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Kysymyksiä?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miten henkilöstö saadaan mukaan?
miten henkilöstö saadaan toimimaan yhteisen tavan mukaan
miten saadaan rakennettua yhteinen tapa toimia
miten saadaan sitoutettua
miten varmistetaan henkilöstön tapa toimia oikein
miten poikkeamat käsitellään, miten mahdollistat erityistarpeet ja
joustot
dokumentointi ja läpinäkyvyys
kerralla oikein miten se tehdään ?
millaista innovatiivuutta sallitaan? miten kehitetään ja palkitaan
uusista tavoista tehdä töitä

Mikä on toimintajärjestelmä?
Mikä on laatujärjestelmä?
• Jokainen koulutuksen järjestäjä määrittelee tai ”rajaa,” mitä
tarkoittaa laatujärjestelmällä ja mitä toimintajärjestelmällä
• OKM:n laatu-/toimintajärjestelmäkriteerit antavat ”kansalliset”
suuntaviivat / raamit, miten käsite ”laatujärjestelmä” ymmärretään
ammatillisessa koulutuksessa.

Toimintajärjestelmä REDU:ssa
Toimintajärjestelmä ≈ johtamisjärjestelmä
•

Laatupolitiikka ≈ laatukulttuuri, lähtökohtana REDU:n arvot
(valmisteilla, tavoiteena kytkeä osaksi käynnistävää strategian päivitysprossia)
–
–
–

mitä on laatu organisaatiossa, miten suhtaudumme laatuun
tuotteiden, palvelujen laadukkuus
laadukas ≈ tuloksekas tapa toimia (tulostavoitteet / laatutavoitteet)

•

Tapa toimia – prosessit, yhtenäisyys, yhtenevyys, sujuvuus, selkeä vastuujako.
Yhtenäinen toimintatapa riittävän yksiselitteinen, mutta samalla riittävästi kehittävään
luovuuteen vapauksia antava. Mitä laajemman tason ohje, sitä yleisemmällä tasolla, mutta
kuitenkin siten, että ”minimilaatutaso” – mm. normien mukaisuus toteutuu.

•

Laadun varmistaminen - tehdään sitä, mitä on tarkoituskin tehdä (tavoitteet > tulos),
REDU, palvelukokonaisuus, tulosalue (oppilaitos), toimipiste, tiimi ja henkilötasolla.

•

Kehittävä ”laatuote” – jatkuva parantaminen tavoitteena erinomaisuus - niin organisaatio,
tiimi kuin yksilötasolla - jokainen on oman työnsä ”laatuvastaava”.

•

Johtajat: Tiimivetäjät, toimipistejohtajat, tulosaluejohtajat, rehtorit jne ovat oman
vastuualueensa toiminnasta ja tuloksista vastaavia > laatuvastaavia.

Koulutuksen
ja työelämän
Kehittämis- ja
palvelutoiminnan
järjestämisen
CQAFLAATUYMPYRÄ
LAMPPU-hankkeen (2012)
toimintajärjestelmäkuvaus

ASIAKAS
Opiskelija
Työelämä

www.redu.fi/Suomeksi/
LAMPPU-hanke/
Tulokset-ja-raportit/
Toimintajarjestelmakuvaus
Julkaistu 27.12.2012

REDU TOIMINTAJÄRJESTELMÄ / toiminnan organisointi
1.1.2014 alkaen kun
RAMK:n toiminta on siirtynyt
pois REDU:sta Lapin AMK Oy:lle.
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Yhteisen laadukkaan
toimintatavan kehittäminen, mitä?
• Prosessien kuvaaminen ei ole itsetarkoitus -> Tavoitteena ei ole
ensisijaisesti prosessikuvaukset, vaan kuvausten kohteena olevien prosessien
(toiminnan) parantaminen ja kehittäminen. Prosessien kuvaaminen nähdään
REDU:ssa välineenä suunnitella ja kehittää toimintaa. Kuvausten kautta saadaan
prosessit ja toiminta näkyväksi, mikä helpottaa kehittämistyötä

• Prosessikokonaisuuksien ja niiden asiakkaiden määrittely
• Prosessikokonaisuuden prosessien määrittely:
-

