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1  Johdanto 

 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa linjataan, että ammatillisen koulutuksen 

laadunhallintaa vahvistetaan siten, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 

mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Lisäksi 

linjataan, että kehitetään systemaattinen menettely ja tukimuodot laatutyön eri vaiheessa olevien 

koulutuksen järjestäjien kannustamiseksi laadun jatkuvaan parantamiseen. Sen sijaan ei oteta kantaa 

siihen, minkälaisia menettelytapoja tai välineitä koulutuksen järjestäjä käyttää laadunhallinnassaan. 

Tämän oppaan tarkoituksena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuonna 2015 

tapahtuvassa ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnissa. Opas tarjoaa 

tietoa erityisesti laadunhallintajärjestelmien itsearviointien käytännön toteutuksesta vastuussa oleville, 

mutta myös itsearviointiin muussa roolissa osallistuville.  

Opas sisältää taustatietoa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämisestä, kriteerien 

laadinnan ja käytön periaatteista sekä itsearvioinnin tavoitteista, organisoinnista ja toteutuksesta. 

Lisäksi tavoitteena on oppaan avulla syventää laadunhallintajärjestelmien arviointikriteerien 

tuntemusta sekä tietoa kriteerien käytöstä itsearvioinnissa. Esimerkkien avulla pyritään 

konkretisoimaan kriteerien käyttöä ja siten edistämään niiden yhtenäistä tulkintaa itsearvioinnissa ja 

edelleen vahvistamaan itsearviointien vertailtavuutta. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös raportointia 

ja tuloksista tiedottamista. Liitteenä on sanasto laadunhallintajärjestelmän kriteereissä käytetyistä 

ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan liittyvistä termeistä. 

Toimivan koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan 

järjestelmän kriteerit ja niiden arviointiprosessia on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettamassa työryhmässä, jossa ovat mukana koulutuksen järjestäjien, opettajien, opiskelijoiden, 

työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien edustajat sekä ammatillisen koulutuksen ja arvioinnin 

asiantuntijoita.  
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet 

 

2.1 Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa (OKM 9/2011) asetettiin tavoitteet ammatillisen 

koulutuksen laadunvarmistukselle ja laadun kehittämiselle. Sen mukaan ammatillisen koulutuksen 

kaikilla tasoilla on kehitettävä tavoitteellista ja läpinäkyvää laadunhallintaa siten, että sen avulla 

voidaan osoittaa toiminnan ja tulosten korkea laatu kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

Laadunhallinta sisältää laadun ohjauksen, johtamisen, varmistamisen ja kehittämisen. Toimivan 

laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän tulee kattaa koulutuksen 

järjestäjän koko toiminta ja ohjata eri tasoilla toimivien laadunhallintaa. Laatustrategian lähtökohtana 

on lisäksi, että laadunhallinta on keskeinen johtamisen väline.   

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011−2016 linjaa ammatillisen 

koulutuksen laadun kehittämistä useista eri näkökulmista. Siinä todetaan selkeästi, että ammatillisen 

koulutuksen laadunhallintaa vahvistetaan, mutta samalla korostetaan, että ammatillisen koulutuksen 

laadun parantamiseksi on jo toteutettu monipuolisia ja laaja-alaisia toimenpiteitä. Koulutuksen laatu 

on parantunut, mutta koulutuksen järjestäjien välillä on edelleen suuria eroja. Samaan aikaan 

odotukset ja vaatimukset koulutuksen laatua kohtaan ovat kasvaneet. Kehittämissuunnitelman 

mukaan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toimintaprosessien kehittäminen sekä 

asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä 

systemaattista laadunhallintaa. 

Laadunhallinnan jatkuvan kehittämisen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden 

varmistaminen sekä koulutuksen järjestäjän tasolla että kansallisella tasolla. Lisäksi tavoitteena on 

kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa laadun 

jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on siten sekä erinomaisuuteen pyrkiminen että tasalaatuisuus. 

Tähän sisältyy myös koulutuksen järjestäjän toiminta kestävän tulevaisuuden luomisessa sekä 

sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteiden huomioon ottaminen toiminnassa.  

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän 

kriteerien määrittäminen on osa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista. Kriteerit 

kuvaavat laadunhallintajärjestelmää ja ne perustuvat eurooppalaiseen yhteiseen laadunvarmistuksen 

(EQAVET) viitekehykseen. Kriteerit kuvaavat koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmän 

toimivuutta. Järjestelmän kriteerit kattavat sen, miten koulutuksen järjestäjä varmistaa toimintansa 

laadun ja tavoiteltujen korkealaatuisten tulosten saavuttamisen, kuten myös sen, miten se on 
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saavuttanut asettamansa tavoitteet. Kriteereiden avulla selvitetään laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa 

parantamista tukevien järjestelmien nykytila tulevien kansallisen ja koulutuksen järjestäjän tason 

kehittämistoimien suuntaamiseksi. 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että kaikilla ammatillisen 

koulutuksen järjestäjillä tulisi olla vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa 

parantamista tukeva järjestelmä. Tämän tavoitteen edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö 

toteuttaa tammi-maaliskuussa 2015 itsearvioinnin, jossa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

arvioivat kriteeriperustaisesti laadunhallintajärjestelmänsä toimivuuden. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa 2012 Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmän, 

jonka toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun. Työryhmässä ovat mukana koulutuksen järjestäjien, 

opettajien, opiskelijoiden, työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien edustajat sekä ammatillisen koulutuksen 

ja arvioinnin asiantuntijoita. Se on valmistellut toimivan koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja 

laadun jatkuvaa parantamista koskevan järjestelmän kriteerit. Ne kattavat kaikkien ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien toimintajärjestelmät kaikissa ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoissa. 

Kriteerit eivät ota kantaa koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan menettelytapoihin ja välineisiin. 

Kriteereiden soveltuvuutta ja arviointiprosessia testattiin pilottihankkeessa keväällä 2014 ja 

laatutyöryhmä toimi pilottihankkeen ohjausryhmänä. Lopullinen kriteeristö valmisteltiin 

pilottihankkeen tulosten ja saadun palautteen pohjalta.   

 

2.2  Kriteerien laadinnan ja käytön periaatteet 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa linjatut periaatteet ovat olleet lähtökohtana määritettäessä 

keskeisiä periaatteita järjestelmän kriteereille ja niiden käytölle.  

 

 Käyttäjälähtöisyys 

Kriteerit soveltuvat erityyppisten ja laatutyön eri vaiheissa olevien koulutuksen järjestäjien 

laadunhallintajärjestelmien arviointiin. Kriteerit eivät saa rajoittaa koulutuksen järjestäjien 

mahdollisuutta valita omaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvan järjestelmän. Kriteerejä 

tulee voida käyttää riippumatta siitä, miten koulutuksen järjestäjä toteuttaa järjestelmää. 

