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1.  ARVIOINTIEN KANSALLINEN OHJAUS JA KEHITTÄMISSUUNTA 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta se-
kä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Koulutuksen järjestäjien arviointivelvoite 
on sisällytetty lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998), kuntalaki (L365/1995) vel-
voittaa myös kuntayhtymiä arvioimaan omaa toimintaansa. Paikallisten arviointien toteut-
tamistavat ovat koulutuksen järjestäjien vastuulla – yhtenäisiä järjestäjiä velvoittavia arvi-
ointimalleja ja mittareita ei ole. Arvioinnilta edellytetään systemaattisuutta, kattavuutta ja 
hyödyllisyyttä. Arviointia koskevissa tavoitteissa painotetaan oppimisen ja oppimisedelly-
tysten arviointia ja arvioinnin kohdistamista koko oppimisympäristöön.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuo-
sille 2011–2016 (KESU) koulutuksen arviointi nostetaan vahvasti esille.  
”Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa siten, että kaikilla ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamis-
ta tukeva järjestelmä. Kehitetään systemaattinen menettely ja tukimuodot laatutyön eri vaiheessa 
olevien koulutuksen järjestäjien kannustamiseksi laadun jatkuvaan parantamiseen. Kehitetään 
työpaikoilla ja – pajoilla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä 
ja menettelyitä.” 
 
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 -2020 linjaa kokonaisvaltaisesti laadunhal-
lintaa. Laadunhallinta tulee olla systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijata-
soilla ja kaikissa koulutusmuodoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää erilaisille kou-
lutuksen järjestäjille soveltuvan laadunhallinnan jatkuvaa parantamista tukevan laadunhal-
lintajärjestelmien auditointiprosessin ja kriteeristön. 
 
Koulutuksen arviointineuvosto on perustettu vuonna 2003, ja se toimii koulutuksen arvi-
oinnin asiantuntijaelimenä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä. Arviointineuvoston 
toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen koulutuksen arvioinnista 1061/2009 
(10.12.2009). Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu arviointineuvostoon neljäksi vuodeksi 
kerrallaan enintään 14 jäsentä. Neuvoston kokoonpanossa on edustettuina opetushallinto, 
koulutuksen järjestäjät, opetustoimen henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämä. Arviointineu-
voston keskeisiä tehtäviä ovat: 
 

1. avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuk-
sen arviointia koskevissa asioissa  

2. järjestää koulutukseen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä ulkopuolisia ar-
viointeja  

3. kehittää koulutuksen ulkopuolista arviointia  

4. osallistua kansainväliseen arviointitoimintaa koskevaan yhteistyöhön 
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KESUn 2011- 2016 ohjelmakaudella perustetaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 
joka kootaan Koulutuksen arviointineuvostosta, Korkeakoulujen arviointineuvostosta ja 
Opetushallituksen arviointia koskevista toiminnoista. Arviointikeskus aloittaa toiminnan 
1.5.2014.  Koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin painopisteitä vuosina 2012 – 2015 ovat 
koulutuksen 

- tasa-arvon toteutuminen 
- tuottavuus ja taloudellisuus  
- hyvinvointi-, työllisyys- ja kilpailukykyvaikutukset 

 
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen tehtävänä on tukea koulutuksen jär-
jestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä sekä kannustaa toiminnan ja tulosten laadun jat-
kuvaan parantamiseen kohti erinomaisuutta. Suosituksen viitekehyksenä on yleinen eu-
rooppalainen laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehys (CQAF), joka korostaa 
laadun jatkuvaa parantamista.(Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus, OPH 
2008)   
 
 

1.1 Mitä tuloksellisuusrahoituksessa arvioidaan? 

 
Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan 
määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa hallituksen esityksen (HE88/2005) 
mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan porrastaminen toiminnan tulokselli-
suuden perusteella on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetulla asetuk-
sella. Vuonna 2011 uudistetun tuloksellisuusrahoituksen tavoitteena on tukea koulutuksen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamista sekä kannustaa koulutuksen järjestäjiä pitkäjäntei-
seen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
uudistus siirtyy vuoteen 2017, jolloin tuloksellisuuden perustana oleviin mittareihin tulee 
täsmennyksiä. 
 
KESU vuosille 2011–2016 linjaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta seuraavasti: 
”Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan palkitsemaan koulutuksen laadusta ja laa-
dun parantamisesta. Tavoitteena on tukea nykyistä paremmin koko ikäluokan kouluttamis-
ta, koulutuksen läpäisyn parantamista, nopeampaa siirtymistä työelämään ja aiemmin opi-
tun tunnustamista. Rahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjälle.” 
 
Aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari on yhdistetty yh-
deksi vaikuttavuusmittarin kokonaisuudeksi (painoarvo 90 %). Henkilöstömittareilla ar-
vioidaan tuloksellisuutta opettajakunnan muodollisen kelpoisuuden (painoarvo 7 %) ja 
henkilöstön kehittämiseen kohdennettujen voimavarojen näkökulmasta (painoarvo 3 %).  
 
Koulutuksen järjestäjän ammatillisen koulutuksen yksikköhintaan sisältyvä tulosrahoi-
tusporrastus perustuu tulosindeksiin, joka on yhdistetty edellä mainituista tuloksellisuu-
den arviointialueiden mittareista. Mitä suurempi mittarin arvo on, sitä parempaa tulokselli-
suutta se järjestäjälle osoittaa. Kaikkien tulosrahoituksen piirissä olevien koulutuksen jär-
jestäjien yksikköhinnasta vähennetään ensin kolmea prosenttia vastaava euromäärä. Tu-
loksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennas-
sa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä. Uudistuneessa tulosrahoituksessa huomioi-
daan kaikki opiskelijat ja heidän sijoittumisensa (eli perusjoukkona ovat kunkin koulutuk-
sen järjestäjän opiskelijat syyskuun laskentapäivänä, taustamuuttujana on aloituslukukau-
si, määräajassa valmistuneet korkein taustamuuttuja). 
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Kuntayhtymän strategian mukaisesti ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksesta 
vuosittain saatavaa lisärahoitusta käytetään mm. henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvoin-
tia tukeviin toimenpiteisiin ja henkilöstön kehittämishankkeiden omavastuuosuuksiin. 
 
Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusehtoisessa koulutuksessa tulosrahoitus määräy-
tyy suoritettujen tutkintojen ja opiskelijatyöpäivien määrien mukaisesti. 
 

1.2 Arviointi osana kuntayhtymän strategiaa ja kehittämistoimintaa 

JEDUn Laatustrategia 
JEDUn tavoitteena on olla koulutuksen laatumittareilla maamme kärjessä vuoden 2015 
loppuun mennessä. Laatustrategian tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet kun-
tayhtymän toiminnan laadunhallinnalle. Laadunhallinta sisältää laadun ohjauksen, johta-
misen, varmistamisen ja kehittämisen. Laadunhallinta on kiinteä osa kuntayhtymän toimin-
taa, jolla varmistetaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan amma-
tillisen koulutuksen jatkuvaa parantamista.  
 
Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta katsottuna toiminnan arvioinnin tavoitteena on ko-
konaisuudessaan tuottaa entistä paremmin tietoa koulutuksen kehittämisen ja päätöksen-
teon pohjaksi. Tämä tukee opiskelijoiden oppimista, alueen elinkeinoelämän kehittämistä, 
henkilöstön työtä ja ammattiopistojen kehittämistä. 
 
JEDUn strategiassa vuosille 2014–2016 on esitetty seuraavat toimenpiteet kuntayh-
tymän arvioinnin kehittämiseksi:  
Kuntayhtymässä tehdään säännöllisesti itsearviointia, joka koskee yhtymävaltuuston aset-
tamia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tuloksia. Osavuosikatsaukset esitetään 
toukokuussa ja lokakuussa. Vuosiraportteina ovat kuntayhtymän toimintakertomus ja hen-
kilöstötilinpäätös.  
Koulutuskuntayhtymä osallistuu Koulutuksen arviointineuvoston koordinoimiin valtakunnal-
lisiin arviointeihin.  
 
Vuoden 2012 lopussa käyttöönotetun sähköisen toimintajärjestelmän SILLAn rakentamis-
ta jatketaan vuonna 2014. Järjestelmään sisältyvät kuvaukset ydin- ja tukiprosesseista ja 
niiden kehittämistä tukevat toimintamallit. Siihen sisältyy myös toiminnan ja tulosten arvi-
ointijärjestelmä ja suunnitelma, joihin sisältyvät kaikki keskeiset arviointia koskevat strate-
giset tavoitteet, periaatteet ja ohjeet sekä arviointien aikataulut ja vastuut.  
 
Vuoden 2014 aikana valmistaudutaan kuntayhtymän itsearviointiin ja mahdolliseen ulkoi-
seen arviointiin vuonna 2015.  
 

1.3 Arviointisuunnitelman tarkoitus ja arviointia tukevia toimenpiteitä JEDUssa 

JEDUn arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelman tarkoitus on tuottaa tietoa ammattiopis-
toille määritetyn koulutustehtävän onnistumisesta sekä suunnittelun että kehittämisen tu-
eksi. Arvioinnin tulee siten tuottaa tietoa toiminnan tuloksellisuudesta (vaikuttavuudesta, 
tehokkuudesta ja taloudellisuudesta) ja laadukkuudesta.  
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Arviointisuunnitelma edistää arviointiin perustuvan johtamisen toteutumista ammattiopis-
toissa. Suunnitelma ohjaa tiedon keräämisen ohella tulosten analysointiin, tulkintaan, joh-
topäätösten tekoon sekä kehittämistoimenpiteiden valintaan ja seurantaan. 
 
Arviointisuunnitelma koskee kaikkea Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle myönnetystä 
koulutuksen järjestämisluvassa mainittua JEDUn toteuttamaa koulutusta: ammatillista pe-
ruskoulutusta, ohjaavaa ja valmistavaa, valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta, maa-
hanmuuttajakoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi 
arviointisuunnitelmaa sovelletaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä. 
 
Kuntayhtymässä arviointi on  

- ennakoivaa (tulevaisuutta arvioivaa) 
- prosessin aikaista (tapahtuman aikaista) 
- saavutettujen tulosten arviointia  

 
Kuntayhtymän toimintaa kehitetään niin, että avainprosesseille määritellään vastuutahot. 
Prosessien omistajuudella saadaan toimiva jatkuvan parantamisen kokonaisuus. Strategi-
set valinnat linjataan arviointituloksista tehtyihin analyyseihin ja johtopäätöksiin. Tämän 
myötä ne tulevat näkyviksi talous- ja toimintasuunnitelmissa sekä niistä laadituissa toimin-
taohjelmissa. 
JEDUn arviointia ohjaava keskeinen periaate on kehittyvä arviointi, jonka perustana on 
EFQM (Euroopan laatupalkinto) –malli. 
 
 
 
2. LAADUNHALLINNAN JA ARVIOINNIN NYKYTILA JOKILAAKSOJEN KOULUTUS-
KUNTAYHTYMÄSSÄ 
 
Kuntayhtymän laadunhallinnan perusrakenne muodostuu EFQM – mallin erinomaisuuden 
piirteistä sekä työelämän ja sidosryhmien näkemyksistä ammatillisesta koulutuksesta par-
haimmillaan CQAF – viitekehyksessä. Eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys 
(CQAF= Common Quality Assurance Framework) perustuu jatkuvaan oppimiseen ja toi-
minnan systemaattiseen kehittämiseen. 

