
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien
arviointi

Tervetuloa vastaamaan itsearviointiin!
 
Arvioinnissa käytettävät arviointiasteikot ja käsitteet löytyvät arviointikäsikirjasta.

 
Itsearviointilomake ja sen käyttö
 
Itsearviointilomake koostuu toimintaa ja tuloksia koskevista osioista. Toimintaa koskevan osion arviointiin
sovelletaan toiminnan arviointiasteikkoa ja tuloksia koskevaan osioon tulosten arviointiasteikkoa.
Arviointiasteikko on molemmissa sama: puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt.

Vastaus tallennetaan tälle Webropol-lomakkeelle. Karviin lähetetään yksi vastaus per koulutuksen
järjestäjä.
 
Itsearvioinnin tulokset kirjataan lomakkeelle seuraavasti:
 

Valitaan/ruksataan väittämittäin (toiminta) tai arviointikohdittain (tulokset) puuttuva, alkava,
kehittyvä tai edistynyt.

1. 

Kirjataan arviointialueeseen (1, 2, 3 tai 4) liittyvä näyttö (keskeiset asiakirjat nimeltä, ei liitteitä)2. 
Kirjataan arviointialueeseen liittyvät keskeiset vahvuudet ja parantamisalueet kokonaisina lauseina3. 
Vastataan arviointialueeseen liittyviin avoimiin kysymyksiin.4. 

 
Webropol-ohjeet
 

Lomakkeella siirrytään eteen- ja taaksepäin ”Seuraava” ja ”Edellinen” -painikkeilla.
Vastaaminen on mahdollista keskeyttää painamalla ”Tallenna ja jatka myöhemmin” -painiketta,
jolloin ohjelma lähettää linkin sähköpostiin. Linkkiä klikkaamalla arviointia voidaan jatkaa
myöhemmin.
Täytetty lomake lähetetään Karviin painamalla ”Lähetä”-painiketta. Lähettämisen jälkeen avautuu
yhteenvetosivu, jossa voi tarkastella omia vastauksia ja tarvittaessa muokata niitä. Vastaukset voi
myös tallentaa itselle PDF-tiedostoksi.

Taustatiedot

https://laadunarviointi.karvi.fi/2021/01/19/arvioinitikasikirja-ja-lomake-saatavilla/


Koulutuksen järjestäjä *

2 AEL-Amiedu Oy

3 Ahlmanin koulun Säätiö sr

4 Aitoon Emäntäkoulu Oy

5 Ammattiopisto Spesia Oy

6 Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry

7 Axxell Utbildning Ab

8 Careeria Oy

9 Cimson Koulutuspalvelut Oy

10 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

11 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

12 Etelä-Savon Koulutus Oy

13 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.

15 Fintraffic Lennonvarmistus Oy

16 Folkhälsan Utbildning Ab

17 Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf

18 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa

19 Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry

20 Harjun Oppimiskeskus Oy

21 Haus Kehittämiskeskus Oy

22 Helsingin Konservatorion Säätiö sr

23 Helsingin kaupunki

24 Helsinki Business College Oy

25 Hengitysliitto ry

26 Hevosopisto Oy

27 Hyria koulutus Oy

28 Hämeen ammatti-instituutti Oy

29 Invalidisäätiö sr

30 Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry

31 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

32 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

33 Joensuun kaupunki



Mikäli edustamanne koulutuksen järjestäjä puuttuu yllä olevasta luettelosta, valitkaa viimeinen
vaihtoehto Muu, mikä? ja kirjoittakaa koulutuksen järjestäjän nimi alla olevaan tekstikenttään.

Koulutuksen
järjestäjä

Yhteyshenkilön sähköposti

Sähköpostio-
soite

Itsearvioinnin toteuttaminen



Itsearviointiin osallistuneiden henkilöiden määrät 
Merkitkää itsearviointiin osallistuneiden lukumäärät arviointialueittain 1.–4.

