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OKKA-säätiö  OHJE  

 

Ohje sertifikaatin uusimisauditointien yhdistämisestä 
 

 Oppilaitos voi tahdistaa samaan aikatauluun 
a) eri yksiköidensä sertifikaattien uusimisauditoinnit, 
b) saman yksikön tai koulutusalan ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen 

sertifikaattien uusimisauditoinnit. 
Kohtaa a) voidaan soveltaa kaikkiin sertifioinnin piirissä oleviin oppilaitosmuotoihin. 

 

 Uusimisauditointien yhdistämisen tavoitteena on  
a) vähentää oppilaitoksen päällekkäistä ja ylimääräistä arviointityötä ja ulkoisten auditointien 

määrää, 
b) tarjota oppilaitokselle mahdollisuus sovittaa kestävän kehityksen arvioinnit oppilaitoksen muun 

toiminnan arvioinnin vuosisykliin. 
 

 Uusimisauditointien yhdistämisen lähtökohtana on, että auditointien avulla voidaan edelleen varmistaa 
riittävän kattavasti kestävän kehityksen kriteerien mukaisen toiminnan tason säilyminen ja jatkuvan 
parantamisen toteutuminen. 

 

 Uusimisauditointien yhdistäminen perustuu oppilaitoksen esittämään auditointiohjelmaan, jonka 
OKKA-säätiö vahvistaa. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan. 

 

 Uusimisauditointien yhdistämisessä noudatetaan seuraavia reunaehtoja: 
1) yhdistämisen seurauksena sertifioidun yksikön auditointien väli voi maksimissaan pidentyä 

viiteen vuoteen 
2) ainakin yhden yhdistämisessä mukana olevan sertifioidun yksikön auditointien väli on 

maksimissaan kolme vuotta 
3) uusimisauditointien yhdistämisen jälkeen kaikkien yksiköiden auditointien väli on maksimissaan 

kolme vuotta. 
 

 Yhdistetyn uusimisauditoinnin avulla arviointia voidaan tehostaa seuraavin tavoin: 
- Yksiköiden yhteiset kestävän kehityksen käytännöt voidaan arvioida kokonaisuutena 

(johtaminen) ja keskittyä yksikkökohtaisessa arvioinnissa teemojen ja tutkintojen toteutukseen. 
- Tutkintojen opetuksen ja toteutuksen (nuoret, aikuiset) kehittämistä voidaan arvioida kootusti 

koulutusalatasolla toteutetussa ryhmähaastattelussa. 
- Teemojen kehittämistä voidaan arvioida kokonaisuutena kaikkien arvioitavien yksiköiden osalta 

vastuuhenkilöiden ryhmähaastattelussa. 
 

 Reunaehtoja itsearviointien ja auditointien toteutukselle: 
- Uusimisauditointien yhdistäminen ei vaikuta vaatimukseen uusien ammatillisten 

perustutkintojen itsearvioinnista ja auditoinnista (nämä toteutetaan kaikissa tapauksissa). 
- Jokaisen oppilaitosyksikön on tehtävä kokoava itsearviointi uusimisauditointia varten ja niillä on 

oltava dokumentaatio vuosittaisista kestävän kehityksen tavoitteista ja toiminnan arvioinneista 
sertifioinnin tai edellisen sertifikaatin uusimisen jälkeisiltä vuosilta. 

- Lähtökohtana on, että auditoija vierailee uusimisauditoinnissa kaikissa auditoinnin piiriin 
kuuluvissa yksiköissä.  

- Mikäli auditoitava kokonaisuus käsittää hyvin monta yksikköä, auditoija voi suunnitella 
auditoinnin ohjelman ja auditoinnin kohdentamisen yksiköihin saadun ennakkomateriaalin 
perusteella.  

 

Ota yhteyttä OKKA-säätiöön ennen kuin aloitat auditointiohjelman laatimisen: 

erkka.laininen@okka-saatio.com, 050 3729195 

mailto:erkka.laininen@okka-saatio.com