 
JEDUstrategia, joka on kuntayhtymän keskeisin 
toimintaa ohjaava asiakirja, sisältää toiminta- ja 
taloussuunnitelman, jotka päivitetään vuosittain.  
Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää toiminnal-
liset ja taloudelliset tavoitteet ja talousarvion.  
 
 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymästrategiassa toiminnan strategiset tavoitteet 
on jaoteltu Euroopan laatupalkinnon (EFQM) ja tasapainotetun mittariston (BSC) mukai-
sesti. Arviointisuunnitelman lopussa olevassa liitteessä 1 on lueteltu EFQM:n mukaiset 
arviointialueet (1-9) ja niitä vastaavat BSC:n tulosalueet. 
 
Toimintamalli perustuu siihen, että arviointi on keskeinen osa koko organisaation kehittä-
mistyötä oppivan organisaation ja jatkuvan parantamisen periaatteella. JEDUn jatkuvan 
parantamisen toimintamallin avulla koordinoidaan, johdetaan ja kehitetään organisaation 
toimintoja ja luodaan edellytykset jatkuvaan parantamiseen sekä kilpailukykyiselle, alue-
vaikuttavalle, tehokkaalle ja laadukkaalle toiminnalle. 

Laadunvarmistuksen yhteinen 
viitekehys (CQAF) 

• suunnittelu 
• toteuttaminen 
• arviointi 
• palaute- ja muutosmenettelyt 
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Taustaa laadunhallinnan ja arviointijärjestelmän rakentamiseen 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2012. Molemmissa kun-
tayhtymissä on tehty pitkään laadunhallinta- ja arviointityötä ja molemmat ovat osallistu-
neet Koulutuksen arviointineuvoston järjestämiin kansallisiin itsearviointeihin. 
 
Q Master (Ammatillisen koulutuksen laadunarvioinnin ja kehittämisosaamisen koulutusoh-
jelma 25 op) koulutus alkoi vuoden 2012 lopussa ja siihen osallistuu osa laatutyöryhmän 
jäsenistä.  Marraskuun lopussa 2012 alkoi Opetushallituksen ohjaama Oppimistulosten 
arviointi osaksi laadunhallintaa –koulutus (3 op), johon osallistui 25 opettajaa.  Helmikuus-
sa 2013 toteutui koulutuksen kolmas lähipäivä.  
 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä on tehty järjestelmällistä laadunhallinta- ja arvi-
ointityötä vuodesta 2001. Vuonna 2004 tehtiin kuntayhtymän ensimmäinen laajamittainen 
koko toiminnan itsearviointi johon osallistui laaja joukko yhtymän henkilökuntaa. Oppilai-
tosten prosessikuvaukset, jotka kuvattiin CAF/EFQM  –mallien mukaisesti saatiin myös 
valmiiksi vuoden päättyessä. Kuntayhtymän prosesseja on tarkistettu useaan kertaan 
vuosien 2004 – 2010 aikana. Kuntayhtymä on osallistunut vuosina 2004, 2006 ja 2008 
Opetushallituksen järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Vuosina 
2004 ja 2006 yhtymä on edennyt kilpailussa loppusuoralle kuuden parhaan koulutuksen 
järjestäjän joukkoon. Useat koulutusalat ovat osallistuneet Opetushallituksen koordi-
noimiin ammattiosaamisen näyttöjen oppimistulosten arviointeihin. Kaikissa perustutkin-
noissa on tehty ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointeja (laajennetun työssäoppi-
mis-hankkeen aikana vuosina 2009 -2012). 
 
Kuntayhtymä on koordinoinut KAMoon VEVO -hanketta, jossa on tehty vertaisarviointi-
käyntejä ammatillisen koulutuksen kohteisiin eri Euroopan maissa. Hanketta on toteutettu 
vuosina 2007 – 2012. Hankkeen aikana kehitettiin vertaisarviointikriteeristö henkilöstöjoh-
tamisen ja työelämäyhteistyön osa-alueille, joita myös testattiin useassa kohteessa. 
 
Siika-Pyhäjokilalueen koulutuskuntayhtymässä ei ole tehty toimintojen itsearviointeja. Op-
pilaitosten prosessikuvauksia on tehty liittyen lähinnä opetuksen tukiprosesseihin. Kunta-
yhtymä on ollut mukana KAMin koordinoimassa KAMoon VEVO – hankkeessa ja partneri-
na työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarvioinneissa. 
 
 
 
 
3. MITÄ JA MITEN ARVIOIDAAN? 
 
Kuntayhtymän perustehtävänä on, että koulutus tuottaa riittävästi ammattitaitoisia osaajia 
ja yrittäjiä toiminta-alueemme uudistuvalle elinkeinotoiminnalle. Ammattiin valmistuvat 
opiskelijat tuntevat työelämässä vaadittavat perustiedot - ja taidot. Ammatillinen koulutus 
ja kasvatus tukevat ammatillisten ja yhteiskunnallisten valmiuksien kehittymistä. Koulutus-
kuntayhtymä järjestää ja organisoi oman toimintansa siten, että yhtymän järjestämä koulu-
tus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadu-
kasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa.  
 
Arviointitietoa toiminnasta kerätään systemaattisesti monilla eri menetelmillä. JEDUn toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty toimintatavoitteet (strategiset tavoitteet), joi-
hin on huomioitu ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen perustana ole-
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vat mittarit. Strategiassa olevien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi koulutuksen järjestäjän 
eri osa-alueiden suunnitelmissa ja strategioissa on esitetty keskeisten koulutusprosessien 
tavoitteiden seurantaa varten mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden toteutumista ja 
prosessien kehittymistä. Prosessien tavoitteet painottuvat määrällisiin lukuihin.  
 
