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MERCURIA – Laatupalkittu koulu

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laatupalkinto 2016

• Opetusministeriön ja Opetushallituksen 

yhteistyönä toteuttama ammatillisen koulutuksen 

laatupalkintokilpailu

• Vuoden 2016 teemat:  Osaamisperusteisuus ja 

asiakaslähtöisyys

• Palkinto luovutettiin 1.11.2016 opetus- ja 

kulttuuriministeriön, Ammattiosaamisen 

kehittämisyhdistys ry:n (AMKE ry) ja Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymän järjestämässä 

ammatillisen koulutuksen seminaarissa 

Jyväskylässä

• Laatupalkintokilpailu on järjestetty 

vuosittain vuodesta 2000 lähtien. 

• MERCURIA haki laatupalkintoa ensimmäistä 

kertaa.

MERCURIAn johtotiimi
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Laadunvarmistamisen kulmakivet MERCURIAssa 

1. Ymmärrys strategiasta
2. Laadunhallintajärjestelmä
3. Prosessikuvaukset ja 

toimintaohjeet
4. WILMA
5. Henkilöstön kehittäminen 
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VISIO 

”Alansa ykkönen, 

joka tarjoaa parasta 

ammatti-osaamista”

MISSIO

”Kouluttaa osaavia liiketalouden 

ammattilaisia työelämän tarpeisiin”

MERCURIAn strategiakartta

1. Ymmärrys strategiasta
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Laatupalkintoperustelut

”MERCURIAn missiona on kouluttaa 
osaavia liiketalouden ammattilaisia 
työelämän tarpeisiin. Toimintaa ohjaavat 
arvot: vastuullisesti, yhdessä ja 
uudistaen. Välittämisen, luottamuksen ja 
arvostuksen kulttuuri on arvopohja, jolle 
MERCURIAn strategia rakentuu ja joka on 
siirtynyt toiminnaksi. Tavoitteiden 
asettamisessa tuloksellisuus, 
asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus 
ovat keskiössä.” 
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Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen 

• MERCURIASSA laadunhallinta on toiminnan tavoitteellista kehittämistä 
ja jatkuvaa arviointia saadun palautteen perusteella

• MERCURIAssa laatutyö luo pohjan toiminnan jatkuvalle 
parantamiselle

• Laatutyö kattaa koko organisaation toiminnan ja siihen osallistuvat 
henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät. 
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2. Laadunhallintajärjestelmä

• MERCURIAssa on strategiasta ja laadunhallintasuosituksista johdettu 
laadunhallintajärjestelmä, joka peilautuu kiinteästi MERCURIAn 
arvoihin, visioon ja osaamislupaukseen.

• Laatujärjestelmä on kokonaisuus, joka käsittää ne menettelytavat, 
prosessit ja järjestelmät, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään 
toiminnan laatua. 
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Tuloskortti

• Toiminnan arvioinnin perustana on EFQM-mallin pohjalta rakennettu tuloskortti

• Tuloskortissa seurataan asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunta- ja suorituskykytuloksia

• Tuloskortissa on määritelty arvioinnin kohde, arvioinnin menetelmä, tavoite, 
toteutuma ja parantaminen 

• Oppilaitoksen hallitus määrittelee vuosittain arvioitavien kohteiden laatumittareiden 
tavoitteet strategisten painopisteiden mukaan

• Laatumittareiden tulosten valmistumisesta on vuosikello, jossa on määritelty 
tiedonkeruun vastuut ja aikataulut. 
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Arvioinnissa käytettävät  tietolähteet

• Arvioinnin tietolähteinä käytetään kyselyitä ja jatkuvaa arkipalautetta

• Arvioinnissa hyödynnetään myös tilastoaineistoa (mm. tuloksellisuusindeksitiedot, 
työllisyystilastot ja kansainvälisyystilastot)

• Lisäksi tietoa saadaan kehityskeskusteluista sekä taloudellisen tilanteen ja 
täyttöasteen seurannan kautta

• Arvioinnin tuloksia käsitellään eri kokoonpanoissa pitkin vuotta ja yhteisesti 
henkilöstön kehittämispäivillä ja henkilöstökokouksissa
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Kehittäminen palautteen avulla 

• Keskeistä palautejärjestelmässä on kehittävä ote ja jatkuva parantaminen

• Kyselyistä saadut palautteet käsitellään johtotiimissä ja muissa tiimeissä

• Palautteista viestitään henkilöstölle säännöllisesti henkilöstön kehittämispäivillä 
ja henkilöstökokouksissa

• Välittömiä toimenpiteitä edellyttäviin palautteisiin reagoidaan nopeasti

• Tulosten edellyttämiä kehittämistoimenpiteitä tai niistä johdettuja laajempia 
hankkeita toteutetaan tarpeen mukaan, usein vuosittain. 
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Laatupalkintoperustelut 

”Tuloksille asetetaan tavoitearvoja ja 
tuloksia verrataan muiden alueella 
toimivien koulutuksen järjestäjien 
tuloksiin esim. 
tuloksellisuusrahoituksen mittarien 
avulla. Vertailutietoa on käytössä 
usean vuoden ajalta.”



