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1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS 
Laadunhallinta 
osana koulutuk‐
sen järjestäjän 
johtamisjärjes‐
telmää toimin‐
nan ohjausta ja 
toimintaa 
 
 

1.1 
 
 
 

Laadunhallinta ei kytkeydy 
johtamisjärjestelmään. 

Laadunhallinta kytkeytyy vain 
osittain johtamisjärjestelmään. 

Laadunhallinta kytkeytyy mel‐
ko hyvin osaksi johtamisjärjes‐
telmää. Johto johtaa laadun‐
varmistusta ja laadun kehittä‐
mistä.  

Laadunhallinta on keskeinen 
osa koulutuksen järjestäjän 
johtamisjärjestelmää.  

 

1.2  Koulutuksen järjestäjällä 
on käytössä yksittäisiä, 
erillisiä laadunhallinnan 
menetelmiä eikä niiden 
vaikuttavuudesta toimin‐
nan kehittämiseen ole 
näyttöä. 
 

Laadunhallintajärjestelmä 
kattaa vain osan koulutuksen 
järjestäjän toiminnoista ja/tai 
yksiköistä/koulutusaloista. 
Menettelytapojen vaikutta‐
vuudesta toiminnan kehittymi‐
seen on jonkin verran näyttöä. 

Laadunhallintajärjestelmä 
kattaa keskeisiltä osin koulu‐
tuksen järjestäjän perustehtä‐
vän ja menettelytavat muo‐
dostavat toimivan kokonai‐
suuden. Menettelytapojen 
vaikuttavuudesta toiminnan 
kehittymiseen on näyttöä. 

Laadunhallintajärjestelmä 
kattaa kaikki koulutuksen 
järjestäjän toiminnot ja tukee 
erinomaisella tavalla strategi‐
aa ja toiminnan kehittämistä. 
Menettelytapoja ja niiden 
tuloksellisuutta arvioidaan ja 
parannetaan ja niiden vaikut‐
tavuudesta toiminnan kehit‐
tämiseen on selkeää ja jatku‐
vaa näyttöä. 

 

Laadunhallinnan 
tavoitteet,   
työjako ja vas‐
tuut 

1.3  Laadunhallinnan vastuista 
ei ole jäsentynyttä näke‐
mystä. Koulutuksen järjes‐
täjällä ei ole menettelyta‐
paa, jolla se varmistaisi 
henkilöstön sitoutumisen 
laadun varmistamiseen ja 
parantamiseen. Opiskelijat 
eivät osallistu laatutyöhön. 

Laadunhallinnan tavoitteita, 
työnjakoa ja vastuita on osit‐
tain määritelty. Opiskelijoiden 
osallistuminen laatutyöhön on 
satunnaista ja/tai yksiköittäin 
vaihtelevaa. 

Koko organisaatiolla on yhte‐
näinen näkemys, miten koulu‐
tuksen laatua varmistetaan ja 
parannetaan. Vastuu laadun‐
hallinnasta ja sen kehittämi‐
sestä on selkeästi jaettu. Opis‐
kelijoiden osallistumista laatu‐
työhön tuetaan rakenteellisin 
ratkaisun.  

Laadunhallinta on osa jokaisen 
organisaatiossa toimivan työtä ja 
koulutuksen järjestäjällä on 
näyttöä toimimisesta yhtenäi‐
sen näkemyksen mukaisesti. 
Sitoutumisesta tehtävänsä 
edellyttämään laatutyöhön on 
selkeää ja jatkuvaa näyttöä.  
Opiskelijat nähdään voimavarana 
ja he osallistuvat laajasti laatu‐
työhön. 

 

Sidosryhmien ja 
kumppanien 
osallistuminen 
 

1.4  Laadunhallinnan kannalta 
keskeisiä sidosryhmiä ja 
kumppaneita ei ole tunnis‐
tettu. Kumppaneiden ja 
sidosryhmien mukanaolo 
laadun varmistamisessa ja 
parantamisessa on satun‐
naista. 

Laadunhallinnan kannalta 
keskeiset sidosryhmät ja 
kumppanit on tunnistettu ja 
määritelty. Kumppaneita ja 
sidosryhmiä kuullaan laadun 
varmistamisessa ja parantami‐
sessa, mutta heidän osallistu‐
miselleen ei ole vakiintuneita 
menettelytapoja. 

Sidosryhmät ja kumppanit 
osallistuvat tarkoituksenmu‐
kaisilla ja vakiintuneilla menet‐
telytavoilla laadun varmista‐
miseen ja kehittämiseen.  
Koulutuksen järjestäjä tekee 
yhteistyötä laadun varmista‐
misessa ja parantamisessa eri 
koulutusasteiden kanssa. 

Sidosryhmien ja kumppanien 
mukanaolosta laadun varmis‐
tamisessa ja parantamisessa 
on selkeää ja jatkuvaa näyttöä. 
Koulutuksen järjestäjä tekee 
aloitteellisesti ja tuloksellisesti 
yhteistyötä laadun varmista‐
misessa ja parantamisessa eri 
koulutusasteiden ja keskeisten 
sidosryhmien kanssa.  
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2. STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TOIMINNAN OHJAUS 
Laadunhallinta‐
järjestelmä osana 
strategista suun‐
nittelua, johta‐
mista ja toimin‐
nan ohjausta  
 

2.1  Laadunhallinta tapahtuu 
erillään strategisesta suun‐
nittelusta, johtamisesta ja 
toiminnan ohjauksesta.  
 
 

Strategisella suunnittelulla, 
johtamisella ja toiminnan 
ohjauksella on vain joitakin 
yhtymäkohtia laadunhallinta‐
järjestelmään. 
 

Laadunhallintajärjestelmä 
kytkeytyy koulutuksen järjes‐
täjän strategiseen suunnitte‐
luun, johtamiseen ja toimin‐
nan ohjaukseen. Laadunhallin‐
tajärjestelmästä saatavia tieto‐
ja hyödynnetään strategisessa 
johtamisessa ja toiminnan 
ohjauksessa. 

Laadunhallintajärjestelmä 
kytkeytyy kiinteästi koulutuk‐
sen järjestäjän strategiseen 
suunnitteluun, johtamiseen ja 
toiminnan ohjaukseen. On 
selkeää ja jatkuvaa näyttöä 
siitä, että laadunhallinta on 
luonteva osa koulutuksen 
järjestäjän strategista suunnit‐
telua, johtamista ja toiminnan 
ohjausta ja parantamista.  

 

Johdon sitoutu‐
minen ja laadun‐
hallinnan johta‐
minen 

2.2  Koulutuksen järjestäjän 
toiminnan ohjaukseen 
osallistuvat johtajat eivät 
ole sitoutuneita laadunhal‐
lintaan.  

Koulutuksen järjestäjän eri 
tasoilla toimivan johdon sitou‐
tumisessa on vaihtelua, laa‐
dunhallintaan suhtaudutaan 
osin ristiriitaisesti.  

Koulutuksen järjestäjän johto 
johtaa laadunhallintaa. Johta‐
jat ovat sitoutuneita laadun‐
hallintaan ja sen parantami‐
seen.  

Koulutuksen järjestäjän johto 
johtaa tavoitteellisesti laadun‐
hallintaa ja osallistuu esimer‐
killisesti laadunhallintaan ja 
sen parantamiseen. 

 

Strategiaprosessi 
 

2.3  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapaa strate‐
giaprosessiin eikä henkilös‐
tön osallistumiseen siihen.  
 

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja stra‐
tegiaprosessiin ja henkilöstön 
osallistumiseen siihen. Tavoit‐
teet viedään osaksi yksilöiden 
ja tiimien tavoitteita. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattinen menettelytapa 
strategiaprosessiin ja henkilös‐
tön osallistumiseen siihen. 
Järjestäjällä on systemaattinen 
menettelytapa, jolla tavoitteet 
viedään osaksi yksilöiden ja 
toimintayksiköiden tavoitteita. 
Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan. 

