikohtaisessa laatukonseptin kehitystyössä laatustandardit pitää
pystyä sopeuttamaan tämän laatukonseptin valittuun rakenteeseen ja sisältöön. Jotta
pystytään selkeyttämään eri laatustandardien merkityksellisyyttä, olemme tämän
1

Lähde: http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4t (access: 23.06.2008)
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projektin yhteydessä jakaneet ne eri klustereihin, jotka on nimetty panos, prosessi ja
tuotos. Panos kattaa kaikki laatustandardit, jotka kuvaavat laaduntamisen kehyksiä,
prosessi kattaa sektorikohtaiset kriteerit sekä tuotos käsittää tulokset, jotka täytyy
saavuttaa laaduntamisessa.
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Laatustandardit välityömarkkinoiden laaduntamiseen

Laatustandardi = LS
Nro tavoitteet ja laatustandardit

Instrumentit

Panos laatustandardit
1

Osallistujien lukumäärä ja olosuhteet
Niiden ihmisten lukumäärä, jotka ovat Laaduntamista antava instituutti rajoittaa
osallistuneet
laaduntamiseen
/ osallistujien määrään siten, että se on
laaduntamisen
mittari,
on
rajoitettu sopusoinnussa hallinnollisten rajoitteiden
optimaaliseen määrään suhteutettuna kanssa. Näitä ovat mm. etukäteen
opetus- ja oppimissisältöön, resursseihin määritetyt deadline rekisteröimiselle /
internet-pohjaiselle
hakemiselle (esim.
ja kohderyhmään.
listausten muoto)
Laaduntamisen rakenne ja sisältö ovat
Osallistujat saavat laaduntamisen alussa vapaasti saatavilla läpinäkyvän median
mahdollisuuden
tarkastella
kaikkea kautta.
oleellista sisältöä laatukouluttajan internetalustan kautta reaaliajassa
Laatukouluttajat
tarkistavat
ennen
Osallistujien on pystyttävä täyttämään hyväksymistä osallistujien vaatimukset
tietyt
vaatimukset
(esim.
tietty perustuen heidän sertifiointeihinsa.
koulutustaso).
Laatukouluttajat
antavat
neuvoja
ja
ohjeistuksia kandidaateille.
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Aikaisemman
arviointi

tiedon

ja

kokemuksen

Laaduntamisen jatkuessa tulisi joustavasti Rekisteröinti-/hakemustoiminnot
ottaa huomioon osallistujan aiemmat tiedot mahdollistavat laatukouluttajan
työkokemukset. Tämä voi aiheuttaa etukäteishaastattelut yksilön aiemman
painotusten siirtoa yksittäisten moduulien tiedon ja kokemuksen kartoittamiseksi.
kohdalla tai sisältöihin ja/tai joidenkin
yksittäisten
moduulien
uudelleen Rekisteröinti-/hakemustoiminnot
mahdollistavat yksittäisten laaduntamisrakentamista.
moduulien yksilöllisen yhdistelyn sekä
näiden arvioinnin sitä taustaa vasten, mikä
on henkilön aiempi tietotaso.
Rekisteröinti-/hakemustoimintojen
kautta
kerättyä tietoa tarvitaan koulutukseen,
uratietoja ja työhistoriatietoja varten.
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Opetus- ja oppimisympäristö
Koulutuspaikka tulee olla helposti
tavoitettavissa ja luokkahuoneiden tulee
sisältää riittävä opetus- ja
oppimisympäristö.
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Kouluttajilla tulisi olla hyvä
perusinfradtruktuuri ja laaja otanta-alue
Kouluttajilla tulee myös olla tarvittavat tilat
ml. multi-medialaitteet taatakseen ideaalin
opetus- ja oppimisympäristön.
Kouluttajat varmistavat sopivan materiaalin
ja henkilöstön.

Riippuen eritasoisista
laatukoulutustasoista kunnolliset opetusja oppimistilat varmistetaan.
Kiinteä yhtenäistetty aikataulutus

Laaduntamiskonseptissa koko
koulutusprosessin ja yksittäisten
oppimisyksiköiden aikataulukehys on
kiinteä.

