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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan arvot ovat vahvasti toimintamme perustana: välitämme, 
arvostamme ja uudistumme. Keudan sidosryhmät, henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet laajasti 
Keudan yhtymästrategian uudistamiseen. Keuda on vahva ja monipuolinen alueellinen verkostoituja ja 
vaikuttaja, joka on kasvanut opiskelijamäärältään suunnitelmallisen tasaisesti ja on nyt 6.-7. suurin 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Keuda tekee vaikuttavaa ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä 
ja kuntayhtymän strategiatyötä yhdessä omistajakuntien, alueen elinkeinoelämän, henkilöstön ja 
opiskelijoiden kanssa. Keuda on myös vahvasti mukana valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen 
kehittämisessä (mm. kokonaisvaltainen laadunhallinta, vertaisarviointi, HOKS-prosessi, työelämässä 
oppimisen prosessit, opiskelija- ja työelämäpalautekyselyt). 
Edellisen laatupalkintoraportin (vuonna 2014) jälkeen Keudassa on tehty mittavia kehittämistoimia 
kaikilla toiminta-alueilla. Keuda uudisti täysin organisaationsa vuoden 2017 alussa, jotta se tukee uuden 
ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista järjestämistä sekä taloudellista ja 
tehokasta toimintaa. Nykyinen organisaatio perustuu lähijohtamiseen ja tiimien autonomian lisäämiseen. 
Laadunhallinta on integroitu osaksi jokaisen keudalaisen arkityötä. Keudan yhteiset palvelut ovat vahvasti 
sitoutuneet tukemaan Keudan ydintoimintaa.  
Keudan opiskelijakunta Kuoma toimii aktiivisesti opiskelijoiden edustajana yhtymähallituksessa ja eri 
kehittämisryhmissä sekä edistää opiskelijoiden viihtymistä ja osallisuutta. Opiskelijapalautteiden tulokset 
ovat hyvällä tasolla. Keudan uuden strategian tavoitteena on, että Keuda on innostava opiskelupaikka, 
joten kehitämme edelleen opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Kumppanuusverkostotoiminta on keskeinen työelämäyhteyksien ja koulutuksen työelämälähtöisyyden 
kehittämisessä. Keudan uuden strategian tavoitteena on, että Keuda on ketterä kumppani, joten 
kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa edelleen laaja-alaisen koulutustarjontamme ja yksilöllisten 
polkujen mahdollisuuksia ja vastaamme näin entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. 
Henkilöstörekrytointi ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja organisaation 
tarpeeseen perustuvaa. Hyödynnämme henkilöstökoulutuksissa mahdollisimman laajasti oman 
organisaatiomme asiantuntemusta ja jaamme hyviä käytäntöjä. Keudan uuden strategian tavoitteena on, 
että Keuda on haluttu työpaikka, joten panostamme erityisesti henkilöstön osaamiseen ja 
työhyvinvointiin.  
Keuda on kuvannut keskeiset toimintaprosessit ja ydintoiminnan tiedonhallinnan kokonaisuuden 
sähköisiin järjestelmiin (IMS ja ARC). Keudalla on tasapainotettu mittaristo, arviointi- ja palautejärjestelmä 
ja tuloksille on asetettu tavoitetasot. Keskeiset tulokset ovat hyvällä tasolla. Keuda on kehittänyt 
tietovarasto- ja raportointiratkaisuja (Keuda DW, PowerBI, M-files), jotka mahdollistavat toiminnan 
tulosten ajantasaisemman seurannan tiimitasolle asti. Ratkaisut toimivat tiedolla johtamisen tukena ja 
edistävät laatuajattelua arjen toiminnassa sekä jokaisen keudalaisen omassa työssä. Tulostietojen 
pohjalta suunnittelemme kaikilla organisaatiotasoilla toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen 
tähtäävät toimenpiteet. 

 
22.5.2020   
 
_________________________________ 
Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja 

mailto:tiina.halmevuo@keuda.fi
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TOIMINNAN YLEISKUVAUS  
Perussopimuksensa mukaisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa 
asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja 
kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa 
tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Kuntayhtymän ensimmäinen oppilaitos eli Järvenpään 
ammattikoulu aloitti toimintansa vuonna 1962. Tämän jälkeen kuntayhtymään on sekä perustettu että liitetty useita 
eri oppilaitoksia. Keudan opiskelijamäärä on kasvanut tasaisesti ja tavoitteena on vuosittainen maltillinen kasvu. 
Opiskelijamäärän kehitys vuosina 2010-2019 ja arviot vuosille 2020-2022 on esitetty vuoden 2019 tilinpäätöksessä 
(s. 22).  
 
Keuda uudisti täysin organisaationsa vuoden 2017 alussa, jotta se tukee uuden ammatillisen koulutuksen 
asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista järjestämistä sekä taloudellista ja tehokasta toimintaa. Nykyinen organisaatio 
perustuu lähijohtamiseen ja tiimien autonomian lisäämiseen. Keudan toiminta koostuu kolmesta tulosalueesta: 
Opetus- ja koulutuspalvelut, Työelämäpalvelut ja Yhteiset palvelut (organisaatiorakenne, ks. hakemuksen luku 1). 
Keuda järjestää ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä valmentavaa koulutusta, 
aikuisten perusopetusta ja kansanopistokoulutusta. Keudalla on myös laajennetun oppisopimuksen tehtävä. Keuda 
palvelee omistajiaan ammatillisen koulutuksen osaajana mahdollisimman hyvin ja takaa koulutuksen 
saavutettavuuden järjestämällä koulutusta kuuden omistajakunnan alueella yhdessätoista omassa toimipisteessä ja 
Pasilassa vuokratiloissa. Keuda tuottaa itse toiminnan tukipalvelut (yhteiset palvelut). 
 
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on vahvistanut marraskuussa 2019 Keudan yhtymästrategian vuosille 2020-2024. 
Yhtymästrategia sisältää Keudan toiminta-ajatuksen, arvot, kehittämisen tavoitteet (asiakaslupaukset) ja 
kehittämisen teemat sekä vision (ks. hakemuksen luku 2). Kehittämisen tavoitteista ja teemoista on laadittu 
kehittämisohjelmat, joita toteutetaan erilaisilla kehittämistoimenpiteillä. Keudan tulosalueiden kaikkien tasojen 
tiimit sopivat onnistumiskeskusteluissa tiimien kehittämistoimenpiteistä, joita seurataan kvartaaleittain. 
Kehittämistoimenpiteiden aikataulut ovat tiimikohtaisia.  Yhtymävaltuusto on vahvistanut Keudan johtoryhmän 
määrittämät strategiset mittarit ja niille Keuda-tasoiset tavoitetasot. Tiimien onnistumiskeskusteluissa seurataan 
tiimein vastuulla olevien tulosten toteutumista ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. 
Keudan strategisten tavoitteiden tukena ovat mm. tutkintojen toteutussuunnitelmat, osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelmat, henkilöstöohjelma/linjaukset, riskienhallinnan kokonaisuus, ympäristöpolitiikka, 
kansainvälisyyssuunnitelma, viestinnän ja markkinoinnin linjaukset, tietohallintolinjaukset ja -suunnitelma. 
Kehittämisohjelmia tuetaan mm. esimiesten ja tiimien valmennusohjelmalla sekä pedatori-käytännöllä 
(pedagoginen laadunvarmennus). Keudan visiona on olla vastuullinen, aktiivinen ja uniikki – VAU. 
 
Keski-Uudenmaan alue on voimakasta muuttovoitto- ja kasvualuetta, jossa asuu noin 200 000 asukasta. Alue kuuluu 
pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen. Seudun omista työpaikoista noin kaksi kolmasosaa on palvelualoilla. 
Vahvoja toimialoja ovat metalliteollisuus, logistiikka ja kuljetus. Alueella on noin 18 000 yritystä. Peruskoulusta 
valmistuvan ikäluokan koko vuonna 2020 on noin 2900.  Alueen toisen asteen koulutuksen yhteistyön tavoitteena 
on parantaa nivelvaiheen toimivuutta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten verkostoitumista ja 
koulutustarpeiden ennakointia. Keudan johto on osallistunut alueen ennakointi- ja skenaariotyöskentelyyn. Keuda 
on toiminta-alueensa suurin koulutuksen järjestäjä. Merkittävin kilpailu opiskelijoista käydään Keudan ja alueen 
yhdentoista lukion sekä pääkaupunkiseudun lukioiden kesken. Kilpailutilanteen haastavuutta lisää se, että 
liikkuminen pääkaupunkiseudun oppilaitoksiin on helppoa. Toisaalta myös Keudan alueelle pääsee lähialueelta 
hyvin. Aikuiskoulutuksen osalta Keuda on kilpailutilanteessa, sillä Uudenmaan alueella aikuiskoulutusta tarjoavien 
organisaatioiden toiminta-alue on laaja ja ulottuu myös Keski-Uudellemaalle. Lisäksi alueella toimii yksityisiä 
yrityksiä, jotka tarjoavat koulutuspalveluita. 
 
Olemme määrittäneet strategiatyössä keskeiset kumppanimme ja teemme laajasti yhteistyötä alueellisten 
toimijoiden kanssa (elinkeinoelämä, koulutuksen järjestäjät, muut sidosryhmät). Käyttämämme alueellinen 
alihankkijaverkosto on suuri (mm. yhteisten palveluiden keskitetyt hankinnat). Kumppanuusverkostojen merkitys 
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ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän linkkinä on merkittävä antaen hyvän pohjan koulutuksen 
kehittymiselle entistä työelämälähtöisemmäksi (ks. hakemuksen luku 4). Keudalla on myös laaja joukko 
kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja. Hyödynnämme Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry:n (AMKE) 
verkostoa erityisesti vertailtaessa toimintaa muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Keuda on Ennakointikamarin 
jäsen ja Laatukeskuksen päättävä yhteisöjäsen.  
 
Keudan tärkeimmät asiakkaat ovat opiskelijat, elinkeinoelämä ja välillisesti opiskelijoiden huoltajat. Keudan 
koulutustarjonta kattaa 79 ammatillista tutkintoa (pt, at, eat) kaikilla koulutusaloilla. Lisäksi järjestämme 
ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), aikuisten perusopetusta sekä 
kansanopistokoulutusta (maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus, kuvataideopetus). Koulutustarjonnan 
suuntaamista arvioidaan vuosittain tärkeimpien sidosryhmien kanssa mm. kumppanuusverkostoissa ja 
keskustelemalla Keudan omistajakuntien kanssa omistajapoliittisista linjauksista. Opiskelija-asiakkaita on 
pääsääntöisesti Uudenmaan alueelta (järjestämisluvan mukainen toiminta-alue), mutta Keuda palvelee tarvittaessa 
asiakkaiden valtakunnallisia tarpeita. 
 