Kuntayhtymä kerää palautetta säännöllisesti henkilöstöltä, opiskelijoilta sekä työelämältä. 
Kyselyt tehdään ISKUT (koulutuksen järjestäjien yhteinen portaali) – ryhmän yhteisesti 
sovituilla mittareilla. Näiden lisäksi kuntayhtymä on mukana AMKE:n toiminnan ja talouden 
tulosportaalissa.  
 
Kuntayhtymässä tehdään teema-arviointeja vuosittain ja arviointien painopisteet vuosina 
2014 – 2016 ovat seuraavat: 
 

- Johtajuus 
- Strategiat 
- Pedagoginen toiminta 
- Työelämälähtöisyys 
- Hanketoiminnan tuki koulutuksen ja opetuksen kehittämiselle 
- Laatutyö ja toimintojen yhtenäisyys  
- Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 

 
JEDU on Laatusampo- hankkeessa (laatustrategian toimeenpanoa tukeva verkostohanke, 
jota koordinoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), jossa suunnitellaan OPH:n laatukritee-
rien testausta keväällä 2014. 
 
 
Arvointimenetelmien valinta 
 
Arviointikohteen valinnan yhteydessä valitaan myös arviointimenetelmiä, joita ovat mm. 

- itsearviointi, sisäinen auditointi, ulkoinen auditointi  
- teemahaastattelu 
- vertaisarviointi, näyttöön perustuva arviointi, reflektiivinen arviointi 

 
Kuntayhtymän tekemät itsearvioinnit pohjautuvat EFQM – malliin ja toiminnan arviointi 
painottuu kuvausten laadintaan, nykytilan arviointeihin ja arviointien kehittämistoimenpitei-
siin sekä mahdollisiin pisteytyksiin .  
 
Hitsaajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon, perustutkinnon ohessa suoritettuun IW-
hitsaajan pätevyyteen ja levyseppähitsaajan hitsausosioon valmistavassa koulutuksessa 
suoritetaan ulkopuolinen auditointi vähintään kolmen vuoden välein. Jokaisen ulkopuoli-
sen auditoinnin välillä suoritetaan sisäinen auditointi hitsauskoordinaattorin toimesta. Audi-
toinnissa käytetään avuksi EWF/SHY-lomaketta.  
 
Haapajärven ammattiopiston navetan toimintajärjestelmä on laadittu ISO 9001 standardin 
mukaisesti. Navetan toimintajärjestelmä on osa Valion maanlaajuisesta ohjeistuksesta 
toimivaksi maatilan laatukäsikirjaksi. Navetan henkilökunta päivittää, ylläpitää ja seuraa 
jatkuvasti toimintajärjestelmään kuuluvia tapahtumia ja Valion neuvonta seuraa ja tukee 
toimintaa. 
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4.KUNTAYHTYMÄN KESKEISTEN TOIMINTOJEN PALAUTE- JA ARVIOINTIJÄRJES-
TELMÄ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Kuvio 2:Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän palaute- ja arviointijärjestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOKONAISVALTAINEN 
ARVIOINTI 

 
Itsearviointi 

Vertaisarviointi 
Ulkoinen auditointi 
Sisäinen arviointi 

Laatupalkinnot 

HENKILÖSTÖ 
Kehityskeskustelut 
Henkilöstökyselyt 
Osaamiskartoitukset 
BSC –Tuloskortti 
Pedagoginen johtajuus 
OPH:n tulosrahoitus 
AMKE:n tulosportaali 

ASIAKAS 
Nuorten koulutus 
Ai-
kuis/oppisopimuskoulut
us 
Ulkoiset asiakkaat 
Työelämä 
Muut sidosryhmät 

 
TALOUS 

Talousarvio, osavuosi-
katsaukset ja tilinpää-
tös 
 
OPH.n tulosrahoitus 
 
AMKE:n tulosportaali 

PROSESSIT 
Sijoittuminen 
OPH:n tulosrahoitus 
AMKE:n tulosportaali 
JEDUn toiminnallisten 
tavoitteiden mittaris-
to (BSC ja EFQM rin-
nakkain) 

SUUNNITTELU TOTEUTUS 

PALAUTE JA 
ARVIOINTI 

MUUTOS- 
MENETTELYT 
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4.1 Kuntayhtymän keskeisiä opetukseen liittyviä prosesseja ja niiden arviointi 

 
Seuraavan sivun kuvassa on kuntayhtymän keskeisiä opetusta tukevia prosesseja, joille 
asetetaan vuosittain tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet kuntayhtymän strategiassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4.2 Opiskelijoiden antama palaute opiskelun eri vaiheessa 

 
Tulo- olo ja päättökyselyt 
JEDU on mukana OPIX (entinen ISKUT) – verkostossa, jonka mukaisesti tehdään kaikille 
aloittaville opiskelijoille tulokysely lokakuussa. Toisen vuoden opiskelijoille olokysely teh-
dään helmikuussa ja päättävien luokkien opiskelijoille opiskelun päättyessä. Kyselyjen 
tulosten kokoamisesta vastaa Multiprimuksen pääkäyttäjä. 
 
Opetussuunnitelman kehittämistyö vaatii taustakseen toiminnan arviointia, jota tehdään 
mm. opiskelijan itsearviointina opintojaksopalautteen avulla. Opintojaksoja ja opintokoko-
naisuuksia arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. 

Keskeisiä  
opetusta  
tukevia 

prosesseja 

 
 

Opinto-ohjaus 
Opiskelijahuolto 

 

 
 

Kansainvälisyys 

 
 

Opetussuunnitel-
matyö 

 
Työelämän  

kehittämis- ja pal-
velutehtävä 

 
 

Tietohallinto 

 
 

Hanketoiminta 
 Näyttötutkinnot 

ammattiosaamisen 
näytöt 

muu osaamisen 
arviointi 

 

Oppimisympäristöt 
ja  

opetusmenetelmät 
verkko-opetus 

työssäoppiminen 
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Opettaja kerää joko suullista tai kirjallista palautetta opintojakson päätyttyä ja tällä arvioin-
nilla vaikutetaan opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen.  
 
