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POINT COLLEGE  
HISTORIAPOLKU 

 

Porvoo international College syntyi 

vuonna 2012 

 

Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 

1. 1958 perustettu Porvoon  

kauppaoppilaitos/Borgå 

handelsläroverk 
2. 1989 perustettu Porvoon 

terveydenhuolto-oppilaitos 
 

Kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti 

vuodesta 1995 

Yrityspalvelu – Företagsservice  1991 

Porvoo International Services 1998 

QBA 2003 



POINT COLLEGE LUKUINA 

TEEMA MÄÄRÄ 

Nuoriso-opiskelijat n. 410-440 

Aikuisopiskelijat n. 200-300 

Henkilöstö n. 70 hlöä 

Opettajat 55 hlöä 

Liikevaihto 6 miljoonaa € 

Kuolutusohjelmat 8-10 kpl 

Yritysyhteistyökumppanit 600 

Oppisopimusten määrä 220 

Nuorisokoulutuksen 

tuloksellisuus 2013 

(opetusministeriö) 

Paras Uudellamaalla, 

2. paras Suomessa 



TUTKINNOT 
Liiketalouden perustutkinto, 
merkonomi 
 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 
datanomi 
 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
lähihoitaja 

Myynnin ammattitutkinto 

Taloushallinnon ammattitutkinto 

Tieto- ja viestintätekniikan 

ammattitutkinto 
 

Yrittäjän ammattitutkinto 
 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan 
ammattitutkinto 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto 

Päihdetyön ammattitutkinto 

Maahanmuuttajien ammatillisen 
koulutukseen valmistava 
koulutus 

Grundexamen inom företagsekonomi, 
merkonom 

Grundexamen i databehandling 

Yrkesexamen i försäljning 

Yrkesexamen i ekonomiförvaltining 

Yrkesexamen för företagare 

Yrkesexamen för 

dokumentadministration och 
arkivväsen 
 

Yrkesexamen i informations- 
och bibliotekstjänst 
 
QBA - Vocational 
Qualification in Business 
and Administration 
 
  

KOULUTUKSIA TARPEEN MUKAAN 



STRATEGIAOSA 
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VISIO 2020: WINNING POINT 

OLEMME 
ASIAKAS- 

LÄHTÖISIÄ 

ARVOSTAMME 
MUUTOSKYKYISTÄ 

AMMATTILAISTA 
TOIMIMME 

VASTUULLISESTI 
JA TULOKSEL- 

LISESTI 

TOIMINTA-AJATUS 
Tuotamme asiakkaillemme hyvinvointia 

ja kilpailukykyä tarjoamalla tasokkai- 

ta, vetovoimaisia ja työelämälähtöisiä 

koulutus- ja kehittämispalveluja. 

MISSIO 
Point on ammatillisen koulutuksen 

suunnannäyttäjä ja työllistymisen 

edistäjä kansainvälistyvässä 

toimintaympäristössä. 



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2012-2015 
1. Luomme edellytykset hyvälle OPPIMIS- JATYÖYMPÄRISTÖLLE. 

 

2. Edistämme opiskelukykyä, OPPIMISTA ja laadukasta OPETUSTA kolmikielisesti ja 

kansainvälisesti. Tuemme opiskelijoiden henkilökohtaista elämänhallintaa, tarjoamme 

tukipalveluja (opintojen ohjaus, ohjaus oppimisvaikeuksissa) hyvän oppimisen tueksi. 
 

3. Rakennamme vetovoimaista AIKUISKOULUTUSTA ja työelämäpalveluja. Tarjoamme 

vetovoimaista aikuiskoulutusta ja työelämäpalveluja; kehitämme laadukasta tutkintojen 

suoritusjärjestelmää. 
 

4. Edistämme HENKILÖSTÖMME työhyvinvointia, osaamista ja osaamisen hyödyntämistä. 
 

5. Teemme toimivaa alueellista ja kansainvälistä YHTEISTYÖTÄ elinkeinoelämän, omistajien ja 

julkishallinnon sidosryhmien kanssa. Kehitämme opetuksen sisältöjä ja laatua yhteistyössä 

työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. 
 

6. ORGANISAATIORAKENTEEMME ja JOHTAMISEMME tukee taloudellista ja tehokasta 

toimintaa sekä työhyvinvointia muutoksessa. Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 

työyhteisössämme. 
 

7. Toimimme KESTÄVÄN KEHITYKSEN mukaisesti ja hallitsemme toimintamme 

ympäristövaikutukset. 



POINT-OHJELMA muutosta 

tukemassa 
Point-ohjelma on vastaus kysymykseen, miten saamme aikaan Pointin 
palvelujen kehittämisen ja millä rakenteilla: 
1. Pointin strategisten painopisteiden toteuttaminen, toiminnan rakenteiden tarkastelu ja johta- 

misjärjestelmän kehittäminen sekä uuden toimintakulttuurin rakentaminen on siinä vaiheessa, 

joka tulee vaatimaan kaikkien panosta. 
 