Opiskelijat

1 Johtaminen

2 Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset

3 Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen

4 Toiminnan tulokset

Työelämän edustajat

1 Johtaminen

2 Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset

3 Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen

4 Toiminnan tulokset

Sidosryhmät

1 Johtaminen

2 Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset

3 Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen



Lyhyt kuvaus siitä, miten olette toteuttaneet tämän itsearvioinnin (max. pituus 0,5 x A4)

Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta

Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmästä (max. pituus 1 x A4)

Kuinka monta vuotta organisaatiollanne on ollut systemaattista laadunhallintaa?

Kuinka monta vuotta olette olleet mukana alueellisissa tai kansallisissa laatuverkostoissa?

Kirjatkaa verkoston nimi



Millaisia menetelmiä olette käyttäneet laadunhallinnassa ja/tai laadun arvioinnissa viimeisen
viiden vuoden aikana?

Arviointialueet

1 JOHTAMINEN
1.1 Johtaminen ja toiminnan ohjaus
1.2 Laadunhallinta osana johtamisjärjestelmää

2 TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN EDELLYTYKSET
2.1 Henkilöstövoimavarat
2.2 Kumppanuudet ja verkostot
2.3 Taloudelliset voimavarat
2.4 Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt
2.5 Tietojen hallinta sekä tietoturva ja -suoja

3 TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
3.1 Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu
3.2 Koulutuspalvelujen tuottaminen
3.2.1 Viestintä, neuvonta ja ohjaus
3.2.2 Hakeutuminen koulutukseen
3.2.3 Henkilökohtaistaminen
3.2.4 Osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki
3.2.5 Osaamisen osoittaminen ja arviointi
3.2.6 Opiskeluhyvinvointi

Benchmarking

CAF-malli

EFQM-malli

ISO-standardi

Itsearviointi

Kyselyt

Prosessikuvaukset

Laatupalkintokilpailu

Sisäinen auditointi

Tuloskortti

Ulkoinen arviointi/auditointi

Vertaisarviointi

Muu, mikä?



4 TOIMINNAN TULOKSET
4.1 Asiakastulokset
4.2 Henkilöstötulokset
4.3 Keskeiset suorituskykytulokset
4.4 Yhteiskuntavastuuta koskevat tulokset

Toiminnan arviointi

Arviointialueilla 1–3 tarkastellaan sitä, onko organisaatiollanne väittämässä kuvatun asian hoitamiseksi
sovittua toimintatapaa, miten se toteutuu käytännössä ja miten edellisiä arvioidaan ja parannetaan
tulos- ja muuhun tietoon perustuen jatkuvasti. Antakaa kokonaisarvio jokaiselle väittämälle erikseen
hyödyntämällä toiminnan arviointiasteikkoa (puuttuva, alkava, kehittyvä tai edistynyt).

1 JOHTAMINEN



1.1 Johtaminen ja toiminnan ohjaus

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Johtamisen rakenteet, prosessit ja toimintatavat tukevat
strategisten tavoitteiden saavuttamista, mahdollistavat nopean
reagoinnin, ennakoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen
sekä edistävät tavoitteellista jatkuvaa parantamista.

Johto on määritellyt henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja
sidosryhmien vaikuttamisen tavat.

Johtaminen, strateginen suunnittelu, päätöksenteko ja
kehittäminen perustuvat tarkoituksenmukaiseen ja
ajantasaiseen ennakointi-, seuranta-, arviointi- ja tulostietoon
sekä muuhun tietoon.

Riskien arviointi on osa koulutuksen järjestäjän
johtamisjärjestelmää.

Johto on määritellyt yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien
kanssa toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua
koskevat tavoitteet ja mittarit.

Johto on määritellyt yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet ja
tehtävät ja edistää niiden mukaista toimintaa.

Johto varmistaa, että henkilöstö ja opiskelijat, työelämä ja
sidosryhmät tuntevat koulutuksen järjestäjän strategiset
tavoitteet siltä osin kuin se on tarpeellista.

Johto varmistaa tavoitteiden ja kehittämistoimien toteutumisen.

Toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua kuvaavat
tulokset viestitään eri kohderyhmille (henkilöstö, työelämä,
opiskelijat, huoltajat).