Kriteerien määrän suhteen on jouduttu pohtimaan sitä, että toisaalta kriteerejä tulisi olla 

mahdollisimman hallittava määrä, mutta toisaalta yhteen kriteeriin ei toivottu sisällytettävän 

kovin montaa erilaista asiaa. Perustehtävien korostuminen ja niiden tarkastelu kriteeristössä lisää 

osaltaan kriteerin määrää, mutta auttaa koulutuksen järjestäjää kohdistamaan kehittämistoimiaan. 
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 Luottamus 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeinen periaate laatustrategian linjausten 

mukaisesti on luottamus. Lähtökohtana on, että ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on 

toimivalta järjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Kriteerit täyttävä järjestelmä 

on riittävä laadun varmistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Kriteerit eivät ota kantaa 

koulutuksen järjestäjän operatiiviseen toimintaan. Näyttö kriteerien mukaisesta toiminnasta on 

ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän vastuulla.  

 Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys 

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tulevan järjestelmän kriteerit ovat olleet 

kaikkien saatavilla ja koulutuksen järjestäjien tiedossa. Sidosryhmät ovat olleet mukana prosessin 

kaikissa vaiheissa. Kriteerien laadintavaiheessa ammatillisen koulutuksen parissa toimivilla on 

ollut mahdollisuus kommentoida kriteeriluonnosta ja se on ollut tutustuttavissa muun muassa 

Opetushallituksen sivuilla. Koulutuksen järjestäjiä on kannustettu laadunhallinnan kehittämisessä 

mm. kriteerien ja prosessin pilotoinnilla, tukemalla verkostoitumista ja toinen toisilta oppimista 

eri tavoin. 

Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys edellyttävät myös sitä, että arvioinnin tulokset ja prosessi 

ovat julkisia ja tulokset helposti saatavissa. 

 Tasalaatuisuus ja erinomaisuuteen pyrkiminen 

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tulevan järjestelmän kriteerien avulla 

varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä sisältää toimintatavat, joilla varmistetaan mm. 

toiminnan lainmukaisuus, järjestämisedellytysten ja koulutuspoliittisten tavoitteiden täyttyminen. 

Kriteerit kannustavat myös laadun jatkuvaan parantamiseen. Kriteerit on asetettu neljälle tasolle 

(puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt) ja tavoitteena on siten kannustaa sekä laatutyön 

alkuvaiheessa olevia että jo pitempään laatutyötä tehneitä.  

 Innovatiivisuus, uudistumiskyky ja toisilta oppiminen 

Kriteerit sisältävät myös vaatimuksia järjestelmän innovatiivisuudelle, uudistumiskyvylle ja toisilta 

oppimiselle. Tämä edellyttää järjestelmältä sisään rakennettua toiminnan avoimuutta ja kykyä 

tunnistaa hyviä käytäntöjä sekä prosesseja, joilla näiden käyttöönottoa tuetaan organisaatiossa. 

Uudistumiskyky edellyttää nopeasti muuttuvissa tilanteissa johtamiselta ja sitä tukevalta 

järjestelmältä riittävää ketteryyttä. Järjestelmältä tämä edellyttää myös ajantasaisen ja ennakoivan 

tiedon tuottamista ja rakenteiden riittävää joustavuutta. 

  



                                           
 

7 

2.3 Lainsäädäntö ja kriteerit 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) määrittelee ammatillisen koulutuksen tavoitteet, 

koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytykset ja asettaa koulutuksen järjestäjälle 

arviointivelvoitteen. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena (2§) on kohottaa väestön ammatillista 

osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. 

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on osaltaan varmistaa edellä mainittujen tavoitteiden 

saavuttamista sekä edistää ammatillisen koulutuksen laadun jatkuvaa parantamista. 

Laadunhallintajärjestelmän kriteerien kehittämisessä on nämä näkökohdat otettu huomioon. 

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin tuloksia käytetään yhtenä tausta-aineistona ammatillisen 

koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä ja uusien järjestämislupien myöntämisessä. 

Järjestämisluvan myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisarvioon 

koulutuksen järjestäjän ammatillisista ja taloudellisista edellytyksistä koulutustehtävän hoitamiseen. 

Uudet järjestämisluvat ovat voimassa 1.1.2017 lähtien. 
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3  Itsearvioinnin tavoitteet, organisointi ja toteutus 

 

Itsearviointi on osa prosessia, jossa arvioidaan, millä tasolla koulutuksen järjestäjien 

laadunhallintajärjestelmät ovat, mitkä ovat järjestelmien vahvuudet ja miten niitä pitäisi edelleen 

kehittää. Tässä kappaleessa kuvataan tarkemmin itsearvioinnin tavoitteita, sen organisointia ja sitä, 

miten itsearviointi tulisi toteuttaa. 

 

3.1  Itsearvioinnin tavoitteet 

Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmät arvioidaan kevään 2015 aikana. Tavoitteena on 

selvittää, kuinka monella ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on toimiva laadunhallintaa ja laadun 

jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, miten voitaisiin 

tukea niitä koulutuksen järjestäjiä, joilla ei vielä ole toimivaa järjestelmää tai sen kehittäminen on 

vasta alkuvaiheessa.  

Itsearvioinnin tavoitteena on lisäksi auttaa koulutuksen järjestäjää tunnistamaan toimintansa 

vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä hyvät käytännöt. Näin tuetaan koulutuksen järjestäjiä 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, kehittämistoiminnan suuntaamisessa ja laadun jatkuvassa 

parantamisessa.  

Itsearviointi tuottaa myös tietoa arvioitaessa, onko yksittäisellä koulutuksen järjestäjällä 

laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Kriteereihin perustuva arviointi ei 

korvaa koulutuksen järjestäjän itsearviointia, jossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti koulutuksen 

järjestäjän toimintaa ja saavutettuja tuloksia. 

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen 

toimintansa arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. Koulutuksen arvioinnin (Laki 

ammatillisesta koulutuksesta, 24 §) tarkoituksena on turvata ammatillisesta koulutuksessa annetun 

lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. 
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3.2  Itsearvioinnin organisointi 

Laadunhallintajärjestelmien itsearvointia ohjeistetaan vain siinä määrin, kuin sen voidaan katsoa 

olevan välttämätöntä tulosten yhteismitallisuuden, vertailtavuuden ja luotettavuuden kannalta. 

Ohjaavana periaatteena on ollut koulutuksen järjestäjän vapaus valita itselle soveltuvat 

laadunhallinnan ja arvioinnin menetelmät ja välineet. Pitkään laadunhallinnan parissa työskennelleillä 

on jo olemassa vakiintuneet tavat toteuttaa itsearviointia. Pilotoinnin palautteen pohjalta koulutuksen 

järjestäjät kuitenkin toivoivat jonkin verran ohjeistusta ja/tai esimerkkejä kriteerien pohjalta tehdyn 

itsearvioinnin organisoinnista ja toteuttamisesta. 

