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Arvioinnin lähtökohdat



Arvioinnin lähtökohdat

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

• Kohti huippulaatua - Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 

vuoteen 2030 (OKM)

• Karvin arviointisuunnitelma vuosille 2020-2023

• Koulutuksen järjestäjiltä saatu palaute vuoden 2015 arvioinnista

• Kuulemistilaisuudet ja -seminaari syksy 2018 - kevät 2019 

• Arviointimallin ja -kriteeristön valmistelu ja testaus 2018-2020 

osallistavana prosessina
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Suunnitteluryhmä

Aila Korpi, pj., Karvi

Tarja Frisk, Karvi

Risto Hietala, Karvi

Johanna Kiesi 31.12.2019 saakka, Anni Tuurnas 1.1.2020 alkaen, Karvi

1.3.-30.9.2019

Satu Hautanen, Suomen Yrittäjäopisto

Jatta Herranen, Riveria

Heli Huotari, Business College Helsinki

Ann-May Pitkäkangas, Optima

Anne Tornberg, Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
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Arvioinnin tavoitteet

• Tuottaa tietoa 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

laadunhallintajärjestelmien tilasta (toimivuus)

• Laadunhallinnan ja -järjestelmien kehittymisestä

• Laadunhallinnan hyvistä käytännöistä

• Tukea ja kannustaa 

• Toimivan laadunhallintajärjestelmän käyttöön otossa ja  

jatkuvassa kehittämistä

• Kehittää

• Laadunhallinta ja -arviointiosaamista
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Arviointiprosessi 2021-2022
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Koulutuksen 
järjestäjien 
perehdytys

Tammikuu 2021

Koulutuksen 
järjestäjien 
itsearviointi

Helmi-huhtikuu 
2021

Järjestäjä-
kohtainen 
palaute-
raportti

Kesä 2021

Karvin

kehittämis-
seminaarit

Arviointitiedon 
syventäminen

Syksy 2021

Kansallinen 
raportti

Palaute-
seminaari

Kevät

2022



Arviointimalli



Arviointimallin ja -kriteeristön 
kehittäminen 2018-2020
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Kuulemis-

tilaisuudet

2018-
2019

Arviointi-
mallin, -
kriteeristön ja -
käsikirjan 
kehittäminen

Kehittämis-
seminaari

2019 2020

Arviointi-
mallin 
viimeistely

Arviointi-
käsikirja

2020

Arviointi-

mallin testaus

Itsearviointi (19), 

arviointikäynnit 

(4)



Pilottiryhmä 

• Folkhälsan Utbildning Ab*

• Hengitysliitto ry

• Invalidisäätiö sr

• Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä

• Kajaanin kaupunki

• Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö 

sr*

• Länsirannikon Koulutus Oy

• Marttayhdistysten liitto ry*

• Opintotoiminnan Keskusliitto ry, 

Centralförbundet för 

Studieverksamhet rf

• Rakennusteollisuus RT ry

21.1.2021

• Saamelaisalueen Koulutuskeskus

• Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

• Satakunnan koulutuskuntayhtymä

• Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy

• Turun kaupunki

• Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä*

* arviointikäyntikohde

• Suuria ja pieniä koulutuksen järjestäjiä

• Monialaisia ja yksialaisia koulutuksen järjestäjiä

• Eri puolilla Suomea olevia koulutuksen 

järjestäjiä

• Suomen ja ruotsin kielellä opetusta järjestäviä 

koulutuksen järjestäjiä



Arviointimalli
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Jatkuva 
parantaminen

Tulokset

Toiminta-
tavat

Toteut-
taminen

Arviointi 
ja paran-
taminen

• Perustuu jatkuvan 

parantamisen toimintamalliin

• Soveltuu erilaisten ja eri 

vaiheissa olevien koulutuksen 

järjestäjien laadunhallinnan 

arviointiin

• Kohdistaa huomion 

laadunhallinnan kannalta 

keskeisiin asioihin

• Lähtökohtana toiminnan 

systemaattisuus



Toimivan laadunhallintajärjestelmän
tunnuspiirteitä

• Toiminta ja tulokset muodostavat kokonaisuuden, joilla on yhteys toinen 

toisiinsa.