 

2. Toisen asteen tulevat muutokset/päätökset vaikuttavat Pointiin toiminnallisesti ja tilojen osalta 

noin 2-5 vuoden sisällä. Pitkäkestoista kehittämistyötä on kahtaalla: Pointin sisällä ja toisaalta 

suhteessa koko kaupunkiin, konserniin ja muihin omistajiin. 
 

 

3. Pointin yhtenäiskulttuurin luominen vaatii innovatiivista ja rohkeaa johtamista > 

toteuttaminen kestää useita vuosia. Point-ohjelma on työkalu tähän! 
 

 

4. Syksyllä 2012 - keväällä 2013 viedään organisaation väli- ja alarakenteen määrittely ja 

uudistuminen eteenpäin henkilöstön kanssa. 
 

 

5. Ohjelman seuraavat vaiheet kattavat täsmennetyn suunnittelun välirakenteista ja yksityis- 

kohdista/alarakenteista. Näille tehdään erillispäätöksiä jatkossa vuosien 2012 ja 2013 aikana. 
 

 

6. Ohjelmaa päivitetään tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten pohjalta tarvittaessa. 

Ohjelmalla synkronoidaan strategista suunnittelua koulutuksen järjestämisen haasteisiin! 
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POINT-OHJELMAN  
TAVOITTEET ERI 
NÄKÖKULMISTA 
ASIAKAS, OPISKELIJA, YRITYKSET,  HAKEUTUJAT: 
 

1. Opetuksen / Koulutuspalvelujen toimivuus ja joustavuus 
 

 

2. Saatavuuden, saavutettavuuden ja häiriöttömyyden 

turvaaminen, syrjäytymisen aktiivinen ehkäisy 
 

 

3. Valintamahdollisuuksien ja osallisuuden turvaaminen 
 

 

4. Koulutuspalvelujen määrän ja laadun hahmottaminen 
 

 

5. Yritysten kilpailukyvyn ja osaamisen kasvattaminen 



HENKILÖSTÖ JA ESIMIEHET 
 

1. Työn vaikuttavuuden hahmottaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen 
 

 

2. Arkityön strategialähtöisyys ja suunnitelmallisuus, tehdään oikeita asioita 
 

 

3. Arjen asiakasrajapinta ja sujuvuus, hyvin kohdentuneet resurssit, uudet toimenkuvat 
 

 

4. Työnantajaimagon terävöittäminen ja houkuttelevuuden lisääminen yhteisvastuullisesti 

(= henkilöstön riittävyyden varmistaminen) 
 
 
 
 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT 
 

1. Hallituksen ja johtokunnan yhteistyön edellytysten luominen 
 

 

2. Taloustasapainon toteutuminen ja tilojen kunnon turvaaminen 
 

 

3. Päätöksentekokulttuurin keskustelevuus, nopeus, jatkuvuus ja joustavuus 
 

 

4. Ennakointimenettelyt ja tarpeiden hahmottaminen, laadun parantaminen 
 

 

5. Koulutuspalveluprosessien ja palvelutuotannon läpinäkyvyys 



TULOKSET JA MITTARIT 
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Paperittomuus/ 
sähköiset korvaavat järjestelmät 

Tukipalvelujen 

asiakaskyselyn palaute 

Opiskelijamäärä 

rahoitusmuodoittain 

Talousarvion toteutuminen 

Tuloksellisuusrahoituksen 

määrä, laatupalkinnot 

KV-hankkeisiin osallistuneet 

opettajat ja opiskelijat 

Työnantajapalaute 

Hankkeiden täsmätulokset 

 mittareineen 
 

 
Henkilöstöpalaute (työhyvinvointikysely, sisäinen suorituskyky 

ja henkilöstötyytyväisyys) 

Tuloksellisuus- 
mittarit 

2012-2013 

Aloituspaikat suhteessa 

ikäluokkaan 

Kiinteistöjen käyttöaste Työttömyysmittari 

Opiskelijapalaute 

Työnantajapalaute/ 

työpaikkaohjaajapalaute 

Opiskelijamäärä 

 rahoitusmuodoittain 

Läpäisyaste 

Suoritetut tutkinnot 

Työttömyysmittari 

Aikuiskoulutuksen eri 

palautejärjestelmät 

2. 

Oppimisen 

tuki ja opetus 

4. 

Henkilöstön 

työhyvinvointi 

ja osaaminen 

6. 

Tehokas 

rakenne ja 

johtaminen 

3. 

Aikuiskoulutus 

7. 

Kestävä kehitys 

ja ympäristö- 

vaikutukset 

1. 

Oppimis- ja 

työympäristö. 

5. 

