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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 
 
Yleistä 
 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Keuda on monialainen ammatillinen oppilaitos, jonka 
koulutustarjonta kattaa yhteensä 79 ammatillista tutkintoa. Lisäksi oppilaitos järjestää ammatilliseen 
koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), aikuisten perusopetusta sekä kansanopistokoulutusta. 
Keudalla on myös laajennetun oppisopimuksen tehtävä. 
 
Koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja 
Tuusula. Keudan toimintaympäristö sijoittuu muuttovoitto- ja kasvualueeseen sekä pääkaupunkiseudun 
kasvavaan vaikutusalueeseen, missä toimii useita muita ammatillisen koulutuksen toimijoita. Keuda toimii 
jäsenkuntiensa vaikutusalueella 12 eri toimipisteessä, jotka muodostavat neljä kampusta. 
 
Oppilaitoksen opiskelijat ovat pääosin Uudenmaan alueelta, mutta Keuda palvelee myös valtakunnallisia 
tarpeita. Toiminnan volyymi ammatillisessa koulutuksessa on yli 6 300 opiskelijavuotta ja henkilöstön 
kokonaisvahvuus on noin 650 henkilöä, joista opetukseen liittyvissä tehtävissä toimii hieman alle 400 henkilöä. 
 
Keudan laadunhallintaa on kehitetty määrätietoisesti ja tuloksellisesti ammatillisen koulutuksen 
laadunhallintasuositusten ja ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä 
korostuu pedagoginen johtaminen. Laadunhallinnan rakenteet ja toimintamallit ilmenevät aidosti kaikilla 
organisaation tasoilla ja vaikuttavat sen arjen toiminnassa, mikä on ollut yksi toiminnan kehittämisen 
keskeinen tavoite. Keuda on verkostoitunut monipuolisesti toiminta-alueensa työelämän ja yhteiskunnan 
toimijoiden sekä muiden oppilaitosten kanssa toimiessaan ja kehittäessään toimintaansa ammatillisena 
kouluttajana. Oppilaitos on arvostettu ja keskeinen verkostotoimija valtakunnallisella tasolla ammatillisen 
koulutuksen laadun ja toiminnan kehittämisessä. 

 
Tavoitteet   
 
Toiminnan suunnittelun lähtökohtana toimii kuntayhtymän yhtymävaltuuston vahvistama strategia, jota 
uudistetaan systemaattisesti neljän vuoden välein. Strategiakokonaisuus sisältää Keudan toiminta-ajatuksen, 
arvot, kehittämisen tavoitteet ja kehittämisen teemat sekä vision. Näistä muodostuvat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset strategiset tavoitteet ja Keudan asiakaslupaukset olla innostava opiskelupaikka, haluttu 
työpaikka sekä ketterä kumppani. 
 
Strategiakokonaisuudesta johdetaan edelleen kehittämisohjelmat, joista vastuualue- ja tiimikohtaisesti 
laaditaan kehittämiskohteet konkreettisiksi toimenpiteiksi. Organisaatiossa hyödynnetään kattavasti eri 
ohjelmia ja suunnitelmia strategisten tavoitteiden toimeenpanon tueksi. Kokonaisuus muodostaa vankan 
pyrkimyksen ja tavoitekehyksen oppilaitoksen arkeen. 
 
Keudan strategiseen valmistelutyöhön osallistetaan laajasti sidosryhmiä, henkilöstöä ja opiskelijoita, mikä 
muokkaa maaperää strategian ymmärtämiselle ja tehokkaalle toimeenpanolle sekä tukee osaltaan yhtenäisen 
keudalaisuuden muodostumista. Organisaatiossa uskotaan omaan osaamiseen ja luotetaan henkilöstön kykyyn. 
Henkilöstölle on järjestetty erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua Keudan tavoitteiden asettamiseen, 
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niin strategisiin tavoitteisiin kuin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin ja linjauksiin liittyen. Organisaatio tiedottaa 
asettamistaan tavoitteista, ohjelmista ja suunnitelmista monipuolisesti ja aktiivisesti eri kanavilla ja foorumeilla 
varmistaakseen henkilöstönsä, opiskelijoidensa sekä sidosryhmiensä riittävän tietouden tavoitetasoistaan ja 
pyrkimyksistään. 