Koulutuksen järjestäjän on tärkeää hyvissä ajoin päättää, kuka tai ketkä ovat vastuussa vuoden 2015 

alussa tapahtuvan itsearvioinnin organisoinnista ja toteutuksesta sekä tarjota heille tarvittaessa riittävä 

perehdytys tehtävään.  Myös arviointiaikataulu ja arviointiin osallistujat on tärkeää olla henkilöstön 

tiedossa hyvissäajoin etukäteen. Suositeltavaa on itsearvioinnin valmistautumisessa tehdä alueellisesti 

yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa toinen toisilta oppimisen edistämiseksi. 

Pilotoinnissa oli käytössä erilaisia toimivia organisointitapoja. Suositeltavaa on, että eri 

arviointikohteiden arviointi toteutetaan eri aikoina kokoontuvissa pienryhmissä, joissa on kattava 

edustus ko. arviointialueen toimijoista ja koulutuksen järjestäjän johdon edustus. Toimivaksi 

käytännöksi on osoittautunut se, että arviointialueella 4 arviointikohdat 4.2. – 4.8. arvioidaan ensin ja 

niistä saadut tulokset ovat pohjana arviointikohdan 4.1. arvioinnissa. Arviointikohdan 4.1. arviointiin 

tulisi osallistua koulutuksen järjestäjän johto ja kunkin koulutusmuodon, järjestämismuodon ja 

toiminnan edustajat (4.2–4.8.). 

 

3.3  Itsearvioinnin toteutus 

Laadunhallintajärjestelmien arviointi tehdään koulutuksen järjestäjien kriteeriperustaisena 

itsearviointina ja otantaperusteisena ulkoisena validointina. Itsearvioinnin tulokset viedään 

nettipohjaiseen sovellutukseen. Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä pyydetään nettikyselyssä tietoa siitä, 

miten itsearviointi on toteutettu ja ketkä ovat sen tekemiseen osallistuneet sekä taustatietoja 

laadunhallinnan kehittämistyöstä ja käytössä olevista laadunhallinnan menetelmistä ja työvälineistä.  

Ohessa on tiivistetysti arvioinnin eri vaiheet ja itsearvioinnin rooli prosessissa: 

 Itsearviointi toteutetaan Survette–kyselynä, jonka toteuttaa Opetushallitus ja siihen osallistuvat 

kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät (189 kpl).  

 Itsearvioinnin validiteettia arvioidaan ulkoisella arvioinnilla, jonka toteuttavat yhteistyössä 

Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). 
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 Itserviointia varten on valmisteltu taustamateriaali, jolla tuetaan itsearvioinnin suorittamista (sis. 

myös mm. sanaston ja esimerkkejä arvioinnin toteuttamisesta).  

 Itsearviointi toteutetaan tammi-maaliskuussa 2015. 

 Itsearviointien tulosten validointia tukevat ulkoiset arvioinnit tehdään maalis-toukokuussa 2015. 

 Itsearviointien ja ulkoisen arvioinnin tulokset julkistetaan kesäkuussa 2015. 

 Itsearvioinnin perusteella koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tilasta laaditaan selvitys. 

 Koulutuksen järjestäjän tulee lain mukaan julkistaa arviointien keskeiset tulokset.  

Eri arviointikohtien arviointiin tulee osallistua ko. arviointikohdan kannalta keskeisten toimijoiden 

edustajat. Opiskelijoiden edustajien tulee osallistua ainakin arviointialueen 4 arviointikohtien 4.2–4.7 

arviointiin. Heidän näkemyksensä auttaa myös muiden arviointikohteiden osalta 

arviointikriteerikohtaisen tason määrittämisessä. Opiskelijoiden näkemys voidaan ottaa näissä 

kohdissa huomioon esim. palaute-, arviointi- tai tulostiedon avulla ja/tai ottamalla heidän 

edustajansa mukaan arviointiin. Työelämän edustajien näkemys voidaan ottaa huomioon tasoa 

määritettäessä vastaavilla tavoilla. Tärkeää on kuitenkin varmistaa heidän osallistumisensa 

perustehtävien arviointiin. Kunkin arviointialueen ja arviointikohdan kannalta muiden keskeisten 

sidosryhmien ja kumppaneiden näkemykset tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Itsearviointiin osallistujat tulisi perehdyttää kriteeristöön, mikäli he eivät ole jo esim. pilotoinnin 

yhteydessä tutustuneet kriteeriluonnokseen. Suositeltavaa on käydä läpi vähintään yleisellä tasolla, 

mitä kunkin tason saavuttaminen edellyttää.  

Kriteeristö on saatavana sekä painettuna että sähköisenä versiona. Sähköisen version on tarkoitus 

palvella koulutuksen järjestäjän vastuuhenkilöä tai henkilöitä. Sähköiseen versioon on mahdollista 

lisätä sarake, johon voidaan kerätä itsearviointi-istunnon aikana tietoa esim. korjaavien 

toimenpiteiden tarpeesta. 
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4 Kriteeristö 

 

Kriteerien laadinnan periaatteena on ollut laatustrategian mukaisesti, että kriteerit eivät saa rajoittaa 

koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta valita omista lähtökohdistaan toimintaympäristöönsä 

parhaiten soveltuvat laadunhallinnan ja sen jatkuvan parantamisen menetelmät.  

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointikohteet ja -

kriteerit on jaoteltu ammatillisen koulutuksen järjestäjän keskeisten toimintojen pohjalta. 

Kappaleessa kuvataan kriteeristön rakennetta, kriteerejä ja esimerkkejä niiden käytöstä. 

 

4.1  Kriteeristön rakenne 

Kriteeristön rakenne on kuvattu taulukossa 1. Laatustrategian linjausten mukaisesti järjestelmän tulee 

olla kokonaisvaltainen ja sisältää tarkoituksenmukaisella tavalla koulutuksen järjestäjän koko 

toiminnan sekä olla kytketty toimintaympäristöön, strategiaan, tavoitteisiin ja johtamisjärjestelmään. 

Erillisenä arviointialueena on koulutuksen järjestäjän ydintoiminta ja sitä tukevat prosessit. Erityisesti 

kiinnitetään huomiota siihen, edistääkö toiminta tulosten saavuttamista ja tuloksellisuuden 

parantamista. Kriteerien lähtökohtana on yhteinen eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys 

(EQAVET, ks. kuva 1), jonka mukainen laatuympyrä sisältää toiminnan jatkuvan parantamisen 

periaatteen.  