Toiminnan volyymi 2019  

Opiskelijamäärä (opiskelijavuosi) 6038 

     Perustutkinnot (+ vankilakoulutus) 5197 

     VALMA-koulutus 85 

     Ammattitutkinnot 528 

     Erikoisammattitutkinnot 113 

     Työvoimakoulutus (tutkintoon johtava) 115 

Oppisopimus - muut järjestäjät, ostettava (opiskelijavuosi) 309 

     Perustutkinnot 57 

     Ammattitutkinnot 93 

     Erikoisammattitutkinnot 159 

Yhteensä 6347 

  

Oppisopimus - muut järjestäjät, myytävä (opiskelijavuosi) 83 

Aikuisten perusopetus (kurssi) 1843 

Kansanopisto (opiskelijaviikko) 699 

 

Tutkintoon johtamaton koulutus / Keuda Koulutuspalvelut Oy  

Työvoimakoulutus, opiskelijamäärä (opiskelijavuosi) 14 

Täydennyskoulutus, opiskelijamäärä (opiskelijatyöpäivä) 420 

Yrityskoulutukset, opiskelijamäärä (opiskelijatyöpäivä) 500 

Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto (euro) 327189 

 

CRM  

Kokonaisasiakasmäärä 8200 

   - joista aktiiviset 3100 

 
Päätoimisen henkilöstön määrä oli vuoden 2019 lopussa 652, josta OVTES-sopimuksen piirissä oli 395. Vakinaisen 
henkilöstön osuus oli 89,3 %. Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Opetushenkilöstöstä 94 %:lla on viran edellyttämä 
kelpoisuus. Olemme tehneet henkilöstöraportin vuodesta 1997 alkaen (ks. tilinpäätös, s. 66-75). Henkilöstön 
rekrytoinnista vastaavat johto ja esimiehet toimintasäännön määrittämällä tavalla. Teemme vuosittain koko 
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henkilökunnalle työtyytyväisyyskyselyn. Tiimien onnistumiskeskustelut ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat 
vakiintuneet, ja niiden kautta saamme arvokasta tietoa henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. 
 
Ulkoisessa viestinnässä käytämme pääasiassa sähköisiä välineitä/kanavia kuten internet-sivut, Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram, LinkedIn ja erilaiset sähköiset uutiskirjeet. Sen lisäksi viestimme koulutustarjonnastamme 
erilaisissa tapahtumissa ja verkostoyhteistyössä. Tarvittaessa tuotetaan esitemateriaalia ja kerran vuodessa 
julkaistaan laaja koulutusopas lähinnä yhteishakua varten. Keuda osallistuu vuosittain Uudenmaan alueen erilaisiin 
markkinointitapahtumiin ja näkyy vahvasti myös ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminnassa (Taitaja-, Skills- ja 
SAKUstars-kilpailut).  
 
Keuda noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja ammatillisen koulutuksen 
laatustrategiaa. Kuntayhtymän laatutyötä koordinoi arviointijohtaja yhdessä ylimmän johdon kanssa. Kehittämis- ja 
laatutyötä tekevät kaikkien tulosalueiden johtoryhmät ja tiimit osana normaalia arkityötä. Laadunhallinnan 
tarkoituksena on, että Keudan johtamistoiminnalla vaikutetaan laadun syntymiseen tehokkaasti. Keudan johdolla ja 
esimiehillä on oman tehtävänsä mukainen vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Koko henkilöstön tulee 
kuitenkin johtaa omaa työtään eli ottaa työssään ja toiminnassaan huomioon laadunhallinnan kaikki vaiheet 
(suunnittele – toteuta – arvioi – paranna). Keudassa on tavoitteena, että kukin tietää tehtävänsä ja on oman työnsä 
sekä sen tulosten laatupäällikkö. Keudan asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät osallistuvat omalta osaltaan 
toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan. Strategian toteuttaminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden, 
kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä avointa muilta oppimista. 

Keudan strategian ja asiakaslupausten toteuttamiseksi Keudan tulosalueet laativat toiminnan tavoitteet ja 
määrittävät tarvittavat resurssit. Toiminnan tuloksille on asetettu yhteiset mittarit ja tavoitetasot. 
Toimintajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito eri työkalujen avulla on tärkeä osa kehittämis- ja laatutyötä (mm. 
intranet, HR-järjestelmä, Studenta, Workseed, talouden järjestelmät, IMS-toimintajärjestelmä, ARC-
kokonaisarkkitehtuurityökalu). Toiminnassa ja sen kehittämisessä tarvittava tieto pyritään tuomaan 
mahdollisimman helposti saavutettavaksi. Toiminnan ajantasaista raportointia kehitetään vastaamaan neljännes-
vuosiraportoinnin tarpeisiin (mm. Keuda DW, talouden tietovarasto, Power BI ja M-files). Keudan vuosittaiset 
itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet sekä tiimien onnistumiskeskustelut 
ja henkilöstön kehityskeskustelut tuottavat keskeistä tietoa toiminnasta ja sen tuloksista. Keuda osallistuu myös 
kansallisiin arviointeihin (palaute- ja arviointikello, ks. tilinpäätös s. 38). Johto, esimiehet ja tiimit käsittelevät kaikki 
arviointitiedot ja toiminnan tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2020 kehitetään edelleen 
tiedonhallintaa ja tiedolla johtamista. Tavoitteena on saada selkeä ja systemaattinen toimintatapa kerätä, käsitellä 
ja hyödyntää ennakointi-, seuranta- ja tulostietoa. Keudan tulosalueet ja tiimit laativat käsitellyn seuranta-, arviointi- 
ja tulostiedon pohjalta toiminnan kehittämissuunnitelmat, jotka toteutetaan sovitussa aikataulussa. 
Kehittämistoimintaa tuetaan myös erilaisten kehittämishankkeiden avulla. 

Keuda on kuvannut suuren osan keskeisiä toimintaprosesseja sähköiseen IMS-toimintajärjestelmään. Järjestelmässä 
prosesseja pääsee koko henkilöstö tarkastelemaan prosessikartan kautta. Prosessikartassa on kuvattu Keudan 
toiminnan kokonaisuus, jonka perustana on asiakaslupaukset. Yksittäisistä prosessikuvauksista löytyvät toiminnassa 
käytettävät ohjeet ja lomakkeet. Prosessikuvaukset, ohjeet ja lomakkeet on laadittu siten, että ne noudattavat 
lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä (prosessikartta ja ydinprosessit, ks. hakemuksen luku 5). 
 
Keuda on tehnyt pitkään yhteistyötä eri vertaisarviointihankkeissa Opetushallituksen kanssa ja ollut aktiivisesti 
kehittämässä mm. valtakunnallisia opiskelija- ja työelämäpalautekyselyjä. Keuda on koordinoinut Etelä-Suomen 
LARK-laadunhallintaverkostoa vuodesta 2011 lähtien ja toimii 2020-2021 ammatillisen koulutuksen laatustrategian 
toteuttamisen valtionavustushankkeiden painopisteen 4 valtakunnallisena koordinaattorina. Keuda on toiminut 
opetus- ja kulttuuriministeriön Parasta palvelua -kehittämisohjelman valtakunnallisena koordinaattorina vuosina 
2018-2019. Työelämäasiakkaat ovat olleet kehittämisohjelman keskeisin yhteistyökumppani. Keuda on 
koordinaattorina valtakunnallisissa kehittämishankkeissa sekä aktiivinen kumppani Keudan strategian mukaisissa ja 
toimintaamme kehittävissä hankkeissa (ks. tilinpäätös s. 42-45). 
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TOIMINNAN KUVAUS 
 
1 JOHTAJUUS                          

Tavoitteet  
 
Määrittelemme toiminnan tavoitteet kuntayhtymän toiminta-ajatuksessa, visiossa, strategisissa tavoitteissa 
(asiakaslupaukset) ja kehittämisteemoissa sekä vuosittain talousarviossa ja -suunnitelmassa. Laadimme strategisten 
tavoitteiden mukaisille kehittämisohjelmille (ks. hakemuksen luku 2) toimintasuunnitelmat, joissa määritellään 
vastuut, aikataulut ja onnistumisen mittarit. Keudan johto, esimiehet ja tiimit vastaavat suunnitelmien laatimisesta 
onnistumiskeskusteluissa ja niiden toteutumista seurataan kvartaaleittain. 
 
Seuraamme strategisten päämäärien toteutumista talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan kuuluvalla 
tulosmittaristolla ja arviointijärjestelmällä (palaute- ja arviointikello). Onnistumiskeskusteluista ja vuosittaisista 
kehityskeskusteluista kokoamme tuloksia johtamisen kehittämiseksi. Kaikki tulokset käsitellään organisaation eri 
tasoilla ja niiden pohjalta päätetään kehittämistoimista. 
 
Henkilöstön erilaiset ilmapiiri/palautekyselyt sekä strategiatyö ja sitä edeltänyt sidosryhmäanalyysi osoittivat, että 
edelleen on tarve vahvistaa lähijohtamista, osallistavaa johtamista sekä yhteisön ja asiantuntijuuden johtamista. 
Tämän perusteella Keuda päivitti organisaationsa, joka tuli voimaan 1.2.2020. Tulosalueet pysyivät samoina, mutta 
erityisesti pedagogista johtamista vahvistettiin uusilla kampus- ja tiimirakenteilla (ks. tilinpäätös s. 1-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toimintatavat  
 
Keudan ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka alaisuudessa 
toimii yhtymähallitus. Keudan hallintosääntö ja yhtymähallituksen toimintasääntö ohjaavat Keudan toimintaa. 
Yhtymähallitus on toimintasäännön avulla delegoinut yhtymähallituksen päätösvaltaa toimivalle johdolle. 
Yhtymävaltuuston ja -hallituksen esittelijöinä toimii kuntayhtymän johtaja sekä tarvittaessa Keudan muita 
viranhaltijoita. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n toimintaa ohjaa Keudan konserniohje. 
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Keudan organisaatiossa tulosalueiden johtajat vastaavat toimintasäännön mukaisesti tulosalueille asetetuista 
koulutus- tai palvelutehtävistä sekä resurssien kehittämisestä ja saatavuudesta. Tulosalueita Opetus- ja 
koulutuspalvelut, Työelämäpalvelut ja Yhteiset palvelut. Keudan johtoryhmä (kuntayhtymän johtaja, rehtori, 
työelämäpalveluiden johtaja, arviointijohtaja sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö) vastaa kuntayhtymän 
kokonaisohjauksesta siten, että koko yhtymälle asetetut tulostavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja 
strategioita noudattaen. Johtamisen kannalta tärkeimmät toimintaohjeet ovat talousarvio ja taloussuunnitelma sekä 
strategiakartassa kuvatut ohjelmat/suunnitelmat (ks. hakemus luku 2). Keskeiset toimintaa ohjaavat 
menettelyohjeet ovat henkilöstöintrassa ja sähköisessä toimintajärjestelmässä (IMS). 
 