 
Toimintamallit ja niiden toteuttaminen      
 
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Keuda toteuttaa opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä ja vaikuttavia 
koulutus- ja kehittämispalveluita. Organisaation valitsemat arvot – välitämme, arvostamme, uudistumme – 
elävät vahvana ja kattavasti arjessa. Keuda on aktiivinen toimintojensa uudistaja ajanmukaisena ammatillisena 
oppilaitoksena ja työyhteisönä. Keuda on luonut toimintamallit sekä luottamuksellisen ja positiivisen 
työskentelyilmapiirin hyvien käytäntöjen jakamisen ja kokeilukulttuurin mahdollistamiseksi, jotta toiminta-
ajatuksen päämäärät toteutuisivat. 
 
Laadunhallinta on tavoitteellisesti istutettu kaikille organisaation tasoille ja koko henkilöstölle siten, että 
laatuajattelu näkyy kaikessa toiminnassa läpileikkaavasti. Yhteisten toimintamallien ja -tapojen 
varmistamiseksi Keuda on luonut kattavan ohjeistuksen linjauksineen, toimintaprosessikuvauksineen ja 
dokumentteineen. Keuda hyödyntää monipuolisesti tietovarasto- ja raportointiratkaisuja toiminnan arviointi- 
ja tulostietojen seurannassa. Kehittyneet tiedolla johtamisen rakenteet sekä säännöllisesti toteutettavat 
onnistumiskeskustelut mahdollistavat ajantasaisen toiminnan tulostiedon organisaation käyttöön sekä 
edistävät ja ylläpitävät organisaation kehittynyttä laatukulttuuria. 
 
Organisaatio on oppinut hyödyntämään henkilöstön potentiaalia toimintojensa ketteryyden ja 
innovaatiokyvyn kehittämiseksi lisäämällä toimivaltaa ja liikkumavaraa lähijohtamiseen sekä tiimien 
toimintaan. Jaetun johtajuuden toteutuminen riittävän yhtenäisen toiminnan ja samanaikaisesti 
paikallisuuden sallivassa toimintamallissa on Keudan vahvuus. Kaikessa toiminnassa huokuu pedagoginen 
näkökulma. Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen henkilöstökoulutuksissa tehostaa organisaation 
oppimista, kun osallisuus kasvaa ja osaamista sekä hyviä käytäntöjä jaetaan työyhteisön kesken. Tämä 
konkretisoituu selkeästi Keudan pedagogisessa laadun varmennuksessa, pedatori-toiminnassa. 
 
Keuda on määrätietoisesti ulospäin suuntautunut toimija, joka proaktiivisesti ja vuorovaikutteisesti hyödyntää 
kumppanuusverkostoaan ja sidosryhmiään omien toimintojensa sekä koko ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseksi. Laajat ja monikanavaiset verkostot sekä kokonaisuuteen kytkeytyvä hanke- ja 
kehittämistoiminta generoivat organisaatiolle kriittisiä menestystekijöitä. 
 
Toimintamalleissa huokuu vahva opiskelijalähtöisyys ja välittäminen. Opiskelijoiden osallisuus oppilaitoksen 
toiminnan kehittämiseen on organisoitu vahvan opiskelijakuntarakenteen ja erilaisten foorumeiden avulla. 
Opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioidaan monipuolisesti niin opiskeluun kuin 
tukipalveluihin liittyvissä asioissa ja toimintamalleissa, joskin laadullista epätasaisuutta eri toimipisteiden 
välillä esiintyy. 
 
Arviointi ja parantaminen 
 
Keudalla on käytössään monipuoliset toimintatavat ja mittarit toimintansa sekä suorituskykynsä arvioimiseksi. 
Oppilaitos toteuttaa vuosittain systemaattisesti ja kattavasti itse- ja vertaisarviointeja sekä osallistuu ulkoisiin 
arviointeihin. Keuda hyödyntää tasapainotettua mittaristoa, vuosittaisia kehityskeskusteluja sekä 
kvartaaleittain toteutettavia tiimien onnistumiskeskusteluja toimintansa seuraamisessa ja kehittämisessä. 
Tietojohtamisen toimintamalleja ollaan kehittämässä edelleen tukemaan helppoa tulostietojen 
saavutettavuutta ja hyödyntämistä. 
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Toteutuneita segmentoituja mittaustuloksia ja tulostietoja verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuihin 
vertailukohteisiin, mikä luo selkeän käsityksen organisaation toiminnan onnistumisesta. Toiminnan arviointi- 
ja tulostietoja käsitellään monipuolisesti eri toimijoiden kesken vastuualueittain ja tiimeittäin organisaation 
kaikilla eri tasoilla. 
 
