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Laatukulttuurin vahvistaminen

OPH Hakutiedote 24/2017 Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen

Yksi painopiste: Laatukulttuurin vahvistaminen

- Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien kansallisessa 

arvioinnissa yhdeksi keskeiseksi kehittämishaasteeksi nousi laatukulttuuri ja 

laadunhallinta kokonaisuutena.
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit:



Laatukultuuri ja Q-KULT-työväline

OPH:n sivuilla
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http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/yhteyspisteen_projekti_2016/laatukulttuuri

http://www.oph.fi/julkaisut/2017/

q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/yhteyspisteen_projekti_2016/laatukulttuuri
http://www.oph.fi/julkaisut/2017/q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin
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Q-KULT-työväline

Keskeinen kysymys on, miten tietynlainen 

oppilaitoksen organisaatiokulttuuri vaikuttaa

laadunhallintajärjestelmän toteutukseen 

ja/tai sen edelleen kehittämiseen. 

Oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmä 

voi hyötyä oppilaitoksen kulttuurista, 

mutta kulttuuri voi myös rajoittaa 

laadunhallintajärjestelmän käyttöä.

http://www.oph.fi/julkaisut/2017/

q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin

http://www.oph.fi/julkaisut/2017/q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin


Q-KULT-esite
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http://www.oph.fi/

download/

183587_Q-KULT-esite_OPH_suomeksi.pdf

http://www.oph.fi/download/183587_Q-KULT-esite_OPH_suomeksi.pdf
http://www.oph.fi/download/183587_Q-KULT-esite_OPH_suomeksi.pdf
http://www.oph.fi/download/183587_Q-KULT-esite_OPH_suomeksi.pdf


Q-KULTissa analysoitavat osa-alueet

1. oppilaitoksen keskeiset piirteet

2. oppilaitoksen johdon/johtotiimin/johtoryhmän johtamistyyli

3. henkilöstöjohtaminen

4. oppilaitosta koossa pitävä voima

5. strategiset painopisteet

6. menestystekijät

7. käsitys laadusta
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Q-KULTin kulttuurityypit 
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”Ei ole olemassa parempia tai huonompia organisaatiokulttuureja, 

on vain erilaisia, erotettavissa olevia kulttuurityyppejä”



Milloin Q-KULTia käytetään?

Q-KULT-työväline on hyödyllinen erityisesti tilanteessa, jossa:

• laadunhallintajärjestelmää käyttöönotetaan

• laadunhallintajärjestelmää kehitetään

• oppilaitokset yhdistyvät tai tehdään muita organisaatiomuutoksia

• käsitellään ongelmatilanteita ja ristiriitoja oppilaitoksessa.

Ennen arviointia tulee sopia näkökulma eli 

tarkastellaanko oppilaitoksen organisaatiokulttuurin:

• nykytilaa

• tavoitetilaa

• sekä nykytilaa että tavoitetilaa
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Esimerkki analysoitavasta osa-alueesta

ja sen neljästä kulttuuriväittämästä
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Kulttuurityypit
ja esimerkki Q-KULT-työvälineen tuottamasta 

organisaatiokulttuurin kuvauksesta
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Q-KULT-työvälineestä käytettävissä

online –työkalu ja Excel
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http://q-kult.eu/tool/

http://www.oph.fi/download/183836_Q-kult_excel-yhteenvetotaulukko_24052017.xlsx

http://q-kult.eu/tool/
http://www.oph.fi/download/183836_Q-kult_excel-yhteenvetotaulukko_24052017.xlsx


Q-KULT-työvälineen harjoitus
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Ohjeet harjoitukselle

• Jaetaan Q-KULT-analyysilomake: arvioitavat väittämät

• Obs! Analysoidaan ”Oppilaitos X:n” tavoitetilaa

Kukin tekee oman analysoinnin itsenäisesti

• Jokaisella osa-alueella jaetaan 100 pistettä neljän kulttuuriväittämän 

kesken (ei rajoitteita); kirjataan lomakkeelle

Ryhmien muodostaminen / ryhmäkeskustelu

• Ryhmän järjestäytyminen

• Muodostetaan yhteinen näkemys ja jaetaan jokaisella osa-alueella 

100 pistettä neljän kulttuuriväittämän kesken; kirjataan lomakkeelle

Tulosten tallentaminen

• Excel –yhteenvetotaulukkoon tai

• Online –työvälineeseen

Tulosten esittely, analysointi ja tulkinta

• Hyödynnetään Q-KULT-opasta

Keskustelu

• Työskentelyn onnistuminen, työvälineen soveltuvuus

(Todellisessa analysoinnissa lisäksi: johtopäätökset, tulosten käyttö)



Eräitä kokemuksia

• Q-KULTin organisaatiokulttuuri / laatukulttuuri –teema tosi mielenkiintoinen ja tärkeä !

• Kokeile ensin pienesti ennen laajempaa käyttöä

• Excel-yhteenvetotaulukko ehkä monipuolisempi (ja parempi?) kuin online-työkalu

• Online –työkalun toimivuudessa ollut haasteita (nyt pitäisi olla korjattu);

Edge-selainta käyttäessä esiintynyt ongelmia, joita ei tule muissa selaimissa

• Joidenkin mielestä joissain väittämissä on useampi erilainen asia samassa yhteydessä

• Ryhmäkeskustelut ehdottomasti parasta antia!

• Ryhmäkeskustelujen anti kannattaa kirjata

• Ryhmäkeskusteluissa on puheenjohtaja ja kellokalle 

• Tulosten hyödyntäminen on aina haaste

• Yhden analysointi-istunnon toteuttamisessa kaksi tuntia on ”siinä ja siinä”
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