Tulosalueiden johtoryhmät vastaavat koulutus/palvelutehtävänsä toteutumisesta ja kehittämisestä. Ne huolehtivat 
myös vastuualueensa toimintaprosessien ohjauksesta, seurannasta ja arvioinnista. Opetus- ja koulutuspalveluiden 
johtoryhmä (rehtori, vararehtori, koulutusjohtajat) vastaa opetukseen, ohjaukseen ja osaamisen arviointiin liittyvien 
suunnitelmien laadusta ja kehittämisestä sekä muusta koulutustoimialojensa toiminnan kehittämiseen liittyvästä 
työstä. Työelämäpalvelujen johtoryhmä vastaa Keudan myynnin ja markkinoinnin, asiakkuuksien hoidon ja uusien 
palvelutuotteiden kehittämisestä yhteistyössä opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Yhteisten palveluiden 
johtoryhmä (kuntayhtymän johtaja, arviointijohtaja, asianhallintapäällikkö, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö, 
kiinteistöpäällikkö, siivouspäällikkö, palvelupäällikkö kokous- ja tapahtumapalvelut, ruokapalvelupäällikkö, 
taloussuunnittelupäällikkö, tietohallintopäällikkö, viestintä- ja markkinointipäällikkö) vastaa Keudan tukipalveluiden 
laadusta ja niiden kehittämisestä. 

 
Tutkintojen perusteet, tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat, osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja 
kaikki opetuksen/ohjauksen muut suunnitelmat/linjaukset ohjaajat pedagogista johtamista. Määrittelemme niillä 
toiminnan tärkeimmät linjaukset ja opetuksen painopistealueet. Johto ja esimiehet vastaavat toimintasäännön 
mukaisesti pedagogisesta johtamista organisaation eri tasoilla. 
 
Opetus- ja koulutuspalveluiden johtoryhmä vastaa pedagogisesta kokonaisohjauksesta siten, että kaikki toimintaa 
ohjaavat suunnitelmat ja koulutuksen järjestäminen toteutuu koko ammattiopistossa tutkintokohtaisesti yhteisten 
toteutussuunnitelmien mukaisesti ja eri toimialoilla noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Koulutusjohtajat 
vastaavat kukin johtamansa kampuksen pedagogisesta kehittämisestä, oppimisympäristöistä, suunnitelmien 
laatimisesta ja toteuttamisesta sekä vastuualueen taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi kullakin 
koulutusjohtajalla on vastuu nimetyn koulutus-/toimialan kehittämisestä matriisissa Keuda-tasoisesti. 
Toimialapäälliköt ja tiimiesimiehet huolehtivat yhdessä sujuvasta arjen toiminnasta Keudan toimipisteissä (mm. tila- 
ja henkilöstöresurssien käyttö). 
 
Keudan toiminnan keskeiset prosessit on kuvattu ja niitä hallinnoidaan sähköisessä IMS-toimintajärjestelmässä. 
Toimintaprosessit ohjaavat ja yhtenäistävät toimintaa (ks. hakemus luku 5).  
 
Henkilöstön palkitseminen on järjestelmällistä. Siihen kuuluvat mm. ansiomerkkien hakeminen, pitkästä ja 
ansiokkaasta palvelusta palkitseminen sekä henkilöstön muistaminen merkki- ja juhlapäivinä.  Lisäksi palkitsemme 
ammatillisen koulutuksen eri kilpailuissa menestyneiden opiskelijoiden valmentajat. Vuonna 2018 palkitsimme 
Vuoden esimiehen ja Vuoden kehittäjätiimin. Keudassa on ollut tulospalkkiojärjestelmä käytössä vuodesta 2004. 
Järjestelmä ei ole ollut käytössä uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön aikana, sillä järjestelmä vaati 
uudistamista uusien tavoitteiden ja onnistumisen mittareiden määrittelyssä. Vuoden 2019 hyvästä tuloksesta 
palkittiin kuitenkin koko henkilöstö. Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty uusi tulospalkkiojärjestelmä. 

 
Kuntayhtymän johtajan nimeämät kumppanuusverkostot seuraavat koulutuksen toteutumista ja sen laatua sekä 
auttavat tulosalueita tiivistämään yhteistyötään elinkeinoelämän kanssa. Keudan monijäseninen toimielin päättää 
opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta 
sekä opiskelusta pidättämisestä. Toimielimen puheenjohtajana on työelämän edustaja. 
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Arviointi ja parantaminen 
 
Johtamisen arvioinnin keskeisiä elementtejä ovat tiimien onnistumiskeskustelut, henkilökohtaiset 
kehityskeskustelut, palautekyselyt, itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit sekä ulkoiset arvioinnit (mm. Karvi). Johto 
käsittelee tulokset ja sopii kehittämiskohteista yhdessä henkilöstöryhmien kanssa. Vuosittain tehtävässä 
työtyytyväisyyskyselyssä henkilöstö arvioi johtamista ja muita toiminnan toteutukseen liittyviä kokonaisuuksia. 
Tulosten pohjalta kehitämme johtamista edelleen. Yhtymähallitus ja -valtuusto arvioivat johtajuutta saavutettujen 
tavoitteiden kautta. 
 
Johdon ja esimiesten osaamisen kehittäminen on yksi Keudan painopistealueista. Tulosalueiden johtoryhmät pitävät 
vuosittain yhteisen strategiapäivän ja sen lisäksi tulosalueet toteuttavat esimiesten ja tiimien valmennusohjelmia. 
Esimiesten säännöllisillä kehittämisfoorumeilla (4-5 krt/vuosi) käsitellään esimiestyöhön liittyviä ajankohtaisia 
asioita. 
 
Kuntayhtymän johtoryhmä ja tulosalueitten johtoryhmät seuraavat kuukausittain strategisten päämäärien 
toteutumista ja operatiivisen johtamisen tuloksia. Talousarvion toteutumisen seurantaa varten on käytössä 
verkkopohjainen ja reaaliaikainen seurantaohjelma, jota voivat käyttää kaikki taloudesta vastaavat henkilöt. Tämän 
lisäksi on rakennettu tietovarastopohjainen työväline (Keuda DW), joka tuottaa ajantasaista raporttitietoa 
opintohallintojärjestelmästä toiminnan seurantaa ja kehittämistä varten (mm. opiskelijamäärät, suoritukset). 

 
Kehityskeskustelut ovat olennainen osa johtamista ja toiminnan parantamista. Kaikki esimiehet kaikilla organisaation 
tasoilla käyvät kehityskeskustelut henkilöstönsä kanssa. Kehityskeskustelut kirjataan sähköiselle lomakkeelle HR-
työkaluun, josta kootaan esiin nousseet kehittämiskohteet ja koulutustarpeet, joista tulosalueiden johtoryhmät ja 
tiimit päättävät kullekin vuodelle toteutettavat kehittämistoimet. 
 
Vertailu 2014 – 2020 

Laatupalkintoraportti 
2014 

Toimenpiteet Tilanne 2020 

Pedagogisen johtamisen 
vastuut on tarpeen 
selkiyttää. 

Keudan ammattiopisto ja 
aikuisopisto on yhdistetty 
vuoden 2017 alusta 
vastaamaan uuden 
ammatillisen koulutuksen 
tavoitteisiin. 1.2.2020 
päivitetty kampus-pohjainen 
organisaatio tukee pedagogista 
toimintakulttuuria. 

Kampusten 
koulutusjohtajilla on 
selkeä pedagoginen 
vastuu oman 
vastuualueensa osalta. 
Toimipisteiden 
asiantuntijatiimit 
vastaavat arjen 
pedagogisesta 
toiminnasta. 

Henkilöstöjohtamisen 
menettelyjä 
ammattiopiston eri 
yksiköissä tulee tarkistaa, 
esimerkiksi 
kehityskeskustelujen 
enimmäismäärä/esimies. 

Keudan ammattiopisto ja 
aikuisopisto on yhdistetty 
vuoden 2017 alusta 
vastaamaan uuden 
ammatillisen koulutuksen 
tavoitteisiin. Johtamisen 
rakenteita on uudistettu. 

Kullakin esimiehellä on 
kohtuullinen määrä 
henkilöstöä vastuullaan. 
Toimipisteiden toiminnan 
johtaminen perustuu 
asiantuntijatiimeihin. 

Johtamisjärjestelmää 
tulee selkiyttää. Tulisi 
varmistaa, että toimialan 
johtamisen ja 
linjaorganisaatiossa 
tapahtuvan henkilöstön 

Keudan ammattiopisto ja 
aikuisopisto on yhdistetty 
vuoden 2017 alusta 
vastaamaan uuden 
ammatillisen koulutuksen 

Kampusten 
koulutusjohtajilla on 
selkeä vastuu oman 
vastuualueensa 
henkilöstön osaamisen 
kehittämisestä Keudan 
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osaamisen kehittämisen 
välillä ei ole 
epäjatkuvuutta. 

tavoitteisiin. Johtamisen 
rakenteita on uudistettu. 

tavoitteiden mukaisesti. 
Toimipisteiden 
asiantuntijatiimit 
vastaavat omalta osaltaan 
tiimien osaamisesta ja 
arjen toiminnan 
sujumisesta. 

 

 
 

2 STRATEGIA           
Tavoitteet  
 
Keuda uudisti yhtymästrategiansa vuonna 2019 (ks. tilinpäätös s. 7). Strategiaprosessiin osallistui laaja joukko 
sidosryhmiä, henkilöstöä ja opiskelijoita. Strategiatyön tuloksena on yhtymästrategia, johon kuuluu toiminta-ajatus, 
visio, missio, arvot ja strategiset tavoitteet sekä kehittämisteemat vuosille 2020-2024. Strategiset tavoitteet ovat 
Keudan asiakaslupauksia: Innostava opiskelupaikka, haluttu työpaikka, ketterä kumppani. Kehittämisteemoissa 
korostuvat tehokkuus ja taloudellisuus, saavutettavuus ja paikallisuus, vastuullisuus ja kestävyys sekä digitaalinen 
vaikuttavuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevään 2020 poikkeusoloissa ovat Keudan arvot (välitämme, arvostamme, uudistumme) osoittautuneet hyvin 
toimintaa ohjaaviksi. Digitaalisen vaikuttavuuden osalta olemme tehneet ison loikan ja siihen on osallistunut koko 
henkilöstö. Olemme edistäneet koulutuksen saavutettavuutta mm. lainaamalla opiskelijoille etätyöskentelyvälineitä. 
Vastuullisena toimijana olemme tarjonneet opiskelijoille kouluruuan take away-periaatteella. Poikkeusolot ovat 
myös edellyttäneet ketteryyttä ja uusien ratkaisujen luomista asiakkaidemme palveluun. 
 
Koko strategiakokonaisuudelle on tehty kehittämisohjelmat, joille tiimit laativat onnistumiskeskusteluissa 
kehittämistavoitteet oman toimintansa näkökulmasta (ks. tilinpäätös s. 8). 
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Toimintatavat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtymästrategian ja sen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2024. Strategiasyklin pituus 4 vuotta perustuu 
yhtymähallinnon vaihtumiseen kuntavaalien jälkeen.   