• Tulokset sekä muu tieto ohjaavat toimintaa ja sen parantamista sekä uusien 

tavoitteiden asettamista.

• Toimintatavoista on selkeästi sovittu.

• Toimintatavat viedään kattavasti käytäntöön (esim. organisaation eri tasot, eri 

yksiköt, eri asiakas- ja henkilöstöryhmät)

• Toimintatapoja ja niiden toteuttamista arvioidaan ja parannetaan seuranta-, 

arviointi- ja tulostietoon, muuhun tietoon, oppimiseen jne. perustuen. 

Parantaminen kohdistuu myös uusien tavoitteiden asettamiseen.

• Tulokset ovat yhteydessä organisaation tavoitteisiin ja ne saavutetaan 

systemaattisen toiminnan seurauksena.
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Esimerkki: henkilöstön osaamisen kehittäminen
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Jatkuva 
parantaminen

Tavoitteeksi 
asetettu 

osaaminen

Osaamisen 
kehittämisen 
suunnitelma

Koulutus, 
työkierto, 

mentorointi

Kehitys-
keskustelu,

palautteet 
jne.



Arvioinnin kohteet, kriteerit 
ja asteikot



Arvioinnin kohteet ja asteikko
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ARVIOINTIALUEET JA -KOHDAT

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 ja opiskelijaksi ottaminen

3.2.3 Henkilökohtaistaminen

3.2.4 Osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki 

3.2.5 Osaamisen osoittaminen ja arviointi

3.2.6 Opiskelijahyvinvointi

4 TOIMINNAN TULOKSET 

4.1 Asiakastulokset

4.2 Henkilöstötulokset

4.3 Keskeiset suorituskykytulokset

4.4 Yhteiskunnalliset tulokset 

NELIPORTAINEN ARVIOINTIASTEIKKO

PUUTTUVA

ALKAVA

KEHITTYVÄ

EDISTYNYT

- Asteikko on otsikkotasolla sama sekä toiminnan (kohdat 1-3) 

että tulosten (kohta 4) eri arviointikohdissa

- Kutakin asteikon tasoa tarkastellaan kolmesta (toiminta) tai 

neljästä (tulokset) eri näkökulmasta

- Asteikon sanallistukset yhtenäisiä toiminnan ja tulosten 

arviointialueilla



Toiminnan arviointiasteikko (arviointialueet 1-3)
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Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Toimintatapa Ei ole määriteltyä 

toimintatapaa 

asian hoitamiseksi. 

Asiasta on 

puhuttu, mutta 

konkreettiset 

toimet puuttuvat.

Toimintatapa, vastuut, 

valtuudet ja linjaukset 

on osittain määritelty. 

Toimintatapa, vastuut, 

valtuudet ja linjaukset on 

pääosin 

määritelty. Joidenkin 

toimintojen 

osalta tarvitaan tarkempia 

määrittelyjä.

Toimintatapa, vastuut, valtuudet ja 

linjaukset on kattavasti määritelty.

Toimintatavan toteutu-

minen käytännössä 

(esim. eri vastuualueilla, 

eri tilanteissa, eri henki-

löstö- ja 

asiakasryhmissä)

Ei toimintatapaa, 

jota voisi toteuttaa.

Toimintatapaa 

toteutetaan vaihteleva

sti käytännössä.

Toimintatapaa 

toteutetaan melko 

kattavasti käytännössä.

Toimintatapaa toteutetaan kattavasti 

käytännössä.

Arviointi ja 

parantaminen

Ei toimintatapaa 

eikä sen 

toteuttamista, joita 

voisi arvioida ja 

parantaa.

Toimintatavan ja sen 

toteutumisen arviointi 

ja parantaminen on 

satunnaista

Toimintatapaa ja sen 

toteutumista arvioidaan ja 

parannetaan osin 

systemaattisesti mm. 

ennakointitiedon, seuranta-

, arviointi- ja tulostiedon, 

muun tiedon, 

hanketoiminnan, 

verkostoyhteistyön ja 

toisilta oppimisen 

perusteella.

