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Laadukas 2015 

LAADUKAS 2015 

1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä  

• Oppilaitoksen oma kehittämissuunnitelma OPHn itsearvioinnin 
perusteella 

• Verkoston yhteinen kehittämissuunnitelma yhteisten 
kehittämiskohteiden mukaisesti  

2. Opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen  laatutyössä 

• Opiskelijoiden olemassaolevien vaikutuskanavien kartoittaminen 

• Uuden vaikutuskanavan innovointi, pilotointi ja tulosten esittely ja 
arviointi 

3. Opiskelijoiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
kehittämistyössä osana pedagogista johtamista 

Hankkeen yhteiset toimenpiteet 
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LAADUKAS 2015 
Itsearvioinnin kautta nousseet yhteiset kehittämiskohteet 

1. Arviointi-, palaute- ja tuloskierron kerääminen ja hyödyntäminen  

2. Yhteisöllisyyden kehittäminen  

• opiskelijoiden yhteistyö 

• ryhmärajat/organisaatiorajat ylittävä toiminta 

• opiskelijan hyvinvointi 

• ryhmäytyminen 
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LAADUKAS 2014-2015 Oppilaitokset (PSYO) 

Opiskelijan 
hyvinvointia 

tukeva 
toimintamalli 

Laatu-
järjestelmän 

vakiinnut-
taminen 

Opiskelija-
foorumi 

vaikuttamisen 
välineenä 

Opiskelija 
laatuagenttina  

Ammatillisen 
kasvun 

vertaistuki 



Laatujärjestelmän 
Vakiinnuttaminen 

Arviointiin 
valmistautuminen 
• Koko henkilöstö 

koulutettiin 
itsearviointiin 
28.1.2015 

• Työelämän 
edustajat 
informoitiin 
sähköpostitse 
helmikuun alussa 

• Opiskelijoista 
koottiin 
opiskelijaraati ja se 
koulutettiin 
itsearviointiin 
12.2.2015 
 

Arvioinnin 
toteuttaminen 
• Koottiin erilaisia 

ryhmäkokoon-
panoja tekemään 
itsearvioinnin eri 
arviointikohteet 
9.2.-25.2.2015 

• Laaturyhmä kokosi 
itsearvioinnin 
tulokset Survette –
kyselyyn 12.3.2015 

Toimintasuunnitelma 
• valittiin 

kehittämiskohteet: 
 Oppilaitoksen 

turvallisuus  
 Sisäinen ja 

ulkoinen 
viestintä 

 Opiskelijaraati 
 



Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto 
• paikallinen 

opiskeluhyvinvoinnin 
työryhmä ja 
ohjausryhmä 

• yhteisöllisen 
opiskeluhuollon 
kehittämisen ja 
arvioinnin paikkana 
 

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto 
• asiantuntijaryhmässä 

määritellään opiskelijan 
käytettävissä olevat 
yksilökohtaiset 
opiskeluhuollon 
tukitoimet 

• yhteistyö opiskelijan 
terveyden, hyvinvoinnin 
ja opintojen 
edistämiseksi ja 
seuraamiseksi 
 

Pedagogisen tuen ryhmä 
• asiantuntijaryhmä toimii 

sekä yksittäisen 
opiskelijan että 
opintojen (erityisen) 
konsultoinnin, 
palvelujen kehittämisen 
ja arvioinnin paikkana 

• toteuttaa opiston 
opiskeluhyvinvoinnin 
työryhmän laatimia 
toimenpiteitä ja ohjeita 
 

Opiskelijan hyvinvointi 

HOJKS –neuvottelu 
• työväline, jota käytetään 

opetuksen ja oppimisen 
suunnittelussa, 
toteuttamisessa, 
seurannassa ja 
arvioinnissa 

Yhteisöllinen 
opiskelijatoiminta 
• kaikkea sitä toimintaa, 

mikä tukee 
opiskelijoiden 
hyvinvointia 
oppilaitoksessa 



Opiskelijafoorumi 

Ryhmäytys 

Teema- 

tapahtumat 

Oppimis- 

Ympäris-

töjen 

Kehittä-

minen 

Taukotupa 

& 

Viih-

tyisyys 

Koulu-

esittelyt 

Opiskelu-

huollon 

Ohjaus-

ryhmän 

edustus 

Luokan 

vanhimmat & 

Vara-

henkilöt 

Opiskelija- 

tutorit 

Toimielin 

edustus 
Johtokunnan 

edustus 

Oppilas-

yhdistyksen 

hallituksen 

edustus Opiskelijafoorumi 



Laatuagentti 

Sähköinen 

tiedonkeräys 

esim. suljettu 

facebook-

ryhmä 

Seurantaryhmä 

 vastuuryhmä 
 agentit 
 rehtori 

Vastuuryhmä 

Opettajainkokous 

valitsee 

vastuuryhmän 

jäsenet 

vuosittain. 

Jäseniä tulee väh. 

3. 

Vastuuryhmä 

 seuraa laatuagenttien 
viestejä 

 kutsuu agentit koolle 
keskustelemaan 
toiminnan 
kehittämisestä 

Seurantaryhmä = 

laajennettu vastuuryhmä 

 tapaa 4 krt vuodessa. 
 tavoitteena opiston 

toiminnan 
kehittäminen  

Oma ryhmä 

 Valitsee agentin. 

 Ryhmä, joka viestii 

agentille. 

 

Laatuagentti 

 välittää vastuuryhmänsä 

viestejä , palautteita ja/tai 

aloitteita ryhmälleen 

  



Vertaistuki 

Toimintajärjestelmä – arviointi 

Palautejärjestelmä –pedagoginen kysely 

Yhteisöllisyys - vertaistuki 

Työpaja – 
ammatillinen kasvu 

(aloittavat ja  
viimeisen vuoden 

opiskelijat) 

• Mitä opin? Miten opin? 
• Oppilaitosympäristössä? 
• Työssäoppimisjaksolla? 
• Projekteissa? 

• Kokemusten 
jakamista  

• Asiantuntijuuden 
jakamista 

• Palaute 
oppilaitokselle 

• Yhteisöllisyyden 
lisääntyminen 

Pedagoginen johtaminen 



Lopuksi 

Yleisiä huomioita 

• toimintajärjestelmä on vakiintumassa/kehittymässä ja sen käyttöön ja 
ylläpitoon on tullut uusia työkaluja 

• osaaminen on kehittynyt 

• uusia yhdessä tekemisen malleja on pilotoitu ja otetaan käyttöön 

• pedagoginen johtaminen saa tukea yhteisöllisestä, osallistavasta ja 
vastavuoroisesta tavasta toimia 

• toiminnan kehittäminen on tullut osaksi työntekijöiden ja opiskelijoiden 
arkea ja se jatkuu 

 

Kaikissa LAADUKAS-verkoston oppilaitoksissa 



LAADUKAS 2015 

Yhdessä pohjoissuomalaisten 
parhaaksi 

 
Albertinkatu 16, PL 365 

90101 Oulu 
www.odl.fi 