Aikataulu koko laaduntamiselle tulee olla
joustava, mutta kuitenkin yhtenäinen.
Suhteutettuna yksikölliseen
opetusyksiköihin (esim. moduulit) sen
pitäisi olla yhtenäinen.
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Teorian ja käytännön suhde ovat ajallisesti
kiinteitä.
Laatuopettaja/-kouluttaja
opettajan/kouluttajan
valintaa
Opettajalla/kouluttajalla tulee olla riittävä Sopivan
aiempi kokemus ko. tavaroiden kaupasta tukee valinta- ja palkkiojärjestelmä ja niiden
ja voi siirtää sen sektorikohtaiseen tieoon laaduntamista pitää vielä huolellisesti tutkia
sekä myös opetuskokemusta ja sosiaalisia lisää.
taitoja toimia koulutettavien kesken.
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Opettajat, joilla ei ole riittävästi kokemusta
välityömarkkinoista, on sivuutettava.

Opettajan/kouluttajan valitsee
laatukoulutusorganisaatio erityisellä
valintakriteeristöllä ja palkkioperustein.
Laatukoulutuksen sopeuttaminen
kansallisiin olosuhteisiin
Laaduntamisen konsepti tulee huomioida
kansalliset/alueelliset
järjestelmäominaisuude kuin myös
lakiasiainnäkökulmat sekä niin ikään
kokemukset uusien laaduntamisen
kokemuksista.
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Jotta tama laatustandardi onnistuu,
laatukonsepti sopeutetaan kansallisiin
koulutuksen olosuhteisiin ja se
kokonaisvaltaisesti poliittisille
päätöksentekijöille. (kuin myös ehdotukset
ja täytäntöönpanokeinot tulee kehittää ja
esittää tässä yhteydessä).

Kiinteä perusrakenne ja
laaduntamiskonsepti
Peruslaatukonseptin tulee pitää sisällään Laatustandardin muuntaminen moderiin
koulutusohjelmaksi, joka luo
perustietämyksen kuten myös
käänteentekevän, eri opetusmetodit
spesiaalitason tiedon sekä
erityisammattitietämyksen. Eri tietämysten mahdollistavaksi tavaksi (aloittelevan
tietämystaso, kehittynyt tietämystaso ja
tulee (ja eri tasojen) rakentua eri
moduulien muotoiluihin. Tavoite on sekä erityisosaajan tietämystaso), jota voidaan
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joustavasti soveltaa.

tieto-taidon formulointi, joka on relevantti
kaikissa bisnes-alueilla, kuin myös
sektorikohtaiselle tietämykselle. Moduulit
on arvonnettu siten, että eri taitotasot
voidaan saavuttaa.

Rakenne sisältää mahdollisuuden tarjota
kandidaateille erilaisia moduuleja.
Laaduntamiskonsepti pitää sisällään sekä
teoreettisen että käytännön oppimisjaksot.
Riippuen laaduntamistasosta oppiminen
tekemällä ja mentorointipohjainen
oppiminen (oppiminen työprosesseissa)
yrityksessä pitää pystyä pitämään erilläään.

Käytetyt opetusmetodit perustuvat
ajankohtaisiin opetustekniikoihin ja ne
tarjoavat läheisen suhteen teorian ja
käytännön välille.
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Verkostopohjainen ja yhteistyönkautta
tapahtuva tukitoiminta
Laaduntamisen päätavoite on kiinteä
linkitys teorian ja käytännön välillä; ja tätä
kautta verkostoituminen ja yhteistyö
sektorikohtaisten toimijoiden kesken.
Toimijoilla, joilla ei ole mitään tekemistä
koulutusmittareiden kanssa, tulisi saada
mahdollisuus tukea laaduntamista
erityisasiantuntijoina; esimerkiksi tarjoata
mahdollisuuksia yritys- ja sektorikohtaisiin
työpaikkavierailuihin. Näin ollen kontaktit
osallistujien ja talouselämän kanssa pitäisi
järjestää siten, että mahdollisuuksia
työvoimamarkkina-aktivointeihin
rohkaistaan.
Ansioluettelo

Laatukouluttaja varmistaa, että ulkoiset
toimijat ja kumppanit voivat osallistua
erityisosaajina laaduntamiseen siten, että
heidän kontaktiverkostoaan
mahdollistetaan prosessissa.

