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4.1 & 4.2 Sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön määritys – tilannetta seurataan ja tämää dokumentoidaan 
Sidosryhmät ja niiden tarpeiden ymmärrys – ketä on tarve kuunnella.

Poliittiset muutokset
- markkinapolitiikka
- osallistava työllisyyspolitiikka

Makrotalouden muutokset
- työllisyyden vaihtelut

Sosiaalisen ympäristö
- pk-seudun väestökehitys

Teknologian muutokset
- Pysyttävä mukana kehityksessä

Oman laitekannan tila

Ympäristömuutokset
- ekologiset vaatimukset
- ympäristöstandardit

Lainsäädäntömuutokset
- opetuslainsäädäntö
- työlainsäädäntö jne.

(4.1) Sisäinen 
toimintaympäristö:
Arvot, kulttuuri, 
osaaminen, 
tuotteemme
( S W O T )

Kilpailutilanne uusine 
toimijoineen ja 
tuotteineen



(4.1) Sisäinen ja 
ulkoinen 

toimintaympäristö
(4.2) Sidosryhmät

+ =
(4.3) Laadunhallinta-

järjestelmän
ulottuvuus (Scope)

Ympäristöön on sopeuduttava. Toimintaympäristön määritellään siltä osin kuin se on relevanttia yrityksen 
perustehtävän ja strategisen suunnan kannalta  sekä tavoiteltujen tulosten kannalta.  Sidosryhmien vaatimukset ja 
odotukset tulee käydä läpi riittävän konkreettisella tasolla tarvittaessa työpajassa sidosryhmän kanssa. 
Sidosryhmien kuuntelu painottuu erityisesti palveluiden suunnittelussa (8.3). 

Kontekstin määrittely auttaa määrittelemään laatupolitiikan ja strategian. 

Ulkoinen 
toimintaympäristö

Tenniskenttä laadunhallintajärjestelmän 
ulottuvuuden (Scope) allegoriana.
Lähde: https://req42.de/scope-ist-nicht-gleich-scope

https://req42.de/scope-ist-nicht-gleich-scope


5.2 Laatupolitiikka

6.2 
Laatutavoitteet ja 

näiden 
saavuttamiseksi 

vaadittavat 
prosessit 

omistajineen

KPI:t

Mittareiden 
tavoitearvot

Se, mitä nyt ja jatkossa teemme ratkaisuna 
asiakkaan tarpeeseen + sitoutuminen keskeisiin 
laadunhallinnan periaatteisiin, joita löytyy esim. 
ISO 9001:stä. Jotkut kertovat tässä myös 
arvoistaan. 

Millä keinoilla laatupolitiikka 
realisoituu? Tehokkaat toteutus-
suunnitelmat (Course Design), 
oikea-aikainen opinto-ohjaus, 
sopiva laitekanta, hyvä ilmapiiri, 
opettajien ajantasainen 
osaaminen, yhteistyö työpaikkojen 
kanssa, sujuva työjärjestys-
suunnittelu



Millainen haluamme olla toiminnassamme varmistaaksemme 
missiomme toteutumisen? Mitkä ovat hyvät yleisperiaatteet siinä 
onnistumisessa? 

Toimet



RACI-matriisi (5.3)

Prosessessit kuvataan 
aktiivissa olevilla 
verbeillä. 
Toimijat kuvataan 
RACI-vastuilla. Jos kyse 
on esim. valvonnasta 
tämä tarkennetaan 
sillä, mikä on input 
jota työntekijä valvoo.



Work Brakedown Structure (työnositus)



Koulutusorganisaatioiden laadunhallintajärjestelmän standardi ISO 21001:2018 vs 9001:2015

Standardien pääjaotus on yhteinen ja ne sisältävät noin 80 % identtistä sisältöä. ISO 21001:2018 puhuu 
kuitenkin myös seuraavista aiheista:
• eettisyys
• sosiaalinen vastuu
• erityisopetuksen järjestämisestä
• opiskelijan henkilötietosuoja

Suomen oloihin poikkeavaa ISO 21001:2018-standardissa:
Opetus- ja oppimateriaalin tulee heijastaa oppijoiden, muiden sidosryhmien ja opetushenkilöstön 
vaatimuksia. Se tulee luetteloida ja siinä tulee olla lähdeviitteet. Organisaatio tulee kunnioittaa 
tekijänoikeuksia ja kannustaa materiaalin kestävään käyttöön (reusability). Materiaali tulee katselmoida 
säännöllisellä aikataululla.