Lähtökohtana on, että arvioinnin ja parantamisen tulee toteutua jokaisessa arviointikohteessa sekä 

koko koulutusorganisaation tasolla. Järjestelmän tulee sisältää menettelyt tavoitteiden asettamiseen, 

prosessien hallintaan, tulosten seurantaan ja arviointiin sekä toiminnan parantamiseen ja 

kehittämiseen em. perusteella. 
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    Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 

1. Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus 

2. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus 

3. Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat 

4. Perustehtävien ja niitä tukevien toimintojen laadunhallinta 

4.1. Perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena 

4.2. Oppilaitosmuotoisena ammatillisena koulutuksena järjestettävä koulutus 

4.3. Näyttötutkintojen järjestäminen ja niihin valmistava koulutus (pt, at, eat) 

4.4. Oppisopimuskoulutus 

4.5 Muu koulutus (valmistavat ja valmentavat, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus, 

työpajatoiminta) 

4.6. Maksullinen palvelutoiminta (ml. työvoimapoliittinen koulutus ja täydennyskoulutus) 

4.7. Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut 

4.8. Ammatillisten erityisoppilaitosten erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät 

5. Arviointi ja tulosten käyttö 

6. Parantaminen  

        
        Taulukko 1. Kriteeristön rakenne 

        

       Kuva 1. Eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys, EQAVET-laatuympyrä 
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Laadunhallintajärjestelmä kattaa koulutuksen järjestäjän kaikki tehtävät ja koko toiminnan: 

koulutustehtävät ja koulutuksen järjestämismuodot sekä järjestämisluvan mukaiset erityistehtävät 

(ammatillinen perus- ja lisäkoulutus, muu ammatillinen lisäkoulutus, oppilaitosmuotoinen koulutus ja 

oppisopimuskoulutus, näyttötutkintoon johtava koulutus, työpajatoiminta, valmentavat ja 

valmistavat koulutukset, työelämälle tuotettavat palvelut), yhteistyön ja verkostoitumisen 

kumppaneiden kanssa, tukipalvelut sekä lainsäädännön määräämät muut mahdolliset tehtävät. 

Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun 

varmistamisen. 

Alla esitetään kriteeristön kokonaisrakenne eli mistä arviointialueista ja -kohdista kriteeristö koostuu. 

Yksityiskohtaisempi kuvaus kriteeristön sisällöstä on liitteessä 2. Koulutuksen järjestäjän 

itsearvioinnin toteutuksesta vastaavat voivat tämän avulla perehdyttää arviointiin osallistuvia 

arviointikohteiden kokonaisuuteen. Kokonaisrakenne voi toimia myös viitekehyksenä, kun 

vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt suunnittelevat itsearvioinnin organisointia esim. sitä, ketkä 

osallistuvat eri arviointialueiden arviointiin. Arvioinnin organisointia kriteeristön rakenteen pohjalta 

tarkastellaan tarkemmin kohdassa 3.2. 

Kuva 2. Koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmä 
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Laadunhallintajärjestelmä kattaa myös toimintatavat, joilla tulosten ja esim. toimintaympäristön 

muutoksista saatavan tiedon pohjalta parannetaan toimintaa. 

Mikäli koulutuksen järjestäjän toiminta ei kata kaikkia kriteeristössä esitettyjä kohteita tai yksittäisissä 

kriteereissä esitettyä toimintaa, niin tältä osin ei tehdä arviointia. Vain ammatillisen erityisopetuksen 

erityistehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät arvioivat kohdan 4.8, mikä käsittelee ammatillisten 

erityisoppioppilaitosten erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviä. Muita osin erityisopetus 

integroituu osaksi eri koulutus- ja järjestämismuotojen laadunhallintaa. 

 

4.2  Kriteerit  

Kriteereiden valinnassa on otettu huomioon niiden ohjausvaikutus. Siksi kriteereitä valittaessa 

tavoitteena on ollut painottaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää ja ajankohtaisia 

koulutuspoliittisia tavoitteita.  

Kriteerien kehittämisprosessin aikana saadun palautteen pohjalta kriteerien määrän pitäisi olla 

hallittava. Toisaalta tuotiin esiin monia asioita, joita palautteen antajat pitivät tärkeinä osana 

ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmää. Osaan kriteereistä sisältyykin näistä syistä 

laadunhallinnan vaatimuksia samanaikaisesti useammalle asialle. Näiden kriteerien pohjalta 

arvioitaessa tulee muodostaa konsensus siitä, mille tasolla laadunhallinta on ko. kohteen osalta. 

Lähtökohtana ei ole keskiarvo, vaan yhteisen keskustelun pohjalta muodostettu arvio. 

Yhteisen näkemyksen muodostamiseksi kohteen tilasta on tärkeää, että itsearviointiin osallistuvat 

ymmärtävät kriteerien eri tasot samalla tavalla. Tätä edistää mm. se, että ennen kunkin kriteerin 

pohjalta tapahtuvaa arviointia itsearviointi-istunnon ohjaaja kertaa lyhyesti kriteerin keskeisen 

sisällön. Pilotoinnissa jotkut koulutuksen järjestäjät olivat myös käyneet ennen arviointia 

opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa läpi ne kriteeriosiot, joiden arviointiin nämä osallistuivat. 

Kriteerit on asetettu neljälle laadunhallinnan kehitysvaihetta kuvaavalle tasolle. Kriteeristö sisältää 

puuttuvan, alkavan, kehittyvän ja edistyneen toiminnan kunkin kohteen osalta. Kaikkien kriteerien 

osalta kehitysvaihe määritellään erikseen, myös kohdissa 4.1 – 4.8. Lisäksi koulutuksen järjestäjä 

kuvaa lyhyesti, millä perusteella on päätynyt ko. kriteerin osalta tiettyyn tasoon. Koulutuksen 

järjestäjä esittää myös, mihin näyttöön arvio perustuu. Tässä yhteydessä esitetään vain keskeinen 

näyttö ja mahdollisella ulkoisella arviointikäynnillä koulutuksen järjestäjältä voi esittää kattavammin 

näyttöä arvionsa perustaksi. Lopuksi kunkin arviointialueen ja arviointialueella neljä kunkin 

alakohdan (4.1 – 4.8) osalta määritellään kokonaisarvio.  
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Kriteerit toimivat itsearvioinnissa keskustelun pohjana arvion määrittämisessä sille, millä tasolla 

koulutuksen järjestäjän laadunhallinta on ko. kohteessa.  Kriteerejä käytettäessä on tärkeää ottaa 

huomioon se, että kriteerin eri tasot ovat kumulatiivisia ja siten ei aina alemmalla tasolla esitettyjä 

vaatimuksia toisteta seuraavalle tasolle siirryttäessä. Seuraavassa esitetään yleisellä tasolla 

luonnehdintaa siitä, mitä edellytetään eri tasolla koulutuksen järjestäjien laadunhallinnalta.   