Laaduntamiskonseptin alleviiva
Osana laaduntamiskonseptia
ansioluettolo esitetään päätöksentekijöille
ansioluetteloa kehitetään tarkasti.
ansioluettelon tulee kattaa kaikki sisällöt ja se tehdään läpinäkyväksi kaikille.
kuin myös ymmärrettävät opetusprosessin
tärkeimmät tekijät.
Säännöllinen tiedonvaihto laatukouluttajan
ja opettajan/kouluttajan välillä
Eritaitoisia opettajia/kouluttajia palkataan Jokainen opettaja/kouluttaja osallistuu
säännöllisiin palautekeskusteluihin, jotta
opettamaan laaduntamista ja vastoin
optimistista taustaa vasten, laaduntamisen koulutuksen toteutuksen yhteneväinen
laatu onnistutaan taata. Keskustelut
täytäntöönpanoa ajatellen säännöllinen
toimivat mielipiteiden- ja tiedonvaihdon
tiedonvaihdon on tärekä tekijä
laatukouluttajan ja opettajan / kouluttajan. foorumina työhön liittyvien käytännön
esimerkkien avulla. Lisäksi tapaamiset
Näin ollen yhtenäinen laatu pitää
toimivat tuloksien varmentamiseksi ja niitä
saavuttaa laaduntamisen
voidaan hyödyntää tulevaisuuden
täytäntöönpanossa. Edelleen
toteutusmenetelmissä.
opettajan/kouluttajan kokemukset tulee
saada osaksi laaduntamisen
jatkokehittämistä.
Koulutuksen järjestäjä järjestää tapaamiset
ja tekee tulosarvion laadun
varmistamiseksi.
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Opetus- ja koulutusmateriaalit
Laatukouluttaja valmistelee kaiken opetusja koulutusmateriaalin.

Opetus- ja koulutusmateriaali, jotka
sisältävät kaiken laaduntamismateriaalin
täytyy olla kaikkies saavutettavissa.
Edelleen opetus- ja koulutusmateriaalin
pitäisi auttaa edistämään sopivaa tietotaitotasoa. Ja myös materiaalien pitäisi
auttaa soveltamaan tieto-taitoa,
edesauttaa pitkän tähtäimen
käyttömahdollisuutta sekjä laajentaa
yksilön kompentenssia.

Koulutusmateriaalit toteutetaan
esisuunnitellun metodologian mukaisesti.

Prosessoinnin laatustandardit
12
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Opetuksen testi ja laatutestaus opitulle
tiedolle
Saavutettu tietämys ja kompetenssi tullaan Laatukouluttaja käyttää
standardisoitujaopetustestejä ja tekee siitä
testaamaan laaduntamisen aikana
jatkuvan käytännön spesifeillä muuttujilla,
opetustestien kautta.
jotka suhteutetaan eri sisälötihin
(moduuleihin).
Vaadittavan tieto-taidon käyttö ja oikea
Käytännön täytäntöönpanon kontrolli
dokumentointi testataan käytännön
tullaan tekemään erityisen kriteeristön
opetusyksiköiden konteksteissa.
kautta, jotka on listattu attribuuttien tai
arviointipaperin muotoon.
Loppukokeen laaduntaminen Qualification
leaving examination
Laaduntamisen loppuvaiheessa on sekä Laatukouluttajan koe, joka on yhtenäinen
teoreettinen että käytönnön loppukoen. testi- ja arviontijärjestelmää ja tarkasti
Tämä huomioidaan laaduntamisentason määritetty osana laaduntamiskonseptia.
loppujohtopäätöstä tehtäessä. Loppukoe
perustuu kriteeristöön liittyne laajuuteen ja
testausaikaan.
Onnistuneesti suoritettu yksilölliset
moduulit kiinteässä ovat valideja kiinteisiin
periodeihin ja ne voidaan hyväksyä
laaduntamisen myöhemmällä tasolla.
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Säännöllinen laatukontrolli

Osanottajia haastatellaan laaduntamisen Laatukouluttaja käyttää
aikana heidän kokemuksistaan kouluttajan palautekyselyjä.
kyvistä ja käytetyistä opetusmenetelmistä.
Niinpä negatiivisissa palautetapauksissa
on mahdollista muuntaa opetusmetodeja
tai opettajaa/kouluttajaa ajoissa.
15 Kokonaiskuvaus oleellisista
sektorikohtaisista liiketoimintakentistä

yhteensovitettua

Sektorikohtaisen tietämyksen opetuksen Laatukouluttaja suunnittelee yksittäisten
kontekstin näkökulmasta osallustujan tulee moduulien sisällön siten, että haluttujen

9

bisnes-alueiden erityispiirteet tulevat
mukaan koulutukseen.

saada kokonaisvaltainen näkemys koko
välityömarkkinoiden oleellisista bisnesosa-alueista ja niiden erityispiirteistä.
Vastaanotettavan tiedon sisäistäminen
tapahtuu sekä teoreettisella että
käytännön tasolla.
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Osallistujat saavat mahdollisuuden tutustua
kaikkiin bisnes-alueisiin
laaduntamiskoulutuksen aikana käytännön
harjoitusten kautta tai ajallisten
työsijoitusten kautta. Laatukouluttaja
järjestää riittävät kontaktit eri alueiden
yrityksiin, ylläpitää niitä ja huolehtii
osallistujien kontaktipinnoista niihin.