MERCURIA – sinulle sopiva

3. Toimiva prosessi on laatua

• Prosessikuvausten tavoitteena on virtaviivaistaa toimintaa ja selkiyttää työnjakoa 
ja vastuita. Niiden kautta MERCURIAn tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintaa 
ennakoivasti.

• Pääprosessit on kuvattu, lisäksi muita prosesseja ja toimintaohjeita on laadittu kattavasti. 

• Kuvauksista ja ohjeista tiedotetaan henkilöstölle mm. henkilöstön kehittämispäivillä, 
henkilöstökokouksissa ja sähköpostitse. 

• Valmiit prosessikuvaukset liitteineen ovat nähtävissä intrassa. 

• Prosessikuvauksia hyödynnetään perehdytyksessä ja työn suunnittelussa. 
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Laatupalkintoperustelut

”Kehitetyt toimintamallit mahdollistavat laajalle 
levinneen henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten 
opintopolkujen toteutumisen, mikä on 
osaamisperusteisen toiminnan lähtökohta.”

”Henkilökohtaistamisen myötä läpäisyn, 
valmistumisen ja työllistymisen tavoitteet ovat 
koko toimintaorganisaation ja sidosryhmien 
jakamia. Olennaista on, että myös opiskelijat 
jakavat ne.” 

”Onnistunut toimintamallien kehittäminen näkyy 
erittäin hyvälle tasolla olevissa toiminnan 
tuloksissa.”
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4. Wilma apuna laadun varmistamisessa

• Wilman monipuolinen ja innovatiivinen käyttö

• Kehitetty yhteistyössä opetus- ja hallintohenkilöstön kanssa 

• Dokumentaation hallinnointi 

Esimerkki: Wilma apuna osaamisperusteisuudessa

 Opiskelun alussa opiskelija aloittaa täyttämään Ohjaus- ja henkilökohtaistaminen -lomaketta (O&H) 
Wilmassa, tässä vaiheessa kysytään esim. työkokemus ja harrastukset, tavoista opiskella/oppia, 
tulevaisuuden suunnitelmista, kiinnostavista työtehtävistä

 HOPS-ohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa hänen toiveistaan ja tavoitteistaan käyttäen opiskelijan 
täyttämää O&H -lomaketta apunaan

 Kun osaamisalan ja tutkinnon osien valinta on ajankohtaista, HOPS-ohjaaja käy läpi opiskelijan kanssa 
valintoja. Opiskelija tekee itse tutkinnon osien valinnat HOPS-puuhunsa. HOPS-ohjaaja merkitsee 
opiskelijan HOPS-puuhun tutkinnon osien suunnitellun suoritusajankohdan. Tutkinnon osat valitaan 
joka vuodelle erikseen
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 Opiskelijalle avataan Wilmaan valmiiksi jokaiseen valittuun tutkinnon osaan ammattiosaamisen näytöt 
ja työssäoppimiset. Kun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suorittamiset ovat 
ajankohtaisia, opiskelija ja HOPS-ohjaaja kirjaavat yhdessä Wilmaan suunnitelmat työssäoppimisesta ja 
ammattiosaamisen näytön suorittamisesta

 HOPS-ohjaaja keskustelee säännöllisesti opiskelijan kanssa (vähintään kerran periodissa) ja kirjaa 
Wilman O&H-lomakkeelle, kohtaan 6. Ohjaus, opiskelijan sekä huoltajan kanssa käymät keskustelut ja 
tapahtumat.

 Kaikki O&H-lomakkeelle tehdyt merkinnät näkyvät myös opiskelijalle ja huoltajalle
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 Opiskelijan tiedot, mm. työkokemus, harrastukset, haaveet, valinnat, opintojen suoritusajankohdat, 
työssäoppimisen suunnitelmat,  näyttösuunnitelmat ja ohjaus tulostuvat Wilmasta tulostettavalle 
henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalla
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Laatupalkintoperustelut 

”Yksi toimintatapainnovaatio on HOPS-ohjaus. 
Ylipäätään ohjaus on tietoinen toiminto, johon on 
resursoitu. Resursseja on suunnattu opetuksesta 
ohjaamiseen.”

