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Webinaarimateriaalit

• Prosessimallinnus
Tallenteet ja esitysmateriaalit
https://minedu.fi/linjaukset-ja-kehittaminen

• OKM Webinaarit

21.11 klo 13-14 
Miten palvelemme? 
Palveluprosessi ja kumppanuus

22.11 klo 14-15 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön
osaaminen ja ohjaus

• 26.11.klo 9-10.30
Prosessimallinnuksen esittely



Ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset

Parasta kehittämiskokonaisuus

Tavoitteena yhdenmukaisuus ja yhteentoimivuus

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintaympäristö

Parasta kehittämisen tuloksia

• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli 
• Materiaalit yhdenmukaisen prosessin tueksi

• Työelämässä oppimisen uudet mahdollisuudet-opas
• Hyävn palvelun oppaat, osat 1-4

• Sanasto 

• Yhteentoimivuudenkuvaukset

• Kypsyystasomalli

Parasta tuotokset: välineitä laadunhallintaan ja johtamiseen



Webinaarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Mika Tammilehto

• Mari Pastila-Eklund

Parasta kehittämiskokonaisuus

• Eeva-Leena Ronkainen
eeva-leena.ronkainen@osekk.fi
Parasta DigiTukea

• Päivi Kalliokoski
paivi.kalliokoski@keuda.fi
Parasta Palvelua









Miten toimimme - toimimmeko 
yhdenmukaisesti?

Toimintaympäristömme on valtakunnallinen: opiskelijat, asiakkaat

• Toiminnan ja prosessien kehittämistä pienissä vai laajoissa 
kokoonpanoissa?

• Miksi tarvitaan kansallisia yhteisiä minimivaatimuksia?

• Ketkä kaikki hyötyvät yhdenmukaisuudesta?

• Mitä yhdenmukaisuus on asiakkaan näkökulmasta?



Tavoitetila

• Sujuvaa, asiakaslähtöistä, laadukasta palvelua

• Kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisiä periaatteita

• Riippumatta toimijoista, järjestelmistä, opiskelijasta 
ja työpaikoista

• Yhdenmukainen palveluprosessi - ratkaisut 
oppilaitoskohtaisesti

• Yhteentoimivuus: semanttinen tietosisältö ja tiedon 
merkitys toimintaympäristömme kokonaisuudessa

• Sitoudutaan ottamaan yhteiset periaatteet käyttöön

• Kehitetään, rikastetaan, parastetaan yhdessä 
toimintamalleja



Yhdenmukaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä

työpaikalla järjestettävän koulutuksen
prosesseihin

Opiskelija- ja työelämäasiakas 

saavat kaikilta koulutuksen järjestäjiltä 

yhdenmukaisen työelämässä oppimisen 

palveluprosessin.

Yhdenmukaisuus
• koulutuksen 

järjestäjän sisällä
• koulutuksen 

järjestäjien välillä



Prosessimallinnus 

• Kansallisen tason prosessikuvaus

• Koulutus- ja oppisopimusprosessien toteuttaminen
saman palveluprosessin mukaan
• huom. oppisopimuksen työsuhteeseen liittyvät erityispiirteet

• Yhteinen toimintamalli, jota koulutuksen järjestäjä tarkentaa toimintaohjeilla

• Tukee työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessin organisointia ja johtamista

• Tarjoaa henkilöstölle yhteiset asiakaslähtöisen palvelun laadun tavoitteet

• Palauteprosessit mahdollistavat palveluiden rakentumisen jatkossa asiakastarpeen 
mukaan

• Tukee tiedon hyödyntämistä tiedolla johtamisen kautta.

Julkaistu 
OKM:n sivuilla

https://minedu.fi/linjaukset
-ja-kehittaminen



Toimijakartta
työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimijat

• Oppija

• Työelämän toimijat

• Koulutuksen 
järjestäjän toimijat

• Organisaatiotoimijat



Prosessikartta 
Asiakassuhteiden hoitaminen ja 
kumppanuustyö

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteissuunnittelu: henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelma

Koulutus- tai oppisopimuksen laadinta ja 
ylläpito

Osaamisen hankkiminen, ohjaus, seuranta 
ja laadun varmistaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Työelämässä oppimisen ja 
työelämäyhteistyön palauteprosessit

Edellytysten varmistaminen





Osaaminen
yhdenmukaisen 
palveluprosessin tueksi
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Työelämässä oppimisen 

uudet mahdollisuudet

Koulutus- ja oppisopimus joustavasti 
opiskelijan yksilöllisten polut mahdollistaen 
ja työelämän tarpeet huomioiden. 