Kokonaiskuvaus bisnes- ja
työprosessikursseista
Laatukouluttaja koordinoi yksittäisiä
Tieto-taidon opetus valtaa yleisesti alaa
moduuleja ja luo ymmärrettäviä siltoja
vastoin kokonaisvaltaisen ja
käytäntöpohjaisen tiedonsiirron tavoitetta. yksilöllisten sisältöjen ja eri moduulien
välillä. .
Spesifioidut sisällöt tulisi aina ottaa
huomioon koko liiketoimintasektorin
Osallistujat pääsevät sisään
yrityksen työprosessien
käytännönläheisten opetusyksiköiden
kokonaiskontekstissa . Moduulien
sisältöö ja sitä kautta he saavat katsauksen
yksilölliset sisällöt pitäisi opettaa ei
koko liiketoimintakenttään ja
niinkään kiinnittäen ne koko
työprosesseihin. Näin ollen koherenssit
bisnesprosessiin, vaan pikemminkin
pitää tehdä läpinäkyviksi.
sektorikohtaisten lähtökohtien
erityisyyskysymysten kokonaisuuksiin.
Tämä toteutetaan tekemällä bisnesprosessi läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi.
Sektorikohtainen tieto-taito
Osana laaduntamisen yleistä sisältöä Sektorikohtaiset sisällöt yhtenäistetään
(sisällöt, jotka ovat oleellisia myös muilla yksittäisiin moduuleihin ja ne tullaan
sekä
teoreettisesti
että
aloilla) välityömarkkinoiden erityispiirteet opettamaan
tulee ottaa huomioon. Viitaten valittuihin käytännön tasolla.
teemoihin
laatukoulutuksen
pakollisia
tasoja ovat esimerkiksi:
- Hankinta
- Hinnoittelut
- Laadunhallinta
- Asiakaspalvelu
- Ympäristönäkökulmat
- Juridiset
vaatimukset
jätteille
Euroopan ja kansallisella tasolla
- Sosiaaliset taidot kuten kriisiriitatilanteiden hallinta, motivointi,
kommunikointi

Tuotos laatustandardit
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Laaduntamisen sertifiointi
Laaduntamisen lopussa osallistujat saavat Sertifikaatit on standardisoitu ja osoittavat
sertifikaatin tai diplomin jos he ovat opetut sisällöt sekä teemat kuin myös
onnistuneesti läpäisseet loppukokeen tai testatut tulokset moduuleista. Edelleen
sertifikaatti pitää sisällään lopullisen
kaikki moduulit.
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Eri laaduntamisen tasoihin
analogiat eri sertifikaatteihin.
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arvioinnin, joka antaa tietoa lopullisen
sisältyvät kokeen onnistumisesta.

Osittainen laaduntaminen
Tarjotut moduulit liittyen vaihteleviin Laatukouluttaja luo joustavan
teemoihin ja sisältöihin on järjestetty siten, laaduntamisen konseptin. Se on oltava
että myös osa-laaduntaminen (vain tietyt modifioitavissa riippuen vaatimuksista ja
moduulit) on mahdollista puuttuvan tieto- sen on tarjottava liikkumatilaa erilaisiin
laadun osakoulutusratkaisuihin.
taidon täydentämiseksi.
Koulutus jakaantuu eri koulutustasoihin,
jotka
vastaavasti
kattavat
jokaisen
yksittäisen ja suoritetun moduulin.