Kansainvälisyys 

ja työelämä- 

lähtöisyys 

Kelpoisuusmittari Koulutusten määrä Kehityskeskustelujen 

(hlöt/eurot)  käyntimäärä 

Henkilöstöpalaute (työhyvnvointikysely, sisäinen  

suorituskyky ja henkilöstötyytyväisyys) 



Tarve julkiselle palvelulle 

Tavoitteet  
Panokset  

(tuotannontekijät ja 
kustannukset) 

Tuotokset 
(suoritteet) 

Tulokset 

Vaikutukset 

Relevanssi 

Kokonaisvaikuttavuus 

Tehokkuus / 
tuottavuus/ 

taloudellisuus 

Hyödyllisyys 

Kustannusvaikuttavuus 

Kouutusorganisaation 
palveluiden tarkoituksenmukaisuus 

Pysyvyys 

 
Mitä (julkisella) toiminnalla tavoitellaan non-  

profit organisaatioissa?  

 



Matkastressiä? Minkä tiedon varassa tarveanalyysia 

ja arviointeja tehdään? 

”Nyt tarjotaan sitä mitä tuotetaan, eikä välttämättä 

tuoteta sitä mitä tarvitaan.” 

14 



Tiedon eri ulottuvuudet 

Data Informaatio Tieto Ymmärrys Viisaus 

Erilaisten merkistöjen muodostamaa 

raakamateriaalia 

Data, johon on liitetty 

merkitys ja tulkinta 

Informaatiosta tulee tietoa, kun 

yksilö jäsentää sen osaksi omia 

tietorakenteita 

Tiedosta tulee ymmärrystä 

kokemuksen kautta. Ymmärrys 

sisältää käsityksen asioiden 

välisistä suhteista; synteesi 

Viisaus on 

pohja, joka 

synnyttää 

uutta tietoa. 

Viisauteen 

liitetään 

myös kyky 

ajaa hyviä 

eteenpäin 

hyviä asioita 

Lähde: Devoloping and 

Implementing 

knowledge 

management in the 

Parlamient of Finland, 

s. 35-36 



LAATUTUNNELI 

Sari Gustafon | 17.12.2012 | Jory 



Laatutyön kokonaisuus; monetko mittarit?  
 

systemaattisen johtamisen ja kehittämisen elementit 

17 

Kaikki liittyy 
kaikkeen – heikoin 

linkki määrittää 
laatutason 

Visio, missio, 
arvot 

Toiminta-
strategia 

Tulostavoitteet 

Tulokset 

Parantaminen, 
kehittäminen 

Johtopäätökset 

Arviointi, 
mittaaminen 

Prosessit, 
menettelyt, 

toimintatavat, 
resurssit 

CAF/ 
EFQM 

Prosessien 
kehittäminen 

BSC 

Kannustin-
järjestelmä 

Käytännön 
soveltaminen 



 Pointin hankkeen osakokonaisuudet 

Laatujärjestelmä-analyysi 

Yhtenäisen 
laatujärjestelmä-

ajattelun  ja 
laatujohtamisen 

viitekehyksen luominen 

Laatu-järjestelmän 
käyttöönotto-
suunnitelma 

Kartoitetaan 
laatujohtamisen tilanne 
organisaation eri tasoilla 
sekä tarkastellaan sitä 
suhteessa organisaation 
toiminnanohjaus- ja 
johtamisjärjestelmään 
 
 

Luodaan tavoite- ja 
tahtotila organisaation eri 
tasoille yhtenäiselle 
laatujohtamisen 
viitekehykselle sekä sen 
omaksumiselle 
 
 

Luodaan suunnitelma, miten ja 
missä laajuudessa EFQM-
perusteinen laatujärjestelmä 
ja arviointimalli 
otetaan käyttöön organisaation 
eri tasoilla 
 
 
 
 



Laatujärjestelmä nykytila-analyysi (luonnos) 

• Kaksi yhdistynyttä oppilaitosta, jossa omat yksittäiset laadunhallinan 

keinot 

• Kokonaisvaltainen malli puuttuu 

• Tietohallinnon ja järjestelmien infra laaja ja hajanainen 

• YAT laatupalkittu 2008 

• Johdon sitouttaminen laatuajatteluun 

• Faktoihin perustuva  päätöksenteko hakee muotoaan 

• Systematiikan ja viestinnän keinojen edistäminen 

 

 



TULEVATTOIMENPITEET 

ITSE 

• Toiminnan kuvaukset 

• Tulosten keräys, mittarit ja 

tilastot ( visualisoinnit ja 

graafiset esitykset) 

• Tiedon johtamisen linkitys 

laatuun ja työhyvinvointiin 

• Kokonisuuden hallinta ja joryn 

tulkinnat 

• Arvioinnin pohjalta strategian 

päivitys 

LARKEVERKOSTO 

1. Miten määritellään laatujohtaminen ja 

laatustrategia osana organisaation johtamista ja 

strategiaa ? Johdettu laatustrategia ja malli, 

mittaristo. 

