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• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli
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Miten palvelemme? 
• Kenen tarve ohjaa 

toimintaamme?

• Mitä lisää tuo, kun 
toimintaa kehitetään 
asiakkaan kanssa?

• Mitä ymmärrämme 
palveluprosessilla?

• Olemmeko 
palvelutehtävässä?  
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Koulutus- ja oppisopimus  
palveluprosessina



Kohti yhdenmukaista palveluprosessia
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Tunnistimme työelämän ja opiskelija-asiakkaiden tarpeet työelämässä oppimisen prosessissa 

Kutsuimme asiakkaat yhteiskehittämiseen

Löysimme asiakkaille arvoa tuottavat asiat: kriittiset pisteet

Kutsuimme työelämän sparraamaan oppilaitosjohtoa 

Tarkastelimme kriittisiä pisteitä oppilaitoshenkilöstön kesken

Kehitimme vastavuoroisen kumppanuuden toimintamallin

Kokosimme nämä työelämässä oppimisen palveluprosessiin 
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Osana strategiarahoitusta
tunnistamalla 

kehittämistarpeet

osaamistesti
n. 100 koulutuksen järjestäjää

Pelaamalla 
yhteiskehittämisen peliä

32 paikkakuntaa
73 oppilaitosta

415 oppilaitosedustajaa

Johdon 
työelämäsparrauksessa

yli 300 johdon edustajaa
n. 100 työelämäsparraajaa

Palvelumuotoilemalla
verkossa

160 osallistujaa
yli 50 kokeilua

Osallistuimme



Huomio palveluprosessiin

Palveluprosessi
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Prosessimallinnus



Palveluprosessi
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Asiakkaalle näkyvä toiminta

Koulutus- ja oppisopimuksen 
toteuttamista yhdenmukaisena palveluna.

Rakentuu asiakkaalle arvoa tuottaville asioille
ja palvelun kriittisille pisteille,

Kriittiset pisteet vaikuttavat siihen miten asiakas
kokee palvelumme onnistuneen

Palvelu voi tapahtua kasvokkain tai digitaalisesti

Palveluratkaisut ovat organisaatiokohtaisia 
kehittämisohjelmien valmiita ratkaisuehdotuksia 
hyödyntäen.

Toimintaprosessi

Oppilaitoksen sisäinen toiminta

Tapa, jolla työelämässä oppimisen 
prosessi, koulutus- ja oppisopimus-
toiminta oppilaitoksessa organisoidaan

Ei kuulu eikä saisi näkyä asiakkaille

•Järjestelmät ja tukipalvelut

•Työnjako ja roolitus

Tavoitteena sujuva, sisäinen yhteistyö

Mahdollistaa työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen toteutumisen palvelu-
prosessin mukaisesti.



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



Prosessit 
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
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Tavoitteena vastavuoroinen kumppanuus 

Laki ammatillisesta koulutuksesta

4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän 

kanssa

Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden 

järjestämisessä tulee ottaa huomioon 

työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. 

Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, 

järjestettäessä, arvioitaessa ja 

kehitettäessä sekä osaamistarpeita 

ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä 

työ- ja elinkeinoelämän kanssa.



Mihin
kumppanuutta
tarvitaan ?

Työelämän 
uudistuva osaaminen

Opiskelijan polut 
työelämään

Laadun ja toiminnan 
kehittäminen
verkostoissa

Koulutuksen 
järjestäjän rahoitus
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Syvennetään työelämäyhteistyötä kumppanuuksiin

• Vastavuoroinen kumppanuus on tasavertaista, 
tavoitteellista, yhdessä kehittämistä

• Kumppanuuksilla on eri muotoja - ne eivät ole erillisiä

• Osapuolten yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan

• Kumppanuustyössä on mukana koko 
oppilaitoshenkilöstö omasta työstään käsin

Kumppanuudella lisäämme osaamista ja tuotamme 
enemmän opiskelijalle, työelämälle sekä oppilaitokselle. 