Keudan strategisia tavoitteita tukevat Keudan eri ohjelmat ja suunnitelmat. Ne yhdessä tutkintokohtaisten 
toteutussuunnitelmien kanssa luovat pohjan Keudan operationaaliselle toiminnalle. Niiden pohjalta laaditaan 
toiminta- ja taloussuunnitelmat lyhyelle ja pitkälle aikavälille sekä määritellään keskeiset kehittämiskohteet, joita 
halutaan tukea erilaisilla kehittämishankkeilla. Koulutuksen ja muiden toimintojen vuosisuunnitelmat ja aikataulut 
määrittävät ja ohjaavat arjen toimintaa. 
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Ohjelmat/suunnitelmat viestimme omistajille yhtymähallinnossa olevien edustajien kautta sekä pitämällä yhteyttä 
omistajakuntien johtaviin virka- ja luottamushenkilöihin. Henkilöstölle viestitään ajankohtaisista suunnitelmista 
vuosittaisessa henkilöstön koulutuspäivässä, henkilöstöintrassa sekä johtoryhmien ja tiimien kokouksissa.  

Strategia ja ohjelmat/suunnitelmat julkaisemme henkilöstöintrassa laajasti ja julkisilla nettisivuilla yhtymävaltuuston 
hyväksymässä muodossa.  
 

 

Arviointi ja parantaminen  
 
Yhtymästrategiaprosessi toistuu yhtymähallituksen johdolla neljän vuoden välein. Se alkaa noin vuoden kuluttua 
kuntavaaleista ja uuden yhtymähallituksen toiminnan aloittamisesta.  
 
Toimintamme tuloksia arvioimme kattavan mittariston avulla. Keudan strateginen tulosmittaristo perustuu Keudan 
asiakaslupauksiin. Mittaristoa on uudistettu säännöllisesti vastaamaan toiminnan muutoksiin ja erityisesti uuteen 
ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään. Kaikki mittaritieto kerätään tulosalueittain, vastuualueittain, 
toimipisteittäin ja tiimeittäin. Tavoitetasot määritetään vuosittain.  
 
Onnistumiskeskusteluissa dokumentoituja strategisten kehittämisohjelmien toimenpiteitä seurataan kvartaaleittain 
ja niihin tehdään tarvittavat muutokset sekä asetetaan uusia tavoitteita/toimenpiteitä. 
 
Toiminnan tuloksia vertaamme lähialueen koulutuksen järjestäjien tuloksiin. Vertailuarvot keräämme valtaosin 
Vipunen-järjestelmästä. Olemme benchmarkanneet useita vastaavia koulutuksen järjestäjiä ja ottaneet mallia mm. 
organisaation ja mittareiden kehittämisessä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta olemme hakeneet ja saaneet strategisesti tärkeiden 
kehittämistavoitteiden toteuttamiseen (ks. tilinpäätös s. 8-9). 

 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa olemme tehneet 
yhteistyösopimuksemme mukaisesti koulutuksen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä. Lisäksi toimimme 
laatustrategian toimeenpanon osalta Etelä-Suomen laatuverkostohankkeen (LARK) koordinaattorina. 
Hankekokonaisuuden kautta olemme päässeet kiinteään yhteistyöhön 16 erikokoisen koulutuksen järjestäjän kanssa 
hyvien käytänteiden jakamiseksi.  
 
Vertailu 2014 – 2020 

Laatupalkintoraportti 2014 Toimenpiteet Tilanne 2020 

Henkilöstön ja opiskelijoiden 
osallistamista 
strategiatyöhön tulisi 
vahvistaa. 

Olemme osallistaneet 
merkittävän joukon 
henkilöstöä ja 
opiskelijoita 
strategiatyöhön vuosina 
2015 ja 2019 
(strategiatyöpajat). 

Henkilöstöllä ja opiskelijoilla 
on hyvät mahdollisuudet 
osallistua strategiatyöhön. 
Osallistuminen 
mahdollistetaan mm. 
tarjoamalla työpajoja ja 
kommentointikanavia. 

Strategisten kärkien nykyistä 
selkeämpi määrittely ja 
aikataulutus parantaisivat 
strategian toimeenpanoa. 

Edellisen strategiakauden 
kehittämistoimet 
määriteltiin ja 
aikataulutettiin koko 
strategiakaudelle. 

Uuden strategiakauden 
käytännön kehittämistoimet 
määritellään ja 
aikataulutetaan tiimien 
onnistumiskeskusteluissa 
kesäkuun 2020 loppuun 
mennessä. 
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3 HENKILÖSTÖ    
Tavoitteet  
 
Keudan henkilöstöohjelman tavoitteena on turvata tulevan toiminnan menestys ja saavuttaa hyviä tuloksia. 
Henkilöstöohjelma koostuu useasta erillisestä suunnitelmasta/asiakirjasta, joissa on linjattu mm. 
henkilöstöjohtamisen, henkilöstön suunnittelun ja rekrytoinnin, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin 
varmistamisen sekä kannustamisen ja motivoinnin periaatteet ja tavoitteet.  

 
Kaikilla Keudan työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työpaikkaansa liittyviin asioihin. 
Tiedonkulku ja avoin keskustelu mahdollistavat luottamuksen ja hyvän yhteishengen työyhteisössä. Henkilöstöä 
kannustetaan osallistumaan kehittämistoimintaan ja palkitaan hyvin tehdystä työstä. 

 
Keudassa on pätevä, motivoitunut ja mitoitukseltaan riittävä henkilöstö, joka varmistaa tavoitteiden toteutumisen. 
Henkilöstön koulutushalukkuus, monitaitoisuus ja joustavuus muutostilanteissa ovat myös menestystekijöitä. 
Keudan työyhteisön kehittämisen tavoitteena on luoda sellaiset työolot, jotka edistävät työntekijöiden terveyttä ja 
henkistä hyvinvointia sekä työssä jaksamista. 
 

 

Toimintatavat  
 
Henkilöstön kehittämistä ohjaavat yhtymästrategia, henkilöstöohjelma, onnistumiskeskustelut ja henkilökohtaiset 
kehityskeskustelut. Keudan työsuojelutoimikunnan asettama työsuojelun toimintaohjelma on käsitelty YT-elimessä 
ja Keudan johtoryhmässä. Työsuojelutoimikunta määrittelee vuosittain toimintaohjelman mukaisten toimenpiteiden 
toteuttamisen. Keudan tulosalueiden johtoryhmät vastaavat kokonaisohjauksesta siten, että tulosalueille asetetut 
tulostavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja linjauksia noudattaen. 
 
YT-elin ja työsuojelutoimikunta lisäävät toiminnallaan henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaa työtään ja 
työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun. Keudassa on kehitetty yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, jotta 
työterveyshuolto olisi henkilöstön työkykyä ennakoivaa ja parantavaa. Keudassa on käytössä varhaisen tuen 
toimintamalli, jolla reagoidaan ennakoivasti henkilön työkykyä mahdollisesti alentaviin seikkoihin. Viestintäryhmä 
kehittää viestintää viestintä- ja markkinointipäällikön johdolla siten, että sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat toimivia 
ja tieto kulkee mahdollisimman hyvin.  
 
Tulosalueiden ja tiimien esimiehet valitsevat alaisensa toimintasäännön mukaisilla valtuuksilla ja noudattavat Keudan 
rekrytointiohjetta. Henkilöstörekrytoinnissa he pyrkivät valitsemaan palvelukseen päteviä ja alan koulutuksen 
saaneita henkilöitä. Ammattitaidon lisäksi he huomioivat kyvyn toimia ihmissuhdeammatissa, kehityskykyisyyden ja 
aiemman työkokemuksen. Ylempiin esimiestehtäviin rekrytoitaville tehdään pääsääntöisesti henkilöarviointi. Koko 
henkilöstörekrytointi tapahtuu sähköisen Kuntarekry-palvelun kautta, mikä on yhtenäistänyt rekrytointiprosessin. 

 
Keudassa on käytössä perehdyttämisohje ja perehdyttämiskortti. Perehdyttämisprosessi ja toimintaan liittyvät 
vastuut on kuvattu IMS-toimintajärjestelmässä. Uudelle henkilöstölle, sijaisille ja pitkään virkavapaalla olleille 
henkilöille järjestetään yhteinen perehdyttämiskoulutus syyskauden alussa. Henkilökohtainen ohjaus ja Keudan 
henkilöstöintrassa oleva materiaali sekä linkit eri sähköisiin järjestelmiin auttavat myös perehtymisessä uuteen 
työhön ja työyhteisöön. 

 
Henkilöstön koulutukseen panostetaan ja siihen on varattu riittävät määrärahat Keudan henkilöstön 
kehittämissuunnitelman päälinjausten mukaisesti. Teemme yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa henkilöstön 
kehittämiseksi (mm. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu). 
Hyödynnämme henkilöstökoulutuksissa vahvasti oman organisaatiomme asiantuntemusta ja jaamme hyviä 
käytäntöjä toimipisteiden ja tiimien välillä.  



 
12(26) 

 
 

 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

 
Palkitsemisista ja muistamisista on olemassa selkeät ohjeet ja Keudassa on vakiintunut tulospalkkiojärjestelmä, joka 
on otettu jälleen käyttöön muutaman vuoden katkon jälkeen. 
 
Kolmen keskeisen työntekijöitä edustavan työmarkkinajärjestön (JUKO, JHL ja JyTy) edustajat osallistuvat 
yhtymähallituksen kokouksiin ja heillä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilöstö osallistuu strategiaprosessiin, sen 
toteutukseen ja seurantaan sekä antaa henkilöstöpalautetta, jota johto hyödyntää toiminnan kehittämisessä.  
 
Kaikki Keudan päätoimisessa virka- tai työsuhteessa olevat saavat vuosittain käyttöönsä liikunta-, kulttuuri- ja 
hierontapalveluihin oikeuttavan ePassin. Vuonna 2020 tuki on 200 euroa, josta kulttuuripalveluihin käytettävä 
summa on enintään 80 euroa. Keudan liikuntatilat ovat henkilökunnan käytössä itsenäiseen tai ohjattuun liikuntaan 
(mm. kuntosali, pilates, jooga, salibandy, lentopallo). Henkilökunta voi käyttää Keudan golfosakkeen pelioikeuksia 
Mäntsälän Hirvihaaran kentällä. 
 
KeudaWire on henkilöstön valitsemista edustajista koottu ryhmä, jonka tarkoituksena on järjestää määrärahojen 
puitteissa hauskaa ja virkistävää toimintaa Keudan henkilökunnalle. Järjestettävien tapahtumien tarkoituksena on 
edistää eri toimipisteissä työskentelevien henkilöiden tutustumista toisiinsa sekä lisätä yhteenkuuluvuutta. 
KeudaWireelle on varattu vuosittainen määräraha (0,3% palkkabudjetista) toiminnan järjestämiseksi.  
 