2. - Miten löydetään laadunhallintaan sopivimmat ja 

parhaat menettelytavat ? 

Laatu ja arvointimalli yhdistyneeseen           

oppilaitokseen. Toimintatapojen määrittely. 

3. - Miten kuvataan oppilaitoksen prosessit ja niiden 

tulokset ? Toimintakäsikirjan jalostaminen ja 

prosessihierarkian/   arkkitehtuurin kokonaisuuden 

hallinta. 

4. - Miten henkilöstö sitoutetaan laadunhallintaan 

organisaation sisällä ?Koulutukset ja 

tiedotustilaisuudet, verkostotreffit. 

5. - Miten kehitetään laadunhallinnan 

itsearviointiprosesseja? Itsearvioinnin 1. kierros 

yhdistyneessä oppilaitoksessa. 

6. - Miten valmistaudutaan laatujärjestelmän 

auditointiin ? Tekemällä itsearvioinnit huollella noin 

2-3 kertaa. (aikasarjat ja trendit esiin, seurannan 

mahdollistaminen.) 

 14.1.2013 



Päätöksenteko 
Jos päätöksenteko EI perustu tilanteisiin, joissa olisi käytettävissä: 
  luotettavaa tietoa 
 selkeät vaihtoehdot 
 ymmärrys päätösten seuraamuksista  

  
Päätöksenteon rajoitteiksi on johtamiskirjallisuudessa tunnistettu kolme  
kategoriaa: 
 
1. Yksilön kognitiiviset valmiudet 
2. Käytettävissä oleva informaatio 
3. Arvot ja käsitykset ( tunteet), jotka eroavat organisaatioin tavoitteista 

 
Näistä seuraa mm. seuraavia seikkoja: 
 
- Päätöksissä tyydytään, eikä optimaalisinta ratkaisua edes etsitä 
- Vaihtoehtojen etsiminen yksinkertaistuu esille nousevan ongelman ympärille, 

se on paikallista ja perustuu käytännöllisyyteen. Vaihtoehtoja etsitään myös 
yhteen ongelmaan kerralla ilman kokonaisuuden ymmärtämistä 

- Päätöksentekorutiinit ohjaavat tehtyjä päätöksiä                                                     
( ollaanko hyviä päätöksentekijöitä vs populismi) 



POINT-OHJELMAN KOHDISTUMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA 

(EFQM/CAF-ARVIOINTIKEHYS) 
 

TOIMINTA TULOKSET 

Tilojen toiminnallisuus 
 

 
 

INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN 

1. 
JOHTAJUUS 

Hallituksen ja JK:n 

ohjauksen ja 

johtamisen uudet 

toimintatavat 

Innostava ja 

vastuullinen 

muutosjohtaminen 

5. 
PROSESSIT 

Asiakaslähtöisten 

prosessien edelleen 

kehittäminen 

Oppimisympäristön 

viihtyvyyden 

parantaminen 

Oppimis- ja 

opetusprosessi 

(JK) 

2. 
TOIMINTA- 
PERIAATTEET 
JA STRATEGIA 

Strategialähtöisen 

toiminnansuunnittelun 

uudet toimintatavat. 

Laadun parantaminen 

6. 
ASIAKAS- 
TULOKSET 
 

Kannattavuus 

3. 
HENKILÖSTÖ 

Innostavan 

henkilöstöpolitiikan 

uudet toimintatavat 

7. 
HENKILÖSTÖ
- TULOKSET 

Hyvinvoiva ja 

osallistuva henkilöstö 

4. 
KUMPPANUUDET 
JA RESURSSIT 

Toiminnanohjauksen 

uudet toimintatavat 

8. 
YHTEISKUNNAL- 
LISET 
TULOKSET 

Hanketoiminnnan 

strategiakytky 

9. 
KESKEISET 
SUORITUSKYKY- 
TULOKSET 
 
Vaikuttavuus, 

työelämälähtöisyys 

ja aktiivinen 

syrjäytymisen ehkäisy 

Laaja-alaisen tilin- 

tekovastuun mittarit ja 

raportointityökalut 



POINTIN HALLINTOMALLI JA 
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 
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Ajattelutavan muutos; mikä ero?    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessi 1 

Prosessi 2 

Prosessi 3 

Prosessi 1 

Prosessi 2 

Prosessi 3 

Prosessi 1 

Prosessi 2 

Prosessi 3 

Yksikkö X Yksikkö Y Yksikkö Z 

Tuotantolähtöinen ajattelutapa…..  