 Alkava taso:  

 laadunhallinnan menettelyt kattavat osan organisaation toiminnoista 

 laadunhallinta kytkeytyy vain osin johtamisjärjestelmään 

 laadunhallinnan tavoitteet ja vastuut ovat epäselvät 

 puutteita on suunnitelmallisuudessa, kattavuudessa ja dokumentoinnissa 

 opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistuminen on satunnaista tai yksiköittäin 

vaihtelevaa 

 kerätään systemaattisesti yksittäisiä arviointi-, palaute- ja muita tulostietoja, joihin 

reagoidaan 

 on jonkin verran näyttöä menettelytapojen kehittämisestä 

 

 Kehittyvä taso: 

 laadunhallinnan menettelytavat muodostavat toimivan järjestelmän 

 laadunhallintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävät 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan kehittämistä 

 johto johtaa laadunvarmistusta ja laadun kehittämistä ja laadunhallinta kytkeytyy 

melko hyvin osaksi johtamisjärjestelmää. 

 sidosryhmät ja kumppanit osallistuvat laadunvarmistamiseen ja kehittämiseen 

 laatukulttuurin muodostumista tuetaan laadunhallinta- ja arviointiosaamisen 

systemaattisella kehittämisellä 

 organisaatiolla on yhteinen näkemys, miten koulutuksen laatua varmistetaan ja 

parannetaan ja toiminnan kehittäminen pohjautuu olemassa olevaan laatukulttuuriin. 

 itsearvioinnin, kansallisen ja muun arvioinnin sekä tulos- ja palautetiedon pohjalta on 

käynnistetty kehittämistoimia 

 laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on jonkin 

verran näyttöä 

 

 Edistynyt taso:  

 laadunhallinta on keskeinen osa johtamisjärjestelmää 

 laadunhallinnan menettelytavat muodostavat kokonaisvaltaisen ja dynaamisen 

järjestelmän  

 laadunhallintajärjestelmä kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot ja tasot ja 

tukee erinomaisella tavalla koulutuksen järjestäjän koulutuspoliittisten tavoitteiden 

pohjalta asetettujen ja omien strategisten tavoitteiden saavuttamista 

 on näyttöä menettelytapojen soveltamisesta yhteisesti sovituilla tavoilla eri 

toiminnoissa, yksiköissä ja tasoilla 
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 laatukulttuurin muodostumista tuetaan laadunhallinta- ja arviointiosaamisen 

systemaattisella kehittämisellä ja sen vaikuttavuudesta on selvää ja jatkuvaa näyttöä 

 vakiintunut laatukulttuuri tukee erinomaisella tavalla koulutuksen järjestäjän 

toimintaa ja sen kehittämistä 

 laadunhallintajärjestelmän laadintaan ja toteuttamiseen osallistuu henkilöstö, 

opiskelijat ja muut sidosryhmät ja kumppanit tarkoituksenmukaisilla tavoitteiden 

saavuttamista tukevilla tavoilla 

 laadunhallintajärjestelmä kattaa menettelytapojen ja niiden soveltamisen arvioinnin ja 

parantamisen 

 laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on selkeää ja 

jatkuvaa näyttöä. 

Näyttöä järjestelmän toimivuudesta voi olla myös laadunhallintaa aloittavalla koulutuksen järjestäjällä 

joillakin arviointialueilla. Systemaattinen toiminnan parantaminen edellyttää kuitenkin tulos- ja 

palautetietojen pitkäaikaisempaa seurantaa, arviointia ja niihin reagointia. Toimiva laadunhallintaa ja 

laadun parantamista tukeva järjestelmä sisältää toimintatavat, joilla jatkuvasti parannetaan toimintaa. 

Näyttöä järjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta parantamisesta edellytetään yleensä vähintään 

kolmen vuoden ajalta. 

Koulutuksen järjestäjä on vastuussa valitsemansa järjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Koulutuksen järjestäjän pitää pystyä osoittamaan, että valittu järjestelmä täyttää sille asetetut kriteerit. 

Järjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus osoitetaan mm. tulostiedon avulla.  

 

4.3  Esimerkkejä kriteerien käytöstä 

Ohessa on joitakin esimerkkejä pilotoinnin aikana kysymysten pohjalta esiin nousseista asioista. 

Näiden toivotaan helpottavan kriteerien tulkintaa. Ennen kriteerien käyttöä on suositeltavaa tutustua 

myös tämän oppaan liitteenä olevaan sanastoon. Sanastossa on joidenkin kriteereissä käytettyjen 

ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan käsitteiden sisältöä avattu tarkemmin ja määrittely, mitä 

niillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. 

Asiakkaat 

Koulutuksen järjestäjän asiakas on organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa tuotteen tai palvelun. 

Kukin koulutuksen järjestäjä päättää, ketkä ovat keskeisimmät asiakkaat ja minkälaisia palveluja tai 

tuotteita heille tarjotaan. Siten koulutuksen järjestäjä itsearviointia tehdessään tarkastelee kriteereissä 

asiakkaita koulutuksen järjestelijän määrittelemällä tavalla. Samoin käsitellään kriteeristössä 

sidosryhmiä ja kumppaneita. 
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Johto 

Arviointikriteereissä johtoa, johtoryhmää tai ylintä johtoa ei ole määritelty, vaan kriteerejä 

kehitettäessä on lähdetty siitä, että kunkin koulutuksen järjestäjä on osana johtamisjärjestelmäänsä 

päättänyt nämä asiat. Koulutuksen järjestäjä tarkastelee siten tasoa määrittäessään näitä koulutuksen 

järjestäjän itse määrittelemällään tavalla. 

Toimintatapojen yhteneväisyys 

Koulutuksen järjestäjä määrittelee sen, miten yhtenäistä organisaation toiminnan tulee olla esim. eri 

yksiköissä tai koulutusaloilla. Tätä määritettäessä tulee ottaa huomioon tutkinnon perusteiden ja 

muiden normien vaatimukset.   Toiminnan ”vaihteluväli” tulee määritellä, siitä tulee yhteisesti päättää 

ja se tulee olla kaikkien toimijoiden tiedossa.  

Dokumentointi 

Laadunhallintajärjestelmän ja sen tuotaman tiedon dokumentointi tulisi tehdä systemaattisesti ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tarkasteltaessa on tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi normien 

vaatimukset, koulutuksen järjestäjän koko, toiminta-alueen laajuus ja eri toimijoiden tiedontarpeet. 

Näyttö 

Näyttö on koulutuksen järjestäjän esittämä evidenssi siitä, että koulutuksen järjestäjän toiminta 

täyttää kriteerin edellyttämät tunnuspiirteet arvioimallaan tasolla. Kriteerin 

laadunhallintajärjestelmältä edellyttämä asia voidaan osoittaa esim. asiakirjana, ohjeistuksena tai 

tulosten avulla. Selkeä ja jatkuva näyttö on kyseessä silloin, kun koulutuksen järjestäjä on 

tavoitteellisesti osana johtamisjärjestelmäänsä ja laadunhallintaansa määrittänyt, miten se osoittaa 

toimintansa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ja sillä on käytössään tähän liittyvää tietoa riittävän 

pitkältä ajalta. Esimerkiksi koulutuksen järjestäjä on muuttuneiden strategisten tavoitteiden pohjalta 

uudistanut toimintatapoja. Näyttönä koulutuksen järjestäjä esittää sen, miten uudet toimintatavat 

ovat edistäneet tavoitteiden saavuttamista ja miten tulokset ovat parantuneet useamman 

mittauskerran osalta. 

Tarkoituksenmukaisilla tavoilla 

Kriteereissä tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin eli esimerkiksi 

siihen, miten valittu toimintatapa edistää tavoitteiden saavuttamista. 

