
Poimintoja Spesian pyrkimyksistä ja toimista 
toimintakulttuurin vahvistamiseksi  

- Jotain hyvää mukaan vanhasta

- Jotain uutta yhdessä
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Spesian strategiatyön ja johdon katselmuksenvalmistelua varten:



Käytäntöjä, joista pidetään kiinni ja vahvistetaan edelleen 
strategiatyössä:

Kaikilla osallistujilla on yhteinen näkemys siitä, mikä strategia on ja miksi se tehdään

Valmistelu:

 Johto määrittelee raamit 

 Kootaan strategiatyön pohjaksi myös asiakkaiden ja henkilöstön merkitykselliseksi kokemia asioita

Strategian laadinta ja jalkautus:

 Strategia riittävän kokonaisvaltaiselle tasolle, niin, että kaikilla on yhteinen iso kuva kokonaisuudesta

 Strategiasta myös visuaalinen helppolukuinen arkiversio esim. huoneentaulu

 Strategiset tavoitteet on mahdollista muuttaa toimintasuunnitelmien/tuloskorttien/ toimintokohtaisten strategiakarttojen 
kautta konkreettisiksi toimenpiteiksi. Mahdollistaa strategian jalkautumisen toiminnan tasolle

 Kehittämistoimia on realistinen määrä

 Oikea kokoonpano tekemässä ja työskentelytapa sellainen joka mahdollistaa aidon osallistaminen

Seuranta ja arviointi:

 Strategian toteutumisen seuranta on aktiivista ja systemaattista ja ohjaa myös vaikutusten arviointiin

 Seurannan ja arvioinnin työvälineet mahdollisimman helppokäyttöisiä



Käytäntöjä, joista pidetään kiinni ja vahvistetaan edelleen johdon 
katselmuksessa:
Kaikilla johdon katselmukseen osallistuvilla on yhteinen näkemys siitä, mikä katselmus on ja miksi se toteutetaan:

On kiinteä osa toiminnanohjauksen kokonaisuutta ja parantamisen työkalu, joka nivoutuu kiinteästi  osaksi toimintasuunnitelmaa  
ja arjen työtä.

Valmistelu:

 Katselmuksen valmistelevat tulosvastuulliset johtajat. Sovittujen tulostietojen analysointia ja vaikutusten arviointia. Oleellisten 
kehittämiskohteiden esiintuonti

 Rohkeutta arvioida ja pohtia toteutumatta jääneitä tavoitteita tai heikentyneitä tuloksia

Katselmuksen toteutus:

 Kokoonpano katselmuksessa sellainen, että mukana johdon ohella eri toiminnoista käytännössä vastaavat

 Katselmustilanteessa mahdollisuus vuoropuheluun, kysymyksiin ja palautteen antamiseen (esim. learning-cafe)

 Sovitut kehittämispäätökset tehdään ja kirjataan konkreettisiksi( mahdollisuus toteuttaa ja kirjata)

Kehittämistoimien toteutus ja seuranta:

 Seurantalomake sellainen, että se vahvistaa ja tukee sovittujen toimien toteutusta ja mahdollistaa konkreettisen seurannan. Ohjaa 
myös vaikutusten arviointiin

 Sovitetut kehittämistoimet ovat strategian mukaisia,  toiminnan kannalta oleellisia ja jalkautuvat toimintasuunnitelmiin. 
Kehittämistoimia on realistinen määrä



Spesian laatuhankkeet 2018

Hankkeet tukevat eri näkökulmista Ammattiopisto Spesian laadunhallinnan käytäntöjen 

kehittämistä ja jatkuvaa parantamista, hyvien käytäntöjen jakamista verkostoissa sekä 

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten toteuttamista.

Ammattiopisto Spesian osahankkeiden tavoitteet ja toimet  on kuvattu tarkemmin kunkin 

hankkeen osahankekuvauksessa.

Laatua laivalla 2017 johto mukana, Laatua laineilla 2018 alueellinen laaturyhmä mukana



3.3.2015 Arvioinnista kehittämiseen

JOUSTAVA JA 

MONIPUOLINEN 

PALAUTEJÄRJESTELMÄ, 

JOKA PALVELEE ARJEN 

TYÖSSÄ

Mitä tietoa pitäisi kerätä?