-

Suunnitteluprosessit
Toteutusprosessit
Arviointi ja palauteprosessit
Parantavat ja kehittävät prosessit

Keskeisten avainprossien tarkempi kuvaaminen, vaiheet,
omistajuus, vastuut, rajapinnat

Prosessikokonaisuuden
prosessien määrittely (pohja)
Suunnittelu:
-

suunnittelu- ja päätösprosessit
> SUUNNITELMAT

-

asetetaan toiminnalle ja tuloksille tavoitteet ja päämäärät
> LINJAUKSET, MITTARIT (toiminnan laatukriteerit)

Toteutus
-

Varsinaiset ydin- tai tukipalveluprosessit, jossa
asiakkaalle tuotetaan palvelu (lisäarvo)
> toteutetaan suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden,
päämäärien ja linjausten (laatukriteereiden) mukaisesti

ASIAKAS

Arviointi

Parantaminen ja kehittäminen
-

-

Korjaavat toimenpiteet sisältää prosessit, joissa:
Muutetaan tai korjataan toimintaa (toteutusta)
siten, että saavutetaan suunnittelussa asetetut
tavoitteet ja päämäärät tai
muutetaan asetettuja tavoitteita, päämääriä tai
linjauksia.
Kehittämistoimenpiteet
Käynnistetään toiminnan kehittäminen (esim.
kehittämishanke tms.)

-

arvioidaan ja analysoidaan toteutettujen palvelujen
asetettujen tavoitteiden, päämäärien ja linjausten
(laatukriteerien) saavuttamista

-

päätetään toiminnan parantamisesta ja kehittämisestä

-

arviointi pohjautuu: raportteihin, tulostietoihin (mittarit),
tilastoihin, tarkastuksiin, palautteisiin, reklamaatioihin jne.

Prosessikokonaisuudet
ALUEVAIKUTTAVUUS
-palvelut

PERUSTEHTÄVÄ - YDINTOIMINTA

Aluevaikuttavuuspalvelut
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Yksilö

Pedagogiset
palvelut

työelämä
yhteiskunta
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REDU:n kuvatut prosessikokonaisuudet
Perustehtävä (ydintoiminta)
• Ammattikoulutuspalvelut (asiakkaana oppija)
• Aluevaikuttavuuspalvelut (asiakkaana alueen työelämä / yhteiskunta)

Perustehtävää tukevat
• Hallintopalvelut
– Talouspalvelut
– Henkilöstöpalvelut
– IT-palvelut (kuvataan 2014)

• Kiinteistöpalvelu (kuvataan 2014)
Toimintajärjestelmä
• Johtamisjärjestelmä (kuvaus valmisteilla, syksy 2013)

Yhteisen laadukkaan
toimintatavan kehittäminen, miten?
Lukuvuosi 2011 - 2012
- Hallinnon ja johdon ulkoinen arviointi, raportti marraskuu 2011
- Hallinnon ja johdon kehittämissuunnitelma, hyväksyttiin, kevät 2012
Lukuvuosi 2012 – 2013:
- Nimettiin valmistelevat työryhmät:
-

Ammattikoulutuspalvelut 11 työryhmää
Aluevaikuttavuuspalvelut 6 työryhmää
Henkilöstöpalvelut 6 työryhmää
Talouspalvelut 6 työryhmää

-

Johtoryhmä + Yhtymähallituksen nimeämä seurantaryhmä.

Työryhmissä 6 – 10 henkilöä, yht. n 200 hlöä eli noin 30% henkilöstöstä suoraan
valmistelutyössä mukana.
Tehtävänä oli määritellä palvelukokonaisuuden prosessit ja kuvata keskeisimmät niistä
sekä tehdä esitykset uudeksi toimintamalliksi / tiimeiksi ko. palvelukokonaisuuden osalta.