Henkilöstö on aktiivisesti mu‐
kana strategiatyössä. Koulu‐
tuksen järjestäjä arvioi ja pa‐
rantaa systemaattisesti strate‐
giaprosessiin liittyviä menette‐
lytapoja. Tavoitteiden saavut‐
tamista seurataan systemaat‐
tisesti eri tasoilla ja siitä on 
selkeää ja jatkuvaa näyttöä. 

 

Strategian  
jalkautuminen 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

Organisaation tehtävä, 
visio, arvot ja tavoitteet 
eivät ole selkeitä, eikä 
henkilöstöllä ole siten 
tarvittavaa tietoa strategi‐
asta ja toiminnan tavoit‐
teista.  

Organisaation tehtävä, visio, 
arvot ja tavoitteet ovat selkei‐
tä ja siten määriteltyjä, että 
johto ja henkilöstö ymmärtä‐
vät, mitä tavoitellaan. Osa 
henkilöstöstä ymmärtää laa‐
dunhallinnan merkityksen 
strategian jalkauttamisessa.  
 

Valtaosa henkilöstöstä ymmär‐
tää laadunhallinnan merkityk‐
sen strategian jalkauttamises‐
sa ja osallistuu siihen. Johdolla 
ja henkilöstöllä on kokonais‐
kuva organisaation tavoitteista 
ja toiminnasta sekä omasta 
osuudestaan tavoitteiden 
saavuttamisessa ja arvojen 
mukaisessa toiminnassa.  

Henkilöstö ymmärtää laadun‐
hallinnan merkityksen strate‐
gian jalkauttamisessa. Johto ja 
henkilöstö osallistuvat tavoit‐
teiden asettamiseen ja edistä‐
vät omalla toiminnallaan nii‐
den saavuttamista ja arvojen 
toteutumista käytännössä.  
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Koulutustarjonta  

 
2.8  Koulutuksen järjestäjältä 

puuttuvat kokonaan tai 
keskeisiltä osin koulutus‐
tarjonnan suunnitteluun ja 
suuntaamiseen liittyvät 
laadunhallinnan menette‐
lytavat. Ennakointi‐, seu‐
ranta‐ ja arviointitiedon 
käyttö on satunnaista. 

Koulutuksen järjestäjän koulu‐
tustarjonnan suunnitteluun ja 
suuntaamiseen liittyvät laa‐
dunhallinnan menettelytavat 
eivät kaikilta osin tue tarkoi‐
tuksenmukaisella tavalla kou‐
lutustarjonnan suuntaamista 
toiminta‐alueen työelämän ja 
opiskelijoiden tarpeiden mu‐
kaisesti. Ennakointi‐, seuranta‐ 
ja arviointitietoa käytetään, 
mutta tiedon käyttö ei ole 
suunnitelmallista. 
 
 
 

 

Koulutuksen järjestäjän koulu‐
tustarjonnan suunnitteluun ja 
suuntaamiseen liittyvät laa‐
dunhallinnan menettelytavat 
edistävät koulutustarjonnan 
suuntaamista yhteiskunnan, 
toiminta‐alueen työelämän ja 
opiskelijoiden tarpeiden mu‐
kaisesti. Käytössä on yhdessä 
sovitut systemaattiset menet‐
telytavat ennakointi‐, seuran‐
ta‐ ja arviointitiedon hankin‐
taan ja käyttöön. 
 

Koulutuksen järjestäjällä on 
selkeät, vakiintuneet menette‐
lytavat, joiden avulla se var‐
mistaa, että koulutustarjonta 
suuntautuu sisällöllisesti ja 
määrällisesti yhteiskunnan, 
oman toiminta‐alueen työ‐
elämän ja opiskelijoiden tar‐
peiden mukaisesti ja pohjau‐
tuu omiin toimintaedellytyk‐
siin. Koulutustarjonnan suun‐
taaminen perustuu systemaat‐
tiseen ennakointiin, jota to‐
teutetaan tiiviissä vuorovaiku‐
tuksessa työelämän ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Menet‐
telytapoja arvioidaan ja pa‐
rannetaan. 

 

Resurssien  
suuntaaminen  

2.9  Koulutuksen järjestäjä ei 
seuraa resurssien käyttöä 
eikä kohdenna niitä tavoit‐
teiden suuntaisesti. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytapoja resurssien 
käytön seurantaan ja sen var‐
mistamiseen, että ne kohden‐
tuvat tavoitteiden suuntaises‐
ti.   

Koulutuksen järjestäjä koh‐
dentaa resurssit tavoitteiden 
suuntaisesti ja seuraa niiden 
käyttöä koko organisaation 
tasolla. 

Koulutuksen järjestäjän re‐
surssien kohdentaminen ja 
jako ovat tarkoituksenmukai‐
sia tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta ja siitä on selkeää ja 
jatkuvaa näyttöä organisaation 
kaikilla tasoilla. 

 

Vastuullisuus ja 
kestävän kehi‐
tyksen edistämi‐
nen 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastuullisuus ja kestävän 
kehityksen edistäminen 
eivät ole keskeisiä toimin‐
taa ja päätöksentekoa 
ohjaavia periaatteita. 
 

Vastuullisuus ja kestävän kehi‐
tyksen edistäminen ovat vain 
osin toimintaa ja päätöksente‐
koa ohjaavia periaatteita.  
 

Vastuullisuus ja kestävän kehi‐
tyksen edistäminen ohjaavat 
toimintaa ja päätöksentekoa ja 
näiden edistämiseksi tehdään 
yhteistyötä kumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa.  

 

Koulutuksen järjestäjällä on 
yhdessä kumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa kehitetty‐
jä menettelytapoja, jotka edis‐
tävät vastuullisuutta, kestävää 
kehitystä ja toimimista ennalta 
ehkäisevästi. On selkeää ja 
jatkuvaa näyttöä menettelyta‐
pojen toteutumisesta käytän‐
nössä sekä niiden arvioinnista 
ja parantamisesta.  
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3. HENKILÖSTÖ JA MUUT KOULUTUKSEN TOIMIJAT   
Henkilöstön si‐
toutuminen ta‐
voitteiden saa‐
vuttamiseen 

3.1  Henkilöstö ei tunne organi‐
saation strategisia tavoit‐
teita. 

Henkilöstö tuntee organisaati‐
on strategiset tavoitteet vain 
osittain.  

Valtaosa henkilöstöstä tuntee 
organisaation strategiset ta‐
voitteet ja on sitoutunut nii‐
den saavuttamiseen.  

On selkeää näyttöä siitä, että 
henkilöstön toiminta edistää 
organisaation strategisten 
tavoitteiden saavuttamista.  

  

Johdon ja henki‐
löstön osaami‐
nen ja sen var‐
mistaminen 

 
 
 
 

 
 
 

3.2  Johdon ja opetus‐ ja muun 
henkilöstön osaamisen 
ajantasaisuuden varmista‐
miseksi ei ole vakiintuneita 
menettelytapoja eikä 
osaamisen kehittäminen 
tue strategisten tavoittei‐
den saavuttamista. 

Johdon ja opetus‐ ja muun 
henkilöstön osaamisen ajanta‐
saisuuden varmistamisen 
menettelytavat ovat vasta 
hahmottumassa, eivätkä ole 
täysin linjassa strategisten 
tavoitteiden kanssa. 

Johdon ja opetus‐ ja muun 
henkilöstön osaamisen ajanta‐
saisuuden varmistamisen 
menettelytavat ovat vakiintu‐
neita ja johdonmukaisia. 
Osaamisen kehittämistä seura‐
taan henkilöstöryhmittäin, 
yksiköittäin ja koulutuksen 
järjestämismuodoittain. 
Osaamisen kehittäminen tu‐
kee pääosin strategisten ta‐
voitteiden saavuttamista.  

Koulutuksen järjestäjä varmis‐
taa kokonaisvaltaisesti ja en‐
nakoivasti, että johdon ja 
opetus‐ ja muun henkilöstön 
osaaminen on ajantasaista ja 
strategian ja vision suuntaista. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

Laadunhallinta‐
osaamisen kehit‐
täminen 

3.3  Koulutuksen järjestäjä ei 
ole tunnistanut johdon eikä 
opetus‐ ja muun henkilös‐
tön laadunhallinta‐ ja arvi‐
ointiosaamisen tarvetta. 
 