 

Arviointi ja parantaminen  
 
Olemme tehneet henkilöstöraportin ja siihen sisältyvän tasa-arvosuunnitelman seurannan vuodesta 1997 lukien (ks. 
tilinpäätös s. 66-75). Henkilöstöraportissa seurataan mm. henkilöstön ikäjakautumaa, koulutustasoa, 
koulutushalukkuutta, vaihtuvuutta ja poissaoloja. Tulosten pohjalta tehdään pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua 
ja kehitetään henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttavia toimintoja. Henkilöstöraportointia 
kehitetään vastaamaan Kuntatyönantajien henkilöstöraportointisuositusta. 
 
Vuosittain tehtävien henkilöstökyselyn ja opiskelijakyselyjen tulokset ovat yksi työyhteisön kehittämisen väline. 
Henkilöstöä on osallistunut aktiivisesti strategiatyöhön, itsearviointeihin ja vertaisarviointeihin. Esimies- ja 
tiimivalmennukset ovat hyviä foorumeja kehittämiseen. Pedatorit mahdollistavat dialogisen kehittämisen kollegojen 
kanssa. Tiimien onnistumiskeskusteluissa voidaan nostaa esille kehittämiskohteita ja suunnitella niihin 
kehittämistoimet. 
 
Vuosittaiset kehityskeskustelut ja niistä kootut tulokset ovat keskeisiä työvälineitä henkilöstön työhyvinvoinnin ja 
osaamisen kehittämisen edistämiseen. Kehityskeskusteluissa henkilöstöllä on myös mahdollisuus tuoda esiin 
kehittämisideoita. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan myös hanketoiminnalla mm. strategiarahoituksella 
toteutetut HOKS-koulutukset ja -vertaistuki sekä työelämäosaamisen kehittäminen. Olemme tehneet koko 
opetushenkilöstön kattavan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamiskartoituksen, jonka pohjalta 
järjestimme tarvittavaa koulutusta ja tukea perusosaamistason saavuttamiseksi. Laajensimme osaamisen 
varmistamista koko henkilöstöön rakentamalla kaikille keudalaisille yhteisen Keudan TVT-kivijalka-testin. Testin 
suorittaneet saavat osaamismerkin. 

Vertailu 2014 – 2020 
 

Laatupalkintoraportti 2014 Toimenpiteet Tilanne 2020 

Palkitsemisjärjestelmän 
kattavuutta tulisi vielä parantaa. 

Olemme laajentaneet 
palkintokategorioita, 
uudistaneet 
tulospalkkiojärjestelmän ja 
korottaneet ePassin tukea. 

Keuda palkitsee henkilöstöään 
monipuolisesti. Vuonna 2020 tehdään 
Keudan palkitsemiskokonaisuuden 
kuvaus. 
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Osaamisen johtamista kannattaa 
vahvistaa. 

Olemme järjestäneet 
esimies- ja 
tiimivalmennusta, joissa 
yhtenä osa-alueena on 
osaamisen johtaminen. 
Henkilöstölle on järjestetty 
sisäistä koulutusta, 
vertaistukea ja Pedatoreja.  

Tiimit pystyvät 
onnistumiskeskusteluissa 
suunnittelemaan osaamisen 
kehittämisen toimenpiteitä ja 
sopimaan niiden käytännön 
toteuttamisesta. Esimiehet käyvät 
henkilökohtaiset kehityskeskustelut 
osaamisen kehittämistarpeiden 
löytämiseksi. 

Henkilöstön työelämäosaamisen 
kehittämiseen tulisi luoda 
järjestelmällinen toimintatapa. 

Olemme olleet mukana 
Parasta-kehittämisohjelman 
eri hankkeissa. 
Strategiarahoitus 2019 
rahoituksella olemme 
kehittäneet 
kehittäjäopettaja-
systematiikkaa, jolla 
varmistetaan opettajien 
työelämäosaamista. 

Kehittäjäopettaja-järjestelmä on 
vakiintumassa. Yhteisten palveluiden 
henkilöstö on poikkeusaikana 
suorittanut aktiivisesti 
työpaikkaohjaajakoulutuksia verkko-
opintoina. 

 

 

4 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT  
Tavoitteet  
 
Keuda on yritysten ja työnantajien kehittämiskumppani. Tarjoamme pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä sekä 
yksilöllistä palvelua ns. yhden luukun toimintaperiaatteella. Keudalla on vetovoimaisia osaamisen kehittämisen 
ratkaisuja ja kattavat palvelut laajan yhteistyöverkoston avulla: ammatilliset tutkinnot, oppisopimuskoulutus, kortti, 
ammattipätevyys- ja täydennyskoulutukset, rekrytoinnin tuki ja työpaikkaohjaajien valmennus. 
 
Keuda toimii osana elinkeinoelämän palveluverkostoa Keski-Uudellamaalla. Teemme tiivistä ja laaja-alaista 
yhteistyötä omistajakuntiemme sekä muiden alueemme julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden kanssa.  Luomme 
yhdessä kuntiemme vastuuhenkilöiden kanssa kuhunkin kuntaan sopivia palveluverkostoja, joissa toimimalla 
pystymme tarjoamaan oikealaiset koulutus- ja kehittämispalvelut kunnan käyttöön. Laajan viranomais- ja 
yritysyhteistyön myötä toimialueemme ei rajaudu ainoastaan Keski-Uudellemaalle. Olemme aktiivinen 
valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija. 
 
Ketterä, vastavuoroinen kumppanuus on toimintatapamme sekä asiakkaiden, että muiden sidosryhmien kanssa. 
Pystyäksemme tukemaan kumppaneidemme liiketoiminnan kehittymistä, haluamme rakentaa yhteistyötä 
tavoitteellisesti, pitkäjänteistä ja avoimesti. Ketterään keudalaiseen kumppanuuteen sisältyy vahvasti ajatus 
toimimisestamme osana laajempaa palveluverkostoa, jossa kukin toimija hyödyntää omia vahvuuksiaan. Me 
tarjoamme kumppaneillemme innovatiivisia palveluratkaisuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Lupaamme, 
että toimintamme on proaktiivista ja vaivatonta.  
 

 

Toimintatavat  
 
Keudan toimintasääntö määrittelee johdon vastuualueeksi yhteistyön elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa. 
Kuntayhtymän johtajan toimenkuvassa on määritelty keskeiset toimintayhteydet. Keuda tekee tiivistä yhteistyötä 
alueen elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen, TE-toimiston, Keudan omistajakuntien eri hallinnon alojen 
vastuuhenkilöiden sekä alueen muiden toimijoiden kesken saavuttaakseen toiminnalleen asetetut tavoitteet. 
 



 
14(26) 

 
 

 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

Keuda on aktiivinen verkostovaikuttaja ja verkoston kuuntelija. Erityisen tärkeänä osana verkostoamme ovat 
elinkeinoelämä ja työelämäasiakkaat, joiden tarpeita kuuntelemme systemaattisesti sekä tuemme kasvu- ja 
kilpailukykyisyyttä tehokkaalla yhteistyöllä. Elinkeinoelämä ja työelämäasiakkaat työllistävät Keudan opiskelijoita ja 
ovat aktiivisesti mukana palvelujemme kehittämisessä kumppanuusverkostojen kautta. Kumppanuusverkostot ovat 
toimialakohtaisia: auto- ja logistiikkapalvelut, hyvinvointipalvelut, liike-elämän palvelut, luonnonvara- ja 
ympäristöpalvelut, palvelualat sekä teknologia ja rakentamispalvelut. Verkostoja koodinoivat asiakkuuspäälliköt ja 
toimialapäälliköt. Kumppanuusverkostojen lisäksi elinkeinoelämän kanssa tehdään yhteistyötä mm. työelämässä 
oppimisen, opettajien työelämäjaksojen, markkinoinnin ja muiden yhteisten projektien merkeissä. 

Kehitämme toimintaa ja teemme yhteistyötä myös yrityspalveluverkoston kanssa, esimerkiksi Keski-Uudenmaan 
kehittämiskeskus Keuke, Uudenmaan yrittäjät ja paikallisjärjestöt. Olemme jäseninä omistajakuntien 
yrittäjäyhdistyksissä. 

Verkostoomme kuuluvat alueelliset koulut ja lukiot. Keskustelumme on aktiivista myös valtakunnallisten päättäjien 
ja viranomaisten kanssa. Osallistuminen valtakunnallisiin yhteistyöelimiin (mm. Skills Finland, Areena, 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry) on laajaa. Alakohtaiset verkostot toimivat ja kansainvälinen 
toiminta on vahvaa.  

Keudan keskeisimmät ulkoiset palvelujen tuottajat ovat: Elisa Oyj (tietoliikenneoperaattoripalvelut) ja Teliasonera 
Finland Oy (puheoperaattoripalvelut), CGI Suomi Oy (IT-palvelut ja liiketoimintaratkaisut), Microsoft Oy (työpöytä-, 
sovellus- ja palvelinratkaisut), Solenovo Oy (opintohallintojärjestelmä), Mediamaisteri Oy (verkko-
oppimisympäristöpalvelut), Terveystalo Oyj (työterveyshuolto). 
 
Kuntayhtymä kilpailuttaa rakennusalan suunnittelu-, konsultointi- ja rakentamispalvelut sekä ravitsemispalveluiden 
tavarantoimittajat. Olemme mukana KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamissa puitejärjestelyissä.  
 
Keudan tärkeimmät yhteistyö- ja/tai verkostokumppanit sekä yhteistyön muodot: 

• Osallistumme Kuuma-kuntayhteistyöhön, joka on Keski-Uudenmaan kuntien seutuyhteistyöhanke. Myös 
omistajakuntien kanssa suoraan tehtävä yhteistyö on merkittävää. 

• Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa on paljon yhteistyötä 

• Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin (Keuke) kanssa Keuda kehittää yrityselämäkontakteja ja seuraa 
yritysten osaamistarpeita 

• Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen kanssa Keuda edistää yrittäjyyttä ja yritystoiminnan syntymistä 

• Olemme monipuolisesti mukana Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ja Opso ry:n toiminnassa 

• Olemme tehneet paljon yhteistyötä Skills Finland ry:n kanssa  

• Olemme aktiivisesti mukana Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n 
kehittämisryhmissä (mm. kulttuuritoiminta, hyvinvointipalvelut, viestintä) 

• Keuda on valtakunnallisen YES ry:n yhteisöjäsen. 

• Ammattiopisto Spesian kanssa olemme tehneet monia erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin kohdistuvia 
yhteisiä hankkeita 

• Teemme tiivistä yhteistyötä alueen lukioiden kanssa opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseksi. 

• Tärkeimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjäyhteistyökumppanimme ovat olleet Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia ja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, joiden kanssa olemme tehneet 
yhteistyösopimuksen. 

• Keuda koordinoi ammatillisen koulutuksen Etelä-Suomen laatuverkostohanketta (LARK), jossa on mukana 15 
muuta koulutuksen järjestäjää alueelta. 