1.2 Laadunhallinta osana johtamisjärjestelmää

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Omistajayhteisö tai -yhteisön laadunhallintaan liittyvät
tavoitteet ja linjaukset ohjaavat koulutuksen järjestäjän
laadunhallintaa.

Laadunhallinnan vastuut ja tehtävät on selkeästi määritelty.

Laadunhallintajärjestelmä kattaa ydintoiminnan lisäksi
turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Laadunhallintajärjestelmä ja sen tuottama tieto (esim.
prosessikuvaukset, toimintaohjeet, suunnitelmat, päätökset) on
dokumentoitu (esimerkiksi tietojärjestelmä) ja sitä päivitetään
säännöllisesti.

Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen, toiminnan
ja kehittämisen väline.

Johto varmistaa toiminnallaan, että:

henkilöstö tuntee oman työnsä laadunhallinnan menettelyt ja
toimii niiden mukaisesti.

opiskelijat osallistuvat laadun ja laadunhallinnan kehittämiseen
(esim. antamalla palautetta, osallistumalla itsearviointiin,
opiskelijakuntatoimintaan jne.)

työelämä osallistuu laadun ja laadunhallinnan kehittämiseen.

sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen laadun
ja laadunhallinnan kehittämiseen.

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt Ei koske meitä

huoltajilla on mahdollisuus osallistua
oppilaitoksen laadun ja laadunhallinnan
kehittämiseen.



Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Henkilöstön keskinäinen yhdessä tekeminen ja oppiminen
sekä tiedon ja osaamisen jakaminen ovat osa koulutuksen
järjestäjän toimintaa (esim. oppimateriaalin tuottaminen ja
jakaminen, opintopolun rakentaminen).

Koulutuksen järjestäjä arvioi ja parantaa
laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta
kokonaisuutena säännöllisesti osana johtamisjärjestelmää
(mm. itsearviointi, ulkoinen arviointi, sisäiset auditoinnit).

Arviointialueeseen 1 liittyvä näyttö (keskeiset asiakirjat)
Huom. kirjatkaa vain asiakirjojen nimet. Tähän ei tallenneta varsinaisia asiakirjoja.

Arviointialueeseen 1 liittyvät keskeiset vahvuudet (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina lauseina)

Arviointialueeseen 1 liittyvät keskeiset parantamisalueet (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina
lauseina)



Oletteko määritelleet, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa toiminnassanne?

Mitkä ovat organisaationne keskeisimmät yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteet ja mittarit?

Millainen käytäntö teillä on oman toiminnan (tavoitteiden toteutumisen, onnistumisen) arviointiin
ja mitä tietoa hyödynnätte?

Minkälainen käytäntö teillä on keskeisistä tuloksista viestimiseen oman organisaation sisällä ja
ulospäin?

Kyllä

Ei



Miten eri tahot osallistuvat organisaationne laadun ja laadunhallinnan kehittämiseen?

Opiskelijat
Työelämän
edustajat Kumppanit Sidosryhmät

Palautekyselyihin vastaamalla

Osallistumalla oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun
(esim. strategiatyö, yhteiset prosessit)

Osallistumalla oppilaitoksen toiminnan arviointiin (esim.
itsearviointi, ulkoinen arviointi/auditointi)

Osallistumalla oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen

Osallistumalla koulutustarjonnan ja koulutusten
suunnitteluun ja keittämiseen

Osallistumalla koulutuksen toteuttamiseen (esim.
kouluttajana toimiminen oppilaitoksessa)

Osallistumalla eri toimielinten tai työryhmien toimintaan

Osallistumalla oppilaitoksen järjestämiin palavereihin tai
tilaisuuksiin

Osallistumalla hanketoimintaan

Muuten miten?

2 TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN EDELLYTYKSET

2.1 Henkilöstövoimavarat

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että...