Käsiteltyjen arviointi- ja tulostietojen perusteella Keuda toteuttaa tarvittaessa kehittämistoimenpiteitä 
ennakkoluulottomasti, mistä esimerkkeinä ovat organisaatiomuutos ja lähijohtamisen lisääminen sekä 
henkilöstön lisääntynyt osallistaminen ja vastuuttaminen. 
 
Sisäisen suorituskykynsä varmistamiseksi Keuda kiinnittää huomiota ja arvioi toimintajärjestelmänsä 
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta erilaisten työkalujen avulla. Organisaatiolla on kehittyneet tiedolla 
johtamisen järjestelmät, mutta se esimerkiksi tiedostaa inhimillisten tekijöiden vaikutuksia tiedolla johtamisen 
haasteena ja pyrkii kiinnittämään huomiota yksilön ymmärryksen lisäämiseen tiedon merkityksestä osana 
arkipäivän toimintaa ja sen kehittämistä. 
 
 

ARVIOINTI ARVIOINTIALUEITTAIN 
 
1. JOHTAJUUS 
 

Vahvuudet 
 

- Johtamisjärjestelmä on selkeä ja toimiva. Se on konkretisoitu jaetun johtamisen 
toimintatavoiksi ylimmästä johdosta itsenäisiin tiimeihin saakka. Pedagogiikka on vahvistunut 
johtamisen näkökulmana.  
 

- Pedagogisen toiminnan johtaminen on hyvin ja monipuolisesti toteutettu. 
Toiminnalla on selkeät raamit, jonka sisällä toimijoilla on vapaus suunnitella, 
kehittää ja toteuttaa toimintaa itsenäisesti. 

 
- Johtamisessa on sitouduttu laadun kehittämiseen. Laadun johtaminen on 

organisoitu ja laatu on vastuutettu henkilöstölle.  
 

- Tiedolla johtaminen on kehittynyttä. Tietojärjestelmien hyödyntäminen ja hallinta kaikessa 
toiminnassa on kokonaisvaltaista.   

 
Parantamisalueet 

 

- Muutosjohtamisen tukeminen varmistamaan toimipisteiden tasalaatuisuutta.  
 

- Eri kehitysvaiheissa olevien tiimien johtaminen yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi.  
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2. STRATEGIA 
 

Vahvuudet 
 

- Strategia vastaa nykytoimintaympäristön haasteisiin ja on tulevaisuuteen luotsaava. 
 

- Sidosryhmät, henkilöstö ja opiskelijat on osallistettu yhtymästrategian uudistamiseen.  
 

- Strateginen tulosmittaristo ohjaa toimintaa kattavasti. 
 

- Strategian toimeenpanon ja toteutuksen varmistamisen toimintamallina ovat kvartaaleittain 
käytävät tiimien onnistumiskeskustelut. 
 

Parantamisalueet 
 

- Toiminta-alueen elinkeinoelämän kehityksen painopisteitä voi strategiassa tuoda selkeämmin 
esiin. 

 
- Toimintaympäristön muutoksen ennakoinnin systematiikka strategiatyössä. 

 
- Strategian toteutumisen erinomaisuuksien vahvempi brändäys ja viestiminen.  

 
 
 
3. HENKILÖSTÖ 
 

Vahvuudet 
 

- Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen on vahvaa, tavoitteellista ja hyvin organisoitua 
monenlaisilla toimintamalleilla, esim. pedatori ja kehittäjäopettajat. Henkilöstöä on koulutettu 
kouluttamaan omaa henkilöstöä ja hyödyntämään dialogialustoja.  
 

- Käytössä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu strategisiin mittareihin.  
 

- Säännöllisesti toteutettavat henkilöstökyselyn tulokset ohjaavat työyhteisön kehittämistä. 
 

- Henkilöstöllä on vastuuta ja vapautta oman työnsä tavoitteiden asettamiseen, seurantaan ja 
kehittämiseen. 

 
Parantamisalueet 
 

- Kehittämistoimien suuntaaminen niihin toimintoihin, joissa tulokset ovat heikoimpia. 
 