REDU:n uudet yhteiset kehittämistiimit
ja työryhmät
Lukuvuosi 2013 - 2014
- Käyttöön uusi toimintajärjestelmä 1.8.2013 (johtamisjärjestelmä), joka
perustuu prosessijohtamiselle ja tiimiorganisaatiolle
- Keväällä kuvattiin uusien yhteisten tiimien tehtäväalueet ja tiimien jäseniltä
vaadittava osaaminen ja asiantuntijuus
- Toukokuussa uusien tiimien jäsenten sekä aluevaikuttavuus- ja
ammattikoulutuspalvelujen vastuuhenkilöiden haku (sisäinen hakumenettely
– haettiin osaajia ja asiantuntijoita)
- Elokuussa päätökset ammattikoulutuspalvelujen ja
aluevaikuttavuuspalvelujen vastuuhenkilöistä sekä uusien tiimien jäsenistä.
Lähtökohtaisesti valittiin niitä henkilöitä, jotka olivat ilmaisseet
kiinnostuksensa kehittämistehtäviin ja joilla oli tiimissä vaadittava osaamista
tai asiantuntijuutta.
- Elo-syyskuussa uudet tiimit käynnistäneet toimintansa.
- Elokuussa aloittivat myös toimipisteiden uudet koulutus- ja
työelämäpalveluja tuottavat tiimit (tutkinto- ja toimipistetiimit).
- Tiimivetäjien koulutus syys-lokakuu 2013 (käynnissä)

REDU uudet yhteiset kehittämistiimit
sekä lakisääteiset toimielimet
Aluevaikuttavuuspalvelut:
- Aluevaikuttavuuden kehittämisryhmä
-

Ennakoinnin ja koulutussuunnittelun tiimi
Työelämän kehittämispalvelu- ja hanketiimi
Toimintajärjestelmätiimi
Viestintätiimi.

Ammattikoulutuspalvelut:
- Pedagoginen tiimi
-

-

Haku- ja opiskelijapalvelut –työryhmä
Opinto-ohjauksen työryhmä
Opintotarjonta -työryhmä
Kilpailutoiminta –työryhmä
Työpaikalla oppiminen –työryhmä
Kansainvälistäminen -työryhmä

Hyvinvointipalvelujen tiimi

+ Lakisääteiset toimielimet:
- Näyttötoimikunta
- SORA-toimielin

Henkilöstöpalvelut
- Osaamisen johtamisen tiimi
- Henkilöstöpalvelujen tiimi
+ Lakisääteiset toimielimet:
- Yhteistyötoimikunta
- Työsuojelutoimikunta
Talouspalvelut
- Taloussuunnittelun, raportoinnin ja
seurannan tiimi
- Kirjanpitotiimi
- Osto- ja myyntilaskutiimi

Rastiratainfot henkilöstölle
•
•
•
•
•
•
•

Jokaisessa toimipisteessä elo-syyskuussa 2013 (toimipisteitä 9)
Iltapäivä (4 h / toimipiste / 6 – 8 rastia )
Henkilöstö kiersi pienryhmissä 6 – 10 hlöä rastilta toiselle
Asioita esittelivät rasteilla ko. vastuuhenkilöt tai asiantuntijat
Mahdollisuus nähdä kasvotusten keitä ollaan ja minkä näköisiä
Mahdollisuus esittää kysymyksiä ja vastata niihin
Sisältö - uuden toimintamallin ja esittely:
–
–
–
–
–
–
–

Aluevaikuttavuuspalvelut
Ammattikoulutuspalvelut
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut
Kiinteistöpalvelut
IT-palvelut
ROKKI-intran käytön opastaminen

• Jatkossa järjestetään 2 rastiratainfoa (tammikuussa ja elokuussa)
uusille henkilöille osana perehdytystä
• Tarvittaessa koko henkilöstölle

Toimintajärjestelmän eli koko koulutuksen järjestämisen toiminta ja sen johtaminen
kuvattuna laatuympyrällä
(versio 1.1, Hyväksytty 22.5.2013)

Suunnittelu
-

Strateginen suunnittelu
-

-

- Operatiivinen johtaminen ja päätöksenteko
- Pedagogisen toiminnan / prosessien ohjaus (AK)
- Aluevaikuttavuustoiminnan ohjaus (AV)
- Resurssien ohjaus (henkilöstö, talous, kiinteistö, IT..)
(työvälineenä prosessikuvaukset, ohjeet, tiimien tulostavoitteet ym.)