• Keuda omistaa 13 % Laurea-ammattikorkeakoulusta 

• Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen eläinlääketieteen laitoksen Saaren klinikka toimii 
Mäntsälässä Keudan Saaren toimipisteen yhteydessä. Yhteisessä käytössämme on mm. kiinteistöjä ja 
tuotantoeläimiä. Teemme myös koulutusyhteistyötä. 
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• Suomen kuntaliitto ja Uudenmaan liitto ovat etujärjestöjä, joiden kanssa teemme paljon yhteistyötä.  

• Uudenmaan yrittäjät ry:n ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa teemme monipuolista yhteistyötä.  
 
Keudan kansainvälinen toiminta on laajaa (ks. tilinpäätös s. 52). Tulosalueet ovat varanneet talousarvioonsa 
resursseja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi käytössä on ollut hankerahoitusta. 
 
Talousarvio on keskeinen asiakirja, jossa koko kuntayhtymälle ja tulosalueille määritellään ja asetetaan toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioprosessin yhteydessä talousjohto ja tulosalueiden johto yhdessä 
kiinteistöpalvelujen kanssa käyvät läpi vuosittain kiinteistöissä toteutettavat korjaukset. Samassa yhteydessä 
käydään läpi tulosalueiden kone- ja laitekanta ja sen uusimistarve. Lisäksi talousarviossa määritellään vuotuiset 
rakennusinvestoinnit (3-vuotissuunnitelma). Keudalla on käyttöomaisuusrekisteri, joka kattaa kaikki yli 600 euroa 
maksaneet laitteet. Tulosalueiden vastuuhenkilöt inventoivat ne vuosittain. 

 
Keudalla on käytössä ajantasainen taloudenhallinnan seurantajärjestelmä. Taloustilanteen käsittely tehdään 
systemaattisesti kaikilla organisaatiotasoilla.  

 
Keudalla on yhtymätasoinen ympäristöpolitiikka, jonka pohjalta tulosalueet suunnittelevat ja toteuttavat omat 
toimenpideohjelmansa.  

 
Tieto - ja viestintätekniikalla on Keudassa merkittävä rooli henkilöstön työskentelyssä, toiminnan kehittämisessä sekä 
opetuksen tukena. Tietotekniikan avulla on luotu strategisesti kestäviä ratkaisuja toiminnan suunnittelun, 
kehittämisen ja tukipalveluiden tuottamiseksi. Tätä kautta Keudassa on saavutettu merkittävää lisäarvoa Keudan 
ydintoiminnan, opetuksen ja oppimisen alueella. Tietohallinnolle on määritelty edellä mainitun onnistumiseksi kolme 
keskeistä tehtävää: 
❖ toimia Keudan strategisen suunnittelun ja johtamisen työkaluna toiminnan ohjaamisessa ja suunnittelussa, 

❖ tarjota koulutuskuntayhtymän eri yksiköille niiden tarvitsemat tukipalvelut laadukkaasti, taloudellisesti ja 

tehokkaasti. Näin luodaan toimialoille ja -yksiköille mahdollisuus keskittyä ydintoimintoihin sekä palveluiden 

ja laadun kehittämiseen sekä 

❖ mahdollistaa opiskelun ja opetuksen kannalta joustavia toiminnallisuuksia: 

• opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus 

• pedagoginen valinnanvapaus ja innovaatiot 

• osaamiseen liittyvät nopeat muutokset ja kehittymisen haasteet 

 

 

Arviointi ja parantaminen  
 
Yhteistyö alueen muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa on tiivistä ja kehittämistoiminta laajaa, joka 
edistää hyvien käytänteiden levittämistä ja käyttöönottoa. 
 
Keräämme säännöllisesti työelämäpalautetta. Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely on jatkuvasti avoinna.  Kyselyssä 
pyydetään palautetta opiskelijan työjakson sujumisesta. Päättäjäkysely lähetetään kerran vuodessa ja siinä 
pyydetään palautetta Keudan palvelutarjonnasta ja asiakaspalvelun laadusta. Palautekyselyiden tulokset käsitellään 
tulosalueilla ja tiimeissä. Keuda on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisen työelämäpalautekyselyn rakentamiseen. 
Olemme järjestäneet myös työelämän kuuntelutilaisuuksia, joista olemme saaneet arvokasta palautetta 
toimintamme kehittämiseksi. 

 
Kiinteistöpalvelut arvioivat yhdessä talousjohdon ja oppilaitosjohdon kanssa kiinteistöjen ja oppimisympäristön 
kunnossapitotarpeen vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Kiinteistöpalveluissa on vakiintunut käyttöön 
sähköinen huoltokirja päivittäisenä työkaluna niin kiinteistöpalveluiden henkilökunnalle kuin muullekin henkilöstölle 
palaute- ja palvelupyyntökanavana.  Kiinteistöissä on suoritettu energiatehokkuuskatselmukset TEM:n kanssa 
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solmitun energiatehokkuussopimuksen mukaisesti ja katselmusten mukaiset toimenpide-ehdotukset on jo osittain 
toteutettu ja ohjaavat toimintaa jatkossakin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
 
Tiedolla johtamisen tueksi kehitämme edelleen tietovarastoratkaisua (Keuda DW). Olemme ottaneet käyttöön 
turvatulostuksen ja tulostuskiintiöt, joilla olemme parantaneet tulostushallintaa. Olemme rakentaneet langattoman 
ympäristön, jolla tuetaan opetuksen ja teknologian kytkemistä autenttisiin oppimisympäristöihin mm. työsalit ja 
työpaikat. 

 
Vertailu 2014 – 2020 

Laatupalkintoraportti 2014 Toimenpiteet Tilanne 2020 

Tilojen käyttöastetta tulisi nostaa. Olemme rakentaneet uusia tiloja 
erittäin maltillisesti, vaikka 
opiskelijamäärämme on 
kasvanut. Opiskelijamäärämme 
on suurempi kuin koskaan, mutta 
tilat ovat liki samat kuin vuonna 
2014. 

Olemme pystyneet parantamaan 
tilojen käyttöastetta. Tiivistämme 
vielä toimintoja omiin tiloihin 
luopumalla Pasilan vuokratiloista. 

Tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä 
ammattiopiston ja aikuisopiston 
kesken tulee lisätä. 

Ammattiopisto ja aikuisopisto 
yhdistettiin. 

Kaikki tilat ja laitteet ovat 
yhteiskäytössä. 

Keuda DW:n ja IMS:n kattavuuden 
lisääminen on parantamisalue. 

Uuden Keuda DW:n 1. vaihe on 
rakennettu. IMS-järjestelmässä 
on otettu käyttöön Riskit-osio. 

Keuda DW:n laajentaminen 
jatkuu. 

 

 
5 PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT                     

Tavoitteet  
 
Tavoitteenamme Keudassa on suunnitella, hallita ja parantaa toimintaprosessejamme, jotta toiminnastamme 
syntyisi kaikille asiakkaillemme jotain lisäarvoa. Yhteisten toimintaprosessien avulla pystymme paremmin 
hyödyntämään Keudaa kokonaisuutena, parantamaan toimintamme sujuvuutta ja tehokkuutta sekä varmistamaan 
resurssiemme tarkoituksenmukaisen käyttämisen.  
 
Tavoitteenamme on yhtenäistää keskeisiä toimintatapojamme kuitenkaan unohtamatta kunkin tulosalueen, 
toimialan ja toimipisteen erityispiirteitä. Selkeästi kuvatuilla toimintaprosesseilla saamme toimintamme paremmin 
näkyväksi sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaillemme. Näin he pääsevät avoimemmin tarkastelemaan toimintaamme 
sekä arvioimaan sitä. Varsinkin henkilöstömme on tärkeää löytää itsensä toimintaprosesseistamme toimijoina ja 
prosessiemme kehittäjinä, sillä näin voimme edistää koko organisaatiomme oppimista ja toimimista oikein 
asiakkaidemme hyväksi.  
 
Toimintaprosessiemme kuvaamisella varmistamme, että toimimme yhteisten strategioidemme, 
toimintaperiaatteidemme ja tavoitteidemme mukaisesti (ks. hakemus luku 2). 
 

 

Toimintatavat  
 
Keudan toiminnan lähtökohtana, ydinprosessina, on tehokkaan ja yksilöllisen oppimisen aikaansaaminen siten, että 
se vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin, tuottaa työelämään sijoittuvia taitavia ammattilaisia ja luo edellytyksiä 
elinikäiselle oppimiselle. 
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Keudan prosessikartta 

 
 
Keudan prosessikartta on laadittu edellisen strategian asiakaslupausten näkökulmasta (oma polku ammattiin, 
työelämäkumppanuudet, innostuminen ja innostaminen). Uusi strategia pohjaa vahvasti entiseen, joten 
prosessikartan uusimista ei vielä ole katsottu tarpeelliseksi. Se kuvaa kuitenkin selkeästi Keuda toiminnan ydinalueet. 
Toiminnan keskeiset ydinprosessit löytyvät kunkin asiakaslupauksen alta (IMS-toimintajärjestelmä). 
 
Asiakaslupaukset ja ydinprosessit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keudassa on ollut käytössä sähköinen toimintajärjestelmä (IMSProcess) keväästä 2009 lähtien. Se sisältää Keudan 
prosessikuvaukset, käsikirjat, dokumentit (ohjeet ja lomakkeet) ja riskiarvioinnin. Prosesseista tallennetaan ns. 
kolmisivutekniikalla prosessikaavio, vaiheiden kuvaukset ja yhteenveto, joissa on mm. prosessin tavoitteet ja 
menestystekijät, mittarit, kehittämismenettely ja rajapinnat sekä linkit tai tallenteet ohjaavalle ja jäljitettävälle 
tiedolle. Prosessikuvauksia, käsikirjoja, dokumentteja ja riskiarvioita luodaan järjestelmään koko ajan tarpeen 
mukaan. 
 
Koko henkilöstöllä on järjestelmään vähintään katsojaoikeudet. Järjestelmä on työkalu, josta kukin käyttäjä löytää 
omaan työhönsä liittyvät prosessikuvaukset, ohjeet ja lomakkeet. Se on myös erinomainen työhön perehdyttämisen 
väline. Prosessikuvauksia hyödynnetään tiedonhallintasuunnitelman tekemisessä ja kokonaisarkkitehtuurityössä. 
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Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja tutkintojen toteuttamissuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa.  
Opetuksen, ohjauksen ja tuen pääprosessit sekä niihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet on kuvattu ja ohjeistettu IMS-
toimintajärjestelmässä. Prosesseja, ohjeita ja lomakkeita päivitetään aina tarvittaessa. 
 