  



                                           
 

18 

 

5 Raportointi ja tuloksista tiedottaminen 

 

 

Vuonna 2015 kriteerien pohjalta toteutettavan arvioinnin tulokset julkistetaan 

arviointikohteittain. Tulosten avulla koulutuksen järjestäjät voivat vertailla omia tuloksiaan 

muiden järjestäjien vastaaviin tuloksiin. Tämä mahdollistaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa 

parantamista tukevien järjestelmien kehittämisen mm. hyviä käytäntöjä tunnistamalla ja niistä 

oppimalla. 

Koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tilasta laaditaan raportti. Raportissa esitellään 

itsearviointien tulosten ja otantaperusteisesti toteutettavien ulkoisten arviointien (validointi) 

pohjalta selvitys siitä, mikä on kriteerien pohjalta arvioituna koulutuksen järjestäjien 

laadunhallintajärjestelmien ja niiden toimivuuden tila. Lisäksi raportissa käsitellään sitä, missä 

asioissa laadunhallinta on parhaalla tasolla ja missä asioissa on eniten kehitettävää. 

Koulutuksen järjestäjän tulee lain mukaan julkistaa arviointien keskeiset tulokset. Itsearvioinnin 

tuloksista tiedottaminen edistää osaltaan laadunhallinnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 

koulutuksen järjestäjien tasolla.  Samalla se edistää ammatillisen koulutuksen sidosryhmien ja 

kumppaneiden tietoisuutta koulutuksen järjestäjien laadunhallinnasta ja näiden mahdollisuuksia 

osallistua koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan ja sen kehittämiseen. Avoin tiedottaminen voi 

myös parhaimmillaan vahvistaa sidosryhmien ja kumppanien luottamusta koulutuksen 

järjestäjien toimintaa kohtaan. 

Tarkoituksena on myös, että koulutuksen järjestäjät käynnistävät tarvittavat kehittämistoimet 

itsearvioinnin ja kansallisen tason tila-arvioinnin tulosten pohjalta. Esimerkiksi niiden 

koulutuksen järjestäjien, joiden laadunhallintajärjestelmä ei arviointikohteittain tarkasteltuna täytä 

toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteereitä 

vähintään kehittyvällä tasolla, olisi suositeltavaa laatia kehittämissuunnitelma järjestämän 

kehittämiseksi. Suunnitelman tulisi sisältää konkreettiset toimenpiteet, vastuut, aikataulun sekä 

seurantatoimet, joilla koulutuksen järjestäjä varmistaa suunnitelman toteutumisen. Suunnitelma 

tulisi laatia yhdessä keskeisten sidosryhmien ja kumppanien kanssa. Myös pidemmällä 

laadunhallinnassa olevien koulutuksen järjestäjien on tärkeää jatkuvan parantamisen periaatteen 

mukaisesti varmistaa, että toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan ja, että laadunhallintaa 

kehitetään edelleen niillä osa-aluilla, joissa kehittämistarvetta on tunnistettu itsearvioinnissa. 

Rakenteellinen kehittäminen tuo myös muutoksia koulutuksen järjestäjäkenttään, mikä 

puolestaan edellyttää laadunhallintajärjestelmän edelleen kehittämistä. 
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Liite 1. Sanasto 

Tähän liitteeseen on koottu kriteeristössä käytettyjä keskeisiä, lähinnä ammatillisen koulutuksen 

laadunhallintaan liittyviä käsitteitä. Joidenkin käsitteiden määrittelyssä on käytetty Suomen 

Standardisoimisliiton julkaisemaa SFS-EN ISO 9000:2005 –standardin (Laadunhallintajärjestelmät. 

Perusteet ja sanasto) sanastoa. ISO-standardin mukaan määritellyt termit on merkitty *-merkillä.  

Arviointi  

on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysia. 

Arvot  

ilmaisevat sen, mikä organisaation toiminnassa on tärkeää ja minkä varaan toiminta perustuu. 

Ammatillisen koulutuksen arvoja voivat olla esimerkiksi työelämä- ja opiskelijalähtöisyys. 

Asiakas  

organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa tuotteen.* Ammatillisessa koulutuksessa asiakasta pidetään 

aktiivisena toimijana eikä vain palvelun vastaanottajana. Koulutusorganisaation keskeisiä asiakkaita 

voivat olla koulutuspalvelujen käyttäjät (opiskelijat ja työelämän organisaatiot) sekä koulutuksen 

tilaajat ja maksajat. Kukin koulutuksen järjestäjä määrittää keskeiset asiakkaansa.   

Asiakaslähtöisyys  

tarkoittaa asiakkaiden tarpeiden tuntemista ja ennakoimista sekä toiminnan kehittämistä jatkuvasti 

heidän tarpeidensa, odotustensa, palautteensa sekä kehittämisehdotustensa mukaisesti. Toimintoja 

kehitettäessä huomiota kiinnitetään ulkoisten asiakkaiden ohella myös organisaation sisäisiin 

asiakkaisiin.  

Erinomaisuuden piirteet  

ovat niitä organisaation ominaisuuksia, joita voidaan yleisesti pitää erinomaisen toiminnan 

edellytyksinä. Nämä tunnuspiirteet sisältyvät esimerkiksi Business Excellence- malliin ja niiden avulla 

koulutusorganisaatio erottuu muista. 

Hyvä käytäntö 

on erityisen laadukkaan toiminnan ilmenemismuoto, joka on periaatteessa todennettavissa myös 

muissa organisaatioissa. Hyvä käytäntö on toimiva ja perustuu tietoon tai vahvan kokemuksen kautta 

syntyvään pitkäaikaiseen näyttöön käytännön tuloksellisuudesta. Hyvä käytäntö on ymmärrettävissä 

ja hyväksyttävissä laajasti. Se toimii aidosti käytännössä ja se voidaan kuvata ja siirtää vastaaviin 

olosuhteisiin.  
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ISO 9000 -standardijärjestelmä  

koostuu moniosaisesta, laatujärjestelmille vaatimuksia asettavasta standardisarjasta, jonka 

tarkoituksena on auttaa organisaatioita tuottamaan sellaista laatua, jota asiakkaat niiltä edellyttävät. * 

Itsearviointi  

tarkoittaa organisaation ja siellä toimivien henkilöiden oman toiminnan tulkinnallista analyysia. 

Itsearvioinnissa tarkastellaan, saavutetaanko toiminnan tavoitteet ja tapahtuuko se mahdollisimman 

järkevästi. Kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti ammatillisen koulutuksen 

laadunhallintajärjestelmien arvioinnissa itsearviointi toimii ensisijaisesti koulutuksen järjestäjälle 

työkaluna toiminnan kehittämiseen, vaikka sen tuloksia käytetään myös arvioitaessa 

laadunhallintajärjestelmien kokonaistilannetta. Itsearviointi auttaa koulutuksen järjestäjää 

tunnistamaan senhetkisen tilanteensa, asettamaan uusia tavoitteita ja käynnistämään 

kehittämistoimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Koulutuksen järjestämisedellytykset 

ovat koulutuksen järjestämisluvan (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 9 §) myöntämisen edellytyksiä. 

