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1) Laadunhallinta on 

kokonaisvaltaista 

▪ Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja 

systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen 

toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja 

kumppanuusyhteistyössä. 

▪ Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen 

ammatillisen koulutuksen parissa toimivan 

työtä. 



Sedun visio ja arvot

Sedun strategiset toimintaohjelmat 2016-2020

- Opiskelija- ja henkilöstöhyvinvointi; 
- Tavoite 2020; Sedussa on yksi tapa suorittaa perustutkinto. Hyvinvoivat 

opiskelijat rakentavat opintojaan joustavasti ja työelämälähtöisesti, edeten 
henkilökohtaisten oppimispolkujen mukaisesti. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen 
henkilöstö ohjaa oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

- Digitalisaation monet mahdollisuudet
- Tavoite 2020;Sedussa on sähköinen toiminta- ja palvelukulttuuri, jonka 

keskiössä on asiakas. Toimintoja, palveluja ja oppimisympäristöjä on 
digitalisoitu ja työskentely on ajasta ja paikasta riippumatonta. Prosessit, 
järjestelmät ja teknologiat ovat yhteensopivia ja Sedun e-valmius on 
tasalaatuista ja valtakunnallisesti hyvällä tasolla.

- Työelämäkumppanuudesta kilpailuetua
- Tavoite 2020; Sedulla on uudistettu brändi, joka näkyy työelämä- ja 

asiakaslähtöisenä sekä vetovoimaisena koulutuksena. Työpaikalla 
tapahtuva oppiminen on yhtenäinen osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen 
kokonaisuus. Uusi koulutussopimusmalli on käytössä. Sedun kumppanuudet 
on tunnistettu ja ne ovat hyvin johdettuja. Sedu on vahva kansainvälisyyden 
edistäjä.

- Talous ja kiinteistöt
- Tavoite 2020; Sedulla on uudistettu brändi ja kuntayhtymän talous on 

sopeutettu valtionosuuksien vähennyksiin. Sedukampusten tiivistäminen on 
valmis.

Tavoitteet tarkennetaan vuosittain. Samoin keskeiset toimenpiteet, joiden 
avulla tavoitteet saavutetaan.



Laadunhallinnan vastuut 

Sedussa 
Kuntayhtymän johtaja, rehtori

- johtaa kuntayhtymän strategia-, laatu- ja arviointityötä

Koko henkilöstö 

- kukin vastaa osaltaan oman työnsä laadusta ja osallistuvat kuntayhtymän laatu-
arviointityöhön

Opiskelijat

- Osallistuvat kuntayhtymän laatu- ja arviointityöhön opiskelijafoorumien ja 
opiskelijakuntatoiminnan kautta. Antavat palautetta ja ovat mukana kehittämässä toimintaa.

Oppimispalvelujen vararehtorit

- vastaavat tulosalueen laatutyön ja strategian toimeenpanosta yhtymävaltuuston 
asettamien tavoitteiden mukaisesti

Talousjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja

- vastaavat vastuualueellaan laatutyön ja strategian toimeenpanosta yhtymävaltuuston 
asettamien tavoitteiden mukaisesti

Laatupäällikkö 

- kuntayhtymän laatutyön kokonaisuuden vuosisuunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja 
koordinointi

Oppimispalvelujen koulutuspäälliköt

- vastaavat vastuualueensa tutkintojen perusteiden mukaisesta pedagogisesta ja muusta 
toiminnasta ja laadusta sekä raportoivat niiden toteutumista vastuualueen vararehtorille

Oppimispalveluiden ja konsernipalveluiden muut päälliköt

- osallistuvat laatutyöhön ja ennakointiin ja strategian toimeenpanoon



Laadun ja arvioinnin vuosikello 2019

 

KESÄKUU 
- EFQM-itsearvioinnin tulosten jatkokäsittely ja 
kehittämistoimenpiteiden määrittely 
- opiskelijapalautteiden käsittely pedagogisessa 
johtoryhmässä 
 
HEINÄKUU 
- 
 
ELOKUU 
- tavoite- ja tulosneuvottelut 
 
SYYSKUU 
- motivaatiokysely (opintonsa aloittaneet) 
 