Keuda on kehittänyt tieto- ja viestintätekniikan keinoin opetuksen monimuotoisuutta ja joustavuutta. Tavoitteena 
on tarjota opetuksen tueksi palveluita, jotka ovat saumattomasti saatavilla ja käytettävissä eri päätelaitteilla. Verkko-
opetuksen osalta Keuda on kehittänyt verkko-oppimisympäristönsä tukemaan joustavia oppimispolkuja sekä 
yhteisöllisiä tiedonjakamismenetelmiä hyödyntäen Moodlea ja kyvyt.fi-palvelua. Kyvyt.fi-palvelun avulla opiskelija 
voi aloittaa oman osaamisportfolion rakentamisen heti opiskelujen alusta asti ja ottaa mukaansa valmistuttuaan. 
Opiskelijoiden työskentelyn tueksi on otettu käyttöön Office365-palvelu. Palvelun kautta opiskelijat voivat tehdä 
tehtäviä ilman että heidän tarvitsee hankkia omia työvälineohjelmistoja. Palvelun kautta opiskelijat voivat olla 
vastuuopettajaansa yhteydessä sähköpostitse, videoneuvotteluin ja pikaviestimin. Edellä mainitut 
palvelukomponentit on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa opiskelija voi siirtyä palveluiden välillä ilman eri 
kirjautumisia Keudan verkossa. 
 
Keudan hakupalvelut hoitavat yhteishaun ja jatkuvan haun kautta Keudaan hakeutuvien opiskelijoiden 
hakeutumisprosessia (koulutustarjonnan viestintä ja markkinointi, hakeutujien ohjaus ja neuvonta, ohjauspäivät 
hakeutujille jne.). Hakeutumisvaiheen ohjausta tehdään mm. livechat-palvelun kautta. Keudan opinto-ohjaajat 
tekevät ohjaustyötä opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen aikana ja päättövaiheessa. Ohjauksen yhteistyötä 
tehdään kaikissa vaiheissa mm. perusopetuksen, alueen työpajojen ja TE-keskusten kanssa. Pääpainona ohjauksessa 
on uraohjaus, joka on kuvattu ohjauksen ja tuen suunnitelmassa. Opinto-ohjausvastuu jakautuu koko henkilöstölle, 
mutta päävastuu on opinto-ohjaajalla ja yksilöohjauksessa vastuuopettajalla.  
 
Opiskelijahyvinvointia edistetään Keudassa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. 
Painopisteenä pidämme ennaltaehkäisevää työtä. Opiskelijahyvinvoinnin palvelut sisältävät niin Keudan kuin 
toimipisteiden sijaintikuntienkin palveluja. Näitä palveluja ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä 
opiskeluterveydenhuollon palvelut. Keudan toimipisteissä toimii myös hyvinvointiryhmät (HYRY), joiden tehtävänä 
on seurata ja kehittää opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
esteettömyyttä. 

Keudaattori on jokaisessa toimipisteessä viitenä päivänä viikossa toteutettavaa tukitoimintaa. Keudaattorissa voi 
opiskelija tehdä puuttuvia suorituksia tai saada tukea opintojen suorittamiseen yksilöllisesti. Keudaattorissa voi 
opiskella myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA). Tukea opintoihin tarjoavat erityisopettaja, 
ammattiohjaaja ja aineenopettajat. Keudan opiskelija voi mennä minkä tahansa toimipisteen Keudaattoriin 
suorittamaan opintoja.  

Opetuksen tukena on myös useita ammattiohjaajia, ammattimiehiä ja muita opetuksen tukihenkilöitä.  
 
Kuoma on Keudan ammattiopiston yhteinen opiskelijakunta, johon kuuluvat 10 toimipisteen opiskelijakuntien 
hallitukset. Toimintaa ohjaa vuosisuunnitelma. Kuoman hallitus valitsee keskuudestaan jäsenet mm. kuntayhtymän 
hallitukseen ja työsuojelutoimikuntaan. Toimipisteiden opiskelijakuntien hallitukset valitsevat keskuudestaan 
edustajat toimipisteiden eri toimintaelimiin. Toimipisteissä on opiskelijakuntatoiminnasta vastaava henkilö. Kuoman 
hallitus kommentoi kaikkia Keudan suunnitelmia ja asiakirjoja, jotka vaikuttavat opiskelijoihin. 
Opiskelijakuntatoiminta tunnustetaan osaksi opintoja. 
 
Keuda järjestää kaksi kertaa vuodessa opiskelijafoorumin, jossa opiskelijat pääsevät kertomaan ja kysymään 
toiminnasta sekä tekemään kehittämisesityksiä. 
 
Yrittäjyyteen tutustutaan käytännössä oppilaitoksen harjoitusyrityksissä ja asiakastöiden kautta. Yrittäjyydestä 
kiinnostuneet opiskelijat saavat halutessaan osallistua Yrittäjyys-leireille ja erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin 
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yrityskilpailuihin. Esimerkiksi NY-toiminta ja 24h-leirit ovat muodostuneet jo perinteeksi. Kaikki yrittäjyyteen 
liittyvät opinnot ja kokemukset voidaan liittää osaksi yksilöllistä yrittäjyyden opintopolkua, josta opiskelija saa 
valmistuessaan erillisen liitteen todistukseen. Keudan Osuuskunta Yrittämö tukee omaa yrittäjyyttään miettiviä 
opiskelijoita. 

Keuda järjestää koulutuksia kaikilla rahoitusmuodoilla. Lisäksi järjestetään yrityskoulutuksia ja osaamiskartoituksia. 
Asiakkuuksien hallintaan on rakennettu CRM-kanta (M-files). Keudan työelämäpalvelut vastaa uusasiakkaiden 
hankinnasta ja strategisten kumppanuuksien hoitamisesta. Kumppanuussopimuksia Keudalla on 25 
yhteistyökumppanin kanssa. 

Keudan arvot, henkilöstöohjelma sekä yhteiset pelisäännöt ja ohjeet luovat Keudaan yhtenäistä toimintakulttuuria. 
Me-henki on vahva ja keudalaisuudesta on muodostunut käsite henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa. 
 
Keuda huolehtii hyvin fyysisestä ympäristöstä (ulkoalueet, opasteet, kiinteistöt) ja taloudellisista 
toimintaedellytyksistä. Henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen työhön on erinomaista.  
 

 

Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?): 
 
Kehitämme toimintaprosessejamme mm. itsearviointien ja vertaisarviointien avulla. Johtoryhmät ja tiimit 
käsittelevät arviointien tulokset ja kehittämisesitykset sekä asiakas- ja henkilöstöpalautteet. Niiden pohjalta kukin 
vastuualue ja tiimi suunnittelee tarvittavat kehittämistoimet. Keudalaisia on mukana kansallisessa ja 
eurooppalaisessa vertaisarvioinnin kehittämistyössä. Teemme vertaisarviointia myös LARK-verkostossa. 
 
Verkkopedagogiikan kehittäjä ja opetushenkilöstöstä koostuva tukiryhmä tukevat opettajia ja ohjaajia uusien 
verkko-oppimisympäristöjen ja –ratkaisujen käyttöönotossa. Kevään 2020 poikkeustilanteessa perustettiin 
etäopetukseen verkkoklinikka, josta sai apua ja vinkkejä opetukseen. Lisäksi hyviä käytänteitä jaettiin kerran 
viikossa Teams-webinaareina. 
 
Kehitämme toimintaprosessejamme myös palautejärjestelmästä saatujen palautteiden kautta. Keräämme 
vuosikellon mukaisesti palautetta opiskelijoilta ja henkilöstöltä ja käsittelemme tulokset vastuualueilla ja tiimeissä. 
Arvioimme ja kehitämme prosessejamme myös ulkoisen arvioinnin avulla mm. kansalliset arvioinnit, 
oppimistulosarvioinnit, laadunhallintajärjestelmien arviointi, laatupalkintoarviointi.  
 
IMS-toimintajärjestelmä on koko henkilöstön käytössä, jolloin kaikilla on mahdollisuus tarkastella prosessejamme ja 
niiden toimivuutta sekä tehdä kehittämisehdotuksia. Koko henkilöstö voi myös tarkastella opiskelijatietoihin 
perustuvia ajantasaisia raportteja (Keuda DW), joiden avulla on mahdollista havaita toiminnan poikkeamia ja tehdä 
tarvittavia korjaustoimia nopeasti. 

 
Vertailu 2014 – 2020 

Laatupalkintoraportti 2014 Toimenpiteet Tilanne 2020 

Opetussuunnitelman yhteisen 
osan selkeyttä ja 
asiakaslähtöisyyttä tulee 
parantaa. 

Opetussuunnitelman yhteistä osaa 
ei enää ole. 

 

Oppilaitosmuotoisen ja 
oppisopimuskoulutuksen 
keskinäistä synergiaa olisi 
hyödyllistä lisätä. 

Uusi ammatillisen koulutuksen 
lainsäädäntö muutti tilannetta. 

Keudassa voi joustavasti siirtyä eri 
sopimusmuotojen koulutukseen 
(koso ja opso). 
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Prosessikuvaukset olisi laadittava 
organisaation kaikesta 
toiminnasta. 

Prosessikuvaukset on uusittu 
uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön mukaisiksi. 

Prosessikuvauksia on tehtävä vielä 
lisää. 

Tieto- ja viestintäteknologian 
opetuskäytön hyödyntäminen 
tulisi ulottaa koko 
organisaatioon. 

Keudan TVT-kivijalkatestin on 
suorittanut liki koko henkilöstö. 

Poikkeusaikana tvt:n käyttö on 
kasvanut niin, että kaikki 
henkilöstöryhmät ovat oppineet 
uutta. 

 

 
 

6 ASIAKASTULOKSET               
 

Seuraamme yhteishaun ensisijaisia hakijoita ja tavoittelemme yhtymähallituksen asettamaa aloituspaikkamäärää. 
 
Ensisijaisten hakijoiden määrät ovat pudonneet suhteessa alueen ikäluokan kokoon (ks. tilinpäätös s. 13). 
Toimipisteiden välillä on tapahtunut muutoksia, sillä jatkuvan haun kautta tulevia opiskelijoita on yhä enemmän. 
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Amiapalautteiden vastaajamäärät ovat edelleen paljon alle tavoiteluvun (90%). Kuitenkin palautteisiin vastanneet 
ovat olleet tyytyväisiä Keudaan. Pärjäämme vertailussa vastaavankokoisten alueen koulutuksen järjestäjien kanssa. 
 
Amispalaute, aloituskysely 1.7.2018-30.6.2019 

 
 
Amispalaute, aloituskysely 1.7.2019-29.2.2020 

 
 
Amispalaute, päättökysely 1.7.2018-30.6.2019 

 
 
Amispalaute, päättökysely 1.7.2019-29.2.2020 

 
 
Työelämäpalautetta olemme keränneet työpaikkaohjaajilta. Vastaajamäärät ovat vaihdelleet suuresti eri toimialoilla 
ja osalla ei ole saatu yhtään vastausta. Saatu palaute on kuitenkin ollut erittäin positiivista. 
 
