MERCURIAan laatupalkinto
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Vantaalta voitti opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä
toteutettaman ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun
Palkinto luovutettiin tiistaina 1.11.2016 opetus- ja kulttuuriministeriön, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry:n
(AMKE ry) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämässä ammatillisen koulutuksen seminaarissa Jyväskylässä,
missä oli paikalla 465 osanottajaa. Laatupalkintokilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun MERCURIA haki laatupalkintoa.
Palkinnon jakoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. MERCURIAn rehtori, toimitusjohtaja Tiina
Immonen vastaanotti palkinnon johtotiiminsä kanssa. Kiitospuheessaan Tiina Immonen painotti välittämisen ja
arvostuksen merkitystä asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttamisessa, sekä oppilaitoksen kaikkien tasojen
osallisuutta ja merkitystä opiskelijoista ylimpiin päättäjiin. Laatupalkinnon voitto on tunnustus koko MERCURIAlle ja
yhteistyökumppaneille kokonaisvaltaisesti hyvin tehdystä työstä.
Vuoden 2016 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemana oli osaamisperusteisuus ja
asiakaslähtöisyys. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen
ammatillinen koulutus. Tavoitteen nostaminen tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostaa sen kehittämisen
tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla. Koulutuksen järjestäjän
erinomaisuutta arvioidaan ja sitä on osoitettava arviointialueilla, joita ovat johtajuus, strategia, henkilöstö,
kumppanuudet ja resurssit, prosessit tuotteet ja palvelut, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskuntatulokset ja
toiminnan tulokset.
Ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjä voi saada palkinnon tunnustuksena korkealaatuisesta toiminnasta,
hyvistä tuloksista ja jatkuvasta toiminnan kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen
kehittämiseksi. Laatupalkinto perustuu ennakolta määrättyihin kriteereihin, näiden kriteerien perusteella tehtyyn
koulutuksenjärjestäjän toiminnan arviointiin ja ulkoiseen arviointiin. Palkinnon avulla tuetaan ja rohkaistaan
koulutuksenjärjestäjiä ja koulutusorganisaatioita jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään perustehtävien laatua.
Tavoitteena on löytää parhaat menettelytavat malliksi muille organisaatioille. Laatupalkinnon kohteet ja kriteerit
luovat myös raamit koulutuksenjärjestäjän oman toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.
Kilpailua varten ministeriö asetti riippumattoman laatupalkintotoimikunnan, jossa ovat edustettuina ammatillisen
koulutuksen järjestäjät ja asiantuntijat, työelämä ja opiskelijat. Kolmivaiheinen kilpailu sisälsi päivän mittaisen
arviointikäynnin. Arvioijat perehtyivät toimintaan ja tiloihin sekä haastattelivat joukon erilaisia ryhmiä kuten johdon
edustajat, opettajat, opiskelijat, asiantuntijat, työelämän edustajat, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät;
yhteensä yli 50 henkilöä osallistui haastatteluihin. Arviointikäynnin perustella palkintotoimikunta teki ehdotuksensa
laatupalkinnon saajaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuun lopussa. Ministeriö valitsi neljä palkinnon saajaa,
joita olivat MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Pop & Jazz Konservatorio.

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on toiminut edelläkävijänä osaamisperusteisten ja
asiakaslähtöisten opintopolkujen toteuttamisessa ja niitä on toteutettu jo vuosia. MERCURIAssa opiskelija
voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon täysin yksilöllisen, henkilökohtaistetun ohjelman mukaisesti
ilman sidosta ryhmäkohtaiseen lukujärjestykseen. Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintamalli
yhdistettynä välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuriin tuottaa erinomaisia tuloksia.
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuuden arvioinnissa
kärkisijoilla jo 12 vuotta peräkkäin. MERCURIAsta valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin, tutkinto suoritetaan
määräajassa ja keskeyttämiset ovat vähäisiä. MERCURIAn toimintamalli lisää työllistymismahdollisuuksia ja ehkäisee
syrjäytymistä. MERCURIA on omalta osaltaan pystynyt vaikuttamaan toimintamallinsa kautta nuorison
työllistymiseen tukemalla ja lisäämällä työvaltaista ja joustavaa opiskelutapaa.