Toimintatapaa ja sen toteutumista 

arvioidaan ja parannetaan 

systemaattisesti mm. 

ennakointitiedon, seuranta-, 

arviointi- ja tulostiedon, muun 

tiedon, hanketoiminnan, 

verkostoyhteistyön ja toisilta 

oppimisen perusteella. Strategiset 

linjaukset määrittelevät 

kehittämistyötä. Kehittämistyössä 

hyödynnetään innovatiivisia 

ratkaisuja.



Tulosten arviointiasteikko (arviointialue 4)
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Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt

Tulokset Kohdassa 1.1. määriteltyjen 

tavoitteiden saavuttamisesta 

on vain hajanaista tietoa tai 

ei lainkaan näyttöä/ tuloksia. 

Jotkut kohdan 1.1. 

tavoitteista on saavutettu.

Useimmat kohdan 1.1. 

tavoitteista on saavutettu.

Kohdan 1.1. tavoitteet on 

saavutettu kattavasti.

Tulosten 

kehittyminen

Ei tuloksia tai hajanaisia 

tietoja, joiden kehittymistä 

voitaisiin arvioida.

Jotkut tulokset osoittavat 

tyydyttävää kehitystä.

Useimmat tulokset 

osoittavat positiivista 

kehitystä tai hyvää tasoa 

kolmen vuoden ajalta.

Tulokset osoittavat kattavasti 

positiivista kehitystä tai 

jatkuvaa erinomaista tasoa 

vähintään kolmen vuoden 

ajalta.

Tulosten 

vertailu

Ei tuloksia tai vain hajanaisia 

tietoja, joita voisi vertailla 

oman organisaation sisällä 

tai suhteessa muihin.

Joitain tuloksia vertaillaan 

oman organisaation sisällä 

tai suhteessa muihin.

Useimpia tuloksia vertaillaan 

oman organisaation sisällä 

ja/ tai suhteessa muihin. 

Tulosten vertailut ovat 

monilla alueilla hyviä 

suhteessa muihin.

Tuloksia vertaillaan kattavasti 

oman organisaation sisällä ja/ 

tai suhteessa muihin. 

Tulokset ovat erinomaisia 

suhteessa muihin.

Tulosten 

yhteys 

toimintaan

Ei tuloksia tai vain hajanaisia 

tietoja, joiden yhteyden 

toimintaan voisi osoittaa.

Joidenkin tulosten osalta 

yhteys toimintaan voidaan 

osoittaa.

Useimpien tulosten osalta 

voidaan osoittaa, että 

tulokset ovat syntyneet 

toiminnan seurauksena. 

Tulokset osoittavat kattavasti, 

että ne ovat syntyneet 

toiminnan seurauksena. 



Esimerkkejä tuloksista

4.1 Asiakastulokset

▪ Opiskelija- ja työelämäpalaute 

▪ Työllistyminen

▪ Jatko-opintoihin sijoittuminen

▪ Asiakkaiden mukaanotto ja osallistuminen organisaation toiminnan 

kehittämiseen

▪ Koulutuksen järjestäjän kyky vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin

4.2 Henkilöstötulokset

▪ Työhyvinvointikyselyn tulokset

▪ Henkilöstön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

▪ Pedagogisen pätevyyden omaavien opettajien osuus

▪ Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista ohjaajista

▪ Henkilöstön osallisuus organisaation päätöksentekoprosesseissa ja 

miten hyvin he tuntevat organisaation mission, vision ja arvot.

▪ Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

21.1.2021
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4.3 Keskeiset suorituskykytulokset 

▪ Taloutta koskevien tavoitteiden toteutuminen 

▪ Opintoihin hakeneiden, aloittaneiden, keskeyttäneiden ja 

valmistuneiden määrä/kehitys

▪ Opiskelijavuodet, suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon 

osien määrä 

▪ Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus ja saavutettavuus

▪ Organisaation tehokkuus käytettävissä olevien 

resurssien hallinnassa, kuten henkilöstöjohtaminen, 

osaamisen johtaminen ja tilojen paras mahdollinen 

hyödyntäminen.

▪ Organisaation toimintaan liittyvien arviointien tulokset.

