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22. koulutustoiminnan 

laadunhallinnan 

johtaminen 

 laadunhallinta puuttuu tai se 

koostuu yksittäisistä 

toiminnoista, jotka ovat 

irrallaan strategisesta 

suunnittelusta, johtamisesta 

ja toiminnanohjauksesta. 

Laadunvarmistuksesta ei olla 

kiinnostuneita ja asiat 

tehdään kuten ennenkin 

miettimättä toimintatapoja. 

 laadunhallinnan tavoitteita ja 

vastuita ei ole määritetty 

ja/tai ne jakautuvat 

historiallisin perustein. Ei 

pystytä varmistumaan 

johdon ja henkilöstön 

riittävästä 

laadunhallinnallisesta 

osaamisesta ja sitoutumisesta 

laatutyöhön. 

 laadunhallinnan 

dokumentoinnin ja 

viestinnän menettelytavat 

puuttuvat  

 laadunhallinta kattaa osan 

toiminnoista, yksiköistä tai 

koulutuksista ja sillä on 

joitain yhtymäkohtia 

strategiseen suunnitteluun, 

johtamiseen ja toiminnan 

ohjaukseen. 

Laadunvarmistuksen 

toimintatapoja pohditaan 

vaikkakin selkeät linjat ja 

tavoitteet puuttuvat 

edelleen. Kehittäminen ei 

ole systemaattista. 

 laadunhallinnalle on 

määritetty joitain yksittäisiä 

ja irrallisia tavoitteita ja 

vastuita.  Vastuunjako on 

selvä vain osalle 

henkilöstöstä, vaikka kaikki 

tietävät mistä itse 

vastaavat. Henkilöstöllä on 

perustiedot 

laadunhallinnasta ja sen 

menetelmistä, mutta 

 laadunhallinta kattaa 

perustehtävät ja 

menettelytavat 

kytkeytyen 

pääsääntöisesti 

strategiseen 

suunnitteluun, 

johtamiseen ja toiminnan 

ohjaukseen. 

Toimintatapoja, 

resursseja ja 

riskienhallintaa 

pohditaan yhdessä. 

Kehittämistoiminta on 

suunnitelmallista. 

 laadunhallinnan 

tavoitteita on määritetty 

kattavasti, mutta niitä 

seurataan ja arvioidaan 

vielä osin satunnaisesti. 

Henkilöstöllä on 

yhtenäinen näkemys 

koulutuksen laadun 

parantamisesta ja johto 

 laadunhallinta kattaa kaikki 

toiminnot ja kytkeytyy 

kiinteästi strategiseen 

suunnitteluun, johtamiseen, 

toiminnan ohjaukseen sekä 

näiden kehittämiseen. On 

pitkäaikaista näyttöä, että 

laadunhallinta on luonteva 

osa kaikkea toimintaa. 

Kaikki koulutustoimintaan 

liittyvät toimintatavat on 

dokumentoitu sekä riskejä ja 

kehittämistarpeita 

arvioidaan jatkuvasti. 

Palautemenettelyt ja 

kehittämistoimien seuranta 

ovat osa 

johtamisjärjestelmää ja 

organisaation jatkuvaa 

oppimisprosessia. 

Laadunvarmistuksen 

kehittäminen on aktiivista. 

 laadunhallinnan tavoitteet 

on määritelty kattavasti ja 



 laatutyön vaikuttavuudesta 

toiminnan kehittämiseen ei 

ole näyttöä 

 ei ole toimintatapoja edistää 

omasta ja toisten toiminnasta 

oppimista 

 kestävää kehitystä ei ole 

integroitu osaksi 

laadunhallintajärjestelmää 

 

laadunhallintaan 

suhtaudutaan edelleen osin 

ristiriitaisesti. 

 dokumentointiin ja 

viestintään on luotu 

menettelytavat, mutta niitä 

noudatetaan vain 

satunnaisesti eivätkä ne 

palvele eri toimijoiden 

tarpeita 

 laatutyön vaikuttavuutta 

pohditaan ja se merkitys 

ymmärretään. Käytännön 

toimenpiteitä 

vaikuttavuuden 

arvioimiseksi ei ole vielä 

tehty.  

 on tunnistettu 

menettelytapoja, joilla 

edistetään omasta ja toisten 

toiminnasta oppimista, 

mutta niitä toteutetaan 

vielä vain yksittäisten 

henkilöiden toimesta 

 kestävän kehityksen 

merkitys osana 

laatujärjestelmää on 

tunnistettu ja sen 

integrointi osaksi 

laadunhallintajärjestelmää 

on aloitettu 

 

on sitoutunut 

laadunhallinnan 

kehittämiseen. Vastuut ja 

työnjako ovat selkeitä ja 

osaamista on riittävästi.  

 dokumentoinnin ja 

viestinnän 

menettelytapoja 

noudatetaan ja ne 

palvelevat eri toimijoiden 

tiedontarpeita 

 laatutyön 

vaikuttavuudelle on 

asetettu tavoitteet, joita 

seurataan ja arvioidaan 

jatkuvasti.  

 on olemassa 

toimintatapoja hyvien 

käytänteiden 

tunnistamiseen omasta ja 

toisten toiminnasta sekä 

niiden hyödyntämiseen 

kaikessa 

kehittämistoiminnassa  

 kestävän kehityksen 

näkökulmat 

huomioidaan 

systemaattisesti osana 

laadun kehittämistä ja 

toiminnanohjausta 

 

niiden toteutumista 

seurataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Laadunhallinta 

on osa jokaisen työtä ja 

kaikki toimivat yhteisen 

näkemyksen mukaisesti. 

Henkilöstön osaamisesta ja 

sitoutumisesta laatutyöhön 

on jatkuvaa näyttöä, samoin 

johdon tavoitteellisesta 

laadun kehittämisestä. 

 dokumentointi ja viestintä 

ovat kattavaa, läpinäkyvää, 

avointa ja 

tarkoituksenmukaista. 

Toimintatapoja kehitetään 

jatkuvasti. 

 laatutyön vaikuttavuudesta 

toiminnan kehittämiseen ja 

menettelytapojen 

parantamisesta on selkeää 

näyttöä 

 hyvien käytänteiden ja 

kehittämiskohteiden 

tunnistaminen ja jakaminen 

on vakiintunut osa 

yhteisöllistä ja innovatiivista 

organisaation oppimista. 

Tästä on olemassa selkeää ja 

pitkäaikaista näyttöä. 

 kestävästä kehityksestä 

osana laadunhallintaa on 

selkeää ja pitkäaikaista 

näyttöä  

 