Koulutuksen järjestäjällä on 
yksittäisiä menettelytapoja 
laadunhallinta‐ ja arviointi‐
osaamisen kehittämiseksi.  
Johdolla sekä opetus‐ ja muul‐
la henkilöstöllä on perustiedot 
laadunhallinnasta ja sen me‐
netelmistä. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytapa laadunhallinta‐ 
ja arviointiosaamisen kehittä‐
miseksi ja johdolla sekä ope‐
tus‐ ja muulla henkilöstöllä on 
laadunhallinnan osaamista.  

 

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattinen menettelyta‐
pa, jonka avulla se varmistaa, 
että laadunhallinta‐ ja arvioin‐
tiosaaminen on osa koulutuk‐
sen järjestäjän johdon ja ope‐
tus‐ ja muun henkilöstön 
osaamista.  

 

Työpaikkaohjaa‐
jat/ kouluttajat, 
tutkintotilaisuuk‐
sien ja ammatti‐ 
osaamisen näyt‐
töjen arvioijat  

 

3.4  Työpaikkaohjaajien/ kou‐
luttajien, tutkintosuoritus‐
ten ja ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioijien ohjaus‐ 
ja arviointiosaamisen ajan‐
tasaisuuden varmista‐
miseksi ei ole vakiintuneita 
menettelytapoja.  

Työpaikkaohjaajien/ 
kouluttajien, tutkintosuoris‐
tusten ja ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioijien ohjaus‐ ja 
arviointiosaamisen ajantasai‐
suuden varmistamisen menet‐
telytavat ovat vasta hahmot‐
tumassa. 
 

 

Työpaikkaohjaajien/ koulutta‐
jien, tutkintotilaisuuksissa ja 
ammattiosaamisen näytöissä 
arvioijina toimivien ohjaus‐ ja 
arviointiosaamisen ajantasai‐
suuden ja tutkintojen perus‐
teiden edellyttämän osaami‐
sen varmistamisen menettely‐
tavat ovat vakiintuneita ja 
johdonmukaisia. 

Koulutuksen järjestäjä varmis‐
taa ennakoivasti, että työpaik‐
kaohjaajien/kouluttajien, tut‐
kintotilaisuuksissa ja ammatti‐
osaamisen näytöissä arvioijina 
toimivien ohjaus‐ ja arviointi‐
osaaminen on ajantasaista ja 
tutkintojen perusteiden edel‐
lyttämällä tasolla. Menettely‐
tapoja arvioidaan ja paranne‐
taan. 
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4. PERUSTEHTÄVIEN JA NIITÄ TUKEVIEN TOIMINTOJEN LAADUNHALLINTA  
4.1. PERUSTEHTÄVIEN LAADUNHALLINTA KOKONAISUUTENA 
Koulutuksen 
järjestäjän perus‐
tehtävien suun‐
nittelu, toteutus, 
arviointi sekä 
parantaminen 
kokonaisuutena 
 
‐ Ammatillisena 
peruskoulutukse‐
na järjestettävä 
oppilaitosmuo‐
toinen koulutus 
‐ näyttötutkintoi‐
na järjestettävä 
oppilaitosmuo‐
toinen ammatilli‐
nen koulutus (pt, 
at, eat) 
‐ Oppisopimus‐
koulutus (pt, at, 
eat, ei‐ tutkinto‐
tavoitteinen)  
‐ valmistava‐ ja 
valmentava kou‐
lutus 
‐ muu toiminta 
esim. työpajatoi‐
minta, hanketoi‐
minta ja maksul‐

4.1.1  Koulutuksen järjestäjältä 
puuttuvat kokonaan tai 
keskeisiltä osin menettely‐
tavat perustehtävien suun‐
nitteluun, toteutukseen, 
arviointiin sekä parantami‐
seen. 

Koulutuksen järjestäjän perus‐
tehtävien suunnittelu, toteu‐
tus, arviointi sekä parantami‐
nen tapahtuvat usein erillisinä 
toimintoina ja vain osin asia‐
kaslähtöisesti. 

Koulutuksen järjestäjän perus‐
tehtäviä suunnitellaan, toteu‐
tetaan, arvioidaan sekä paran‐
netaan asiakaslähtöisenä ko‐
konaisuutena elinikäisen op‐
pimista edistämiseksi.  

On selkeää ja pitkäaikaista 
näyttöä siitä, että koulutuksen 
järjestäjän perustehtäviä 
suunnitellaan, toteutetaan, 
arvioidaan sekä parannetaan 
ja kehitetään asiakaslähtöise‐
nä kokonaisuutena elinikäistä 
oppimista edistäen. 

 

4.1.2  Henkilöstö, opiskelijat ja 
muut sidosryhmät eivät 
osallistu perustehtäviin 
kuuluvien toimintojen 
suunnitteluun, toteutuk‐
seen, arviointiin ja paran‐
tamiseen.  

Henkilöstö, opiskelijat ja muut 
keskeiset sidosryhmät ovat 
mukana joidenkin perustehtä‐
viin kuuluvien toimintojen 
suunnittelussa, toteutuksessa, 
arvioinnissa ja parantamisessa.  

Henkilöstö, opiskelijat ja muut 
keskeiset sidosryhmät ovat 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
mukana perustehtäviin kuulu‐
vien toimintojen suunnittelus‐
sa, toteutuksessa, arvioinnissa 
ja parantamisessa.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
suunnitelmalliset ja tarkoituk‐
senmukaiset menettelytavat 
henkilöstön, opiskelijoiden ja 
muiden keskeisten sidosryh‐
mien osallistumiseen perus‐
tehtäviin kuuluvien toiminto‐
jen suunnitteluun, toteutuk‐
seen, arviointiin ja parantami‐
seen. Aktiivisesta osallistumi‐
sesta on selkeää ja pitkäaikais‐
ta näyttöä. 

 

4.1.3  Kumppanuuksia ja sidos‐
ryhmiä ei ole määritelty. 
Verkostoyhteistyön tarvet‐
ta ei ole tunnistettu. Me‐
nettelytavat yhteistyöhön 
sidosryhmien ja kumppa‐
neiden kanssa puuttuvat. 
 

Kumppanuudet ja sidosryhmät 
on määritelty. Verkosto‐ ja 
kumppanuusyhteistyön tarve 
on tunnistettu ja sitä tehdään 
joissakin toiminnoissa. 
 
 

Kumppanuuksia ja sidosryhmiä 
tarkastellaan kokonaisvaltai‐
sesti suhteessa eri perustehtä‐
viin ja asiakkaiden tarpeisiin. 
Verkostoyhteistyölle on luotu 
vakiintuneita menettelytapoja. 
 
 

 

Kumppanuus‐ ja sidosryhmä‐ ja 
verkostoyhteistyö on tavoit‐
teellista ja sitä tarkastellaan 
kokonaisvaltaisesti suhteessa 
eri perustehtäviin. Asiakkaat 
osallistuvat tarkoituksenmukai‐
sella tavalla yhteistyöhön. 
Kumppanuus‐, sidosryhmä‐ ja 
verkostoyhteistyötä arvioidaan 
ja parannetaan. 
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4.1.7  Hanketoimintaa ei ole 

kytketty perustehtävien 
toteutukseen eikä koulu‐
tuksen järjestäjän strategi‐
aan ja organisaation osaa‐
misen kehittämiseen.  
 

Hanketoimintaa ja hankkeita 
toteutetaan osin erillisenä 
perustehtävistä, toimintaa 
ohjaavista strategioista ja 
organisaation osaamisen ke‐
hittämisestä. 
 
 
 

Hanketoiminta ja hankkeet 
liittyvät moniin perustehtäviin 
ja tukevat niiden kehittämistä 
sekä koulutuksen järjestäjän 
strategisten tavoitteiden saa‐
vuttamista ja organisaation 
osaamisen kehittymistä. 
 

