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Arjen laatukriteeristö
henkilökohtaistamiseen



2. Arjen laatu henkilökohtaistamisessa

Kriteeristö
osana 

laadunhallinnan 
kokonaisuutta

Arjen laatukriteeristö henkilökohtaistamiseen

• Oppilaitoksen laadunhallinnan kokonaisuus
• Kriteeristön rakenne ja sisältö
• Yhteinen osaaminen ja yhteiset tavoitteet
• Arjen laatu käytännön toimintana
• Kriteeristön hyödyntäminen

Yhdessä Parasta



Tavoitteena yhdenvertaisuus henkilökohtaistamisessa
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• Yhteistä ymmärrystä ja tasalaatuisia 
toimintatapoja

• Arjen laatutavoitteiden asettamista
• Henkilökohtaistamisen laadun jatkuvaa 

parantamista arjessa henkilöstön yhteistyönä

Tuloksena 
positiivinen

opiskelijakokemus

Yhdessä Parasta



Henkilökohtaistamisen 
dialogisuus ja vaikuttavuus

1.Laadunhallinnan 
kokonaisvaltaisuus2. Asiakaslähtöisyys 

toiminnan lähtökohtana

6. Tavoitteet, niiden 
seuranta ja tulokset

3. Jatkuva parantaminen 
kohti erinomaisuutta

5. Tietoon perustuva 
päätöksenteko, ohjaus ja 
johtaminen

Opiskelijan hyvinvointi 
ja opiskeluilmapiiri

Tiedot ja taidot 
henkilökohtaistamisessa

Osaamisen 
hankkiminen 
työpaikalla

Näyttö ja 
osaamisen 
arviointi

Kohti huippulaatua 
laatustrategia 2030

Henkilökohtaistamisen kriteeristö ammatillisen koulutuksen laatustrategian ja vertaisarvioinnin viitekehyksessä : Kohti 
huippulaatua. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 (valtioneuvosto.fi) ; 
valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf (oph.fi)

Henkilökohtaistamisen 
kriteeristö

Itsearviointia
Kehittävää arviointia
Arjen laatutavoitteita 
Vertaisvalmennusta

Arjen laatukriteeristö asettuu osaksi oppilaitoksen 
laadunhallinnan kokonaisuutta

Vertaisarvioinnin 
arviointialueet ja kriteerit

Koulutuksen järjestäjän 
itsearviointia
Koulutuksen 

järjestäjien välistä 
vertaisarviointia

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161772/OKM_2019_29%20Kohti%20huippulaatua.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf


Laatukriteeristö henkilökohtaistamiseen
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA OSAAMISEN 
ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Yhdessä Parasta



Kriteeristön rakenne Hyvä työväline 
perehdyttämisessä

sekä opettajatiimien
tapaamisissa keskustelun 
ja yhteisen ymmärryksen 

rakentamisessa”

Yhdessä Parasta

Arviointikriteerit
Minun 

osaamistani

Osaamistavoiteet
Työyhteisömme 

yhteistä osaamista

Kriteeristön osat 1-5
Uusia merkityksiä ja näkökulmia 

henkilökohtaistamisessa 



Kohti yhteisiä tavoitteita
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• Yhteistä keskustelua siitä, miten ymmärrämme 
henkilökohtaistamisen eri osa-alueiden laadun

• Toiminnan tasalaatuisuuden arviointia yhdessä.
• Yhteisten tavoitteiden asettamista.

Yksilön osaaminen

Yhteisön osaaminen

Yhteiset tavoitteet

Pohditaan yhdessä
arjen laatutasoa

ja asetetaan 
yhteisiä tavoitteita.

Yhdessä Parasta



Henkilökohtaistaminen 
käytännön toimintana
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Kriteeristö avaa
henkilökohtaistamista arjen toimintana
• opiskelijan osallisuutena
• sisäisenä yhteistyönä
• työelämäyhteistyönä
• opetus ja ohjaushenkilöstön yhteisenä osaamisena

Kriteeristö korostaa dialogisuutta oppilaitoksen sisäisessä 
yhteistyössä sekä yhteistyössä työelämän kanssa. 