…kehittäminen kohdistuu yksittäisiin toimenpiteisiin/palveluihin 

orgnaisaatioyksiköiden sisällä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessi 1  

Prosessi  2 

Yksikkö X Yksikkö Y Yksikkö Z 

Prosessi 3 

Prosessilähtöinen ajattelutapa…..  

…kehittäminen kohdistuu asiakkaisiin ja organisaatioyksiköt ylittäviin 

prosesseihin   



POINT-TOIMINTAMALLI 

PALAUTTEESEEN JA TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄ JATKUVA PARANTAMINEN 
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Johtokunta / hallitus 
 

 
1. Strateginen johtaminen ja ohjaus 

sekä hyväksytyt toimintaperiaatteet 
 

TJ/REHTORI 

1.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen 

SOSIAALI- JA TERVEYS, APULAISREHTORI 
 

 

2.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen 

LIIKETALOUS, APULAISREHTORI 
 

 

3.Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot ja ammattitaidon/kasvun tukeminen 

(sote ja liiketalous ja lisäkoulutus) AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 
 

 

4.Organisaatioiden kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti 

KEHITYSJOHTAJA/PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

Talous, rahoitus, 

laki 
 

Henkilöstö- 

hallinto (HRM) 
 

ICT–hallinto 
 

Tilat ja ravitsemus 

Opintotoimisto Opiskelijahuolto ja 

opinto-ohjaus 

Viestintä ja 

markkinointi 

A
s

ia
k

a
s

- ja
 k

o
u

lu
tu

s
ta

rp
e

id
e

n
 e

n
n

a
k

o
in

ti 

T
o

im
in

n
a

n
 s

e
u

ra
n

ta
 ja

 a
rv

io
in

ti ja
 la

a
d

u
n

h
a

llin
ta

 

S
tra

te
g

ia
, a

rv
o

t ja
 v

is
io

 

T
y
y
ty

v
ä

is
e

t a
s

ia
k

k
a

a
t ja

 ty
ö

e
lä

m
ä

 



TOIMIVAT RYHMINÄ OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ (9 KPL): 

• Johtoryhmä 

• Pedagoginen  ryhmä  

• Opettajankokoukset / Yksikköpalaverit/ Suunnittelupalaverit / Tukipalvelu 

• Markkinointi- ja viestintäryhmä 

• Tutkintovastaavien ryhmä (aikuiset) 

• Hankeryhmä 

• Työhyvinvointi-  ja osaamisryhmä/virkistys & HRD 

• Opiskelijahuoltotyöryhmä 

REHTORI/ TJ KV & Hankkeet 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

- raportoi rehtorille 

APULAISREHTORI 
LIIKETALOUS 

APULAISREHTORI 
SOTE 

AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 

Ammattiosaamisen toimielin 

SORA 

Koulutusohjelma- 

vastaava 

Asiakaspalvelu ja myynti 

Suomi, ruotsi, englanti 

Tiimivastaava 

englanti 

OPETTAJAT 

Tiimivastaava 

KATULANU 

Koulutus- 

päällikkö 

SOTE + muut 

Tutkintovastaavat 

AT ja EAT 

Talouspäällikkö/  Resurssipäällikkö, 

Raportoivat rehtorille 

• HRM, ruokahuolto ja kiinteistö 

• Talous, ICT  ja  alihankintakumppanuudet 

• Opintotoimisto ( sis.tuki apulaisrehtorit) 

Koulutus- 

päällikkö 

Liiketalous 

Oppisopimus- 

päällikkö Tiimivastaava 

HOHU ja 

SAHOVAHO 

Tiimivastaava 

KUTU ja MIPÄ 

Koulutusohjelma- 

vastaava 

Talous- ja 

toimistopalvelut 

OPETTAJAT 

TIIMIVASTAAVA YHTEISET AINEET 

OPETTAJAT 



TALOUSPÄÄLLIKKÖ/ RESURSSIPÄÄLLIKKÖ 

JOHTOKUNTA JA HALLITUS 
 

 
REHTORI / TJ 

Talous, rahoitus, 

laki 
 

Henkilöstö- 

hallinto (HRM) 
 

ICT–hallinto 
 

Tilat ja ravitsemus 

Opintotoimisto  Opiskelijahuolto ja 

opinto-ohjaus 

Viestintä  ja 

markkinointi 

Ammattiosaamisen 
toimielin 

SORA 

APULAISREHTORI 
SOTE 

APULAISREHTORI 
LIIKETALOUS 

AIKUISKOULUTUS-
JOHTAJA 

KV- & PROJEKTI-  
PÄÄLLIKKÖ 

1. Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen 

SOSIAALI- JA TERVEYS,  APULAISREHTORI 

2. Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen 

LIIKETALOUS,  APULAISREHTORI 

3. Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot ja ammattitaidon/kasvun tukeminen 

(sote, liiketalous ja lisäkoulutus) AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 

4. Organisaatioiden kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
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Oppilaitoksen Johtoryhmät ja yksikköpalaverit 

POINT:in johtoryhmä 
POINT ohjelman ja strategian toteuttaminen. 