- Opetuksen, ohjauksen ja tykepa-palvelujen tuotanto

Toiminnan suunnittelu, toiminnalliset tulos- ja laatutavoitteet,
tulosneuvottelut ja sopimukset (Valtuusto, Hallitus)

-

Resurssien käytön suunnittelu
-

-

- Toiminnan ohjaus

Arvot, visio ja strategia (Valtuusto/Hallitus)
Arvoista johdettu toimintapolitiikka, laatu- ja arviointipolitiikka (AV)
Pedagogiset linjaukset, OPS-yht. ja pedagoginen ohj. (Hallitus, AK)
Ennakoinnin ja koulutarj. suunnittelun linjaukset /strategia (AV)

Toiminta- ja tulostavoitteiden suunnittelu
-

-

Toteutus

Taloussuunnittelu (TP)
Henkilöstösuunnittelu (HP)
Kiinteistösuunnittelu (KP)
IT-palvelujen suunnittelu (IT)
Hyvinvointipalvelujen suunnittelu (HP/AP)

-

- Yhteisten palvelujen tuottaminen

Opetus-, ohjaus- ja tykepa-toiminnan suunnittelu
-

Opetuksen suunnittelu > Tutkinto OPS / TOTSU (AK)
Lukuvuosisuunnittelu > lukujärjestykset

Koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminta (TA/toimipisteet)
Ammattiosaamisen arviointi / näyttötutkintojen järjestäminen
(TA/toimipisteet)
Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta (TA/toimipisteet)

ASIAKAS
Elinikäinen oppija

-

Talouspalvelut (TP), Henkilöstöpalvelut (HP)
Kiinteistöpalvelut (KP)
IT-palvelut (IT).
Aluevaikuttavuuspalvelut (AV)
Ammattikoulutuspalvelut (AK)

-

Työelämä
Yhteiskunta

Parantaminen ja kehittäminen
-

Strategioiden uudistaminen / päivittäminen (Valtuusto/Hallitus)
Pedagogiikan uudistaminen / päivittäminen

Arviointi
-

-

- OPS- / pedagogisen ohjelman päivitykset (Hallitus, AK)

-

Toiminta- ja tulostavoitteiden muutokset
- Toiminnallisten tavoitteiden muutokset (Valtuusto, Hallitus)
Kehittämissuunnitelmat, kehittämishankkeet,
muutosjohtaminen
Resurssien käytön muutokset
- Talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, IT- jne muutokset
Toiminta- ja taloussuunnitelmien uudistaminen/muuttaminen
Turvallisuus- ja keke-toimenpide-/ kehittämisohjelmien laadinta
Poikkeamien korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen

Tulosten ja vaikuttavuuden arviointi

-

Laadukkuuden arviointi
-

-

Oppimistulosten arviointi (AK)
Itsearvionnit, ulkoiset arvioinnit, viranomaisauditoinnit ja –tarkastukset (AV)
Sisäinen tarkastustoiminta (Tarkastuslautakunta, sis. tarkastaja)
Turvallisuus ja keke –katselmukset / arvioinnit (AV)

Asiakkaiden tyytyväisyyden arviointi
-

-

Strategisten / toiminnallisten tulosten arviointi (Valtuusto, Hallitus)
Taloudellisten tulosten arviointi (Hallitus, TP)
Henkilöstö-, kiinteistö- ja IT-tulosten arviointi (Hallitus, HP, KP, IT)

Opiskelijapalaute, työelämäpalaute, sidosryhmä/kumppanipalaute (AV)
Henkilöstöpalaute (HP)

Toimintajärjestelmän arviointi
-

Johdon katselmukset, toimintajärjestelmän toimivuuden varmistaminen
OKM:n toimintajärjestelmäkriteerit /-kansallinen arviointi

Aluevaikuttavuus: Laatu- ja arviointitoiminta (Laatupalvelut)
Laatupalvelut on se osa toimintaamme eli toimintajärjestelmämme, jonka avulla varmistetaan toiminnan laadukkuutta.
Laatupalvelut on johtamisen tukipalvelukokonaisuus.
Toiminta ja sen johtaminen ja sitä tukevat laatupalvelut muodostaa kokonaisuuden -> toimintajärjestelmän.