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

henkilöstörakenne (esim. eri henkilöstöryhmät ja henkilöstön
määrä) tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista.

henkilöstöllä on riittävä ja ajantasainen osaaminen strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

henkilöstön työhyvinvointia ylläpitävät ja edistävät toimet
tukevat tuloksellista toimintaa.



2.2 Kumppanuudet ja verkostot

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Kumppanuudet ja verkostot edistävät koulutuksen järjestäjän
strategisten tavoitteiden saavuttamista ja niiden ylläpitämiseen
ja kehittämiseen on riittävät resurssit.

Yhteistyö ja palvelujen tuottaminen koulutuksen järjestäjän,
kumppaneiden ja verkostojen kanssa on vastavuoroista,
tavoitteellista, johdettua ja yhdessä sovittuihin periaatteisiin
perustuvaa sekä eri osapuolille ja asiakkaille lisäarvoa
tuottavaa.

Koulutuksen rajapinnoilla ja nivelvaiheissa toiminnan ja
palvelujen laatu varmistetaan laadunhallintaan liittyvällä
yhteistyöllä keskeisten kumppaneiden kanssa (esim. muut
koulutuksen järjestäjät, työelämä, kunnat, työhallinto).

2.3 Taloudelliset voimavarat

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Taloudellisten voimavarojen hallinta on ennakoivaa ja
suunnitelmallista ja mahdollistaa strategian toteuttamisen.

Koulutuksen järjestäjä kohdistaa resurssit toiminnan ja
talouden kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Henkilöstö edistää toiminnallaan koulutuksen järjestäjän
taloutta koskevien linjausten ja tavoitteiden toteutumista.

2.4 Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että käytössä olevat oppimis-
ja näyttöympäristöt mahdollistavat tavoitteeksi asetetun
osaamisen hankkimisen ja osoittamisen (esim. tilat, laitteet,
työvälineet, työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminta, osaava
henkilöstö).

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppimis- ja
näyttöympäristöt ovat saavutettavia ja esteettömiä.



2.5 Tietojen hallinta sekä tietoturva ja -suoja

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Koulutuksen järjestäjän tuottama, hankkima ja jalostama sekä
käytettävissä oleva tieto muodostaa toimivan kokonaisuuden,
joka palvelee koulutuksen järjestämistä.

Kansallisiin tarpeisiin tuotettava tieto (esim. Koski, Vipunen) on
helposti saatavilla koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmistä.

Koulutuksen järjestäjä seuraa hallussaan olevan, koulutuksen
järjestämisessä tarvittavan tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja
oikeellisuutta.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa säädösten mukaisen
tietoturvan ja tietosuojan tietojen käsittelyssä.

Arviointialueeseen 2 liittyvä näyttö (keskeiset asiakirjat)
Huom. kirjatkaa vain asiakirjojen nimet. Tähän ei tallenneta varsinaisia asiakirjoja.

Arviointialueeseen 2 liittyvät keskeiset vahvuudet (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina lauseina)

Arviointialueeseen 2 liittyvät keskeiset parantamisalueet (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina
lauseina)



Miten olette varmistaneet/varmistatte, että johdolla, opetus- ja muulla henkilöstöllä ja
työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen?

Millaisia käytäntöjä teillä on laadun varmistamiseksi tuottaessanne koulutus- ja muita palveluja
yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, toimijoiden (esim. työhallinto, kunnat) ja
työelämän kanssa?

3 TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

3.1 Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu perustuu
asiakkaiden ja kumppanuuksien tunnistamiseen ja
määrittelyyn.

Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu on ennakoivaa ja
tarvelähtöistä.

Koulutustarjonta ja -palvelut vastaavat asiakkaiden muuttuvia
tarpeita ja mahdollistavat yksilölliset ratkaisut.

Koulutustarjontaa ja -palveluja suunnitellaan
yhteiskehittämisen periaatteella yhdessä työelämän,
opiskelijoiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Henkilöstö on mukana koulutustarjonnan ja -palvelujen
suunnittelussa ja kehittämisessä.