LOKAKUU 
- motivaatiokyselyn tulosten analysointi eri tahoilla 
- strategian väliarviointi ja toimeenpanosuunnitelmien 
päivittäminen 
 
MARRASKUU 
- huoltajakysely  
- kiusaamiskysely 
 
JOULUKUU 
- huoltajakyselyn tulosten käsittely eri tahoilla 
- kiusaamiskyselyn tulosten käsittely yksiköissä 
- kysely yhteistyöyrityksille ja organisaatioille 
- sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestämisen 
arviointi / kehittämistoimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 
 

 
 

 
 

LÄPI VUODEN: 
- Amis-palautteet aloittaneille ja valmistuville 
- Valma-koulutuksen suorittaneiden palaute 

- Opal-palautteet työvoimakoulutuksissa 
- maksullisen palvelutoiminnan palautteet 

- palaute suoraan näyttöön tuleville 
- työpaikkaohjaajien palautteet 

TAMMIKUU 
- sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi 
- kehityskeskustelut 
- opiskelijapalautteiden käsittely pedagogisessa 
johtoryhmässä 
- työpaikkaohjaajien palautteiden käsittely pedagogisessa 
johtoryhmässä 
 
HELMIKUU 
- sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi 
- kehityskeskustelut 
- Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen 
nivelvaiheissa –kansallinen arviointi (Karvi) 
- EFQM-kuvausten päivittäminen 
 
MAALISKUU 
- kouluterveyskysely (1. ja 2. vuoden opiskelijat) 
- tilinpäätös; tulosarviointi 
- henkilöstötilinpäätös; tulosarviointi  
- kehityskeskustelut 
- EFQM-kuvausten päivittäminen 
- johdon katselmukset 
 
HUHTIKUU 
- kouluterveyskysely (1. ja 2. vuoden opiskelijat) 
- kehityskeskustelut 
- EFQM-kuvausten päivittäminen 
- johdon katselmukset 
 
TOUKOKUU 
- EFQM-itsearviointi 



2) Asiakaslähtöisyys on toiminnan 

lähtökohtana 

▪ Laatua ja laadunhallintaa kehitetään eri 

asiakasryhmien tarpeiden ja odotusten pohjalta 

ja asiakkailla on aktiivinen rooli niiden 

kehittämisessä. 

▪ Laadunhallinta tuottaa lisäarvoa asiakkaille 

ammatillisen koulutuksen kaikilla tasoilla, 

kumppanuusyhteistyössä ja verkostoissa. 



Sedun 

perusviestit

Sedun perusviestit kohdentuvat Sedun 

toimintoihin kun kohteena on:
- Opiskelija

- Työelämä

- Kumppanit

Perusviestien kautta välittyvät ne 

tavoitteet ja toimintamuodot, joiden kautta

visioon pyritään.



KUMPPANUUS-OHJELMA 

(VERSIO 1.0)

Sedun työelämän ja sidosryhmien palveluprosessi



Asiakas voi olla organisaatio, joka ostaa maksullista 

koulutusta tai joka on satunnaisesti kumppani 

koulutus- ja oppisopimusprosessissa 

Yhteistyökumppani voi olla organisaatio, joka  on 

säännöllinen yhteistyökumppani koulutus- ja 

oppisopimus prosessissa.

Strateginen kumppani on organisaatio, jonka 

kanssa on laajaa ja monialaista yhteistyötä ja 

liiketoimintaa ja jonka kanssa on tehty erillinen 

kumppanuussopimus



TAVOITETILA

- Sedun toiminta-alueen keskeisimmät asiakuudet ja 
kumppanuudet on tunnistettu alueittain / toimialoittain / 
yksiköittäin 

- Asiakkuuksia ja kumppanuuksia johdetaan ja hoidetaan 
yhdessä sovituin periaattein

- Tavoitteena on rakentaa Sedun asiakuuksista ja 
kumppanuuksista kokonaisuus, jossa jokainen kumppanuus 
on vastuutettu



Toimenpideohjelmaesitys

▪ Strateginen kumppani
▪ Solmitaan kumppanuussopimus

▪ Tapaaminen 1-2 krt / v 

▪ Laaditaan toimintasuunnitelma; yhteistyö elementit työelämässä 

oppiminen, projektit, henkilöstökoulutus, 

työpaikkaohjaajakoulutus jne.