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät palautekyselyt opiskelijoille ja  
opettajille  tehdään jokaisen työssäoppimisjakson jälkeen, työpaikkaohjaajien osalta pa-
lautteiden määrä sovitaan vuosittain. Kyselyt toteutetaan OPIX – verkostossa laaditun 
mallin pohjalta.  
 

4.3 Pedagoginen johtajuus osana arviointia 

JEDUn pedagoginen strategian tavoitteena on mahdollistaa yksilön kasvu ja kehittyminen 
vastuulliseksi jäseneksi ammattialallaan ja yhteiskunnassa. 
 
Vuonna 2012 vahvistettu Pedagoginen toimintaohje antaa suuntaviivat pedagogiselle toi-
minnalle JEDUssa. 
 
JEDUn strategiapäivillä kesällä 2012 on linjattu, että kuntayhtymässä otetaan käyttöön 
AMKE:n pedagogisen johtamisen verkostossa laadittu viitekehys pedagogiseen johtami-
seen. Sen mukaan pedagogista johtajuutta jaetaan useille eri tahoille, jotka on jaettu stra-
tegiseen johtoon, keskijohtoon ja lähiesimiestyöhön. 
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4.4 Laadullinen ennakointi osana laadunhallintaa  

Laadullinen ennakointi on kuntayhtymän strategiassa määritelty toiminto, jonka avulla kar-
toitetaan työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja varaudutaan tulevaisuuteen. Laadullisel-
la ennakoinnilla tuotetaan tietoa siitä, millaista osaamista työelämä tulevaisuudessa tarvit-
see ja miten tähän tarpeeseen voidaan koulutustarjontaa kehittämällä vastata. 
 
Kuntayhtymän ammattiopistojen koulutusohjelmavastaavat ja työelämäyhteistyötä tekevät 
opettajat suorittavat työelämähaastatteluita omilla koulutusaloillaan. Jokainen koulutusala-
vastaava haastattelee tärkeimmät työelämän yhteistyökumppaninsa ja tiedot tallennetaan 
tietokantaan.  
 
Kuntayhtymällä on käytössä tietokantapohjainen C&Q -ennakointijärjestelmä. Vuoden 
2014 aikana keskeiset tietokannassa olevat tiedot siirretään opiskelijahallintojärjestel-
mään, jolloin käyttäjät pystyvät helpommin saamaan tietoja työelämän tarpeista. Tieto-
kannan tietoja ylläpidetään päivityshaastatteluilla, joita suoritetaan kahden vuoden välein. 
 
Tietokannasta saatujen raporttien perusteella pystytään selvittämään mitä osaamista eri 
työtehtävissä eri toimialoilla tarvitaan, saadaan tietoa opetuksen kehittämiseen (opetus-
suunnitelmat), saadaan tietoa koulutustarpeista (lyhytkoulutukset ja tutkintoon johtavat 
koulutukset) ja rekrytointitarpeista. 
 

4.5 Oppimistulosten arvioinnit osaksi laadunhallintaa 

Vuodesta 2007 alkaen Opetushallitus on kerännyt koulutuksen järjestäjiltä tietoa 
ammattiosaamisen näytöistä. Kansallisen tiedon keräämisen tavoitteena on tuottaa 
valtakunnallista tietoa koulutuksen laadusta ja tuloksista sekä koulutuksen 
vaikuttavuudesta.  Lähtökohtana on ollut, että erillisiä kansallisia tehtäviä tai muuta 
vaikuttavuuden arviointia ei tehdä, vaan arviointitieto saadaan suoraan ammattiosaamisen 
näytöistä. 
 
JEDUssa koulutuksen järjestäjäkohtainen raportti käsitellään yksityiskohtaisesti 
kuntayhtymän lakisääteisessä ammattiosaamsien näyttöjen toimielimessä 
(arviointitoimikunta). Toimielimen tehtävän on kuntayhtymän ammattiosaamisen näyttöjen 
laadun varmennus, joten tutkintokohtaisessa raportissa esille tulevat näkökulmat 
vertailtuna kansalliseen keskiarvoon antavat mahdollisuuden seurata miten JEDU sijoittuu 
tuloksiin kansalliseen tasoon verrattuna.  
 
Koulutuksen järjestäjätason raportti käsitellään myös kuntayhtymän pedagogisessa 
tiimissä. Raportti annetaan tiedoksi ko. tutkintoa järjestävän ammattiopiston rehtorille ja 
osastolle. Se on myös luettavissa kuntayhtymän intrasta Sillasta.  
 
Kansallisesta raportista käsitellään toimielimessä pääkohdat ja mahdolliset suurimmat 
poikkeamat. Raportti annetaan tiedoksi em. tavalla. 
 
Kuntayhtymässä on laadittu toimintamalli oppimistulostietojen sekä muiden tahojen 
keräämien tietojen käsittelemiselle. Tässä mallissa kootaan puolivuosittain kuntayhtymän 
omasta opiskelijatietohallintajärjestelmästä sekä oppimistulos- ja muiden tahojen 
arviointitiedot yhteiseen raporttiin. Raportti käsitellään toimielimessä, johtoryhmässä, 
pedagogisessa tiimissä ja ammattiopistoissa sekä myös yhtymähallituksessa. Kootulla 
raportilla pyritään siihen että tieto ei ole sirpaleista vaan eri tahojen keräämä tieto ja saatu 
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palaute on luettavissa samasta lähteestä. Kootun raportin rakenne on vielä kehitteillä, 
mutta alustavana suunnitelmana on kuvata puolivuosittain tehdyt arviointiprosessit ja – 
menetelmät, saadut tulokset, arvioivat johtopäätökset ja kehittämisenkohteet. 
Ensimmäinen raportti on laadittu, esitelty ja käyty läpi eri tiimeissä syksyn 2013 aikana.  