3.2 Koulutuspalvelujen tuottaminen



3.2.1 Viestintä, neuvonta ja ohjaus

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Käytössä olevat viestintäkanavat ja verkostot (mm.
verkkosivut, asiakaspalvelupisteet, sosiaalinen media, esitteet,
opinto-ohjaajat) ja niistä saatava tieto palvelevat eri
asiakasryhmien (mm. opiskelijat ja työelämä) tiedon tarpeita
(esim. hakeutuminen, koulutuspalvelut ja muut palvelut).

3.2.2 Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Opiskelijaksi hakeutuminen on joustavaa (esim. eri väylät ja
ajankohdat).

Opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan koulutuksen järjestäjän
määrittelemiä tavoitteita, linjauksia ja toimintaperiaatteita, jotka
ovat henkilöstön ja opiskelijoiden tiedossa.

Opiskelijat voivat aloittaa opintonsa joustavasti.

Työelämän tarvitsemat koulutuspalvelut ovat joustavasti
saatavilla.

3.2.3 Henkilökohtaistaminen

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
laaditaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja opiskelijan (sekä
mahdollinen työpaikka) kanssa.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että henkilökohtaistaminen
perustuu säädöksiin ja koulutuksen järjestäjän määrittelemiin
linjauksiin ja periaatteisiin.

Koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmät tukevat
henkilökohtaistamista.



3.2.4 Osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti
opiskelijoiden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Osaamisen hankkimisesta eri oppimisympäristöissä
muodostuu johdonmukainen kokonaisuus.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kriittiset kohdat on
tunnistettu työelämän näkökulmasta ja koulutuksen järjestäjä
on varautunut niihin.

Työpaikalla järjestettävää koulutusta johdetaan ja toteutetaan
prosessina, jossa kumppanit ja verkostot ovat mukana.

Työpaikat ja työpaikkaohjaajat saavat tarvitsemaansa
perehdytystä ja tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen
toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikkaohjaajilla on
tarvittava ja ajantasainen ohjaus- ja arviointiosaaminen.

Opiskelijan tarvitseman opetuksen ja ohjauksen saatavuus on
varmistettu eri oppimisympäristöissä.

Opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan välisen yhteistyön
ja vuorovaikutuksen toimivuus on varmistettu työpaikalla
järjestettävän koulutuksen aikana.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan systemaattisesti
ja opiskelijat saavat ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oikea-
aikaisesti osaamisensa kehittymisestä.

3.2.5 Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa
koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että osaamisen
osoittaminen, arviointi ja todentaminen toteutuvat osaamisen
arvioinnin toteuttamissuunnitelman sekä säädösten ja
linjausten mukaisesti.



3.2.6 Opiskeluhyvinvointi

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että opiskeluhyvinvoinnista
huolehditaan säädösten ja koulutuksen järjestäjien linjausten
ja periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijan tarvitseman tuen (mukaan lukien erityinen ja
vaativa erityinen tuki) saatavuus on varmistettu eri
oppimisympäristöissä.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että opiskelijat ovat tietoisia
heille kuuluvista opiskelijahuollon eduista ja palveluista sekä
siitä, miten niitä voidaan tarvittaessa hakea.

Arviointialueeseen 3 liittyvä näyttö (keskeiset asiakirjat)
Huom. kirjatkaa vain asiakirjojen nimet. Tähän ei tallenneta varsinaisia asiakirjoja.

Arviointialueeseen 3 liittyvät keskeiset vahvuutenne (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina lauseina)

Arviointialueeseen 3 liittyvät keskeiset parantamisalueenne (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina
lauseina)



Oletteko hyödyntäneet kehittämishankkeita koulutustoimintanne laadun ja laadunhallinnan
parantamisessa vuosina 2016–2019?

Ovatko hankkeissa kehitetyt käytännöt muuttuneet osaksi arjen toimintaa oppilaitoksessanne?

Antakaa esimerkki onnistuneesta kehittämishankkeesta.

Miksi hankkeen tulokset jäivät hyödyntämättä?