Vastavuoroisen kumppanuuden 

muotoja

KEHITTÄVÄ KUMPPANUUS 
Yhteistyön, palveluiden ja prosessien kehittäminen. 
Koulutus- ja oppisopimuksen uudet mahdollisuudet.
Yhteiskehittäminen, tuotteistaminen, kokeilut.
Opettajien ja työelämän tutustumisjaksot ja vierailut.
Alueellista tai toimialakohtaista kehittämistä.

ARJEN KUMPPANUUS 
Asiakaskuuntelu, yhteinen arviointi ja palaute.
Koulutussopimus-, oppisopimus- ja ohjausyhteistyö.
Tapahtumat, yhteiset projektit, vierailut.
Työelämävalmiuksien varmistaminen.
Opettaja - työpaikkaohjaaja – opiskelija.

STRATEGINEN KUMPPANUUS
Palvelukokonaisuudet ja alueellinen kehittäminen.
Työvoiman kohtaamis-, saatavuus- ja 
osaamisratkaisut.
Kumppanuus huomioitu arvoissa ja strategioissa.
Koulutuksen järjestäjän ja organisaation johto.
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KUMPPANUUS- JA PALVELUVERKOSTOT

Strategiset tavoitteet, jaetut arvot, kehittämiskohteet, ennakointi.

Laadunhallinta verkostona, yhteiset periaatteet ja 

menettelytavat.

Verkostojen verkoston johtaminen, koulutuspalveluiden 

ekosysteemi.

Eri koulutusasteet, alueen toimijat, palveluverkostot 

yhdessä.
Parasta Palvelua kehittämisohjelma 2019

ASIAKAS



Yhteiskehittäminen tuottaa enemmän

• Yhteiskehittäminen on asiakaslähtöinen tapa parantaa olemassa 
olevaa tai kehittää uutta.

• Kehittämällä yhdessä asiakkaiden kanssa varmistamme sen, että 
vastaamme asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja arvostuksiin. 

• Yhteiskehittäminen on hyvä tapa rakentaa ja syventää 
kumppanuuksia.

• Yhteiskehittämistä voidaan tehdä eri asiakas- ja sidosryhmien, niin 
ulkopuolisten kuin sisäisten asiakkaiden kesken.

Ymmärrä, suunnittele ja toteuta- yhdessä opimme enemmän!



Kehitä kumppanuutta

Työpaja kumppanuuspajan järjestämisestä oppilaitoksen ja 
työelämäkumppanuuden vahvistamiseksi

Työpajan järjestäjän opas

https://trello.com/c/Jgva2h5i/156-kehit%C3%A4mme-kumppanuutta-ty%C3%B6paja-j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n-opas


Parasta kehittämistyön tulokset  
laadun välineenä 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 
vuoteen 2030
Kohti huippulaatua

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan 

keskeisiä periaatteita ovat:

▪ Asiakaslähtöisyys

▪ Tasalaatuisuus

▪ Innovatiivuus, uudistumiskyky ja oppiminen

▪ Joustavuus, ennakoivuus ja reagointikyky

▪ Erinomaisuuteen pyrkiminen

▪ Tietoon perustuva päätöksenteko ja jatkuva 
parantaminen
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Yhdenmukaisen prosessin
hyödyt 

Koulutus- ja oppisopimus toteutetaan asiakaslähtöisesti 
saman prosessin mukaisesti.

Asiakas saa 
● pääperiaatteiltaan yhdenmukaista palvelua
● palvelussa on huomioitu asiakkaille arvoa tuottavat asiat (kriittiset pisteet)

Yhteistyö syvenee ja koetaan kiinnostavaksi 
● yhteiskehittäminen lisääntyy: asiakas on mukana työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä palautteen 
antajana.

Kumppanuus tiivistyy ja tavoitteellistuu
• työelämäyhteistyössä arvoa tuottavaa, tasavertaista ja vastavuoroista 

kumppanuutta
• vastavuoroinen kumppanuus asiakkaan oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Parempaa 

palvelua