▪ Mukana Sedun Strategia- ja laatutyössä. Esim.EFQM

▪ Yhteistyökumppani hankkeissa

▪ Kutsut erilaisiin Sedun tilaisuuksiin ja tapaamisiin

▪ SeduPro ja sähköinen uutiskirje 4 krt / vuosi 

▪ Jokaisella kumppanilla oma yhteyshenkilö



Asiakkuuksia ja kumppanuuksia johdetaan ja 

hoidetaan yhdessä sovituin periaattein!



3) Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta 

on kiinteä osa toimintaa 

▪ Ammatillisen koulutuksen toimijat uudistavat 
systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaansa 
vastatakseen toimintaympäristön muuttuviin 
vaatimuksiin. 

▪ Toimijoilla ja koko osaamisjärjestelmällä on kyky 
tunnistaa muutostarpeita sekä uudistaa ja kehittää 
niiden pohjalta laadunhallintaa. 

▪ Laadun parantaminen ja kehittäminen perustuvat 
jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen 
kohti erinomaisuutta. 





Palautteiden käsittely

Palautteet käsitellään aina:

Sedun pedagogisessa johtoryhmässä 

Yksiköiden henkilöstökokouksissa  
Opiskelijafoorumeissa

Myös mahdollisesti:

Koulutustiimeissä

Konsernijohtoryhmässä

Opiskelijahuoltoryhmissä.



Opiskelijapalautteet

Amispalautteet: 

- käytössä 1.7.2018 alkaen

- koskee opiskelijoita, joilla tavoitteena suorittaa perustutkinto, 
ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niiden osa/osia

- aloituskysely (enint. 30 vrk:n kuluessa siitä, kun henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma on ensimmäisen kerran 
hyväksytty)

- päättökysely koko tutkinnon tai tutkinnon osan tai osia suorittaneille 
(enint. 30 vrk:n kuluessa siitä, kun opiskelija on osoittanut 
tavoitteena olevan osaamisen viimeisen kerran = viimeinen näyttö)

- Amispalautteet vaikuttavat rahoitukseen 2,5 % (vuoden 2020 
vaikuttavuusrahoitus)



Opiskelijapalautteet (jatkuu)

2. Webropol-kyselyt opiskelijoille

- ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma) 
suorittaneille 

- lyhytkoulutukset eli tutkinnon osaa pienemmät suoritukset, 
ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus, ei 
tutkinnon tai sen osan/osien suorittamiseen johtava koulutus 
(lomake Sedun www-sivuilla)

- kysely suoraan näyttöön tuleville henkilöille (lomake Sedun 
www-sivuilla)

- kiusaamiskysely ensimmäistä vuotta opiskeleville 
opiskelijoille



Huoltajapalautteet

▪ dokumentoitu palaute huoltajilta kerätään kerran 
vuodessa (webropol)

▪ alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat

▪ palaute käsitellään pedagogisessa johtoryhmässä 
ja opiskelijahuoltoryhmissä 

▪ lisäksi suoraa, ei dokumentoitua palautetta esim. 
kotiväen foorumin kokoontumisten yhteydessä, 
vanhempain illoissa, palaute vastuuohjaajille, 
Wilman kautta jne…



Henkilöstöpalautteet

▪ Työolobarometri (Sakky) 2009, 2010, 2012, 2014

▪ Työhyvinvointikysely 2016 (webropol), 2018 ( Työtehoseura)

▪ palautteet käsitelty tulosalueittain ja yksiköittäin yhdessä ko. 
henkilöstön kanssa, käsittelyn yhteydessä määritelty 1-2 
kehittämiskohdetta 

> toteutussuunnitelma, vastuut, aikataulu, seuranta, 
välipalaute n. puolenvuoden päästä

Lisäksi kehityskeskustelut 1x/v (yksilö-/tiimi); sähköinen lomake 
ElbitHR-järjestelmässä > ”Fiilis ja Fokus” -keskustelut