Koulutuksen tulee olla tarpeellista ja luvan hakijalla tulee olla ammatilliset ja taloudelliset edellytykset 

koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemustakin 

muuttaa järjestämislupaa, jos koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista. Ministeriö 

voi myös peruuttaa järjestämisluvan, jos koulutus ei enää täytä luvan myöntämiselle säädettyjä 

edellytyksiä. 

Kehittävä arviointi 

on arvioinnin muoto, jossa tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjää tunnistamaan toimintansa 

vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Pyrkimyksenä on siten tukea koulutuksen 

järjestäjää strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa. 

Koulutuksen järjestäjä 

voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka on saanut opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä luvan järjestää (ammatillista) koulutusta. Ammatillista koulutusta voidaan 

järjestää myös valtion oppilaitoksessa. 

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointi 

on tulkinnallista analyysia siitä, miten koulutuksen tavoitteet on saavutettu. Tuloksellisuutta voidaan 

arvioida tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista.  

Laadun arviointi  

on toimintaa, jossa tehdään tulkinnallista analyysia siitä, miten arvioitava kohde vastaa asetettuja 

laatuvaatimuksia. Ammatillisessa koulutuksessa voidaan arvioida esimerkiksi näyttötutkinnon 

järjestämissuunnitelmien, oppimistulosten, opetusjärjestelyjen ja opetuksen laatua, 
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työelämäyhteistyön tuloksellisuutta, koulutuksen kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta tai koko 

organisaation toimintaa. 

Laadunhallinta  

tarkoittaa koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä 

asioissa.*  

Laadunhallintajärjestelmä  

tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. 

Tämä on keskeinen johtamisen väline. ISO-standardissa sitä käytetään synonyyminä 

johtamisjärjestelmälle.  

Laadun kehittäminen  

on toimintaa, jonka tarkoituksena on toimintojen ja prosessien tehostaminen, jotta sekä 

organisaation oma että sen asiakkaiden niistä saama hyöty lisääntyisivät.  

Laadunvarmistus   

on se osa laadunhallintaa, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan 

täyttämään.* Ammatillisen peruskoulutuksen ammattiosaamisen näytöt ja ammatillisen 

aikuiskoulutuksen näyttötutkinnot ovat esimerkki ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta.  

Laatu   

merkitsee sitä, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset.* Koulutuksen laadulla 

tarkoitetaan koulutuksen kykyä vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden 

tarpeisiin.  

Laatujärjestelmä  

on rakenne, jonka avulla johdon määrittelemä laatupolitiikka ja -tavoitteet viedään systemaattisesti 

läpi koko organisaation. Järjestelmä on organisaatiokohtainen, ja se koostuu mm. niistä 

pelisäännöistä ja toimintatavoista, joita organisaation toiminnassa halutaan systemaattisesti 

noudattaa. Ne voidaan dokumentoida laatukäsikirjaan, mutta muotoa tärkeämpää on se, että 

järjestelmä on käytännönläheinen ja kannustaa systemaattiseen toimintaan. Nykyään käytetään myös 

käsitettä toimintajärjestelmä, kun halutaan korostaa sitä, että laadunhallinta on kiinteä osa toimintaa. 

Laatukriteeri  

on peruste, johon tukeutuen arvioiva johtopäätös laadusta tehdään. Ammatillisessa koulutuksessa 

yhtenä laadun kriteerinä voidaan pitää esimerkiksi opiskelijoiden työllistymistä. 

Laatukäsikirja  

on asiakirja, joka määrittelee organisaation laadunhallintajärjestelmän.* Laatukäsikirja voi koostua 
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useista dokumentoiduista asiakirjoista, ja sen tarkoitus on helpottaa koulutusorganisaatiossa tehtävää 

jokapäiväistä työtä. Nykyään samaa asiaa tarkoittaen puhutaan myös toimintakäsikirjasta. 

Laatutyö  

sisältää kaiken sen toiminnan, jolla kehitetään organisaation toimintojen laatua ja jolla varmistutaan 

niiden laadusta. 

Missio  

kuvaa sitä, minkä vuoksi organisaatio on olemassa.  

Näyttö  

on koulutuksen järjestäjän esittämä evidenssi siitä, että koulutuksen järjestäjän toiminta täyttää 

kriteerin edellyttämät tunnuspiirteet arvioimallaan tasolla. Kriteerin laadunhallintajärjestelmältä 

edellyttämä asia voidaan osoittaa esim. asiakirjana tai ohjeistuksena. 

Koulutuksen järjestäjä on vastuussa valitsemansa järjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Koulutuksen järjestäjän pitää pystyä osoittamaan, että valittu järjestelmä täyttää tämän vaatimuksen. 

Järjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus osoitetaan esim. tulostiedon avulla.  

Prosessi  

tarkoittaa sarjaa toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka muuttavat syötteet 

tuotoksiksi.* Prosesseja voidaan jakaa niiden merkityksen mukaan ydinprosesseihin, niitä tukeviin 

tukiprosesseihin ja yhteistyö- ja toimittajaprosesseihin.  

Ydinprosessi  

tarkoittaa sarjaa toimenpiteitä ja niihin liittyvien resurssien ja menetelmien käyttöä, joiden 

avulla saadaan haluttu tuote ja palvelu asiakkaalle. Ydinprosessi käynnistyy asiakkaiden 

tarpeista ja päättyy asiakkaalle toimitettavaan palveluun tai tuotteeseen. Ammatillisen 

koulutuksen ydinprosessit liittyvät opetukseen ja oppimisen tukemiseen. 

Toimittaja- ja yhteistyöprosessi  

on toimittajien ja yhteistyökumppaneiden organisaatiolle tuottamia palveluja ja tuotteita 

kuvaava toimintoketju. Esimerkkejä ammatillisten oppilaitosten toimittaja- ja 

yhteistyöprosesseista ovat kiinteistönhuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyvät palvelut, 

työelämäyhteistyö ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö esim. opintojen 

järjestämisessä. 

Tukiprosessi  

tarkoittaa toimintaketjua tai menettelyä, jolla tuetaan organisaation ydinprosessien sujuvaa 
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toteutumista. Tukiprosessi palvelee ensisijassa sisäisiä asiakkaita. Oppilaitoksen tukiprosesseja 

ovat esimerkiksi opiskelijahuolto-, toimisto- ja kirjastopalvelut.   

Prosessikuvaus  

on graafinen tai sanallinen esitys, joka sisältää toiminnan eri vaiheet ajallisesti etenevänä 

toimintoketjuna. Kuvauksessa ilmenevät työvaiheisiin liittyvät vastuut, syötteet sekä syntyvät 

tulokset.  

Prosessin omistaja  

on henkilö, jolle on annettu kokonaisvastuu prosessin kehittämisestä. Usein hänellä on tukenaan 

tiimi, jonka jäsenet ovat prosessin omistajan ohella vastuussa tiimille annetusta tehtävästä. 