Organisaation tulee seurata valmistuneiden polkuja jatko-opintoihin ja työllistymiseen (where 
applicable).



ISO 21001 EQAVET:in oheen tukemaan koulutuksen järjestäjän laadunvarmistusta –
hanke

ISO 21001:2018 sisältää liitteen, jossa sitä verrataan vaatimuskohdittain EQUAVET-viitekehykseen. Sisältö vastaa 
pääosin toisiaan.



(7.5) Dokumentointi



(8.7) Esimerkki poikkeamalogista
Korjaustoimenpiteen 
määrittely

Poikkeaman kuvaus Syy  / mistä poikkeama ilmeni 
(juurisyy)

Kuvaus korjaavista 
toimenpiteistä, jotka aiotaan 
tehdä/toimista, joilla 
poikkeama tullaan estetään 
jatkossa

Poikkeaman status:
korjattu / ei

Ta r k i s t u s  e s i m .  h e l m i k u u n  a i k a n a  s i i t ä ,  o n k o  s y y  
p o i s t u n u t  j a  t i l a n n e  k o r j a u t u n u t .

Poikkeaman tunnistenro Poikkeaman havaitseminen pvm

Lisäksi päivitetään riskirekisteri. Poikkeamat käydään läpi myös johdon katselmuksessa.



(9.3) Johdon katselmus

1. Edellisen katselmuksen tulosten ja toimenpiteiden statuksen toteaminen
2. Tapahtuneet muutokset ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä
3. Laadunhallintajärjestelmän suorituskyky ja vaikuttavuus: 

Laatupolitiikan, laatutavoitteiden ja laatumittareiden tavoitetasojen järjestelmällinen läpikäynti 
sekä sen toteaminen, saavutettiinko laatutavoitteet ja ja laatumittareiden tavoitetasot. 
Konkreettisesti läpikäytävä aineisto on määrällinen ja laadullinen näyttö siitä, mitä tulosta 
laadunhallintajärjestelmä on tuottanut. 
Se sisältää asiakastyytyväisyyteen liittyvät arvioinnit, olennaisten sidosryhmien antaman 
palautteen, poikkeamalogin, auditointitulokset ja ulkoisten tavarantoimittajien suoritusten 
arvioinnin– todetaan myös, mitä näihin liittyvistä virheistä ja menetyksistä opittiin. 

Prosessin  parantamiseen resursointeineen (erityisesti pullonkaulat) otetaan kantaa varsinkin, jos 
sen suorituskyky on jäänyt alle tavoitetason.

4. Tehtyjen riskinhallintatoimien onnistuminen.



Kaava ei vielä ole vaate eikä tennismaila peli

Laadunhallinta on organisaation johtamista, jonka toteuttamisessa voi käyttää erilaisia 
laatutekniikoita. 
Johtaminen on päätösten valmistelua, päättämistä ja päätösten toteuttamista. Se on systeemistä 
vaikuttamista organisaatioon ja tämän suuntaan niin, että kestävä menestys varmistetaan.

Laatutekniikat ovat kokonaismalleja, välineitä, joilla päästään paremman toiminnan kautta 
parempiin tuloksiin. Yksi väline on ISO 9000-standardiperhe. Standardit esittävät ne yleiset 
periaatteet, joiden pohjalta organisaatio rakentaa laadunhallintajärjestelmänsä yksityiskohdat.

ISO 9001:2015 kysyy organisaatiolta erityisesti:
• millaisten lähtötietojen perusteella organisaatio on päätynyt tiettyyn strategiaan
• miten valittuja strategisia tavoitteita seurataan 
• miten strategisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan.



Kiitos 
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