Oppilaitoksen kehittämisen koordinointi. 
Vuosikellon asioiden valmistelu. Kaikkia koskevien 

asioiden yhteinen valmistelu, käsittely ja 
päätöksenteko. 

Alakohtaiset ryhmät/joryt 
Valmistelee alan toiminnalliset linjaukset. 
Seuraa toiminnan, resurssien ja talouden 

toteutumaa ja tekee toiminnan 
muutosehdotukset. Foorumi henkilöstön 

kuulemiseen. 

Muut ryhmät / työryhmät 
Yhteisten asioiden osavalmistelu, josta 

tieto viedään johtoryhmään 
päätöksentekoa varten. Toteutuksen ja 

toimeenpanon suunnittelu. 

Apulaisrehtorit, 
aikuiskoulutusjohtaja, 

talouspäällikkö, 
resurssipäällikkö, 
projektipäällikkö 

(1 krt/vko – 4 krt/vuosi) 

Rehtori / TJ 
(Joka toinen viikko) 

Esim. Opettajakunnan 
kokous, henkilöstökokous 

Esim. “aamukahvit”, 
tiimit, jne. 



Strategisen Johtamisen prosessi 
(rehtori / TJ) 

Toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen 
toimintaympäristön, 
tilaratkaisujen ja 
hallintomallin sekä 
työhyvinvoinnin 
edistäminen. 
Palvelutarpeiden sekä 
rahoitusmahdolli-
suuksien analysointi ja 
muutossuuntien 
ennakointi. 

Strategisten 
päämäärien ja 
toiminnallisten 
tavoitteiden 
määrittely 
hallituksen ja 
johtoryhmän kanssa. 
Resurssien 
täsmentäminen. 

Toteuttamisen 
seuranta ja 
tuloksellisuuden 
varmentaminen ja 
päätöksenteko. 
Ulkosuhteiden ja 
kumppanuuksien 
hoitaminen. 
Työhyvinvoinnin 
edistäminen ja 
osaamisen 
kehittämisen. 

Raportointi 
johtoryhmän kanssa 
hallitukselle sekä 
yhtiökokoukselle. 
Tilastointitietojen 
oikeellisuuden 
varmentaminen, esim. 
OPH:lle ja muille 
rahoitustahoille. 
Seuranta- ja 
arviointitiedon 
keräämisen 
varmistaminen.  

Ennakointi Suunnittelu Toteuttaminen Raportointi 

Oppilaitoksen laatu- ja 
arviointitoiminnan 
johtaminen. 
Kehittämisen 
suuntaaminen 
arviointitulosten 
pohjalta. Palautteen 
antaminen toiminnasta 
ja sen tuloksista. 
Strategian 
toteutumisen arviointi 
ja mahdollinen 
palkitseminen. 

Arviointi 

Fokus: 
”Kokonaisuuden johtaminen ja strateginen suuntaaminen” 



Operatiivisen Johtamisen prosessi 
(apulaisrehtorit, talouspäällikkö, resurssipäällikkö, projektipäällikkö, 

aikuiskoulutusjohtaja) 

Ammatillisen 
koulutuksen oman 
koulutusalan 
muutossuuntien, 
lainsäädännön 
seuraaminen ja 
koulutustarpeiden ja 
resurssitarpeiden 
ennakointi. 

Toiminnallisten 
tavoitteiden 
toimeenpanon 
suunnittelu. Työnjaon 
ja resurssien 
suunnittelu. 
Toimintasuunni-
telmien ja 
työjärjestysten 
suunnittelu. 
Työntekijöiden 
henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja työn 
sisältöjen 
asettaminen. 
Pedagoginen 
suunnittelu tutkinnon 
perusteiden tulkinta 
ja opetussuunni-
telmien yhteisen osan 
noudattaminen. 

Tavoitteiden 
mukaisen toiminnan 
seuranta ja sen 
tukeminen. 
Ulkosuhteiden ja 
kumppanuuksien 
hoitaminen. Arjen 
työhyvinvoinnin ja 
osaamisen 
edistäminen. 
Sijaisuuksien 
organisointi. 
Pedagogisten 
ratkaisujen 
tarkoituksen-
mukaisuuden 
varmistaminen. 

Johtoryhmässä 
raportointi ja 
valmistelijana 
toimiminen. 
Tilastointitietojen 
oikeellisuuden 
varmentaminen oman 
alan osalta. Oman alan 
seuranta- ja 
arviointitiedon 
kerääminen 
laatumallin mukaisesti. 

Ennakointi Suunnittelu Toteuttaminen Raportointi 

Oppilaitoksen laatu- ja 
arviointitoiminnan 
johtaminen oman alan 
osalta. Kehittämisen 
suuntaaminen omien 
arviointitulosten 
pohjalta. Palautteen 
antaminen toiminnasta 
ja sen tuloksista. 
Tavoitteiden 
toteutumisen arviointi. 