Työelämän päättäjäkyselyllä olemme saaneet palautetta Keudan palvelutarjonnasta ja palvelusta. Palaute on ollut 
positiivista ja Keuda tunnetaan alueella. 
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7 HENKILÖSTÖTULOKSET    
Henkilöstötuloksia vuodelta 2019 löytyy tilinpäätöksestä (s. 66-74). 
 
Vuonna 2018 tehtiin Pohjolan työhyvinvointikysely toisen kerran. Kyselyn toteutustapa oli muuttunut edelliseen 
kertaan verrattuna niin, että kyselystä tuli yhteenvetona QWL-indeksi. QWL =  Quality of Working Life indeksi kuvaa 
henkilöstön suorituskykyä. Mittari yhdistää työnsujuvuuden, turvallisuuden, työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työn 
koetun kannustavuuden tunteet. Koko Keudan osalta QWL-indeksi oli 62 % kun se verrokkiryhmällä oli 64 %. 
Kehittämiskohteiksi nousivat: palautteen antaminen, johdon ja henkilöstön välisen tiedonkulun kehittäminen sekä 
töiden organisoinnin parantaminen. Tiimien tuli käsitellä palautteet onnistumiskeskustelussa ja laatia 
toimenpidesuunnitelmat, sekä seurata asioiden kehittymistä.  
 

• Vuonna 2019 sovittiin Corporate Spiritin (nyk. Eezy Spirit) kanssa monivuotisesta kehittämiskokonaisuudesta, johon 
kuuluu vuotuinen henkilöstökysely, puoli vuosittain tehtävä pulssimittaus (miten sovitut asiat ovat edenneet) sekä 
tuki esimiehille tulosten käsittelyyn ja toimenpidesuunnitelmien laatimiseen sekä toteuttamiseen. Tavoitteen voisi 
kiteyttää niin, että halutaan tukea sille, että tulosten käsittelyn kautta syntyy kehittämistä. 
Kyselyn tuloksena tulee PeoplePower indeksi, joka kuvaa sitoutumisen, johtamisen, suorituskyvyn ja 
omistautuneisuuden tasoa yksikön, tiimin ja Keudan tasolla. Keudan kokonaisindeksiksi muodostui pisteluku 64, 
joka on kokonaisuutena luokituksessa välttävä. Vertailuryhmän pisteluku on asiantuntijatyössä 70,6. Tulosten 
käsittely on aloitettu ja koko Keudan tasolla johtoryhmä on asettanut kehittämiskohteiksi: osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä työn merkityksellisyys. Tuloksista on laskettu myös QWL-indeksi, joka 
koko Keudan tasolla oli 59,3.  Vuoden 2019 kyselyssä Keudan eri tulosalueiden välisissä tuloksissa on isoja 
tasoeroja.  
 
Vertailutietoja 2015-2019 
 

  Kelpoisuus, % 
(opetushenkilöstö, 
viran edellyttämä) 

Osaamisen 
kehittäminen, 
koul.pvä/htv 

Terveysper. 
Poissaolot, 
pvä/htv 

2019 94 1,8 11 

2018 94 2,3 12,3 

2017 96 3,6 11,7 

2016 94 3,9 11,2 

2015 94 4,5 10 
 

 

 
8 YHTEISKUNTATULOKSET   

Tulokset (Mitä tuloksia on saatu aikaan? Miten tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?): 
 
Keuda on koordinaattorina ja kumppanina kehittämishankkeissa, jotka vastaavat Keudan ja sen asiakkaiden 
tarpeisiin ja odotuksiin. Keuda kannustaa henkilöstöään olemaan aktiivinen ammatillisessa ja 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yrittäjyyskasvatuksen 
edistäminen Uudellamaalla on myös yksi kehittämisen kohde. 
 
Keudan tavoitteena on olla vahvasti esillä paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa ja siten edistää Keudan 
brändiä. 
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Keudan yhtymäpalveluiden erityisenä painopistealueena on pitkään ollut kestävän kehityksen mukaisen toiminnan 
edistäminen. Yhteiset palvelut on toteuttanut mm. kiinteistöjen käyttöasteselvityksen, ruokailijoitten määrät ja 
tietokoneitten käyttöasteen. Tulokset on raportoitu yhtymähallitukselle. 

Olemme monipuolisesti mukana Keski-Uudenmaan kuntien muodostaman Kuuma seutu-liikelaitoksen toiminnassa. 
Toisen asteen koulutuksen alueyhteistyön tavoitteena on entistä parempi koulutustarpeiden ennakointi ja 
koulutustarjonta, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö sekä koulutustakuun toteuttaminen. Toteutamme 
kuntien toivomuksesta aikuisten perusopetusta. Teemme yhteistyötä alueen työpajatoimijoiden kanssa. Näillä on 
suuri merkitys nuorten ohjaamisessa toisen asteen opintoihin ja opintojen suorittamismahdollisuuksien 
laajentamisessa. 

Henkilöstömme on aktiivisesti mukana monissa yhteistyöelimissä mm. Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry, 
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry, Suomen kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen Areena, Ennakointikamari ja 
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus. Lisäksi henkilöstöä on jäseninä työelämätoimikunnissa ja valtakunnallisissa 
etujärjestöissä (mm. Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ).  

Olemme mukana alueen kulttuuritoiminnassa mm. ylläpitämällä useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia sekä johtamalla Keuda-talon Kerava-salin toimintaa (mm. teatteri-, konsertti-, tanssi- ja seminaarisali). 
Järjestimme Sakustars 2012 ammatillisen koulutuksen kulttuurikilpailut Järvenpäässä ja otimme järjestämisvastuun 
myös vuoden 2022 kisoista.  

Keuda on alueen merkittävä työnantaja sekä työllistäjä mm. alihankintojen kautta. Mittavat rakennushankkeet ovat 
olleet tärkeitä alueen elinkeinoelämälle. Kevään 2020 poikkeusoloissa pystyimme aikaistamaan kiinteistöremontteja 
ja siten auttamaan alihankkijoitamme. 

Keuda edistää hanketoiminnallaan strategian mukaisten päämäärien saavuttamista. Olemme koordinoineet useita 
ESR-hankkeita, joiden kautta olemme edistäneet mm. nuorten ja aikuisten ohjaustoimintaa, opettajien 
työelämäjaksoja, mestari-kisällikoulutusta, romaninuorten ohjaamista ammatilliseen koulutukseen. Olemme 
koordinoineet alueen Ohjaamo-hanketta. Toimimme OKM:n Parasta kehittämisohjelman koordinaattorina. 

olemme olleet kumppaneina mm. ennakointiin ja oppisopimuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. 

Olemme olleet vahvasti kehittämässä kansallisia oppijan palveluja (mm. ePerusteet, AMOSAA, eHOKS) ja Parasta 
DigiTukea-hankkeessa tietojen yhteentoimivuutta. 

Näiden lisäksi toteutamme tällä hetkellä useita Opetushallituksen/opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia 
hankkeita ja projekteja, joilla edistetään mm. Opintopolku.fi-palvelun käyttöönottoa, maahanmuuttajien 
selkokielisten materiaalien tuottamista, laatustrategian toimeenpanon tukemista, työssäoppimisen ja 
työpajayhteistyön kehittämistä. Keuda on koordinoinut Uudenmaan YES-toimintaa elokuusta 2010 alkaen.  

Keuda tavoittelee positiivista, strategisia päämääriä tukevaa näkyvyyttä mediassa, etenkin Keski-Uudenmaan 
alueella. Medianäkyvyys on lisääntymään päin. Strategiaprosessin sidosryhmähaastattelujen tuloksista ilmeni, 
että Keudalla on vahva brändi ja meidät tunnetaan. 
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9 TOIMINNAN TULOKSET   
 

Keudan järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet täyttyvät reippaasti ja opiskelijamäärä on tasaisessa kasvussa. 
 

 
 
Valmistuneiden määrä on pysynyt liki tavoitteessaan. Pärjäämme hyvin suhteessa alueen muihin toimijoihin. 
 

 
 
Keudan tilinpäätöksestä löytyy vuoden 2019 mittaritulokset selostuksineen (s. 39-41). Taloustiedot, 
opiskelijamäärät ja vakmistumistrendit löytyvät myös (s. 21-27). 
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ERINOMAISUUTTA KOSKEVAT PERUSTELUT 
 

Keuda on systemaattisesti kehittänyt toimintaansa ja vastannut ammatillisen koulutuksen uusiin haasteisiin. Keuda 
uudistaa säännöllisesti strategiaansa ja suuntaa toimintaansa kulloinkin tarvittavalla tavalla. Strategian laatimiseen 
osallistetaan laajasti henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Kehittämistoiminnan pohjana ovat strategiset 
kehittämisteemat ja niiden pohjalta tiimit laativat oman toimintansa kehittämistavoitteet ja arjen toimenpiteet. 
 
Keudan johtamisjärjestelmää on uusittu ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan ammatillisen koulutuksen 
osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Olemme panostaneet vahvasti opiskelija-asiakkaiden 
saavuttamiseen jatkuvan haun kautta ja tarjoamme koulutusta non-stop periaatteella. Palvelemme asiakkaitamme 
yhden luukun toimintamallilla eli hakeutujille löytyvät hakupalvelut ja yritysasiakkaille työelämäpalvelut, joista löytyy 
asiakkaille tarvittavat tahot hoitamaan palvelutarvetta. 
 
Keuda on vahvasti mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa. Erityisesti laadunhallinnan 
kokonaisvaltaisessa kehittämisessä olemme olleet alueella aktiivisia (LARK-verkosto) ja osallistuneet 
valtakunnalliseen kehittämiseen. Keuda osallistaa henkilöstöään arviointi- ja kehittämistoimintaan. 
Kehittämishankkeiden projektipäälliköinä toimii Keudan vakinainen henkilöstö, jolloin hyvät käytännöt saadaan 
käyttöön nopeasti. 
 
Keudan talous on vahva ja toiminnan tulokset hyviä. Seuraamme toiminnan tuloksia yhä ajantasaisemmin, sillä 
kehitämme jatkuvasti tulostiedon saamista käyttäjille sopivaan muotoon ja arjessa hyödynnettäväksi. 
 
Keudan henkilöstö on ammattitaitoista ja sitoutunutta. Tuotamme sisäiset tukipalvelut laadukkaasti, jotta 
ydintehtävämme saa tarvitsemansa tuen. 
 
Keuda arvioi toimintaansa systemaattisesti, käsittelee tulokset laajasti koko organisaatiossa ja kehittää toimintaansa 
tulosten pohjalta. 
 
Asiakaspalaute on hyvällä tasolla. Kehitämme edelleen palautteisiin vastaamisen prosessia, jotta mahdollisimman 
moni opiskelija- ja työelämäasiakkaistamme pääsee vaikuttamaan toimintamme kehittämiseen. 
 
Olemme sitoutunet strategiaamme ja erityisesti arvoihimme: välitämme, arvostamme ja uudistumme. Luomme 
entistä parempaa Keudaa kaikille osapuolille. 
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