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KARVIN ROOLI LAADUN JATKUVASSA 
KEHITTÄMISESSÄ:

Karvi tukee koulutuksen laatua ja toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä kaikilla koulutusasteilla laadunhallinnan 
arvioinneilla. 

Suomalaisen arviointijärjestelmän erityispiirteenä on 
sen rakentuminen luottamukseen.

Arviointien lähtökohtana on opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien sekä korkeakoulujen oma vastuu 
toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. 



Laadunhallinta ja sen arviointi eri koulutusasteilla

▪ Karvi on laatinut varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, joiden pohjalle rakennetaan 

digitaalinen laadun arviointijärjestelmä. 

• Järjestelmän avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyysejä varhaiskasvatuksen kehittämisen 

tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Järjestelmä valmistunee 2021.

▪ Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja 

itsearviointikäytänteet arvioitiin vuonna 2017. 

• Läheskään kaikilla järjestäjillä ei ollut lain edellyttämää itsearviointijärjestelmää eikä systemaattista 

arviointikulttuuria.

▪ Arvioinnit osoittavat, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ovat 

kehittäneet laatujärjestelmiään menestyksekkäästi. 

• Suurella osalla (70 %) ammatillisen koulutuksen järjestäjistä oli jo vuonna 2015 toimiva 

laadunhallintajärjestelmä ja lähes kaikilla korkeakouluilla on Karvin myöntämä laatuleima.

• Karvissa valmistellaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin 

uutta mallia ja kriteerejä. Vuosina 2021–2022 toteutettavalla arvioinnilla tuotetaan tietoa 

järjestelmien tilasta sekä tuetaan ja kannustetaan järjestäjiä laadunhallinnan jatkuvassa 

kehittämisessä.
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Toimivan laadunhallinnan 
edellytykset ovat 
samansuuntaisia kaikilla 
koulutusasteilla



▪ Laadunhallintaa tulee kehittää kiinteänä osana johtamisjärjestelmää. Johdon 

tulee olla sitoutunut laatukulttuuriin ja laadunhallintaan sekä niiden jatkuvaan 

parantamiseen. Johtamisella luodaan edellytykset laatujärjestelmän 

kehittämiseen, toimintatapojen yhtenäisyyteen ja laadunhallinnan 

systemaattisuuteen.

▪ Laatujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena ja laadunhallinnan on 

integroiduttava toiminnanohjausjärjestelmään.

▪ Laadunhallinnan kehittämistyön vasta käynnistäneiden tarpeet liittyvät 

laadunhallinnan koulutukseen, resursointiin ja verkostoitumiseen eli 

vertaisoppimiseen ja yhteistyöhön.

▪ Laadunhallinnan kehittäminen ja sen saattaminen hyvälle tasolle vaatii usean 

vuoden tavoitteellisen työn. 

18.9.2020

5



Muutamia 
poimintoja 
laadunhallinnan 
tilasta 
ammatillisessa 
koulutuksessa 
arviointitiedon 
valossa

Kuva: Hanna Tarkiainen



Keskeisiä vahvuuksia Kehitettävää

▪ Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus 

▪ Strategiaprosessin hallinta ja henkilöstön 

osallistaminen siihen

▪ Laadunhallinnan integroituminen strategisen 

johtamisen ja toiminnan ohjauksen osaksi

▪ Johdon sitoutuminen.

▪ Hanke- ja projektitoiminta, verkostoyhteistyö

▪ Toisilta oppimisen käytänteet

▪ Erityisopetuksen erityisiä vahvuuksia 

asiakaslähtöisyys ja monipuolisen tiedon 

hyödyntäminen toiminnan jatkuvassa 

parantamisessa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

laadunhallintajärjestelmien arviointi (2015)

▪ Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi, 

sähköistäminen ja tietojärjestelmien käyttö

▪ Eri toimintayksiköiden ja toimintojen 

menettelytapojen yhdenmukaistaminen

▪ Henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän, 

kumppaneiden ja sidosryhmien 

osallistaminen laadunhallintaan ja sen jatkuvaan 

kehittämiseen

▪ Laadunhallinta- ja arviointiosaamisen 

varmistaminen

▪ Toimivien oman toiminnan 

arviointikäytänteiden kehittäminen sekä 

arviointi-, palaute- ja seurantatiedon 

hyödyntäminen toiminnan parantamisessa.
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Vahvuuksia koulutuksessa

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet.