Arviointi 

Fokus: 
”Osakokonaisuuden johtaminen ja  

lähiesimiestyö ja arki” 



 
1. Tarpeen kartoittaminen ja  

strategiaan kytkeminen 
  

2. Esiselvitys 

3. Alustava projektikonsepti ja  
rahoitusmalli 

4. Projektisuunnitelma ja haku  
sekä budjetti- ja resurssivaraus 

 
5. Projektin aloittaminen,  

projektihenkilöstö ja ryhmät sekä  
suunnitelman täsmentäminen 

 

6. Projektin toimenpiteiden  
toteuttaminen 

7. Projektin päättäminen, 
juurruttaminen, raportointi,  

ja itsearviointi  

 
8. Strategian edistymisen  

arviointi ja jatkotoimenpiteistä  
sopiminen 

 

 
9. Hanketoiminnan  

vaikuttavuuden arviointi 
 

1. Taloudellinen esiselvitys 

2. Alustavan 
rahoitusmallin tekeminen 

3. Tarkennetun rahoitusmallin  
tekeminen ennen hakemuksen  

lähettämistä 

 
4. Lopullisen rahoitusmallin  
tekeminen päätöksen tultua 

 

 
5. Projektin aikainen  

taloushallinto 
 

6. Projektin päättäminen  
taloushallinnon näkökulmasta 

7. Taloudellisten resurssien  
varmistaminen projektin juurruttamiseksi 

8. Resurssien strateginen 
uudelleen suuntaaminen 

PROJEKTITYÖN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON 

PROSESSI OSANA ELINKAARIMALLIA 



ORGANISAATION VAIHTOEHTOISET TAVAT REAGOIDA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN 
HUOMAA??? 

 Muutos on jo tapahtunut, mutta organisaatio ei edes huomaa sitä. 

 

 Muutos on tapahtunut ja organisaatio huomaa sen, mutta ei 
ymmärrä vaikutuksia eikä reagoi. 

 

 Muutos on tapahtunut ja organisaatio huomaa sen ja ymmärtää 
vaikutukset, mutta ei osaa tai halua muuttua. 

 

 Muutos on tapahtunut, organisaatio huomaa sen, ymmärtää sen 
vaikutukset ja muuttaa toimintaansa. 

 

 Organisaatio havaitsee tulevat muutokset ennakkoon ja kääntää 
mahdollisuudet ja jopa uhat omaksi edukseen.  

 

Missä vaiheessa näistä julkinen toimija putoaa pois, entä yksityinen 
markkinoilta? 

Mikä merkitys tiedolla johtamisella on tässä? 



Hallitsevan johtamis- ja hallinta-ajattelun kritiikki…. 

–Organisaatioiden evoluution ennakoiminen on 
osoittautunut vaikeaksi, ellei peräti mahdottomaksi. 

–Organisaatiot jäsentyvät vuorovaikutuksen kautta: mutta 
miten vuorovaikusta hallitaan ja ymmärretään 
moniäänisessä organisaatiossa? 

–Osataanko strategista ajattelua mahdollistaa 
verkottuneessa resurssiriippuvaisuuksia täynnä 
olevassa verkostoituneessa maailmassa? 

–Miten kompleksisia organisaatioita hallitaan ja 
johdetaan? 

–Pysyvyys on suhteellista: miten luodaan pysyvyyttä 
organisaatioon johtamisen keinoin? 
 

– (Lähde: Stacey, R.D. 2010. Complexity and Organizational Reality. Routledge, s. 68-70). 

 

Mutta onko evidence-based ajattelu 

mahdollista kun johtaminen tuntuu 

hankalalta… 



Tapoja jäsentää systeemistä ajattelua: 

–Systemaattinen ajattelutapa, ”maailmankuva” (vrt. Hegel ja 
ajattelutapa luonnosta ja ihmiskunnan kehityksestä; Marxin 
teoria yhteiskunnan kehityksestä) 

–Kokonaisvaltainen tapa ajatella ihmisistä ja luonnosta 
systeemisenä kokonaisuutena (systeemiteoreettinen 
ajattelutapa) 

– Ihmismielen tapa käsitellä tietoa (kognitiivinen psykologia) 
–Kommunikaatiojärjestelmä (tiedon lähettäjät ja vastaanottajat) 
–Elävä organisaatiojärjestelmä (erityisesti Senge) 
–Ulkopuolisen havainnoijan käsitteellinen malli toimivasta 

organisaatiosta 
–Kompleksinen organisaatiojärjestelmä jossa 

itseohjautuvuudella ja –järjestäytymisellä (self-organization) 
on tärkeä rooli systeemin kehittymisessä. 
 