 

Hanketoiminnan roolia koulu‐
tuksen järjestäjän strategian 
toteuttamisessa ja hanketoi‐
minnan menettelytapoja arvi‐
oidaan säännöllisesti ja niitä 
kehitetään. On selkeätä ja 
pitkäaikaista näyttöä siitä, että 
hanketoiminta ja hankkeet 
perustuvat koulutuksen järjes‐
täjän strategisiin tavoitteisiin 
ja tukevat niiden saavuttamis‐
ta sekä edistävät organisaation 
osaamisen kehittymistä. 

 

Kokonaisarvio 
Perustehtävien 
laadunhallinta 
kokonaisuutena 
(kohta 4.1) 

           
 
2 
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4.2.7  Koulutuksen toteutukseen 

ei liity laadunhallinnan 
menettelytapoja. 
 

Koulutuksen toteutuksessa on 
käytössä joitakin laadunhallin‐
nan menettelytapoja, mutta 
ne eivät ole kaikilta osin tue 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
koulutuksen toteutusta.  

Koulutuksen toteutukseen 
liittyvät laadunhallinnan me‐
nettelytavat varmistavat kou‐
lutuksen laatua ja tukevat 
koulutuksen toteutusta. 

Koulutuksen toteutukseen 
liittyvät laadunhallinnan sys‐
temaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat edistävät kou‐
lutuksen laatua ja sen jatkuvaa 
parantamista. Menettelytapo‐
ja arvioidaan ja parannetaan. 

 

4.2.8  Koulutuksen toteuttami‐
sessa noudatetaan norme‐
ja ja säädöksiä, mutta nii‐
den muutoksia ei aktiivi‐
sesti seurata. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan. 
 
 
 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan 
aktiivisesti ja ennakoidaan. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin ja 
näissä tapahtuvia muutoksia 
ennakoidaan ja ne otetaan 
ennakoivasti huomioon toi‐
minnassa. 

 

4.2.9  Koulutuksen toteutuksessa 
ei oteta huomioon asiak‐
kaiden tarpeita. 
 

Koulutuksen toteutuksessa 
otetaan osin huomioon asiak‐
kaiden tarpeet. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu melko hyvin asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamiseen ja 
huomioon ottamiseen. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamiseen, ennakointiin 
ja huomioon ottamiseen tar‐
koituksenmukaisilla tavoilla. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

4.2.10 
 

Koulutuksen toteutus ei 
perustu koulutuksen järjes‐
täjän strategisiin linjauksiin 
ja pedagogisiin toimintape‐
riaatteisiin.   

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu vain osin koulutuksen 
järjestäjän opetussuunnitel‐
man yhteiseen osaan, muihin 
strategisiin linjauksiin ja peda‐
gogisiin toimintaperiaatteisiin. 
Nämä ohjaavat melko heikosti 
toimintaa eivätkä varmista 
oppimisen edellytyksiä ja laa‐
dukkaita palveluja kaikille 
asiakkaille. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu pääosin koulutuksen jär‐
jestäjän opetussuunnitelman 
yhteiseen osaan, muihin stra‐
tegisiin linjauksiin ja pedagogi‐
siin toimintaperiaatteisiin. 
Nämä ohjaavat melko hyvin 
toimintaa ja auttavat varmis‐
tamaan mahdollisimman hyvät 
oppimisen edellytykset ja 
laadukkaat palvelut kaikille 
asiakkaille. 

Koulutuksen toteutus perus‐
tuu koulutuksen järjestäjän 
opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan, muihin strategisiin 
linjauksiin ja pedagogisiin 
toimintaperiaatteisiin ja näin 
varmistetaan mahdollisimman 
hyvät oppimisen edellytykset 
ja laadukkaat palvelut kaikille 
asiakkaille. Menettelytapoja 
arvioidaan ja parannetaan. 
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  4.2.15  Koulutusta ei kehitetä tai 

muuteta asiakkaiden 
muuttuneiden tarpeiden 
tai toimintaympäristön 
muutosten pohjalta. 

Koulutusta kehitetään tai 
muutetaan tapauskohtaisesti 
asiakkaiden muuttuneiden 
tarpeiden tai toimintaympäris‐
tön muutosten pohjalta. 

Koulutusta kehitetään tai 
muutetaan tarvittaessa asiak‐
kaiden muuttuneiden tarpei‐
den tai toimintaympäristön 
muutosten pohjalta. 

Koulutusta kehitetään tai 
muutetaan tarvittaessa halli‐
tusti tarkoituksenmukaisilla 
menettelytavoilla asiakkaiden 
muuttuneiden tarpeiden toi‐
mintaympäristön muutosten 
pohjalta. 

 

Kokonaisarvio 
Perustehtävien 
laadunhallinta: 
Oppilaitosmuo‐
toisena ammatil‐
lisena peruskou‐
lutuksena järjes‐
tettävän koulu‐
tus (kohta 4.2) 

           
 
2 
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Tarvittavan am‐
mattitaidon 
hankkiminen 
(valmistava kou‐
lutus) 
 

4.3.7  Valmistavan koulutuksen 
suunnitteluun ja toteutuk‐
seen ei liity laadunhallin‐
nan menettelytapoja. 

Valmistavan koulutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyvät laadunhallinnan me‐
nettelytavat eivät ole kaikilta 
osin toimivia. Menettelytavat 
eivät tue tarkoituksenmukai‐
sella tavalla valmistavan kou‐
lutuksen toteutusta. 

Valmistavan koulutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyvät laadunhallinnan me‐
nettelytavat varmistavat val‐
mistavan koulutuksen laatua ja 
tukevat koulutuksen toteutus‐
ta. 

Valmistavan koulutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyvät laadunhallinnan sys‐
temaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat tukevat val‐
mistavan koulutuksen laatua ja 
sen jatkuvaa parantamista. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

4.3.8 
 
 
 
 
 

Strategiset ja pedagogiset 
linjaukset ja eivät ohjaa 
valmistavan koulutuksen 
suunnittelua ja toteutusta. 

Strategiset ja pedagogiset 
linjaukset ohjaavat jonkin 
verran valmistavan koulutuk‐
sen suunnittelua ja toteutusta. 

Strategiset ja pedagogiset 
linjaukset ohjaavat pääsään‐
töisesti valmistavan koulutuk‐
sen suunnittelua ja toteutusta. 

Strategiset ja pedagogiset 
linjaukset ohjaavat valmista‐
van koulutuksen suunnittelua 
ja toteutusta kattavasti ja 
systemaattisesti ja siitä on 
selvää ja jatkuvaa näyttöä. 

 

4.3.9  Valmistavan koulutuksen 
suunnittelussa ja toteut‐
tamisessa noudatetaan 
normeja ja säädöksiä, mut‐
ta niiden muutoksia ei 
aktiivisesti seurata. 

Valmistavan koulutuksen 
suunnittelu ja toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan. 
 
 

Valmistavan koulutuksen 
suunnittelu ja toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan 
aktiivisesti ja ennakoidaan. 

Valmistavan koulutuksen 
suunnittelu ja toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin ja 
näissä tapahtuvia muutoksia 
ennakoidaan ja ne otetaan 
ennakoivasti huomioon toi‐
minnassa. 

 

4.3.10  Valmistavan koulutuksen 
toteutuksessa ei oteta 
huomioon asiakkaiden 
tarpeita. 
 

Valmistavan koulutuksen to‐
teutuksessa otetaan osin 
huomioon asiakkaiden tar‐
peet. 

Valmistavan koulutuksen to‐
teutus perustuu melko hyvin 
asiakkaiden tarpeiden tunnis‐
tamiseen ja huomioon ottami‐
seen. 

Valmistavan koulutuksen to‐
teutus perustuu asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamiseen, 
ennakointiin ja huomioon 
ottamiseen tarkoituksenmu‐
kaisilla tavoilla. Menettelyta‐
poja arvioidaan ja paranne‐
taan. 