4
Eurooppalaisen välityömarkkinoiden laatukoulutuksen
laatustandardien tarve
Avain yritysten, jotka operoivat eurooppalaisilla välityömarkkinoilla, kilpailukyvyn
lisäämiselle ja ammattimaisuuden laajentamiselle nojaa pitkälti siihen, että yhteiset
tulevaisuuden laatumittarit saatetaan käytäntöön eurooppalaisiksi laatustandarteiksi.
Johtuen välityömarkkinoiden kasvavasta globalisaatiosta ja sektorin odotettavasta
kasvusta, paine välityömarkkinayritysten ammattimaisuuden lisäämiselle ovat
olemassa. Tuleva kehitys ja kasvava laadunkysyntä tavaroille asettaa yrityksille
suuremmat laatuvaatimukset. Alalla operoivat yritykset tiedostavat, että hyvin
koulutetut työntekijät ovat avainasemassa em. vaatimusten täyttämiselle.
Eurooppalaisten välityömarkkinoiden tulevaisuuden laaduntaminen tai alkuvaiheen
koulutus tulee perustua työtenkijöiden ammatitaitojen hyvään ja tehokkaaseen
valmisteluun ja tätä kautta myös laatustandardit tulevat täytetyiksi. Tämä tarkoittaa
bisnes-tavoitteiden yhdistämistä yksilöllisten ja sosiaalisten tavoitteiden kanssa.
Nykyiset ja ”QualiProSecondHand” – projektin toimintakehykset, jotka pääasiallisesti
ovat sen selektiivisiä, ei-sektorikohtaisia mittareita, eivät vielä tarjoa takuita
sektorikohtaisten vaatimusten täyttämiselle. Ollakseen kilpailukykyisiä alueellisella,
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla (rajat ylittävän kaupan näkökulmasta) ei ole
pelkästään välttämättömyys kehittää sektorikohtaisia laatu- ja alkuvaiheen
koulutusta, vaan myös näiden järjestelmien tulee perustua Euroopanlaajuiseen
yhtenäiseen laaduntamisen systeemiin tietyn laatutason varmistamiseksi. Tarve
laatu- ja alkuvaiheen koulutusstandardien kehittämiselle välityömarkkinoilla ei
perustu pelkästään laadunparantamisen näkökulmalle sinänsä, vaan myös rajat
ylittävän
verrattavuuden
luomiselle.
Laatuja
alkuvaiheenkoulutuksen
standardisoinnilla saavutetaan eurooppalainen yhteneväinen kehys, jota kautta
vertailtava koulutusjärjestelmä on mahdollinen. Edelleen, rajat ylittävän kaupan
vertailtavuuden näkökulma näyttelee merkittävää roolia. Vain laatuorientoitujen
standardien ja Euroopanlaajuisen yhtenäisen laatujärjestelmän kautta, jotka takaavat
tietyn yritysten sisäisen laatutason (suhteessa organisaation, sen prosessien ja sitä
kautta sen tuotteiden ja palvelujen kautta), yrityksiä ja niiden tarjontaa voidaan
verrata
keskenään.
Edelleen
järjestelmä
mahdollistaa
laatustandardien
täytäntöönpanon sekä työntekijöiden kilpailukyvyn tunnistamiseen (erityisesti
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alentuneen työlyvyn ihmiselle, jotka usein työskentelvät tällä sektorilla).
Euroopanlaajuisen, yleisesti hyväksytyn laaduntamiskoulutuksen, joka perustuu
laatustandardeihin, työntekijöiden tulevaisuuden työllistymisnäkymiä voidaan
parantaa ja heidän haluttavuuttaan työmarkkinoilla lisätä.
Leonardo- projektin “QualiProSecondHand” analyysien antamat tulokset kuvaavat
toisaalta Europaan välityömarkkinoiden heterogeenisuutta muttta toisaalta myös yli
rajojen
kattavaa
liiketoimintaympäristön
samanlaisuutta
eurooppalaisessa
välityömarkkinoissa koskien sektorikohtaisia työprosesseja ja –tehtäviä. Jotta
voitaisiin luoda tarvittavat kilpailukykytekijät ja –taidot Euroopanlaajuiseksi, mitkä
ovat välttämättömyyksiä vaihtelevien työprosessien ja –tehtävien täyttämiseksi ja
täytäntöönpanemiseksi sekä niiden vertailtavaksi saamiseksi, ovat laatustandardit
välttämättömiä. Näin ollen voidaan varmistua siitä, että riippumatta eri maiden
eriävistä koulutusjärjestelmistä, tulevaisuudessa tulevaisuuden alalle kouluttavilla on
hallussaan sama tieto. Opettamalla samalla yhteneväisellä tietämystasolla, voidaan
varmistaa, että laatutaso sekä ammattitaito yrityksissä ovat kaikissa maissa
kehittyneellä tasolla.
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