Mitä tietoa halutaan? →

Kysymysten painotus, → hyöty

Laatujärjestelmä ei ole erillinen osa

arjen työstä

Yleiskyselyn hyödynnettävyys – painotukset

Täsmätiedon kerääminen → Yhteinen koonti

Tiedon hyödyntämisen ja palautejärjestelmien 

Kehittäminen:

• Kehitetään nopean palautteen keräämisen 

välineitä ja tapoja sekä palautteen hyödyntä-

misen tapoja

*(asiakaspalaute ”pikapalaute” )

*Jaksopalaute + itsearviointi

*Hankkeet: Laatua joka päivä! 

*Omien hyvien käytänteiden

kokoaminen

Nykytilan kartoitus:

*mistä tieto löytyy tällä hetkellä?

→ luodaan yhteinen kuva nykytilasta

*Tiedon jakaminen, Jäsentäminen

(työryhmäsivut, työryhmät)

Osallistaminen

*Kehitetään uusia muotoja 

osallistaa opiskelijat, henkilöstö

ja sidosryhmät

*Aloitteellisuus – resurssit

*Aikuiset rinnalla kulkijoita

*Oppilaskunta aktiivisesti mukana

*OHO-hanke
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Yksilölliset opintopolut

Validiasta mukaan, Palautejärjestelmän kehittäminen 



Tavoitteena joustava ja monipuolinen palautejärjestelmä, joka palvelee 

arjen työtä

Työskentelyperiaate → suunta ja toimet kohti tavoitetta 

22.10.2015

• Osallistaminen

• Nykytilan kuvaus

• Pikapalaute, 
taustatyöt

• Pikapalautteen 
pilotointi tehty

• Nykytilan 
kuvausluonnos

• Osallistamisen 
edistäminen

Jatkotyöskentelyt:

* Pikapalautteen 
vakiinnuttaminen ja 

käytännön 
jalostaminen

* Nykytilan 
kuvauksesta 
selkeämpään 

kokonaisuuteen 

* Osallistamisen 
tapojen 

vakiinnuttaminen



Pikapalautteen kysymykset:
Oppiminen ja ohjaus:
• Opintojeni tavoitteet ovat selkeät
• Hojks / Hops on toteutunut
• Opinnot jaksolla ovat (olleet) hyödyllisiä
• Yksilöllisyyteni huomioidaan opinnoissani
• Yhteistyö sujui opettajan ja muun ryhmän kanssa hyvin
Tukipalvelut:
• Olen saanut apua ohjaajalta / avustajalta?
Hyvinvointipalvelut:
• Saan hyvinvointipalveluiden ohjaajilta tukea ongelmatilanteissa
• Olen pystynyt osallistumaan oppilaskunnan toimintaan
• Olen ruokaillut lounaalla
• Asumiseni opiskelija-asuntolassa sujuu hyvin
Opiskelijan vastuunotto(tai oma rooli) ja motivaatio:
• Opiskelumotivaationi on hyvä
• Teen opinnoissa parhaani
• Olen saavuttanut opinnoille asettamani tavoitteet
Muuta asiat:
• Minua on kiusattu
• Kiusaamiseeni on puututtu
Loppuun ehkä yksi avoin kysymys______________________

Yleiskysely

Pikapalaute / jaksopalaute

Iso kysely
5/2016

Jatkuvan palautteen kanavat
• Palautelaatikot
• Jatkuva vuorovaikutus, keskustelut opiskelijan kanssa

Tai

Teemoittain paloiteltu toteutus pitkin vuotta

Oppiminen 
ja ohjaus

Tukipalvelut
Hyvinvointi-

palvelut

Opiskelijan 
rooli ja 

motivaatio

Muut asiat

Minnan täydennykset hyvinvoinnin osalta 22.9. 
kokouksessa

Opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta voisi kysyä

- Saan hyvinvointipalveluiden ohjaajilta tukea 
ongelmatilanteissa

- Asumiseni opiskelija-asuntolassa sujuu hyvin
- Olen ruokaillut lounaalla
- Oppimisympäristöni on 

tarkoituksenmukainen/hyvässä kunnossa
- Minua ei ole kiusattu
- Olen osallistunut opiskelijoiden kanssa 

järjestettyyn toimintaan ja kehittämiseen

Marsan / Aijan 22.9. lähettämä ehdotus 
ruokapalvelujen osalta:
- Kerro yksi hyvä asia ruokapalveluista,  panostamme 
siihen jatkossakin (tämän mallisena avokysymys)



5. Laaturyhmän toimintasuunnitelma (luonnos)



http://trc.utu.fi/embedded/kasikirja/static/img/indesign/3330.png


Laatutyön 2018
3 x Must

DoingTo Do Done

backlog

sprint

verify

Tärkeimmät 
näkymät 
Power Bi

Laadulle näkyvyyttä
Intraan ja ulkoisille 

sivuille 

Kyselyt käyttäjä-
ystävällisemmiksi

Lähdettiin reippaasti liikkeelle… 



Lannistuttiin… ja eksyttiinkin 

Liika on liikaa!