 

4.3.11  Valmistavan koulutuksen 
järjestämisessä ei oteta 
huomioon tutkinnon suo‐
rittajien henkilökohtaista‐
mista.  
 

Valmistavaa koulutusta järjes‐
tämisessä otetaan vain osin 
huomioon tutkinnon suoritta‐
jien henkilökohtaistaminen.  

Valmistavaa koulutusta järjes‐
tämisessä otetaan melko hyvin 
huomioon tutkinnon suoritta‐
jien henkilökohtaistaminen.   
 

Valmistavaa koulutusta järjes‐
tetään tarkoituksenmukaisella 
tavalla ottaen huomioon tut‐
kinnon suorittajien henkilö‐
kohtaistaminen ja tästä on 
selvää ja jatkuvaa näyttöä.  
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  4.3.16 

 
Näyttötutkintojen järjes‐
tämistä, henkilökohtaista‐
mista eikä valmistavaa 
koulutusta kehitetä asiak‐
kaiden muuttuneiden tar‐
peiden tai toimintaympä‐
ristön muutosten pohjalta. 

Näyttötutkintojen järjestämis‐
tä, henkilökohtaistamista ja 
valmistavaa koulutusta kehite‐
tään tai muutetaan tapaus‐
kohtaisesti asiakkaiden muut‐
tuneiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten poh‐
jalta. 

Näyttötutkintojen järjestämis‐
tä, henkilökohtaistamista ja 
valmistavaa koulutusta kehite‐
tään tai muutetaan tarvittaes‐
sa asiakkaiden muuttuneiden 
tarpeiden tai toimintaympäris‐
tön muutosten pohjalta. 

Näyttötutkintojen järjestämis‐
tä, henkilökohtaistamista ja 
valmistavaa koulutusta kehite‐
tään tai muutetaan hallitusti 
tarkoituksenmukaisilla menet‐
telytavoilla asiakkaan muuttu‐
neiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten poh‐
jalta. 

 

Kokonaisarvio 
Perustehtävien 
laadunhallinta: 
Näyttötutkinto‐
jen järjestäminen 
ja niihin valmis‐
tavakoulutus 
(kohta 4.3) 

           
 
2 
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koulutuksen 
vaikuttavuus 
 
 
 

4.4.6  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapoja, joilla 
varmistetaan, että oppiso‐
pimuskoulutus toteutuu 
suunnitelmien mukaisesti 
tai että suunnitelmia päivi‐
tetään tarvittaessa.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja, 
joilla varmistetaan, että oppi‐
sopimuskoulutus toteutuu 
suunnitelmien mukaisesti tai 
menettelytapoja, jotka mah‐
dollistavat suunnitelmien 
päivittämisen. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytavat, joilla varmis‐
tetaan, että oppisopimuskou‐
lutus toteutuu suunnitelman 
mukaisesti ja että suunnitel‐
mia tarvittaessa päivitetään. 
Menettelytapojen toteutu‐
mista seurataan.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat, joilla varmiste‐
taan, että koulutus toteutuu 
suunnitelmien mukaisesti ja 
että suunnitelmia tarvittaessa 
päivitetään. Menettelytapoja 
arvioidaan ja parannetaan. 

 

4.4.7  Oppisopimuskoulutuksen 
toteuttamisessa ei ole 
käytössä laadunhallinnan 
menettelytapoja. 

Oppisopimuskoulutuksen 
toteuttamisen prosessit ja 
vastuut on kuvattu, niille on 
määritelty omistajat ja pro‐
sessikuvauksien mukainen 
toiminta on aloitettu, mutta 
se ei ole kattavaa. 

Oppisopimuskoulutuksen 
toteuttamisen prosessiku‐
vaukset ovat käytössä melko 
kattavasti ja ne ohjaavat pää‐
sääntöisesti toimintaa.  
 

Eri toimijat ovat sitoutuneet 
prosessikuvausten mukaiseen 
toimintaan ja oppisopimuskou‐
lutuksen toteuttamisen proses‐
sikuvaukset ohjaavat toimintaa 
kattavasti ja systemaattisesti ja 
tästä on selvää ja jatkuvaa näyt‐
töä. 

 

4.4.8  Oppisopimuskoulutuksen 
toteutuksessa ei oteta 
huomioon asiakkaiden 
tarpeita. 
 

Oppisopimuskoulutuksen 
toteutuksessa otetaan osin 
huomioon asiakkaiden tar‐
peet. 

Oppisopimuskoulutuksen 
toteutus perustuu melko 
hyvin asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamiseen ja huomioon 
ottamiseen. 

Oppisopimuskoulutuksen to‐
teutus perustuu asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamiseen, en‐
nakointiin ja huomioon ottami‐
seen tarkoituksenmukaisilla 
tavoilla Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.4.9  Oppisopimuskoulutuksen 
suunnittelussa ja toteut‐
tamisessa noudatetaan 
normeja ja säädöksiä, 
mutta niiden muutoksia ei 
aktiivisesti seurata. 

Oppisopimuskoulutuksen 
suunnittelu ja toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan. 
 
 

Oppisopimuskoulutuksen 
suunnittelu ja toteutus perus‐
tuu normeihin ja säädöksiin, 
joiden muutoksia seurataan 
aktiivisesti ja ennakoidaan. 

Oppisopimuskoulutuksen suun‐
nittelu ja toteutus perustuu 
normeihin ja säädöksiin ja näis‐
sä tapahtuvia muutoksia enna‐
koidaan ja ne otetaan enna‐
koivasti huomioon toiminnassa. 

 

4.4.10  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapoja, joilla 
se arvioi oppisopimuskou‐
lutuksen työelämävastaa‐
vuutta ja laatua 

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja, 
joilla se arvioi oppisopimus‐
koulutuksen työelämävastaa‐
vuutta ja laatua 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytavat, joilla se arvioi 
oppisopimuskoulutuksen 
työelämävastaavuutta ja laa‐
tua. Menettelytapojen toteu‐
tumista seurataan. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat, joilla se arvioi 
oppisopimuskoulutuksen työ‐
elämävastaavuutta ja laatua. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 
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4.5. MUU KOULUTUS (VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT, MUU EI‐TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS, TYÖPAJATOIMINTA) 
Koulutuksen 
suunnittelu ja 
toteutus  
‐ opetussuun‐

nitelma 
‐ oppiminen, 

työpaikalla 
tapahtuva 
oppiminen 

‐ henkilökoh‐
tainen opis‐
kelusuunni‐
tel‐
ma/ohjelma 

‐ henkilökoh‐
taistaminen 

‐ koulutukseen 
ja työelä‐
mään ohjaus 

4.5.1  Strategiset tavoitteet ja 
asiakkaiden tarpeet eivät 
ohjaa koulutuksen suunnit‐
telua. 

Strategiset tavoitteet ja asiak‐
kaiden tarpeet ohjaavat vain 
osin koulutuksen suunnittelua. 

Strategiset tavoitteet ja asiak‐
kaiden tarpeet ohjaavat pää‐
osin koulutuksen suunnittelua. 

Koulutuksen suunnittelu perus‐
tuu koulutuksen järjestäjän 
strategisiin tavoitteisiin ja asiak‐
kaiden tarpeisiin.  

 

4.5.2  Koulutusprosessin suunnit‐
telussa ei ole käytössä 
toimivia laadunhallinnan 
menettelytapoja.  
 

Koulutusprosessin suunnitte‐
luun liittyvät laadunhallinnan 
menettelytavat eivät ole kaikil‐
ta osin toimivia eivätkä tue 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
koulutusprosessin suunnitte‐
lua.  

Koulutusprosessin suunnitte‐
luun liittyvät laadunhallinnan 
menettelytavat edistävät kou‐
lutuksen suunnittelun laatua. 

Koulutusprosessin suunnitte‐
luun liittyvät laadunhallinnan 
tarkoituksenmukaiset ja vakiin‐
tuneet menettelytavat edistävät 
koulutuksen suunnittelun laa‐
tua. Menettelytapoja arvioidaan 
ja parannetaan. 