▪ Opetuksessa on siirrytty enemmän tiimi-, ilmiö- ja projektioppimiseen ja suurempiin 

osaamiskokonaisuuksiin tavoitteena lisätä työelämälähtöisyyttä.

▪ Oppimisympäristöjä ja välineitä on kehitetty aiempaa työelämälähtöisemmiksi.

Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistynyt.

▪ Järjestäjillä on mm. toimivia yritysyhteistyön malleja ja vakiintuneita 

yhteistyömalleja työelämän kanssa työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen 

toteuttamiseksi.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit ja teema-arvioinnit
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Kehitettävää koulutuksessa

▪ Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisessa on suurta vaihtelua 

työpaikkojen välillä.

▪ Arviointikäytännöissä on eroja. Myös näyttöjen integroinnissa työpaikalla 

järjestettävään koulutukseen sekä työpaikalla suoritettavien näyttöjen ja 

koulutettujen työpaikkaohjaajien määrissä on suurta vaihtelua järjestäjien ja 

tutkintojen välillä.

▪ Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa oppimisympäristöjen, erityisesti 

työpaikkojen laatu, jotta ne mahdollistavat tutkinnon tavoitteiden mukaisen osaamisen 

hankkimisen ja osoittamisen. Myös näyttöjen sisältöön ja arviointiin tulee kiinnittää 

huomiota, jotta ne ovat yhteismitallisia opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä. 

▪ Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja 

arviointiosaaminen. 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit ja teema-arvioinnit
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Luottamukseen 
perustuva kehittävä 
arviointi tukee yhteisten 
ratkaisujen löytymistä



▪ Luottamukseen rakentuvassa arviointijärjestelmässä ja –kulttuurissa arviointiin 

osallistuva voi kertoa kehittämistarpeistaan ja ongelmakohdistaan ilman uhkaa 

sanktioista. 

▪ Arviointeihin osallistuvat ja arviointitiedon hyödyntäjät ovat mukana arviointien 

suunnittelussa ja jatkuvassa parantamisessa. Näin sitoutuminen arviointien 

toteutukseen ja tuloksiin paranee sekä arviointitiedon hyödyntäminen 

koulutuksen kehittämiseksi niin paikallisella tasolla kuin koulutuspoliittisessa 

päätöksenteossakin.

▪ Arviointien tuloksena osallistujat saavat ulkopuolista palautetta toimintansa 

vahvuuksista, hyvistä käytänteistä ja kehittämiskohteista. Kehittävän arvioinnin 

lopputuloksena ei ole ainoastaan arvioinnin loppuraportti, vaan 

arviointiprosessin aikana syntyvä oppiminen, kokemukset ja oivallukset.
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▪ Luottamukseen ja avoimuuteen perustuva arviointi ja laadunhallinta ovat 

parhaimmillaan vuorovaikutuksellista yhteistyötä, jonka tuloksena tuotamme 

yhdessä tietoa, ymmärrystä ja osaamista hyvien ratkaisujen pohjaksi.

▪ Arviointitoiminta elää jatkuvassa muutoksessa ja kehittyy koko ajan. 

Toimintaympäristön muutokset haastavat myös arviointitoimintaa kehittymään.

▪ Kevään 2020 poikkeustilanne ja koronaepidemia on edellyttänyt Karviakin kehittämään 

omaa toimintaansa ja prosessejaan.

▪ Kehittävä arviointi elää ajassa. Tavoitteenamme on, että arvioinnit edistävät oppimista, 

osallisuutta, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä vaikuttavan arviointitiedon 

syntymistä.
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Kiitos! 
kirsi.hiltunen@karvi.fi

www.karvi.fi
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