Laatutyön 2018
3 x Must

DoingTo Do Done

backlog

sprint

verify

Tärkeimmät 
näkymät 
Power Bi

Laadulle näkyvyyttä
Intraan ja ulkoisille 

sivuille 

Kyselyt käyttäjä-
ystävällisemmiksi

Ja taas jatkettiin syksyllä…

Tähän jatkan syksyn toteutuksesta …



Toimintaympäristö

Ennakointi, 
analysointi

Operatiivinen 
suunnittelu

Toteutuksen suunnittelu

Strateginen 
suunnittelu

Strategiset 
tavoitteet ja  

valinnat

Toimintajärjestelmä

Toteutus, toimintatavat

Bovalliuksesta mukaan, Strategisen johtamisen kokonaisuus

Strategia

Toimintakäsikirja

Prosessikuvaukset, työohjeet

Mittarit

Toiminnanohjauksen käytännöt
Esim. raportoinnit, arvioinnit

Asiakas-
tarpeet

Lainsäädäntö

Sidosryhmien 
odotukset

Dokumentit, järjestelmät

Tulossopimus

Toimintasuunnitelma-
tuloskortit

Talousarvio



Tästä lähdettiin purkamaan ja rakentamaan…



Ennakointi 
Pitkän matkan 

tavoitetilat

Vuosisuunnittelu Toteutus

Mihin pitää reagoida ?
• Toimintaympäristön 

analysointi
• Hiljaiset signaalit
• Alueet

Vinkkejä mitä voitaisiin  
tehdä kaverin kaa ?
• Sidosryhmät
• *kumppanit
• *verkostot

Mitä pitää tehdä ?
*Lainsäädäntö, normit, 
suositukset, ohjeet

Strategia:
*Tavoitetilat
*Strategiset hankkeet
*Vahvuudet /keinot
*toimenpiteet
*taloudelliset linjaukset

Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio/budjetti 

*Miten tehdään, että 
strategia toteutuu 
arjessa?

Tuloskortit:

*Alakohtaiset 
tavoitteet, 
toimenpiteet ja 
mittarit

Mitä tehdään ?
= prosessikartta ja 
prosessikuvaukset

Miten tehdään?
= ohjeet ja materiaalit 
intrassa,  jne.

Suunnittele
Tee

Arvioi
Paranna

Miten onnistuttiin? 
= arviointi & 
parantaminen

Ja mihin vaiheeseen on päästy nyt… (Luonnostelua jatkoa ajatellen)



Itsearviointi ja sisäinen vertaisarviointi

Itsearvioinnin ja sisäinen 
vertaisarvioinnin malli kehitettiin 
koulutuksen järjestäjän toimesta ja 
tarpeesta saada johdolle ajantasaista 
tietoa ammatillisen erityisopetuksen 
arjesta ja tilanteesta niin opettajien, 
ohjaajien kuin opiskelijoidenkin 
näkökulmasta. 

Pedagoginen johto valitsi kolme 
arviointialuetta: 

1) yksilölliset opintopolut, 

2) oppimisympäristöt, tilat ja laitteet 

3) työelämässä tapahtuva oppiminen. 

• Arviointi toi johdolle tarpeellista 
tietoa kehittämisen pohjaksi ja 
reformiin valmistautumista varten.

• Se myös mahdollisti tulosten vertailun 
niin toimialueilla kuin niiden välillä. 

• Opiskelijat kokivat myönteisenä sen, 
että heitä kuunneltiin ja he kokivat 
saavansa mahdollisuuden 
vaikuttamiseen. 

• Opettajat kokivat hyödylliseksi 
opiskelijoilta saamansa palautteen ja 
ideat sekä erittäin mielekkääksi 
yhteisen osaamisen ja hyvien 
käytäntöjen jakamisen päivän.  

