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HUOMISEN TEKIJÖITÄ 
TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Careeria on tarjonnut ammatillista koulutusta 

työelämän tarpeisiin jo yli 60 vuotta. Careeria-

nimellä on toimittu 1.1.2019 lähtien. 

Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa 

yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 

Point Collegen muodostaneet Porvoon 

kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-

oppilaitos. Kaikissa Careerian edeltäjissä on tehty 

määrätietoista laatu- ja kehittämistyötä. 



Strategia/STRATEGI/STRATEGY



Laatutyön viitekehys Careeriassa
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Careerian laatutyön viitekehyksenä ovat kansainväliset 

standardit:

• ISO 9001:2015 laatujärjestelmä

• ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä 

• ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Järjestelmämme on arkeen integroitu, kattava, johdonmukainen

ja kannustaa vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja jatkuvaan

parantamiseen. 

Järjestelmämme 
on sertifioitu 
lokakuussa 

2020. 
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Taustaksi

Vuosina 2019-2020 Careeriassa oli monta muutosta, mm.

• Yhdistettiin kahden koulutuksen järjestäjän toiminnot ja 
perustettiin uusi osakeyhtiö

• Organisaatiomuutokset

• Toimipistemuutokset Careerian toiminta-aikana

• Uusiin työehtosopimuksiin siirtyminen

• Uuteen työaika- ja palkkamalliin siirtyminen

• Opintohallintojärjestelmien yhtenäistäminen

• KOSKI

• Reformin tuomat muutokset 

• Uusi työterveyshuollon palvelutuottajayhteistyö

• Kehittämistyö, muutosten hallinta

• Tiedonhallintamalli 

• Uusien järjestelmien käyttöönotot

• COVID-19 

• Etätyö 

• …

→ Kokonaisvaltaiselle, johdonmukaiselle järjestelmälle oli tarve. 



Kohti sertifiointia
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Deadline

Määräajaksi jäädytetty 

sertifikaatti toi konkreettisen 

aikatavoitteen

Vastuut ja vuoropuhelu

Johto

ISO-järjestelmävastuulliset

Ryhmät 

Jokaisen vastuu omasta työstään

Integrointi arkeen

Perehdytykset

Vuosikellot

Keskustelut

Yhdessä tekeminen

Standardeista

strukturoitu tsekkaus- ja

työlista

Standardien rakenteen 

tuoma strukturoitu malli 

antoi puitteet 

määrätietoiselle 

etenemiselle



Integrointia arkeen – Green Careeria
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https://youtu.be/lGk6XtMyKLo

https://youtu.be/lGk6XtMyKLo


Integrointia arkeen 
- Turvallisuus
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Tämän vuoden Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon voitto 

oppilaitosten yleisessä sarjassa tuli Careerialle! Kilpailussa oli 

mukana oppilaitokset sekä toiselta että korkea-asteelta. 

Ote Kemianteollisuuden tiedotteesta:

”Careeriassa on tartuttu systemaattisesti ja määrätietoisesti 

turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Työkaluina ovat ISO 45001 

– Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi ja useat 

kehityshankkeet, joissa hyödynnetään hyviksi koettuja 

käytäntöjä ja uusia työtapoja. Tavoitteena on saada aikaan 

oppilaitokseen yhteisöllinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

työskentelykulttuuri.”

Apulaisrehtori Pekka Pulkkinen antaa kiitosta saavutetusta 

palkinnosta.

– Careerian tekniset alat, niin henkilöstö kuin opiskelijat, on tehnyt 

loistavaa työtä työturvallisuuden eteen yhteistyössä 

työsuojeluhenkilöstön kanssa. Lisäksi koko Careeria on 

tavoitteellisesti työskennellyt Careerialle syksyllä 2020 

myönnettyjen laadunhallinta-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä 

ympäristöjärjestelmäsertifikaattien saavuttamiseksi. Palkinnon 

saaminen osoittaa hienoa yhteistyötä kaikkien kesken sekä oikeaa 

asennetta. Työturvallisuus on asennekysymys, ja se meillä on 

kohdallaan, Pekka Pulkkinen kiittää.



RYHMIÄ JA RAKENTEITA

Rakentamisvaiheessa:

• Ohjausryhmä – kokonaisuus

• Johto - katselmointivastuut

• Sertiryhmä – “ISOjen kolminaisuus ja

kokonaisuus”

• Laadunhallintaryhmä, Green Team, HRD ja

turvallisuus – integrointi arkeen

• Prosessivastuulliset, kehittämisvastuut

• Asiantuntijat, esihenkilöt, tutkintovastaavat
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MIKSI KOLME SERTIFIOITUA JÄRJESTELMÄÄ?

• Järjestelmien avulla saamme kehittämissuuntia, 

systemaattisuutta, näkemystä. Ne auttavat

suuntaamaan toimenpiteitä kohti tavoitteita. 

• Laatu, ympäristö, työterveys ja työturvallisuus

näkökulmina raamittavat kokonaisuuden

hallintaa kattavasti. Niiden elementit tuovat

ennakoivuutta ja läpinäkyvyyttä. 

• Sertifiointi ja auditoinnit takaavat luotettavan ja

puolueettoman ulkopuolisen arvion. 
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RYHTIÄ & RYTMIÄ

• Asiakaskeskeisyys & asiakastyytyväisyys

• Toimintaympäristö

• Sidosryhmät

• Johtajuus

• PDCA (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi)

• Muutosten hallinta

• Riskienhallinta

• Ihmisten osallistuminen ja osallistaminen

• Tiedolla johtaminen

• Dokumentointi

• Prosessit, toimintamallit, ohjeet

• Määrätietoinen, jatkuva kehittäminen

• Auditoinnit, katselmoinnit
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Pääperiaatteet

• Raamit ja rytmi, pohjana standardit

• Yhdessä ja ihmisten kanssa

• Kehittävällä otteella suunta

eteenpäin
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Kiitos!
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Päivi Koponen

Laatupäällikkö

040 582 8181

paivi.koponen@careeria.fi

Ratkaisevaa ei ole se, mitä löydetään, vaan se, mitä asian hyväksi tehdään. 

- Philip B. Crosby


