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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI 2021–2022 
 
Yhteenveto itsearviointiin liittyvästä palautteesta 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi keväällä 2021 ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadun-

hallintajärjestelmiä. Koulutuksen järjestäjät tekivät osana arviointia laadunhallintajärjestelmiensä itsearvi-

oinnin helmi–huhtikuussa 2021. Itsearviointiin vastasi yhteensä 138 koulutuksen järjestäjää. Kyselyn palau-

teosion kysymyksiin vastasi 132–135 järjestäjää. Palauteosion avoimien vastausten määrä vaihteli kysymyk-

sittäin 54–68 välillä. Tässä yhteenvedossa on esitetty koulutuksen järjestäjien näkemyksiä itsearviointipro-

sessista ja Karvin toiminnasta. 

 
Koulutuksen järjestäjien näkemyksiä itsearvioinnista 

 
Kuviossa 1. on esitetty koulutuksen järjestäjien näkemys ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestel-

mien arvioinnin itsearviointivaiheesta. Parhaiten onnistuttiin arvioinnin ohjeistuksessa ja yhteydenpidossa. 

Lisäksi vastaajat kokivat, että itsearviointi oli tukenut toiminnan kehittämistä. 

Eniten kehitettävää nähtiin arvioinnin aikataulutuksessa sekä kysymysten osuvuudessa. Arvioinnin aikatau-

lua arvioivassa kysymyksessä oli vastaajien välillä eniten hajontaa (1,1). Seuraavassa avoimia vastauksia kä-

sittelevässä osiossa esitetään palautteiden sisältöä tarkemmin.  

Kuvio 1. Koulutuksen järjestäjien näkemys itsearviointivaiheesta. 
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Arvioinnin vahvuuksia 

 
Erityisesti kysymys, jossa kysyttiin muuta palautetta Karville, sisälsi hyvää palautetta. Arvioinnin ohjeistuk-

sia, infoklinikoita ja infotilaisuuksia kiiteltiin ja ne oli koettu erittäin selkeinä. Arvioinnin materiaali (käsikirja) 

oli myös koettu hyväksi. Osa vastaajista ilmoitti hyödyntäneensä heti itsearviointiprosessin aikana synty-

neitä tuloksia. Lisäksi hyvää palautetta saatiin vuorovaikutuksesta: vastaajat kokivat, että karvilaiset olivat 

hyvin saatavilla ja tukivat itsearviointityötä. Muutama maininta oli myös siitä, että arviointimalli ja itsearvi-

ointi oli kehittynyt 2015 vuoden arvioinnista, näissä vastauksissa kiiteltiin sitä, että väittämiä on vähemmän 

ja kriteeristöä on tiivistetty. Osa vastaajista kertoi odottavansa innolla tuloksia ja muutama mainitsi, että 

laadunhallintajärjestelmien arvioinnin tulisi olla jatkuvaa.  

 
 
Arvioinnin kehittämiskohteita 

 
Palauteosion avovastauksissa korostui eniten tyytymättömyys arvioinnin aikataulutukseen. Erityisesti vas-

taajat toivoivat Karvin sekä muiden viranomaistahojen parempaa koordinointia kyselyjen ajankohtia suun-

niteltaessa, sillä samaan aikaan oli käynnissä useita muita sekä Karvin että muiden tahojen toteuttamia ar-

viointeja. Aikatauluun liittyvissä vastauksissa mainittiin usein myös koronan aiheuttamat vaikutukset koulu-

tuksen järjestäjän työhön. Toisaalta vastauksissa kiiteltiin itsearviointiin varatusta pitkästä ajasta ja siitä, 

että kyseessä olevan arvioinnin aikataulu oli hyvin tiedossa etukäteen.  

Osa vastaajista koki, että väittämät olivat vaikeatulkintaisia tai väittämät sisälsivät monta asiaa. Lisäksi toi-

vottiin väittämien selkiyttämistä ja niiden ymmärrettävyyden parantamista, sillä arvioinnin/laadunhallinnan 

kielen kääntäminen sidosryhmille oli aiheuttanut osalle vastaajista hankaluuksia. Osa koulutuksen järjestä-

jistä koki myös, että arviointi oli liian laaja. Lisäksi eri sidosryhmien osallistaminen itsearviointiin koettiin 

haasteelliseksi. Kehitysideana ehdotettiin arvioinnin toteuttamista jatkossa esimerkiksi osa-alueittain.  

Osa vastaajista kaipasi Karvin taholta enemmän itsearvioinnin toteutusta helpottavia teknisiä välineitä, esi-

merkiksi FORMS-lomakkeet tai erikseen eri vastaajatahoille suunnattuja kyselylomakkeita. Webropol koet-

tiin osan mielestä toimimattomaksi ja huonosti soveltuvaksi tämän kaltaiseen ryhmätyöskentelyä sisältä-

vään arviointiin.  

 
 

Palautteen hyödyntäminen 
 

Tulemme analysoimaan ja hyödyntämään saadun palautteen Karvin toteuttamien arviointien kehittämi-

sessä. 

Suuret kiitokset itsearviointiin osallistumisesta ja antamastanne palautteesta! 


