
 
 

Laadunhallinta ja prosessilähtöinen johtaminen 
Koulutuskeskus Salpauksessa 



Päijät-Hämeen koulutuskonsernin (PHKK) prosessikartta 



Koulutuskeskus Salpauksen prosessikartta 

ASIAKASTARPEET 
• nuoret 
• aikuiset 
• työelämä 
• yhteiskunta 

 
 
 
• vastuullisesti toimiva 

ihminen 
• tutkintojen suorittaminen 
• työllistyminen 
• jatko-opintovalmiudet 
• osaamistason nostaminen 
• kilpailukyvyn edistäminen ja 

tuottavuuden parantaminen 
 
 
 

 
 
YHTEISET PALVELUT 
• Hallintopalvelut • Henkilöstöpalvelut 
• Kiinteistöpalvelut • Opiskelijapalvelut 
• Ravintolapalvelut • Talouspalvelut 
• Tietohallintopalvelut • Tieto- ja   

kirjastopalvelut • Verkko-opetus  
• Viestintä- ja markkinointipalvelut 

 
 

 
 
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 
 
 

 
KOULUTUS– JA TYÖELÄMÄPALVELUT 
• ammatillinen peruskoulutus 
• ammatillinen aikuiskoulutus 
• työelämäpalvelut 
• lukiokoulutus 
• ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus 

 



 
Salpauksen yhteisten prosessien ohjaus 
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Sidosryhmä- ja verkostotoiminta 

 
Yhteisten 
palveluiden 
johtajat 

Aikuispedagoginen johtaminen 

Arviointi- ja laatutyö 
Työelämäneuvottelukunnat 
Ennakointi, Innovaatiotoiminta 

Pedagoginen johtaminen 
Ammattiosaamisen toimikunta 

Henkilöstöjohtaminen 
Työsuojeluasiat 
Kestävä kehitys ja ympäristöasiat 

Projekti- ja hanketoiminta 

Kansainvälinen toiminta 

Opetusteknologiapalvelut 
Yrittäjyyskasvatus 

Kiinteistö- ja IT-suunnittelu 

Hallintopalvelut 
Kiinteistöpalvelut 

Tietohallintopalvelut 

Tieto- ja kirjastopalvelut 

Ravintolapalvelut 

Talouspalvelut 

Viestintä- ja markkinointipalvelut 4 





Toiminnanohjaus Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ja Salpauksessa 

• Toiminnanohjausjärjestelmä on johtamisen ja vuoropuhelun väline. Sen avulla 
parannetaan toimintaa jatkuvasti ja asiakaslähtöisesti laadukkaan koulutuksen 
tarjoamiseksi ja osaamisen tuottamiseksi työelämälle.  
 

• Toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti organisaation kaikilla tasoilla 
o asetetaan toiminnan suunta ja tavoitteet  
o suunnitellaan, resursoidaan ja johdetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
o seurataan, raportoidaan ja arvioidaan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista  
o kehitetään toimintaa arvioinnin johtopäätösten perusteella 

• Toiminnanohjausjärjestelmän kuvaamiseksi ja arvioinnin välineeksi on valittu 
EFQM Excellence -malli.  

• Prosessi- ja mittariportaali (QPR:n ScoreCard-ohjelmisto ja ProcessGuide-
ohjelmisto)  

• Tietovarasto ja SuperTietovarasto 
 
 

https://kori.phkk.fi/ypa/hallinto/toiminnanohjausjarjestelma/Sivut/toiminnanohjaus.aspx
http://raportti/QPR/qpr.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7waLIzxvVel50r0sWpEALHGk8K060CVuNN&LAN=fi,1&SMI=&PERIOD=latestforall&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID=1685926181?3_0_1685926181_0
http://raportti/QPR/qpr.dll?SCPLUGIN&*xlink&VTN=TABLE&skin=portal&TPL=measurehierarchyview.tpl&H=measures&R=1_0_1940986084_1986739315&FE=HI:1:0:1,III:4Mit. suunn.:1:20,P:1:0:1:d.d.0,PV:4Periodin tot:0:1:d.d.0,PV:4Periodin tav:0:1:1_0_1940986084_37802034.d.0,RC:0:1:20:d.d.0&FL=0&S=default&MOD=1940986084&PMAIN=scorecards&PSUB=SCPLUGIN_navigator&PPRM=MOD=1940986084?1_0_1940986084_1986739315
https://kori.phkk.fi/ypa/raportointi/salpaus/nuorisokoulutus/Sivut/aloitussivu.aspx


Prosessien johtamisen nykytila Salpauksessa 

• Prosesseja mallinnettu vuodesta 2003 – vaihtelevaa toimintaa 
 

• Kaikilla PHKK:n tulosalueilla (Salpaus, LAMK ja TR) otettiin v. 2010 käyttöön QPR:n 
ProcessGuide-ohjelmisto ja valittujen pilottiprosessien kautta sovittiin yhteiset määrittelyt 
prosessien mallinnukseen (mm. notaatio, lomakkeet). Samalla valmisteltiin Prosessioppi  eli 
prosessien kuvaamisen perusteet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa (liitteenä). 
 

•  Salpauksen ydinprosessien (ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, 
työelämäpalvelut, lukiokoulutus ja ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus) omistajat 
on määritelty, mutta prosessinomistajien vastuita ja valtuuksia ei ole määritelty selkeästi.  
 

• Prosessien mittaamista kehitetty (tuloskorttimittarit) 
• Prosessien arviointimenettelyjä kehitetty 
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