4.4 Yhteiskuntavastuuta koskevat tulokset

▪ Ympäröivän yhteiskunnan näkemys organisaation 

toiminnan avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja 

eettisyydestä (maine, imago)

▪ Paikallisen työelämän näkemys koulutuksen järjestäjän 

toiminnasta 

▪ Koulutuksen kehittämiseen liittyvä alueellinen, 

kansallinen tai kansainvälinen hanketoiminta

▪ Kestävää kehitystä koskevat tulokset (energian käyttö, 

kierrätys, jätteet).



Esimerkki

21.1.2021
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Itsearvioinnin toteuttaminen



Itsearviointiaineisto

• Itsearviointilomake

• Taustatiedot 

• Väittämät arviointialueittain + arviointiasteikot

• Näytöt arviointialueittain (keskeiset asiakirjat nimeltä – ei liitteitä)

• Keskeiset vahvuudet ja parantamisalueet arviointialueittain (1.-4.)

• Avoimet kysymykset

• Hyvät käytännöt

• Arviointikäsikirja
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Itsearvioinnin vaiheet

1. Karvi toimittaa ohjeet ja linkin itsearviointia 

varten.

2. Koulutuksen järjestäjä / nimetty yhteyshenkilö 

tms. suunnittelee ja valmistelee itsearvioinnin.

• Arviointiajankohdan/-kohtien ja itsearviointiryhmien 

suunnittelu

• Itsearviointiin osallistuvien kutsuminen

• Itsearviointiin osallistuvien perehdytys ja ohjeistus

• Ennakkovalmistautuminen (yksilöarvioinnit), näyttöjen 

koonti.

3. Itsearviointi toteutetaan monitahoisessa ryhmässä.

• Yksilöarviointien käsittely

• Yhteisen näkemyksen muodostaminen keskustellen 

arvioitavista asioista

• Itsearvioinnin tulosten tallentaminen Webropoliin.

4. Itsearvioinnin tulokset toimitetaan Karviin

(Webropol). 

5. Karvi laatii ja toimittaa itsearviointien pohjalta 

palauteraportit koulutuksen järjestäjille.

6. Koulutuksen järjestäjä hyödyntää itsearviointia ja 

palauteraporttia oman toimintansa kehittämisessä.
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Tulosten raportointi ja 
syventäminen



Järjestäjätasolla

• Järjestäjäkohtainen palauteraportti

• Vertailutyökalu, jonka avulla järjestäjä voi itse vertailla omia tuloksiaan eri 

taustatekijöiden suhteen

21.1.2021
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Valtakunnan tasolla

• Kehittämisseminaarit

• Valtakunnallinen raportti

• Palauteseminaari



Kehittämisseminaarit 
syksy 2021



Kehittämisseminaarien 2021 tavoitteet

Kansallisen arviointitiedon 

syventäminen

Täydentää ja syventää itsearvioinnista saatua 

arviointitietoa laadunhallinnan ja 

laadunhallintajärjestelmien tilasta,

Järjestäjien vertaisoppiminen Mahdollistaa järjestäjien välinen 

vertaisoppiminen, 

Laadun jatkuvan kehittämisen 

tukeminen

Tarjota kaikille koulutuksen järjestäjille 

mahdollisuus jakaa laatutyöhön liittyviä 

kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja siten myös 

tukea järjestäjiä laadun pitkäjänteisessä ja 

jatkuvassa kehittämisessä. 
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Kehittämisseminaarien toteutus

• Suunnattu kaikille järjestäjille

• Ajankohta: Syksy 2021; tarkemmat ajankohdat vahvistuvat 

loppukeväästä 2021

• Seminaarien teemat perustuvat itsearvioinnin tuloksiin 

• Webinaarimuotoinen ja työpajatyyppinen toteutus

• Millaisista kehittämiseminaareista järjestäjille olisi suurin 

hyöty laatujärjestelmien kehittämiseen? 

• Mitä Karvin olisi hyvä ottaa huomioon 

kehittämisseminaarien toteutuksessa?
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Miten tästä eteenpäin?



• Karvi lähettää ohjeet ja linkin itsearviointia varten

• Itsearviointi toteutetaan ajalla helmikuu-huhtikuu 2021

• Lisätietoja: https://laadunarviointi.karvi.fi
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https://laadunarviointi.karvi.fi/


Kiitos!