(versio 1.1, Hyväksytty 22.5.2013)
Suunnittelu
-

-

-

Laatu-/toimintapoliitiikka ja -linjaukset (Jory, AK, AV, HP)
Laatuviestinnän suunnittelu (viestintätiimi, Jory)
Laatuosaamisen kehittämisen suunnittelu (HP)
Toimintajärjestelmän ja dokumentoinnin suunnitelmien valmistelu
Kestävän kehityksen ja turvallisuuden suunnitelmien laadinta

-

-

Ulkoa ohjattujen / määrättyjen arviontien suunnittelu (Jory, Tvk)
Itsearvointien ja –auditointien suunnittelu (JoRy)
Keke- ja turvallisuuskatselmusten suunnittelu (JoRy)

-

Tuloksellisuusmittareiden suunnittelu (johto,TP, HP, AK)

Arviointien, keke- ja tuvallisuuskatsemusten toteuttaminen suunnitellusti
yhdessä palveluja tuottavien toimipisteiden / yksiköiden kanssa.

- Palautejärjestelmien ylläpito
-

Opiskelijapalautejärjestelmien suunnittelu yhdessä AK:n kanssa
Työelämäpalautejärjestelmän suunnittelu yhdessä tyke-tiimin kanssa
Henkilöstöpalautejärjestelmän suunnittele yhdessä HP:n kanssa
Yleispalaute- / reklamaatiojärjestelmän suunnittelu

Toiminnan tuloksellisuuden suunnittelu

Laatuviestintä ja perehdyttäminen
Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen laatutyöhön
Dokumentoinnin ja dokumenttien jakamisen ylläpito ja pääkäyttäjätehtävät
(ROKKI-intra)

- Toiminnan laadukkuuden arviointien toteuttaminen

Palautejärjestelmien suunnittelu
-

-

- Toiminnan ohjaus ja laatuviestintä

Arviointitoiminnan suunittelu
-

-

Toteutus

Toiminnan laadunhallinnan suunnittelu

-

Tuloksellisuusmittareiden ja tilastojen kokoaminen
-

ASIAKAS

Palautekyselyjen ja lomakkeiden tekninen toteuttaminen
Palautekyselyjen vastaamisen organisointi suunnitellusti
Palautekyselyjen tulosten raportointi
Poikkeaminen ja reklamaatioiden vastaanottaminen, kirjaaminen ja
toimittaminen jatkotoimenpiteitä varten
Tulos-, seuranta ja tilastojen ja mittaritietojen kokoaminen
(AK, HP, TP, TP/toimipisteet)

Elinikäinen oppija
Työelämä
Yhteiskunta

Parantaminen ja kehittäminen

Arviointi
- Toimintajärjestelmän arviointi (JoRy)

-

Laatu-/toimintapolitiikan linjausteen päivittäminen tai
uudistaminen

-

Toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelmat ja
kehittämishankkeet

-

Palautejärjestelmien kehittämissuunnitelmat ja –hankkeet

-

Tuloksellisuuden mittareiden ja tilastojen kehittäminen ja
parantaminen

-

Poikkeamien ja reklamaatioiden korjaavat toimenpiteiden ja
toteuttaminen (vastuu ko. toiminnasta vastaavilla)

-

Johdon katselmukset
Toimintajärjestelmän arviointi OKM:n kriteereillä
Toimintajärjestelmän ulkoinen arviointi / sertifiointi

- Palautejärjestelmien arviointi
-

Palautejärjestelmän toimivuuden / vastausmäärien seuranta ja arviointi
Poikkeaminen ja reklamaatioiden määrien ja jatkotoimenpiteiden seuranta
(johto, tvk, AK, AV, HP, TP)

- Tuloksellisuusmittareiden ja tilastojen arviointi
-

Tuloksellisuusmittareiden ja tilastojen käytön ja käytettävyyden arviointi
(johto, AK, AV, HP, TP)

Aluevaikuttavuus: Laatu- ja arviointitoiminta (Laatupalvelut)
Palautejärjestelmät

Ammatillinen peruskoulutus
-

ALKU-, VÄLI- ja PÄÄTTÖ-kyselyt (uudistettu 2013)
Sijoittumiskysely (Lapin ELY, sisältyy PÄÄTTÖ-kyselyyn)
ASKEL-kyselyt: (ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat)
-