Millaisia innovatiivisia ratkaisuja (esim. uusi tai parannettu koulutuspalvelu tai prosessi) olette
ottaneet käyttöön koulutustoiminnan laadun parantamiseksi?

Toiminnan tulosten arviointi

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei



Arviointialueella 4 tarkastellaan sitä, miten olette saavuttaneet organisaatiollenne kohdassa 1.1
(Johtaminen ja toiminnan ohjaus) asettamanne tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan
koulutuksen järjestäjän käytössä olevien laadullisten ja määrällisten mittareiden pohjalta. Antakaa
kokonaisarvio jokaiselle arviointikohdalle (4.1–4.4) erikseen hyödyntämällä tulosten
arviointiasteikkoa (puuttuva, alkava, kehittyvä tai edistynyt).

4 TOIMINNAN TULOKSET

Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

4.1 Asiakastulokset

4.2 Henkilöstötulokset

4.3 Keskeiset suorituskykytulokset

4.4 Yhteiskuntavastuuta koskevat tulokset

Arviointialueeseen 4 liittyvä näyttö (keskeiset asiakirjat)
Huom. kirjatkaa vain asiakirjojen nimet. Tähän ei tallenneta varsinaisia asiakirjoja.

Arviointialueeseen 4 liittyvät keskeiset vahvuutenne (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina lauseina)

Arviointialueeseen 4 liittyvät keskeiset parantamisalueenne (enintään 3, kirjatkaa kokonaisina
lauseina)



Miten olette kehittäneet toimintaanne tulosten perusteella viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana?

LAADUNHALLINTA KOKONAISUUTENA

Millainen käytäntö teillä on laadunhallintajärjestelmän toimivuuden arviointiin kokonaisuutena ja
miten usein arviointia tehdään?

Arvioikaa, miten kiinteä osa laadunhallinta on johtamisjärjestelmäänne

Täysin erillään
muusta

toiminnasta

Kiinteä osa
toimintaa ja
johtamista

0 %



Mitkä tekijät ovat edistäneet laadunhallinnan toteutumista organisaatiossanne?

Mitkä tekijät ovat vastaavasti estäneet tai haitanneet laadunhallinnan toteutumista
organisaatiossanne?

Hyvät käytännöt

Koulutuksen järjestäjän on mahdollisuus tehdä osana itsearviointia ehdotus laadunhallinnan hyväksi
käytännöksi, joka käy esimerkiksi ja on hyödyllinen muille koulutuksen järjestäjille.

Hyvä käytäntö on laadunhallinnan toimiva käytäntö, joka testattu käytännössä ja riittävän pitkän käytön
perusteella hyväksi havaittu. Lisäksi se on edistänyt laadunhallinnan kehittämistä. Se voi olla uusi tai
vanha käytäntö, joka on siirrettävissä myös muille järjestäjille.

Hyvän käytännön kuvaus sisältää seuraavat asiat:
Lyhyt alkulähtökohdan ja kehityksen kuvaus
Käytännön mallintaminen esim. toiminnan (prosessin) vaiheet
Käytännön tuottama hyöty
Ulkopuolisen tahon näkemys käytännöstä (sisäinen arviointi, vertaisarviointi, ulkoinen arviointi)
Siirrettävyys muille.

Toimintatapojen yhtenäistäminen

Henkilöstön sitouttaminen ja vastuuttaminen

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Hanketoiminta

Alueellisissa / kansallisissa laatuverkostoissa toimiminen

Laatu- ja/tai arviointiosaamisen kehittäminen

Muu, mikä?

Dokumentoinnin / tietojen hallinnan puutteet

Toimintakulttuurien ja/tai käytäntöjen epäyhtenäisyys

Asenteet, sitoutumisen puute, muutosvastarinta

Resurssien puute (talous, henkilöstö)

Ulkoiset/sisäiset muutokset

Muu, mikä?



Kuvatkaa hyvä käytäntö seuraavassa tai lisätkää kuvaus siitä liitetiedostona (pituus max. 1 x A4)

Mahdollinen liitetiedosto

Tallenna vastaukset painamalla Lähetä-painiketta.