”HOPS-ohjausta tukee Wilman innovatiivinen 
käyttö; siitä on kehitetty yhteistyössä opetus- ja 
hallinto-henkilöstön kanssa erinomainen 
henkilökohtaistamisen dokumentoinnin alusta. 
Oppilaitos osoittaa käytännössä ja tuloksillaan sitä, 
miten olennaista on resurssien käytön järkevä 
suuntaaminen myös silloin, kun resurssit 
niukkenevat.” 
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5. Henkilöstön kehittäminen 

• Koulutuksiin kannustaminen

• Innovatiivisuuteen ja kokeiluihin rohkaiseminen

• Laadunhallinnassa tärkeällä sijalla on se, että palautteiden ja keskustelujen 
lisäksi MERCURIAssa toteutetaan säännöllisesti koko henkilöstöä koskevaa 
alaan ja sen osaamistarpeisiin liittyvää koulutusta

• Henkilöstön kanssa järjestetään kehityskeskustelut kerran vuodessa, joissa 
molemminpuolisen palautteen lisäksi käydään läpi henkilökohtaista osaamisen 
kehittämistä

• Henkilöstökyselyt 
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Laatupalkintoperustelut

”Henkilöstö saa vapaasti kokeilla erilaisia 
innovatiivisia ratkaisuja ja johto kannustaa 
niiden kokeiluun. Vasta, kun näiden 
vaikutukset nähdään, päätetään, otetaanko 
ratkaisut laajempaan käyttöön 
organisaatiossa. MERCURIAssa välittyy aito 
kokeilun ja arvostamisen kulttuuri.”
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Osallistaminen

• Kurssipalaute

• Palautteiden yhteenvedot henkilöstökokouksissa

• Laatuun liittyvät muut raportit henkilöstökokouksissa

• Dokumentaatiokäytännöt, Wilma

• Yhtenäiset toimintamallit käytännöissä

– Pääprosessit määritelty

– Runsaasti toimintaohjeita ja kuvauksia intrassa

• Kehityskeskustelut

• Kehittämispäivät, henkilöstökokoukset

• Hankkeet, kehittämistiimit

• Alhainen hierarkia mahdollistaa epämuodolliset  keskustelut johdon, 
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa kesken

Opettajat
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Opiskelijat

• Palautekyselyt

• Tapaamiset 

• Edustukset

• Kuuleminen

Sidosryhmät

• Palautekyselyt
• Edustukset
• Kuuleminen
• Säännölliset tapaamiset
• Hankkeet 

Osallistaminen
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MERCURIAn
laadunvarmistuksen vahvuudet

• Pitkäjänteinen laatutyö jo yli kymmenen vuotta.
• Laadunvarmistuksessa on käytössä vakiintuneet toimintatavat.
• Laatutyö kattaa koko organisaation toiminnan ja siihen osallistuvat henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät.
• Pohja toiminnan jatkuvalle parantamiselle, toiminnan tavoitteellinen kehittäminen ja jatkuva arviointi
• MERCURIAn keskeiset prosessit on kuvattu ja niille on määritelty omistajat, lisäksi muita prosesseja ja 

toimintaohjeita on laadittu runsaasti.
• Kuvauksista ja ohjeista tiedotetaan mm. henkilöstön kehittämispäivillä ja henkilöstökokouksissa sekä 

sähköpostitse.
• Valmiit prosessikuvaukset liitteineen ovat nähtävissä intrassa. 
• Prosessikuvauksia hyödynnetään perehdytyksessä ja työn suunnittelussa ja niitä päivitetään 

säännöllisesti.
• Ensiluokkainen tuloksellisuus: kärkisijoilla jo 13 vuotta peräkkäin opetus- ja kulttuuriministeriön

tuloksellisuuden arvioinnissa.
• Edelläkävijä osaamisperusteisten ja asiakaslähtöisten opintopolkujen toteuttamisessa,

toteutettu jo vuosia.
• Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintamalli yhdistettynä välittämisen, luottamuksen ja

arvostuksen kulttuuriin, jota laajasti benchmarkattu kotimaasta ja ulkomailta.
• Esille nostettavissa useita hyviä käytäntöjä
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Haasteita laadunvarmistukseen 

• Rahoitusperusteen muuttuminen reformin myötä

– KOSKI dokumentaation ajantasaisuus

• Yksi tapa toteuttaa ammatillinen perustutkinto  

– Nuorten ja aikuisten koulutuksessa olevien käytäntöjen yhdenmukaistaminen 

• Työssäoppimisen laadun varmistaminen 

• Työpaikkaohjaajien ja -arvioijien sitouttaminen toimintaan vahvemmin

• Tutkintotoimikuntien poistuminen 

– Laadunvarmistus koulutuksen järjestäjällä

• Asioiden nopea muuttuminen 

– Jatkuva kehitystyö
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Millä sanoilla kuvailisit MERCURIAa?