-

ASKEL maahanmuuttajalle -kysely
ASKEL erityisopiskelijalle - kysely
ASKEL AmmattiStartti – kysely

Opintojaksopalalute

Näyttötutkinnot (aikuiskoulutus)
- OPAL ja AIPAL-kyselyt

Oppisopimuskoulutus
- SopimusPRO
Henkilöstö
- Työolobarometeri (AMKE TOB)
Yleispalaute – reklamaatiojärjestelmä

Aluevaikuttavuus: Laatu- ja arviointitoiminta (Laatupalvelut)
Opiskelijoiden ja henkilöstön osallistaminen
Opiskelijaraatitoiminta
-

osa toimintajärjestelmää
jokaisessa toimipisteessä oma opiskelijaraati
kokoontuvat toimipisteittäin 4 kertaa lukuvuodessa
jokainen opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan edustajan raatiin
mukana ”kuulolla” toimipistejohtaja sekä sihteerinä toimipisteen ”laatu- ja
arviointiyhteyshenkilö”
vapaamuotoinen kokoontuminen, josta laaditaan muistio,
opiskelijat kertovat kuulumisia miten menee, ryhmän opiskelijaedustaja tuo ryhmästä
kuulumisia
keskustellaan mielen päällä olevista asioista (mikä on mennyt hyvin, missä on ongelmia)
keskustellaan myös palautekyselyjen tuloksista
käydään läpi myös edellisessä raadin kokoontumisessa sovitut asiat ja johto esittelee,
miten niissä on edetty
sovitaan yhdessä toimipisteen johdon kanssa, mitä ja miten edetään, mitä asioita
päätetään muuttaa / korjata jne.

Henkilöstöraatitoiminta
-

(toiminta käynnistymässä syksyllä 2013, mallinna opiskelijaraatitoiminta)

sama periaate kuin opiskelijaraadeissa (käsiteltävät asiat ja asioiden käsittely)
yksi REDU:n raati kokoontuu 4 kertaa vuodessa
jokaisesta toimipisteestä henkilöstön edustaja
edustaja ei saa olla toimipistejohtaja eikä myöskään YT:ssä tai Työsuojelutoimikunnassa
toimiva
sovitaan yhdessä REDU:n johdon kanssa, mitä asioita mitä ja miten edetään, mitä
asioita päätetään muuttaa / korjata, mitä on aihetta viedä eteenpäin esim YT:n

2. Opiskelijaraati
AIKO Opiskelijapalauteprosessikuvaus

AIKO Palautekoonnit

VÄLI-kysely
27.1.-14.2.

Opiskelijaraatien syksyn Oppimistulostiedot
koonti
3. Opiskelijaraati
Kouluterveyskyselyn Tilinpäätös, Tulos- ja
tulokset
tavoitemittarit
1. Opiskelijaraati

NUKO Opiskelijapalauteprosessikuvaus
ALKU-kysely
23.9.-11.10.
Tiimin
tavoitteet
ja tehtävät
Arviointi vuosikello

11
10
9
8

12 1

2
3
4

7 6

PÄÄTTÖ-kysely
31.3.-18.4. (myös non-stop)
ASKEL -kyselyt

5

Oppimistulostiedot
4. Opiskelijaraati
Opiskelijaraatien kevään
koonti

AIPAL- ja OPALpalautteet pyörivät nonstoppina ympäri vuoden

Arvioinnin
vuosikello
lv. 2013-2014
läpinäkyvyys
viestintä
dokumentointi

ROKKI
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän intranet
”Pääsivusto” – intranet ja toimintakäsikirja

ROKKI
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän intranet
”Työryhmäsivustot” – työryhmien ”sähköinen työpöytä”

Työryhmäsivustot:
Johdon tiimit
Aluevaikuttavuuden tiimit
Ammattikoulutuksen tiimit ja
työryhmät
Aikuiskoulutuksen toimijat
Henkilöstöpalvelujen tiimit
Talouspalvelujen tiimit
Kiinteistöpalvelujen tiimit
Jne..