 

Evidence-based management –ajattelun 

taustalla oleva systeemiajattelu 

(Lähde: Stacey, R.D. 2010. Complexity and 
Organizational Reality. Routledge, s. 122-123). 
 



Julkisen sektorin tuottamaa tietoa on paljon, mutta se on hajallaan ja laskentaperusteet 
”virallisiin” tilastoihin voivat vaihdella tekijän/organisaation mukaan. 
 
Stat.fi; findikaattori.fi; Sotka.net; Kunnat.net , yliopistot, sektoritutkimuslaitokset, 
arviointitieto, ennakointitieto, selvitykset, tutkimukset, strategiat tietokannat jne. jne. 
 
Pääseekö tietoon kuitenkaan käsiksi? Pystytäänkö sitä hyödyntämään? Mistä voi olla varma, 
että on löytänyt uusimman tutkimuksellinen kannanoton tai virallisen näkemyksen aiheesta? 
Tiedonhallintaan liittyvästä osaamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Tärkeää on myös kysyä, 
osaako julkishallinto hyödyntää kehittämistyössään olemassa olevaa tietoa. Julkishallinto on 
esim. USA:ssa ja Iso-Britanniassa alkanut luovuttaa tietokantojaan yksityisten 
sovelluskehittäjien hyödynnettäväksi. Tätä kehitystä kannattaa seurata. Ja kerätäänkö tietoa 
liikaa tällä hetkellä ja se itseisarvoistuu ja sillä on ”työllistävä” vaikutus. 
 
Tiedon tuottamisen monopoli alkaa purkautua asiantuntijoilta sosiaalisen median ohjaamille 
kollektiiveille (esim. rokotukset). Pystyykö julkishallinto viestittämään tulevaisuudessa 
luotettavasti neutraalin ja puolueettoman tiedon tuottajana?  
 
 Tiedosta ja ennen kaikkea sen hallinnasta tulee jatkuvasti yhä tärkeämpää. Luotettavuus ei enää riitä, pitää pystyä 
todistamaan puolueettomuus, olla läpinäkyvä ja imagoltaan sopiva. Tiedon pitää olla helposti saavutettavissa ja 

hyödynnettävissä. Vrt   mm. Kuntaliiton luvut ja STM:n luvut osana vanhuslain valmistelua 

Mistä sitä tietoa saa? 



PRIORISOINTI KAUSAALILOOPISSA: LAATU JA SYYT 
SEKÄ SEURAUKSET ( “KOOTUT SELITYKSET”) 



Julkisen hallinnon kehittäjän selviytymislista 
( jos 8-10 kohtaa täyttyy, olet kuivilla ja jatkokehityskelpoinen): 

 1. Olen valmis uudistumaan eli luopumaan joistakin toimintatavoista ja ajatuksista sekä ottamaan uusia käyttöön. 

2. Uskallan innostaa ja innostua rohkeasti. Olen esimerkkinä uudistamisesta. 

3. Käytän monipuolisesti eri työkaluja ja -välineitä kehittämistyössäni. 

4. Pyrin aina hahmottamaan asioita kokonaisvaltaisesti sekä yhdistelemään/hahmottamaan asioiden välisiä yhteyksiä. 

5. Huomioin poliittisen päätöksenteon haasteet – mahdollistan oppimisen ja ymmärryksen edellytyksien 

vahvistumisen uuden valmistelussa. 

6. Tutkin ja selvitän, samalla varmistan selustani. Perustelen huolella. 

7. En tee liian nopeita ja yksisilmäisiä johtopäätöksiä. 

8. Perustan päätöksenteon faktoihin ja kuulostelen myös tunnelmia organisaation sisällä ja ulkoa päätöksiä 

muotoillessa. 

9. Olen näkemyksellinen ja uskallan yksinkertaistaa tarvittaessa, mutten yritä tehdä monimutkaisista asioista liian 

yksinkertaisia.  

10. Kuulen ja kuuntelen. Ohjaan, neuvon ja tuen. 

11. Delegoin ja vastuutan. Toiminnallistan systemaattisesti johtoryhmäni.  

12. Priorisoin ja vaiheistan asioita. Ohjelmallistan ja projekteistan. 

13. Olen helposti lähestyttävä. Osallistan ja tunnen omani. 

            Otan henkilöstön aidosti mukaan asioihin, jotka kuuluvat heidän vaikutuspiiriinsä.  

1. Pyydän apua tarvittaessa, en yritä pärjätä yksin ” ylhäisyydessä”. 

2. Viestin usein ja säännöllisesti eri kohderyhmille. 

3. Olen sinnikäs, sinnikäs ja sinnikäs! 

  
  
 

Lähde: 
 Julkisen johtamisen työkirja 

Sari Gustafsson ja Janne Marniemi 
Tietosanoma 2012 