 
4.6 Koulutuksen arviointineuvoston järjestämät kansalliset arvioinnit 

Jokaisella koulutuksen järjestäjällä on velvoite osallistua ulkopuoliseen toimintansa arvi-
ointiin. Koulutuksen arviointineuvosto vastaa yhdessä opetusministeriön kanssa koulutuk-
sen arvioinnista ja sen kehittämisestä ja toimii kansallisen koulutusjärjestelmän palaute-
mekanismina perus- ja lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa 
aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.  
 
Toukokuussa 2014 toimintansa aloittaa uusi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, joka 
koordinoi kansallisia arviointeja. Tiedossa ei vielä ole kansallisten arviointien tarkkoja aika-
tauluja eikä teema-alueita. 
 
 

4.7 Osallistuminen ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuihin 

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kokonaisuuteen sisältyvät ammatilli-
sen koulutuksen laatupalkinnot myönnetään vuosittain ammatillista koulutusta antaville 
koulutuksen järjestäjille tunnustuksena toiminnan, tulosten ja toiminnan jatkuvan kehittä-
misen laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. 
 
Laatupalkintojen myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja niihin perus-
tuvaan koulutuksen järjestäjän oman toiminnan arviointiin sekä ulkoiseen arviointiin.  
 
Kilpailussa sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristöä, jota täydennetään vuosittain 
valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman pohjalta 
määritellyillä erityisteemoilla. Laatupalkintokilpailu jatkuu myös lähivuosina, sen teemat 
ovat vielä avoinna. 
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5. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN AIKATAULU, ARVIOINTI 
JA KEHITTÄMINEN 
 
Kuntayhtymän toimintajärjestelmän viitekehykseksi on valittu EFQM -malli, jonka mukai-
sesti kuvataan toimintoja suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittämisvaiheissa. Strategi-
sessa suunnittelussa käytetään BSC- ja EFQM -mallien yhdistelmää. 
 

5.1 Arviointiaikataulut, vastuut ja tietojenkeruutavat JEDUSSA   

Arvioinnit linkitetään ja aikataulutetaan yhteen strategian laadintaprosessiin. Kuntayhty-
mässä päivitetään vuosittain seuraavat vuosisuunnitelmat: 
 
Liite 1: Vuosisuunnitelma/vuosikello toimintajärjestelmän rakentamisen etenemisestä JEDUlle 
Liite 2: Hallinnon ja arvioinnin vuosikello 
Liite 3: EFQM:n arviointialueet ja sitä vastaavat BSC:n tulosalueet, strategiset tavoitteet ja mittarit. 
Liite 4: Arvioinnit, raportit ja palautteet – vuosiaikataulu JEDUssa (mitä arvioidaan, kuka tekee, 
milloin, mistä dokumentit löytyvät, toimenpiteiden aikataulut)  
Liite 5: Aikuiskoulutuksen arviointisuunnitelma 
 

5.2 Arvioinnin vaikuttavuus, tulosten hyödyntäminen ja kehittämistoimenpiteet   

Kuntayhtymässä arviointien tulee johtaa toimintojen kehittymiseen. Kuntayhtymän ja am-
mattiopistojen arviointien tulokset hyödynnetään strategiaprosesseissa. Kehittämisehdo-
tukset tuodaan työyhteisöön keskustelujen pohjaksi, jolloin työyhteisö löytää oman asian-
tuntemuksensa avulla itse ratkaisuja ongelmiin tai kehittämiskohteisiin.  
 
Johdon tehtävänä on vastuuttaa, sitouttaa ja antaa resurssit kehittämistoimenpiteille. Ta-
voitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja opiskelijat, valmistuneiden opiskelijoiden parempi 
työllistyvyys ja opintojen keskeyttämisten väheneminen. 
 
Tulosten esittämisen yhteydessä vastuuhenkilöiden tulee esitellä myös tulosten tulkintaa 
ja analysointia. Tulkitut tulokset esitetään toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa, henkilös-
tökertomuksessa sekä erillisissä raporteissa. Keskeiset tulokset ja raportit ovat myös ku-
vattuina SILLAssa ja/tai kuntayhtymän www-sivuilla. 
 
 
 

 
14 



Liite 1  Vuosisuunnitelma  



 

Liite 2 Toiminnan arvioinnin ja suunnittelun vuosikello 
 
 

 



 

Liite 3  JEDU   STRATEGIAN SUUNNITTELUUN 2014- 2016 
 

EFQM arviointialueet BSC tulosalueet Strategiset tavoitteet Mittarit 
 

1. Johtajuus 
 
 

Vaikuttavuus 
 
 
Talous 

Toimiva johtajuus kaikilla johtamisen tasoilla  
Laadullisen ennakoinnin tulosten hyödyntäminen strategisessa 
suunnittelussa 
Vakaa taloustilanne 

ISKUT -henkilöstökysely 
HR –ohjelman tilasto 
Tilinpäätös  

2. Toimintaperiaatteet 
ja strategia 

Koulutuksen vaikut-
tavuus 
 
 
 
 
 
Yhteistoiminta 

Joustavat ja monipuoliset oppimismenetelmät ja toimivat oppimis-
ympäristöt 
Laadullisen ennakoinnin hyödyntäminen strategisessa suunnitte-
lussa 
Laadukas koulutus 
Oppisopimuksen loppuun saattaneiden työllistyminen ja läpäisyas-
te 
Kuntayhtymän sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 
(mm. tiedottaminen, oppilaskuntatoiminta, yhteistyö alueen lukioi-
den ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa) 
 

Opiskelijapalaute 
 
 
 
OPAL /AIPAL -palaute 
JEDU tilastot 
ISKUT- henkilöstökysely 
Tilasto tutkinnoittain (kaksois-,kolmois- yhdis-
telmätutkinnot) 
 