Opas tukee työelämässä oppimisen prosessin 
yhdenmukaisuutta ja sen laadukasta 
toteuttamista voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti ja sen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Lataa oppaan selailu- ja painoversiot

https://trello.com/c/0oUHD6HZ/130-uusi-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppimisen-uudet-mahdollisuudet-opas


Palvelu 
yhdenmukaisen 
palveluprosessin tueksi
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Hyvän palvelun opas, osat 1-4

Oppaan avulla voit kehittää työelämässä 
oppimista työpaikkojen ja oppilaitosten 
yhteistyönä. 

Oppaat sopivat virittämään myös 
yhteiskehittämistä oppilaitoshenkilöstön ja 
työelämän kanssa. 

Lataa oppaan selailu- ja painoversiot

https://trello.com/b/wC4i8wup/hyv%C3%A4n-palvelun-opas-guide-f%C3%B6r-god-service


Seuraavat askeleet

Prosessimalli julkaistaan 
● OKM jakaa mallin kaikkien koulutuksen järjestäjien saataville

https://minedu.fi/linjaukset-ja-kehittaminen

Webinaarit 

21.11 klo 9-10.00 Miten palvelemme ? Palveluprosessi ja kumppanuus

26.11 klo 9-10.30 Prosessimallinnuksen esittely

Oppilaitoksissa seuraavaksi: oman prosessin peilaaminen 

▪ Oman prosessin ja toimintaohjeistuksen päivittämiseen

▪ Työvälineeksi Johda hyvin- sekä laatuverkostoille

▪ Malli tarjoaa työkalun ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiselle
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Yhteentoimivuus

EIF: 
organisaatioiden kyky olla vuorovaikutuksessa niiden 
yhteistä etua palvelevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken 
niiden käyttämien toimintaprosessien kautta ja 
hyödyntämällä niiden tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

JHS 179: 
toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien kyky viestiä 
keskenään sellaisella tavalla tai siinä laajuudessa, että ne 
voivat rutiininomaisesti käyttää ja ymmärtää toistensa 
tietoja.



Sanastotyö

• n. 50 käsitettä

• suomi ja ruotsi

• OKSA-sanastoon

• Julkaistaan pdf-tiedostona ja 
Sanastot.suomi.fi -työkalussa 
11/2019

Luonnoksia



Yhteentoimivuuden 
kuvaukset



Yhteentoimivuuden kypsyystasomalli
4 / 14 / 46

Ulottuvuudet:
1. Johtaminen ja ihmiset
2. Toiminta ja laatu
3. Hallinta
4. Tekniikka

> Väittämät
> Arviointikohteet

Arviointikriteerit



Resurssien ohjaus
Parantaa palvelua
Vähentää päällekkäistä työtä
Helppo saatavuus
Tiedon laatu: 
• luotettavuus
• oikea-aikaisuus
• yhteismitallisuus
• virheettömyys
• oikeusturva
Tehostaa
Jakaminen

Laatutyö: tiedon laatu
Toiminnan kehittäminen
Yhden kerran tiedon syöttö - kierrätys
Asiakaslähtöisyys
Toimijoille/asiakkaille:
• helppo
• riittävän yksinkertaista > käytettävyys
Tiedon saatavuus
Tiedon oikea-aikaisuus
Tiedon avoimuus
Lippu/lappurumba - mies ja Hiace
Höyty käyttäjälle

Tehokkaat palvelut
Vähentää päällekkäistä työtä
Palaverikäytäntöihin vaikutusta
Tukee hyvää hallintatapaa
Kokonaislaatu paranee
Yhtenäiset käytännöt
Yhteinen tilannekuva
Uudet yhteiset ratkaisut
Jakaminen
Uudelleenkäyttö
Lisää ketteryyttä
Tuotavuus ja tehokkuus
Tietoa ei häviä
Vähemmän virheitä
Tiedon arvo
Säästö
Asiakkaiden oikeusturva
Parempaa palvelua

Yhteentoimivuuden tavoitteet ja hyödyt? 
Parasta DigiTukea paalutuspäivistä (11/2019) kootut vastaukset:



Parasta kehittämisen tulokset
laadunhallinnan välineinä

Ammatillisen koulutuksen
laadunhallinnan keskeisiä periaatteita

• Asiakaslähtöisyys

• Tasalaatuisuus

• Innovatiivisuus, uudistumiskyky ja 
oppiminen

• Joustavuus, ennakoivuus ja 
reagointikyky

• Erinomaisuuteen pyrkiminen

• Tietoon perustuva päätöksenteko ja
jatkuva parantaminen



Kysy lisää

Parasta DigiTukea, eeva-leena.ronkainen@osao.fi

Parasta Palvelua, paivi.kalliokoski@keuda.fi