 

4. 5.3  Koulutuksen suunnittelu‐
prosessiin ei osallistu hen‐
kilöstön, asiakkaiden ja 
sidosryhmien edustajia. 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessiin osallistuu joitakin hen‐
kilöstön, asiakkaiden ja kump‐
paneiden edustajia. 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessiin osallistuu melko katta‐
vasti henkilöstön, asiakkaiden 
ja kumppanien edustajia. 

Koulutuksen suunnitteluproses‐
siin osallistuvat suunnitellusti ja 
tarkoituksenmukaisilla tavoilla 
henkilöstön ja asiakkaiden ohel‐
la keskeiset kumppanit. 

 

4.5.4  Koulutuksen suunnittelu‐
prosessia ei ole dokumen‐
toitu. 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessin dokumentointiin on 
aloitettu. 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessin dokumentointiin on 
selkeitä menettelytapoja. 

Koulutuksen suunnitteluprosessi 
on kattavasti, ajantasaisesti ja 
selkeästi dokumentoitu. 

 

4.5.5  Koulutuksen suunnittelu‐
prosessissa ei huomioida 
koulutuksen järjestämi‐
sedellytyksiä. 
 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessi ei sisällä menettelytapaa, 
jolla voitaisiin ajantasaisesti 
varmistaa koulutuksen järjes‐
tämisedellytysten riittävyyttä. 
 

 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessi sisältää joitakin menette‐
lytapoja, jolla varmistetaan 
ajantasaisesti ja kattavasti 
koulutuksenjärjestämisedelly‐
tysten riittävyys. 
 

 

Koulutuksen suunnitteluproses‐
siin liittyvien vakiintuneiden ja 
järjestelmällisten menettelyta‐
pojen tuloksena koulutuksen 
järjestäjä pystyy varmistamaan 
ajantasaisesti ja kattavasti kou‐
lutuksensa järjestämisedellytys‐
ten riittävyyden.  

 

4.5.6  Koulutuksen suunnittelu‐
prosessit eivät varmista 
koulutuksen tehokasta 
järjestämistä ja resurssien 
käyttöä. 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessin menettelytavat edistä‐
vät vain osittain koulutuksen 
tehokasta järjestämistä ja 
resurssien käyttöä. 
 

 

Koulutuksen suunnittelupro‐
sessin menettelytavat edistä‐
vät koulutuksen tehokasta 
järjestämistä ja resurssien 
käyttöä. 
 

Koulutuksen suunnitteluproses‐
sin menettelytavat edistävät 
erinomaisella tavalla koulutuk‐
sen tehokasta järjestämistä ja 
resurssien käyttöä. Menettely‐
tapoja arvioidaan ja paranne‐
taan. 
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  4.5.12  Koulutusta järjestetään 

yhdessä yksitäisten kump‐
paneiden kanssa ottamatta 
huomioon opiskelijan opin‐
topolkua.  
 

Koulutusta järjestetään joi‐
denkin kumppaneiden kanssa 
ottaen vain osin huomioon 
opiskelijan opintopolku.  

Koulutusta järjestetään yhdes‐
sä kumppaneiden kanssa otta‐
en melko hyvin huomioon 
opiskelijan opintopolku.  

 

Koulutusta järjestetään tarkoi‐
tuksenmukaisella tavalla yhdes‐
sä keskeisten kumppaneiden 
kanssa ottaen huomioon opiske‐
lijan koko opintopolku. Menet‐
telytapoja arvioidaan ja paran‐
netaan.  

  

4.5.13 
 
 
 
 
 
 

Koulutuksen järjestäjä ei 
yhdistä resurssejaan omas‐
sa toiminnassaan ja yhteis‐
työssä muiden koulutuksen 
järjestäjien kanssa koulu‐
tuksen toteuttamiseksi. 

Koulutuksen järjestäjä yhdis‐
tää jonkin verran resurssejaan 
omassa toiminnassaan ja yh‐
teistyössä muiden koulutuksen 
järjestäjien kanssa koulutuk‐
sen toteuttamiseksi. 

Koulutuksen järjestäjä yhdis‐
tää tarkoituksenmukaisesti 
resurssejaan omassa toimin‐
nassaan ja yhteistyössä mui‐
den koulutuksen järjestäjien 
kanssa koulutuksen toteutta‐
miseksi. 

Koulutuksen järjestäjä yhdistää 
tehokkaasti ja tarkoituksenmu‐
kaisesti resurssejaan omassa 
toiminnassaan ja yhteistyössä 
muiden koulutuksen järjestäjien 
kanssa koulutuksen toteutta‐
miseksi. Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.5.14  Valmistavan ja valmenta‐
van koulutuksen arviointiin 
ja kehittämiseen ei ole 
menettelytapaa. 

Valmistavasta ja valmentavas‐
ta koulutuksesta kerätään 
jonkin verran palautetta ja 
muita seurantatietoja. Koulu‐
tuksen arviointiin on joitakin 
menettelytapoja. 

Valmistavasta ja valmentavas‐
ta koulutuksesta kerätään eri 
ryhmiltä kattavasti palautetta 
ja muita seurantatietoja ja 
arviointiin on menettelytapo‐
ja. 

Valmistavasta ja valmentavasta 
koulutuksesta kerätään eri ryh‐
miltä palautetta ja muuta seu‐
rantatietoa kattavasti ja syste‐
maattisesti ja arviointiin on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat. Menettelytapo‐
ja arvioidaan ja parannetaan.  

 

4.5.15  Koulutusta ja sen toteutus‐
ta ei kehitetä asiakkaiden 
muuttuneiden tarpeiden 
tai toimintaympäristön 
muutosten pohjalta. 

Koulutusta ja sen toteutusta 
kehitetään tai muutetaan 
tapauskohtaisesti asiakkaiden 
muuttuneiden tarpeiden tai 
toimintaympäristön muutos‐
ten pohjalta. 

Koulutusta ja sen toteutusta 
kehitetään tai muutetaan 
tarvittaessa asiakkaiden muut‐
tuneiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten poh‐
jalta. 

Koulutusta ja sen toteutusta 
kehitetään tai muutetaan tarvit‐
taessa hallitusti vakiintuneilla 
menettelyillä asiakkaiden muut‐
tuneiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten pohjal‐
ta. 

 

Kokonaisarvio 
Perustehtävien 
laadunhallinta:  
Muu koulutus  
(kohta 4.5) 

           
 
2 
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4.6.8  Toteuttamisessa noudate‐

taan normeja ja säädöksiä, 
mutta niiden muutoksia ei 
aktiivisesti seurata. 
 

Toteutus perustuu normeihin 
ja säädöksiin ja niiden muu‐
toksia seurataan. 
 
 
 

Toteutus perustuu normeihin 
ja säädöksiin, joiden muutok‐
sia seurataan aktiivisesti ja 
ennakoidaan. 

Toteutus perustuu normeihin ja 
säädöksiin ja niissä tapahtuvia 
muutoksia ennakoidaan ja ne 
otetaan ennakoivasti huomioon 
toiminnassa. 

 

4.6.9  Toteutuksessa ei oteta 
huomioon asiakkaiden 
tarpeita. 
 

Toteutuksessa otetaan osin 
huomioon asiakkaiden tar‐
peet. 
 

Toteutus perustuu melko hy‐
vin asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamiseen ja huomioon 
ottamiseen. 

Toteutus perustuu asiakkaiden 
tarpeiden tunnustamiseen, 
ennakointiin ja huomioon otta‐
miseen tarkoituksenmukaisilla 
tavoilla. Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.6.10  Toteutus ei perustu koulu‐
tuksen järjestäjän strategi‐
siin linjauksiin ja pedagogi‐
siin toimintaperiaatteisiin.   

Toteutus perustuu vain osin 
koulutuksen järjestäjän strate‐
gisiin linjauksiin ja pedagogi‐
siin toimintaperiaatteisiin. 

Toteutus perustuu pääosin 
koulutuksen järjestäjän strate‐
gisiin linjauksiin ja pedagogi‐
siin toimintaperiaatteisiin ja 
nämä ohjaavat toimintaa. 