3. Henkilöstö Henkilöstön uudis-
tuminen ja työkyky,  
oppiminen ja kasvu 

80 % päätoimisista opettajista kelpoisia 
50 % näyttötutkintomestarin koulutus 
Systemaattinen henkilöstön tietämyksen ja osaamisen kehittämi-
nen, Kehityskeskustelujen toteutuminen vuosittain 100 % 
Työelämäjaksoille osallistuminen  

Henkilöstökertomus /HR tilasto 

4. Kumppanuudet ja 
resurssit 

Vaikuttavuus 
Talous ja resurssit 

Työllistymisen ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen 
Vakaa taloustilanne, kuntayhtymä rahoittaa itse toimintansa 
Omavaraisuusaste säilyy hyvänä 
Työelämän ja rakennerahastojen kehittämisprojektien projektikanta 
ja liikevaihto 

Tilinpäätös 
 
 
Projektilistaus 

5. Prosessit 
- koulutustarjonta 
- työelämän palvelu-
tehtävä  
- OPS -työ 
- kansainvälisyys 
- opinto-ohjaus ja 
opiskelijahuolto 
- työssäoppiminen, 

Rakenteet ja  proses-
sit 

koulutusalatarjonta vastaa alueen tarpeisiin 
 
Työelämän palvelutehtävään liittyvät tavoitteet (henkilösertifioinnit, 
myyntivolyymi) 
Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ajan tasalla 
Monipuoliset oppimisprosessit  
Opiskelijoiden ja henkilöstön kv-vaihtojen lisääminen 
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutumisen laatu 
Opiskelijat saavat  tieto- ja viestintätekniikka hyödyntävää opetusta 

Suoritetut tutkinnot (perustutkinnot, ammattitut-
kinnot, erikoistutkinnot) koulutusaloittain / vuosi 
 
Opiskelijapalautteet 
kv-vaihtojen määrä ja pituudet (5 % opiskelijat ja 
10 % hlöstö) 
Opiskelijapalautteet ja ops- tiedot 
 

 



 

ammattiosaamisen 
näytöt,  
- verkko-opetus 

ja ohjausta 

6. Asiakastulokset Koulutuksen vaikut-
tavuus 

Opetus- ja ohjausprosessissa onnistuminen: 
Opiskelijat saavuttavat OPSin mukaiset oppimistulokset 
Aikuisopiskelijan ammatillisen osaamisen lisääntyminen 
Opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita 

ISKUT päättökysely, työnantajakysely 
 
 
C&Q järjestelmä 

7. Henkilöstötulokset Henkilöstön uudis-
tuminen ja työkyky 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen 5 % kok.kust. 
Henkilöstöllä keskimäärin 5 koulutuspäivää /vuosi 
Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuu väh. 5 % henkilöstös-
tä 
Sairaslomien väheneminen 
Varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto 

Henkilöstön koulutuspäivät 
Henkilöstön osallistuminen kehittämishankkeisiin 
Henkilöstön koulutusvaatimusten täyttyminen 
Henkilöstön tyytyväisyys /henkilöstökysely 
Tulokset esitellään henkilöstökertomuksessa 

8. Yhteiskunnalliset 
tulokset 

Vaikuttavuus Toiminta tukee jäsenkuntien koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa sekä 
alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä 
Opiskelijoiden sijoittuminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueille 
 

Palautekysely jäsenkuntien edustajille 
Palautekysely elinkeinoelämälle 
Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu 
 

9. Keskeiset suoritus-
kykytulokset 

Vaikuttavuus 
Talous 

Työllistymisen ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen (90 % 
heti koulutuksen jälkeen, kaksi vuotta koulutuksesta 90 %) 
Ammatillisen lisä- ja oppisopimuskoulutuksen käyttöasteet 
JEDUn toteuttaman oppisopimuskoulutuksen määrä 
Työvoimapoliittisen koulutuksen myynti 
Opinto-ohjauksen toimenpiteet 
Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä jokaiselle koulutusalalle 
Opiskelun negatiivisten keskeyttämisten vähentäminen 
Keskeyttäneillä on jatkosuunnitelma 
monipuoliset mahdollisuudet näyttötutkintojen suorittamiseen 
Vakaa taloustilanne 
 
 

Perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen (työl-
listyminen, jatko-opiskelu) 
JEDU tilasto 
 
 
Läpäisyaste koulutusaloittain 
Opiskelijapaikkojen täyttöaste  
Keskeyttäneet perustutkintokoulutuksessa Kes-
keyttäneet oppisopimuskoulutuksessa 
JEDU tilasto 
Varsinaisen opetuksen kustannukset 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Liite 4 ARVIOINNIT, RAPORTIT JA PALAUTTEET -vuosiaikataulu JEDUssa 

AIHE VASTUUT  JEDU 
/YKSIKKÖ 

MILLOIN, kyselyt, 
mikä alusta 

DOKUMENTTI / 
MISTÄ LÖYTYY 

KOOSTEET 

TULOS-
TEN/PALAUTTEIDEN  

ESITTELY 

VASTUU KEHIT-
TÄMISTOIMEN-
PITEIDEN TO-

TEUTUKSESTA 

AIKATAULU 
TOIMENPI-

TEISTÄ 

1. Vuosikertomus / toimin-
takertomus 

Johtoryhmän jäse-
net/kehittämispalvelut 

Helmi-maaliskuu www-sivut, SILTA Koko hlöstö, Hallitus, Val-
tuusto, YT - komitea 

  

2. Osavuosikatsaukset  Johtoryhmän jäse-
net/kehittämispalvelut 

toukokuu, lokakuu SILTA koko hlöstö,Hallitus, Valtuus-
to, YT -komitea 

  

3. Henkilöstökertomus kehittämispalvelut  Helmi-maaliskuu www-sivut Koko henkilökunta, Hallitus, 
valtuusto, YT-komitea 

  