Resurssit 

sisältää henkiset, taloudelliset ja fyysiset resurssit.  

Strategia  

ilmaisee ne keinot, joilla päämääriin pyritään, ja se antaa siten suuntaviivat organisaation toiminnalle 

päämääriin pyrkimisessä. Strategian pohjalta kukin organisaatio laatii toimintasuunnitelmansa ja 

päättää niiden toteuttamisessa käytettävistä konkreettisista keinoista.  

Tiedonhallinta 

tarkoittaa tietojen ja niiden kuvausten määrittelyyn, organisointiin, tallentamiseen, hakemiseen, 

muokkaamiseen ja käyttöön liittyviä periaatteita ja toimintoja. 

Toimintasuunnitelma  

on organisaation strategian toteuttamista ja laadun kehittämistä varten laadittu asiakirja, joka sisältää 

toiminnalle asetetut tulostavoitteet, menettelytavat, niiden ajoituksen ja voimavarat. 

Toimintayksikkö  

on koulutuksen järjestäjän koulutusta järjestävä yksikkö, esimerkiksi oppilaitos tai sen toimintapiste. 

Toimintaympäristö  

tarkoittaa kaikkea, mikä voi vaikuttaa organisaation toimintaan. Toimintaympäristön analysointi on 

lähtökohtana kehitettäessä organisaation toimintaa. Toimintaympäristöön kuuluu sekä organisaation 

ulkoinen että sisäinen toimintaympäristö. Ammatillisen oppilaitoksen toimintaympäristöön kuuluvat 

esimerkiksi koulutus- ja yhteiskuntapolitiikka, työelämä ja sen kehitys sekä oppilaitoksen sisäiset 

tekijät.  
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Tuote  

tarkoittaa prosessien tulosta.* Esimerkki ammatillisen oppilaitoksen tuotteesta on koulutuspalvelu, 

joka tarjotaan opiskelijalle. 

Turvallisuusjohtaminen 

on kokonaisvaltaista, niin lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyvät 

sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Keskeisenä periaatteena on jatkuva 

turvallisuuden ja terveyden edistäminen ja se sisältää toiminnan suunnittelun, toiminnan, seurannan 

ja arvioinnin sekä parantamisen. Työturvallisuuden johtamisessa on kyse systemaattisesta työstä 

työturvallisuuden ja -terveyden edistämiseksi organisaatiossa, jotta siitä kehittyy aito ennalta 

ehkäisevä työturvallisuuskulttuuri.   

Ulkoinen arviointi  

tarkoittaa organisaation ulkopuolisten tekemää tulkinnallista analyysia organisaation tilasta ja 

toiminnasta. Arviointi voi kohdistua johonkin toiminnan osaan, prosessiin tai koko organisaatioon.  

Ulkoinen auditointi 

tarkoittaa organisaation ulkopuolisten tekemää järjestelmällistä ja puolueetonta tulkintaa sen 

selvittämiseksi, onko organisaation toiminta tavoitteiden mukaista, tehokasta ja tarkoitukseensa 

sopivaa.  

Vertaisarviointi  

on ulkoinen arviointi, jolla pyritään tukemaan laadun varmistamista ja kehittämistä arvioinnin 

kohteena olevassa organisaatiossa. Arvioinnin tekee vertaisarvioijista koostuva ryhmä. 

Vertaisarvioijat – ”kriittiset ystävät” – ovat koulutusorganisaation ulkopuolisia henkilöitä, jotka 

työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia. 

Visio  

on organisaation olemassaolon ja arvojen kannalta perusteltu näkemys organisaation tulevaisuuden 

halutusta tilasta. 
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Liite 2. Kriteeristön sisältö 

 
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 

1  Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus 

1.1  Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää, toiminnan 

ohjausta ja toimintaa 

1.2  Laadunhallinnan tavoitteet, työnjako ja vastuut 

1.3  Sidosryhmien ja kumppanien osallistuminen 

1.4  Dokumentointi 

1.5  Laadunhallinnan läpinäkyvyys ja viestintä 

 

2  Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus 

2.1  Laadunhallintajärjestelmä osana strategista suunnittelua, johtamista ja toiminnan 

ohjausta 

2.2  Johdon sitoutuminen ja laadunhallinnan johtaminen 

2.3  Strategiaprosessi 

2.4  Strategian jalkauttaminen 

2.5  Tiedonhallinta osana johtamista ja toiminnan ohjausta 

2.6  Toimintaympäristöstä saatavien tietojen hyödyntäminen ml. seuranta-, arviointi- ja 

tutkimustieto 

2.7  Taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten varmistaminen 

2.8  Koulutustarjonta 

2.9  Resurssien suuntaaminen 

2.10  Vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen 

2.11  Kestävä kehitys osana laadunhallintajärjestelmää 

2.12  Turvallisuusjohtaminen osana laadunhallintajärjestelmää 

2.13  Tuloksellisuus 

 

3  Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat 

3.1  Henkilöstön sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen 

3.2  Johdon ja henkilöstön osaaminen ja sen varmistaminen 

3.3  Laadunhallintaosaamisen kehittäminen 

3.4  Työpaikkaohjaajat/kouluttajat, tutkintotilaisuuksien ja ammattiosaamisen näyttöjen 

arvioijat 

3.5  Työhyvinvointi 

 

4  Perustehtävien ja niitä tukevien toimintojen laadunhallinta 

4.1  Perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena 

 Koulutuksen järjestäjän perustehtävien suunnittelu, toteutus, arviointi sekä 

parantaminen kokonaisuutena 
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4.2  Oppilaitosmuotoisen ammatillisena koulutuksena järjestettävä koulutus 

 Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

4.3  Näyttötutkintojen järjestäminen ja niihin valmistava koulutus (pt, at, eat) 

 Näyttötutkintojen järjestäminen 

 Henkilökohtaistaminen 

 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen (valmistava koulutus) 

4.4  Oppisopimuskoulutus 

 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen ja oppisopimuskoulutuksen 

suunnittelu 

 Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen 

 Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus 

4.5  Muu koulutus (valmistavat ja valmentavat, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus, 

työpajatoiminta) 

 Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

4.6  Maksullinen palvelutoiminta (ml. työvoimapoliittinen koulutus ja täydennys) 

 Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

4.7  Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut 

 Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

4.8  Ammatillisen erityisoppilaitosten erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät 

 Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

 

5  Arviointi ja tulosten käyttö 

5.1  Arviointi-, palaute- ja tulostiedon hankinta 

5.2  Arviointi-, palaute- ja tulostiedon käyttö 

5.3  Arviointi-, palaute- ja tulostiedosta viestintä 

5.4  Laadunhallintajärjestelmän arviointi 

 

6  Parantaminen 

6.1  Kokonaiskäsitys kehittämistarpeista ja kehittämistyö 

6.2  Omasta ja toisten toiminnasta oppiminen 

6.3  Innovatiivisuus ja uudistumiskyky 

6.4  Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen  

 

 

 