Työelämäpalautteet

▪ palaute työpaikkaohjaajilta työelämässä oppimisen 
jaksojen jälkeen/yhteydessä (webropol-lomake Sedun 
www-sivuilla) -> työelämässä oppimiseen liittyvä 
palaute

▪ lisäksi kerran vuodessa kysely työnantajien edustajille -
> ko. yrityksen ja Sedun yhteistyöhön liittyvä palaute

▪ palautteet käsitellään pedagogisessa johtoryhmässä ja 
koulutustiimeissä

▪ Sedun Brändi-kysely syksy 2019



Sisäiset arvioinnit

- EFQM-itsearviointi

- ”Johdon katselmukset”

- sisäinen valvonta ja riskienhallinnan 
järjestämisen arviointi, 

- muut tarvelähtöiset, sisäiset arvioinnit / 
tarkastukset, laatuotannat



Ulkoiset arvioinnit

▪ ulkoisia arviointeja voidaan toteuttaa mm. 

kansallisten arviointien yhteydessä 

▪ laatupalkintokilpailujen ulkoiset arvioinnit

▪ Sedussa ulkoisia arviointeja toteutettu myös 

esim. organisaatiouudistuksien yhteydessä





Kansalliset arvioinnit

▪ Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) arviointien 
toimeenpanijana 

▪ arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään 
arviointisuunnitelmaan

▪ arviointeja toteutetaan eri teemoihin liittyen vuosittain (1-2 / vuosi)

▪ itsearviointi / ulkoinen arviointi

▪ koulutuksen järjestäjäkohtaiset raportit ja kansalliset raportit

▪ esim. ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välinen 
yhteistyö, kestävä kehitys, osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys, 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

▪ laatupäällikkö vastaa keskitetysti kaikkien kansallisten arviointien 
koordinoinnista Sedussa 



Kyselyt

▪ Kouluterveyskysely; joka toinen vuosi

▪ Amisbarometri; joka toinen vuosi

▪ Muut mahdolliset kyselyt

▪ Laatupäällikkö vastaa kyselyjen toteutuksen 

koordinoinnista Sedussa



4) Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen 

perustuvat tietoon 

▪ Ammatillisen koulutuksen ohjaus, johtaminen ja 
päätöksenteko perustuvat kaikilla tasoilla 
tarkoituksenmukaiseen, luotettavaan ja 
monipuoliseen ennakointi-, arviointi-, seuranta-, 
talous- sekä tulostietoon sekä muuhun 
tietoperustaan. 

▪ Ammatillisen koulutuksen toimijat tuottavat, 
analysoivat, jalostavat ja käyttävät järjestelmällisesti 
tietoa päätöksenteossa ja toiminnan 
uudistamisessa. 



Sähköiset toimintaympäristöt

▪ Opiskelijahallintojärjestelmä > Priimus 90% ammatillisen 
koulutuksen järjestäjistä

▪ KOSKI > Vipunen

▪ Amis-palaute

▪ eHOKS

▪ AMOSAA

▪ Työelämäpalaute 1.7.2020

▪ Työelämätori

▪ Johdon sähköinen työpöytä

▪ Sähköiset ohjausvälineet > moodle, eTaitava, KotoPro

▪ Sähköinen allekirjoitus



Sedussa NYT…
Tiedolla johtaminen- Johdon raportoinnin kehittäminen

Johtoryhmien tehtävien ja toiminnan tarkentaminen →
Johdon työpöydän käyttöönotto, pilotti 1/2020 (SoftWave)

• Tiedolla johtaminen- Johdon työpöytä- käynnistetty



5) Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle 

asetetaan selkeät tavoitteet ja 

tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia 

seurataan systemaattisesti 
▪ Yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan 

osaamisen tuottaminen, työelämän kehittäminen sekä 
yksilöiden hyvinvoinnin ja valmiuksien vahvistaminen ovat 
ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. 

▪ Ammatillisen koulutuksen toimijat asettavat selkeät tavoitteet 
koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. 

▪ Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.

▪ Tulokset ovat lähtökohtana uusien tavoitteiden asettamiselle 
ja toiminnan parantamiselle.