”Kriteeristö laajentaa käsitettä HOKS. 
Se on monille opettajille epäselvä, 
mitä pitää sisällään.  Ei ole vain merkintöjä 
järjestelmässä”

Yhdessä Parasta



Kriteeristö edistää

Yhdenvertaisuutta

• Luo yhteisen raamin yhdenvertaiseen 
henkilökohtaistamiseen

Yhteisiä arjen laatutavoitteita

• Laajentaa osaamista yksilön osaamisesta 
yhteisön osaamiseksi

• Tukee työyhteisön yhteisten tavoitteiden ja 
askelmerkkien asettamista kohti yhtenäisiä 
toimintatapoja

• Virittää tahtotilaa määritellä minimitasoa 
henkilökohtaistamisen toteuttamiseen.
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”Olen pohtinut sitä, miten tukea henkilöstöä ymmärtämään oman 
osaamisensa arvo. Heillä on todella paljon osaamista sekä kykyä 
tukea osaamisen kehittymistä niin opiskelijan, työnantajan ja 
työyhteisön näkökulmasta työpaikoilla.

Kriteeristön avulla voisi tehdä näkyväksi tätä osaamista”

Yhdessä Parasta



Kriteeristö työvälineenä 
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Arjen laatukulttuurin kehittämisessä
• Muodostetaan yhteinen ymmärrys laadukkaan 

henkilökohtaistamisen eri osa-alueista
• Rakennetaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja

Vahvuuksien, kehittämiskohteiden tunnistamisessa
• Tunnistetaan minkä asioiden kehittäminen 

henkilökohtaistamisessa on tärkeää
• Tunnistetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä

Itsearvioinnin tai perehdytyksen välineenä
• Oman osaamisen arviointia
• Virikkeitä oman työn ja osaamisen kehittämiseksi
• Perehdytyksen ja laadunvarmistuksen väline
• Hyvä asiakaskyselyn pohja opiskelijoille, 

oppilaitoksen toimijoille ja työelämäyhteistyöhön

Tukee yhdessä tekemisen toimintakulttuuria
• Kriteeristön yhteisöllinen käsittely 

suositeltavaa!

Yhdessä Parasta



Kriteeristön hyödyntäminen
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Vertaisvalmentajat

• Yhteinen ymmärrys
henkilökohtaistamisen merkityksestä
ja arjen laadusta

• Taustatuki myös 
vertaisvalmennuksen laadulle

• Yhteisöllisen osaamisen rakentuminen

• Vertaisvalmennus arjen laadun ja 
yhteisten toimintatapojen varmistajina

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, 
opettajatiimit

• Henkilökohtaistaminen
kokonaisuutena, ei vain HOKSin laadintana

• Laatutavoitteiden asettaminen
ja niihin sitoutuminen

• Itsearviointi, yhteinen arviointi
• Yhteisöllisen osaamisen

rakentuminen
• Henkilökohtaistamisen kehittämistarpeet
• Oman työn organisointi

Yhdessä Parasta



Kriteeristön hyödyntäminen
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Laatuasiantuntijat, 
esimiehet

● Henkilökohtaistamisen näkyväksi 
tekeminen kokonaisuutena

● Arjen laadun kuvaus ja 
niihin vaikuttavat tekijät

● Yhteisesti jaetut laatutavoitteet
● Kehittävän arvioinnin pohja
● Yhteisöllinen osaamisen kehittäminen

Oppilaitos ja koulutuksen 
järjestäjät

● Henkilökohtaistamisen
näkyväksi tekeminen kokonaisuutena

● Oppilaitoksen tapa toimia
● Laatutavoitteiden asettaminen
● Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 

työn organisointi ja resursointi
● Uusien opettajien perehdytys

Yhdessä Parasta
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