4. Arviointikertomus Tilintarkastus ltk Keväällä kerran vuo-
dessa 

SILTA Johtoryhmä   

5. Henkilöstökysely OPIX –ryhmä (ulkoinen) 
koonnit kehittämispalvelut 

Tammikuu, OPIX SILTA Koko henkilökunta   

6. Työnantajakysely Kehittämispalvelut  n. joka toinen vuosi 
tammi-helmikuu 

SILTA koko hlöstö   

7. Kysely aloittaville opiske-
lijoille (Tulokysely) 

Kehittämispalvelut  lokakuu, Webropol SILTA koko hlöstö   

8. Olokysely II vuoden opis-
kelijoille 

Kehittämispalvelut tammi-helmikuu, 
Webropol 

SILTA    

9. Päättökysely ennen val-
mistumista 

Kehittämispalvelut läpi vuoden Webropol SILTA    

10. TO+Näytöt eri osapuolil-
le kyselyt (opiskelijat, opet-
tajat, ohjaajat)  

Kehittämispalvelut läpi vuoden Webropol SILTA    

11. Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajat Ympäri vuoden ?  Johtoryhmä   

12. JEDU strategia Johtoryh-
mä/kehittämispalvelut 

Syksy www-sivut Koko henkilökunta   

13. Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuuskysely 

Henkilöstö- ja hallintojohta-
ja 

Joka toinen vuosi SILTA Koko Henkilökunta   

 

 



 
Liite 5 AIKUISKOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA 
 Mittari Raportointi Toimenpiteet 
Työvoimakoulutuksen asiakas-
palaute 

- Valtakunnallinen sähköinen pa-
lautejärjestelmä OPAL 
- Päättö ja välipalautteet kerätään 
työvoimakoulutuksista hankintaso-
pimuksen mukaisesti  

- Palauteiden lukumahdollisuus (tunnukset) 
pyydettäessä Työelämäpalvelut johtaja  
- Yhteenvetoraportit sähköpostilla työelämäpal-
velut -tiimin jäsenille 
- Yhteenvetoraportti osavuosikatsauksen yhtey-
dessä johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 
- Yhteenvetoraportti vuosikertomukseen 
- Tarvittaessa muu raportointi 
- Reaaliaikainen tieto aina saatavilla 

- Laatupoikkeamiin puututaan Työelä-
mäpalvelut-tiimin jäsenten kautta 

Ammatillisen lisäkoulutuksen 
asiakaspalaute 

- Valtakunnallinen sähköinen pa-
lautejärjestelmä ammatilliseen 
lisäkoulutukseen AIPAL 
 

- Palauteiden lukumahdollisuus (tunnukset) 
pyydettäessä Työelämäpalvelut johtaja 
- Yhteenvetoraportit sähköpostilla Työelämäpal-
velut-tiiimin jäsenille 
- Yhteenvetoraportti osavuosikatsauksen yhtey-
dessä johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 
- Yhteenvetoraportti vuosikertomukseen 
- Tarvittaessa muu raportointi 
- Reaaliaikainen tieto aina saatavilla 

- Laatupoikkeamiin puututaan Työelä-
mäpalvelut -tiimin jäsenten kautta 

Työvoimakoulutuksen myynti 
 
 
 
 

- Allekirjoitetut työvoimakoulutuk-
sen hankintasopimukset 
- Ennakointi (arvio myynnin kehit-
tymisestä) tarjous- ja kauppatilan-
teesta 

- Raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä 
johtoryhmälle ja yhtymähallinnolle 
- Tarvittaessa muu raportointi 

- Ammattiopistojen reagointi resurssi-
tarpeeseen 

Ammatillisen lisäkoulutuksen 
VOS-paikkojen täyttöaste 

- Työelämäpalvelut-tiimin resurssi-
jako 

- Opiskelijatyöpäivätoteutuma - Tarvittaessa resurssien uudelleen 
jako 
- Ammattiopistojen sisäiset resurssi-
siirrot (siirtoresurssi tulosalueen sisäl-
lä) 

Ammatti- ja erikoisammattitut-
kintojen määrä 

- Vuosittainen kysely toteutuneista 
osa- ja kokotutkinnoista 

- Raportointi osavuosi- ja vuosikertomuksessa 
johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 

- Opintojen ohjaus 

Näyttöperusteisen VOS-
perustutkintokoulutuksen tut-
kintojen määrä 

- Vuosittainen kysely toteutuneista 
osa- ja kokotutkinnoista 

- Raportointi osavuosi- ja vuosikertomuksessa 
johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 

- Opintojen ohjaus 

Oppisopimuksen lisäkoulutus-
paikkojen täyttöaste 

- Laskentapäivän seuranta - Raportointi osavuosi- ja vuosikertomuksessa 
johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 

- Markkinointi 

Oppisopimuksen perustutkinto-
sopimusten määrä 

- Laskentapäivän seuranta - Raportointi osavuosi- ja vuosikertomuksessa 
johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 

- Markkinointi 

Oppisopimusten läpäisyaste - Oppisopimuksen tilastot - Raportointi osavuosi- ja vuosikertomuksessa 
johtoryhmälle ja yhtymän hallinnolle 

- Opintojen ohjaus 

 



 
Näyttötutkintomestareiden 
osuus opetushenkilökunnasta 

- Ammattiopistojen tilastot - Raportointi vuosikertomuksessa johtoryhmälle 
ja yhtymän hallinnolle 

- Resurssit kouluttautumiseen 
- Työaikajärjestelyt koulutuksen mah-
dollistamiseksi 

Henkilöstökoulutuksen määrä 
työnantajille 

- Työelämäpalvelujen tilastot 
- Yhteishankinta 

- Raportointi vuosikertomuksessa johtoryhmälle 
ja yhtymän hallinnolle 

- Markkinointi 
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