”Pääsääntöisesti 

minun vahvuudet ja 
heikkoudet 

huomioidaan.”
-opiskelija-

”Omia vastauksia miettiessä tuli 

pohdittua asioita ja järjestettyä 
omia ajatuksia, huomaisin, että 

esim. osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustamien vaatii lisää 

huomiota” 
-opettaja-

Sisäisen vertaisarvioinnin käytännöt ja kokemukset käyttöön → OpitSpesian asuntoloissa käyttöön  



Tulostiedon koonnin vahvistaminen

• Strategian toteutumista kuvaavat mittarit ja 
tavoitearvot 

 organisaation tuloskortti

 säätiön ja ammattiopiston välinen 
tulossopimus

• Tasapainotettu mittaristo, Balanced
ScoreCard, BSC

• Tiedonkeruu: kyselyt, palautteet, arvioinnit

• AMEO-yhteistyö ja -vertailu

• Mittariston kehittäminen vuoden 2016 aikana 
(Tiedosta tehoa johtamiseen -hanke)

• Mittareiden ja tavoitteiden jalkauttaminen 
organisaation kaikille tasoille



Miten jatkuivat Spesiassa

• Toiminnanohjauksen kokonaisuus intraan, aloiksi esimiespäivässä kesäkuussa 
ja kasataan uudestaan

→ jatkuu lokakuussa toimintasuunnitelmissa 

• Sisäisen vertaisarvioinnin käytännöt Asuntolatoiminnan käyttöön

• Lisäksi laatutyön toimintasuunnitelmassa 

• →Power Bi Spesiaan



Uusi strategia valmistui –jatkuu toimintasuunnitelmatyönä

Ensin yhteinen käsitys …

Toimintasuunnitelma on:

Johdon ja lähiesimiesten työkalu oman vastuualueen vuositason suunnitteluun

Toimintasuunnitelman pakolliset osat: 

1. Strategiset tavoitetilat omalle tontille ”käännettynä” 

2. Mittarit toteutumisen seuraamiseen

Toimintasuunnitelmat muodostavat organisaation toiminnasta sisäkkäisen 
kokonaisuuden, jossa on sekä tasoja että aloja/toimintoja

Spesia-tason toimintasuunnitelmat tehdään loka-marraskuun aikana.



Spesian laaturyhmä järjestäytyi, tutustutiin ja 
innostuttiin, kuitenkin jalat maassa!

Minä olen……

Teen mielelläni….

…..on minulle helppoa

Miksi lähdin mukaan?
Mitä toivon 

laatutyöskentelyltä?
Minkälainen tiimi meistä 

tulee?
Miten loistamme yhdessä ja 

erikseen?



Järjestelmät ja 
tekninen tuki

Yhteistyötaidot 
ja rohkeus 

ottaa puheeksi

Tiedolla 
johtamisen 

tuki

Arviointi ja 
palautejärjest
elmiin liittyvä 

osaaminen

Viestintä 
uudelle 
levelille

Arjen 
tuntemus

Työn 
tavoite?

Milloin sanotaan, Miten ja kenelle
Alueiden, ihmisten tuntemus
Toimialueet edustettuina

Arjen tuntemus:
- Opetus, ohjaus
- Opintohallinta
- Opiskelijoiden kanssa suoraan työskentely

Palveluasenne
Taito kääntää arjen kielelle

Arviointi ja palaute osaaminen
- Vertaisarviointi
- Kyselyt

Palautteen helppous
Verkostot!
AMEO
Hankkeet
Pitkä kokemus laatutyöstä

Kokemus erilaisista toimintatavoista ja 
toisaalta avointa mieltä uusia ajatuksia

Hyvät käytännöt historiasta 
→ katse eteenpäin

Digitaidot
Järjestelmätaidot
Tilastoinnit

Isot tietovarastot →niiden 
hyödyntäminen

Yhteistyötaidot:
- Laaturyhmän sisällä
- Spesian henkilöstön ja 

opiskelijoiden kanssa
- Asioiden puheeksi ottaminen

Strateginen suunnittelu
Yhteyksien luominen
Eheyttäminen
Kokonaisuuksien hahmottaminen

Kehittämismyönteisyys

Muistiinpanoja Spesian laatutyöryhmän järjestäytymiskokouksesta 7.9.2018

Laaturyhmän osaamiset esiin !



Jatkuvat edelleen Spesiassa 2018 →

Toimintajärjestelmän
kehittämisen teemat ja toimet 2015-2017 ja yhdistymisen valmistelu 2017

(laadunhallinnan näkökulma)