Toteutus perustuu koulutuksen 
järjestäjän strategisiin linjauksiin 
ja pedagogisiin toimintaperiaat‐
teisiin ja on selkeää ja jatkuvaa 
näyttöä niiden mukaisesta toi‐
minnasta. 

 

4.6.11  Toteuttamiseen ei ole 
laadittu strategiaa, jolla 
varmistettaisiin mahdolli‐
simman hyvät oppimisen 
edellytykset ja laadukkaat 
palvelut kaikille asiakkaille. 
 

Toteuttamiseen on laadittu 
strategia, jonka avulla varmis‐
tetaan mahdollisimman hyvät 
oppimisen edellytykset ja 
laadukkaat palvelut kaikille 
asiakkaille. Strategia ohjaa 
kuitenkin heikosti toimintaa. 

Toteuttamista ohjaa melko 
hyvin strategia, jonka avulla 
varmistetaan mahdollisimman 
hyvät oppimisen edellytykset 
ja laadukkaat palvelut kaikille 
asiakkaille. 

Toteuttamista ohjaa strategia, 
jonka avulla varmistetaan mah‐
dollisimman hyvät oppimisen 
edellytykset ja laadukkaat palve‐
lut kaikille asiakkaille ja tästä on 
selkeää ja jatkuvaa näyttöä. 

 

4.6.12  Koulutuksen järjestäjä ei 
yhdistä resursseja omassa 
toiminnassaan ja yhteis‐
työssä muiden toimijoiden 
kanssa maksullisessa palve‐
lutoiminnassa.   

Koulutuksen järjestäjä yhdis‐
tää jonkin verran resurssejaan 
omassa toiminnassaan ja yh‐
teistyössä muiden toimijoiden 
kanssa maksullisessa palvelu‐
toiminnassa. 

Koulutuksen järjestäjä yhdis‐
tää tarkoituksenmukaisesti 
resurssejaan omassa toimin‐
nassaan ja yhteistyössä mui‐
den toimijoiden kanssa mak‐
sullisessa palvelutoiminnassa.  

Koulutuksen järjestäjä yhdistää 
tehokkaasti ja tarkoituksenmu‐
kaisesti resurssejaan omassa 
toiminnassaan ja yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa mak‐
sullisessa palvelutoiminnassa. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

4.6.13  Toteutusta ei kehitetä tai 
muuteta asiakkaiden 
muuttuneiden tarpeiden 
tai toimintaympäristön 
muutosten pohjalta. 

Toteutusta kehitetään tai 
muutetaan tapauskohtaisesti 
asiakkaiden muuttuneiden 
tarpeiden tai toimintaympäris‐
tön muutosten pohjalta. 
 

Toteutusta kehitetään tai 
muutetaan tarvittaessa asiak‐
kaiden muuttuneiden tarpei‐
den tai toimintaympäristön 
muutosten pohjalta. 

Toteutusta kehitetään tai muu‐
tetaan tarvittaessa hallitusti 
tarkoituksenmukaisilla menette‐
lytavoilla asiakkaiden muuttu‐
neiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten pohjal‐
ta. 
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4.7. OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAT TUKIPALVELUT 
Opiskelijoille 
tarjottavat tuki‐
palvelut 
esim. opiskelija‐
huoltopalvelut, 
ohjauspalvelut, 
opiskelijahallinto, 
oppilaitosturvalli‐
suus, oppimisym‐
päristöt, erityisen 
tuen palvelut 

4.7.1  Koulutuksen tukipalveluihin 
liittyvät laadunhallinnan 
menettelytavat puuttuvat 
kokonaan tai keskeisiltä osin. 

 

Koulutuksen tukipalveluihin 
liittyvät laadunhallinnan 
menettelytavat eivät ole 
kaikilta osin toimivia eivätkä 
tue tarkoituksenmukaisella 
tavalla koulutuksen toteu‐
tusta.  

 

Koulutuksen tukipalveluihin 
liittyvät laadunhallinnan me‐
nettelytavat edistävät koulu‐
tuksen tukipalvelujen laaduk‐
kuutta ja tukevat koulutuksen 
toteutusta. 

Koulutuksen tukipalveluihin 
liittyvät laadunhallinnan menet‐
telytavat ovat systemaattisia ja 
vakiintuneita ja ne tukevat kou‐
lutuksen toteutusta. Menettely‐
tapoja arvioidaan ja paranne‐
taan. 

 

4.7.2  Opiskelijoiden tukipalvelujen 
riittävyyttä ei varmisteta. 
 

Koulutuksen järjestäjän 
menettelytapojen avulla 
varmistetaan vain osin opis‐
kelijoiden tukipalvelujen 
riittävyys. 
 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytavat, joilla se var‐
mistaa opiskelijoille riittävät ja 
oppimistavoitteiden saavut‐
tamisen kannalta välttämät‐
tömät tukipalvelut.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
strategiaan perustuvat syste‐
maattiset ja vakiintuneet menet‐
telytavat, joilla kaikille opiskeli‐
joille varmistetaan riittävät ja 
oppimistavoitteiden saavuttami‐
sen edellyttämät tukipalvelut.  
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

4.7.3  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapoja opiskeli‐
joiden hyvinvoinnin edistä‐
miselle. 

 

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja 
opiskelijoiden hyvinvoinnin 
edistämiselle. Ennakoiva 
toiminta hyvinvoinnin edis‐
tämiseksi on puutteellista. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
vakiintuneet menettelytavat 
opiskelijan hyvinvoinnin edis‐
tämiselle. Ennaltaehkäisevään 
toimintaan on menettelytapo‐
ja. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat opiskelijan hy‐
vinvoinnin edistämiselle ja en‐
naltaehkäisevälle toiminnalle. 
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 

 

4.7.4  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapoja varhai‐
seen puuttumiseen ja siinä 
tarvittavien tukipalveluiden 
saatavuuden ja saavutetta‐
vuuden varmistamiseen. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja 
varhaiseen puuttumiseen ja 
siinä tarvittavien tukipalve‐
luiden saatavuuden ja saa‐
vutettavuuden varmistami‐
seen. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
tarkoituksenmukaisia menet‐
telytapoja varhaiseen puuttu‐
miseen ja siinä tarvittavien 
tukipalveluiden saatavuuden 
ja saavutettavuuden varmis‐
tamiseen. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat varhaiseen puut‐
tumiseen ja siinä tarvittavien 
tukipalveluiden saatavuuden ja 
saavutettavuuden varmistami‐
seen. Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.7.5  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole menettelytapoja, joilla se 
seuraisi ja arvioisi hyvinvoin‐
tia ja oppimisympäristöjen 
turvallisuutta.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja, 
joilla se seuraa ja arvioi 
hyvinvointia ja oppimisym‐
päristöjen turvallisuutta.  

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytapoja, joilla se 
seuraa ja arvioi hyvinvointia ja 
oppimisympäristöjen turvalli‐
suutta  

Koulutuksen järjestäjällä on 
systemaattiset ja vakiintuneet 
menettelytavat, joilla se seuraa 
ja arvioi hyvinvointia ja oppimis‐
ympäristöjen turvallisuutta.  
Menettelytapoja arvioidaan ja 
parannetaan. 
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4.8 AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMIS‐, OHJAUS‐ JA TUKITEHTÄVÄT 
Suunnittelu ja 
toteutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.1  Strategiset tavoitteet ja 
asiakkaiden tarpeet eivät 
ohjaa ammatillisen erityis‐
opetuksen kehittämis‐, 
ohjaus‐ ja tukitehtävien 
suunnittelua. 

Strategiset tavoitteet ja asiak‐
kaiden tarpeet ohjaavat vain 
osin ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ ja 
tukitehtävien suunnittelua. 

Strategiset tavoitteet ja asiak‐
kaiden tarpeet ohjaavat pää‐
osin ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ ja 
tukitehtävien suunnittelua. 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien suunnittelu perustuu 
koulutuksen järjestäjän strategi‐
siin tavoitteisiin ja asiakkaiden 
tarpeisiin ja tästä on selkeää ja 
jatkuvaa näyttöä. 

 

4.8.2  Ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ 
ja tukitehtävien suunnitte‐
lussa ei ole laadunhallinnan 
menettelytapoja. 
 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien suunnitteluun liittyvät 
laadunhallinnan menettelyta‐
vat eivät ole kaikilta osin toi‐
mivia eivätkä tue tarkoituk‐
senmukaisella tavalla suunnit‐
telua. 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien suunnitteluun liittyvät 
laadunhallinnan menettelyta‐
vat edistävät koulutuksen 
suunnittelun laatua.   

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien suunnitteluun liittyvät 
laadunhallinnan tarkoituksen‐
mukaiset ja vakiintuneet menet‐
telytavat edistävät suunnittelun 
laatua. Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.8.3  Suunnitteluprosessiin ei 
osallistu henkilöstön, asi‐
akkaiden eikä kumppanien 
edustajia. 
 

Suunnitteluprosessiin osallis‐
tuu vain joitakin henkilöstön, 
asiakkaiden ja kumppaneiden 
edustajia. 
 

Suunnitteluprosessiin osallis‐
tuu melko kattavasti henkilös‐
tön, asiakkaiden ja kumppa‐
nien edustajia. 
 

Suunnitteluprosessiin osallistu‐
vat henkilöstön, asiakkaiden ja 
keskeisten kumppanien edusta‐
jat suunnitellusti ja tarkoituk‐
senmukaisilla tavoilla. 

 

4.8.4  Suunnitteluprosessia ei ole 
dokumentoitu. 

Suunnitteluprosessin doku‐
mentointiin on aloitettu. 

Suunnitteluprosessin doku‐
mentointiin on selkeitä menet‐
telytapoja. 

Suunnitteluprosessi ja sen vai‐
heet on kattavasti, ajantasaisesti 
ja selkeästi dokumentoitu. 
 

 

4.8.5  Suunnitteluprosessissa ei 
huomioida ammatillisen 
erityisopetuksen kehittä‐
mis‐, ohjaus‐ ja tukitehtä‐
vien järjestämisedellytyk‐
siä. 
 

Suunnitteluprosessi ei sisällä 
menettelytapoja, jolla voitai‐
siin ajantasaisesti varmistaa 
ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien järjestämisedellytysten 
riittävyyttä.  

 

Suunnitteluprosessi sisältää 
menettelytapoja, jolla varmis‐
tetaan ajantasaisesti ja katta‐
vasti ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ ja 
tukitehtävien järjestämisedel‐
lytysten riittävyys.   

Suunnitteluprosessiin liittyvien 
vakiintuneiden ja järjestelmällis‐
ten menettelytapojen tuloksena 
koulutuksen järjestäjä pystyy 
varmistamaan ammatillisen 
erityisopetuksen kehittämis‐, 
ohjaus‐ ja tukitehtävien järjes‐
tämisedellytysten riittävyyden.  

 

4.8.6  Suunnitteluprosessit evät 
varmista tehokasta järjes‐
tämistä ja resurssien käyt‐
töä. 

Suunnitteluprosessin menette‐
lytavat edistävät vain osittain 
tehokasta järjestämistä ja 
resurssien käyttöä. 

Suunnitteluprosessin menette‐
lytavat edistävät koulutuksen 
tehokasta järjestämistä ja 
resurssien käyttöä. 

Suunnitteluprosessin menettely‐
tavat edistävät erinomaisella 
tavalla koulutuksen tehokasta 
järjestämistä ja resurssien mah‐
dollisimman optimaalista käyt‐
töä. Menettelytapoja arvioidaan 
ja parannetaan. 
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4.8.11  Koulutuksen järjestäjä ei 
yhdistä resursseja muiden 
toimijoiden kanssa amma‐
tillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja 
tukitehtävien tuottamisek‐
si. 

Koulutuksen järjestäjä käyttää 
omassa toiminnassaan melko 
tehokkaasti resursseja ja yh‐
dessä muiden toimijoiden 
kanssa ammatillisen erityis‐
opetuksen kehittämis‐, ohjaus‐ 
ja tukitehtävien tuottamiseksi. 

 

Koulutuksen järjestäjä käyttää 
tarkoituksenmukaisesti resurs‐
seja omassa toiminnassa ja 
yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa ammatillisen erityis‐
opetuksen kehittämis‐, ohjaus‐ 
ja tukitehtävien tuottamiseksi. 
 

Koulutuksen järjestäjä käyttää 
tehokkaasti ja tarkoituksenmu‐
kaisesti resursseja omassa toi‐
minnassaan ja yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa ammatillisen 
erityisopetuksen kehittämis‐, 
ohjaus‐ ja tukitehtävien tuotta‐
miseksi. Menettelytapoja arvioi‐
daan ja parannetaan. 

 

4.8.12  Ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ 
ja tukitehtävien arviointiin 
ja kehittämiseen ei ole 
menettelytapaa. 
 
 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävistä kerätään jonkin verran 
palautetta ja muuta seuranta‐
tietoa. Koulutuksen arviointiin 
on joitakin menettelytapoja. 
 
 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävistä kerätään eri ryhmiltä 
palautetta ja muuta seuranta‐
tietoa kattavasti, ja arviointiin 
on menettelytapoja. 
 
 
 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävistä kerätään eri ryhmiltä 
palautetta ja muuta seurantatie‐
toa kattavasti ja systemaattises‐
ti, ja arviointiin on systemaatti‐
set ja vakiintuneet menettelyta‐
vat. Menettelytapoja arvioidaan 
ja parannetaan.  

 

4.8.13  Ammatillisen erityisope‐
tuksen kehittämis‐, ohjaus‐ 
ja tukitehtävien toteutusta 
ei kehitetä tai muuteta 
asiakkaiden muuttuneiden 
tarpeiden tai toimintaym‐
päristön muutosten pohjal‐
ta. 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien toteutusta kehitetään 
tai muutetaan tapauskohtai‐
sesti asiakkaiden muuttunei‐
den tarpeiden tai toimintaym‐
päristön muutosten pohjalta. 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien toteutusta kehitetään 
tai muutetaan tarvittaessa 
asiakkaiden muuttuneiden 
tarpeiden tai toimintaympäris‐
tön muutosten pohjalta. 

Ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämis‐, ohjaus‐ ja tukiteh‐
tävien toteutusta kehitetään tai 
muutetaan tarvittaessa hallitusti 
tarkoituksenmukaisilla menette‐
lytavoilla asiakkaiden muuttu‐
neiden tarpeiden tai toimin‐
taympäristön muutosten pohjal‐
ta. 

 

Kokonaisarvio 
Perustehtävän 
laadunhallinta: 
Ammatillisten 
erityisoppilaitos‐
ten erityisope‐
tuksen kehittä‐
mis‐, ohjaus‐ ja 
tukitehtävät 
(kohta 4.8) 

           
 
2 
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Kokonaisarvio 
Arviointi‐, pa‐
laute‐ ja tulostie‐
to  (kohta 5) 
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Laadunhallinta‐
järjestelmän 
kehittäminen 
 

6.6  Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole laadunhallintajärjes‐
telmän kehittämismenette‐
lyjä tai ne ovat puutteelli‐
set. Kehittämistoimet ovat 
satunnaisia eivätkä ne ole 
tavoitteellisia. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
joitakin menettelytapoja laa‐
dunhallintajärjestelmän kehit‐
tämiseen. Järjestelmän kehit‐
täminen tulosten pohjalta ei 
ole suunnitelmallista. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
menettelytavat laadunhallinta‐
järjestelmän kehittämiseen. 
Järjestelmän kehittäminen on 
suunnitelmallista ja sen tulok‐
sellisuudesta on osin näyttöä. 

Koulutuksen järjestäjällä on 
vakiintuneet ja systemaattiset 
menettelytavat laadunhallinta‐
järjestelmän kehittämiseksi. 
Järjestelmän tuloksellisesta 
kehittämistyöstä on selkeää ja 
jatkuvaa näyttöä. 

 

Kokonaisarvio: 
Parantaminen  
(kohta 6) 

           
 
1,7 
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