- Eri toimipisteiden yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen. 
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4. KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 
 

Vahvuudet 
 

- Kumppanuuskokonaisuus ja kumppaniverkosto ovat monipuolisia ja kattavia. Keskeistä on tiivis 
yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Verkostomainen toimintatapa takaa sen, että Keuda pääsee 
vaikuttamaan asioihin ja samalla kehittämään toimintaansa.  
 

- Työelämäpalveluiden organisointi yhden luukun periaatteella. Asiakkaiden tarpeiden aktiivinen 
kuunteleminen ja niihin reagointi.  

 
- Talouden hallinta ja seuranta on systemaattista kaikilla organisaatiotasoilla.  

 
- Käyttäjälähtöiset tietojärjestelmäratkaisut. 

 
Parantamisalueet 
 

- Tiedon kirjaamisen varmistaminen kunkin roolin mukaisesti.   
 

- Kestävän tulevaisuuden edelleen kehittäminen toiminnassa ja opinnoissa. 
 

- Oppimisympäristöjen ja välineiden tasalaatuisuuden varmistaminen.  
 

 
 
5. PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT 
 

Vahvuudet 
 

- Palaute- ja arviointikello on toimiva ja se johtaa kehittämistoimiin ja niiden seurantaan. 
 

- Henkilökohtaistamisprosessin laadukas toteutus läpi opintojen.   
 

- Opiskelijoiden tukipalveluiden saavutettavuus, monipuolisuus ja toteutuminen. 
 

- Opiskelijoiden vahva osallisuus prosessien kehittämisessä.  
 

- Työelämäpalveluiden saavutettavuus. 
 

Parantamisalueet 
 

- Toimipistekohtaiset erot opiskelijoiden oppimispoluissa ja opetuksen järjestämisessä 
kaksoistutkinnoissa.  
 

- Työpaikkaohjaajien koulutuksen varmistaminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen. 
 

- Joillakin aloilla edelleen kehittämistä jatkuvan haun opiskelijoiden integroinnissa opetukseen. 
 

- Opiskelija- ja työelämäpalautteiden kerääminen. 
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6. ASIAKASTULOKSET 
 

Vahvuudet 
 

- Opiskelijapalautteiden tulokset ovat pääosin hyvällä tasolla. Löydettävissä myös segmentoitua 
tulostietoa. 
 

- Opiskelijoiden työllistyminen hyvällä tasolla ja opiskelijoiden päättökysely osoittaa myös 
opiskelijoiden luottamuksen työllistymiseen. 

 
- Työelämäpalautetta kerätään aktiivisesti ja tulokset ovat hyvällä tasolla. 

 
Parantamisalueet 
 

- Opiskelija- ja työelämäpalautteiden vastaajamäärä.  
 

- Asiakaslupausten toteutumisen mittaaminen. 
 

- Mittaritulosten esittämisen selkeys. 
 

 
 
7. HENKILÖSTÖTULOKSET 
 

Vahvuudet 
 

- Määrällisiä henkilöstötuloksia on runsaasti tarjolla toiminnan suunnittelun tueksi.  
 

- Kerätään palautetta henkilöstöltä ja niiden pohjalta tunnistettu kehittämistarpeet ja ryhdytty 
tarvittaviin toimiin. 
 

Parantamisalueet 
 

- Henkilöstötulosten tason suuri vaihtelu.  
 

- Keudalaisuuden mittarin kehittäminen. 
 

 
 
8. YHTEISKUNNALLISET TULOKSET 
 

Vahvuudet 
 

- Keuda on tunnettu ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäjä esimerkiksi 
hanketoiminnassa. 
 

- Vahva ja luotettava kumppanuustoiminta. 
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- Tavoitteet vastaavat muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin, mm. kestävä kehitys, 
koulutustakuu, maahanmuuttajien koulutus ja yrittäjyyskasvatus.  

 
Parantamisalueet 
 

- Tavoitteiden asetanta. 
  

- Hankkeiden tulosten seuraaminen ja vaikuttavuus oman toiminnan laatuun. 
 

- Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarien kehittäminen ja tulosten esittäminen, esimerkiksi 
maine- ja imagomittarit. 

 
 
9. TOIMINNAN TULOKSET 
 

Vahvuudet 
 

- Keudan talous on vahva ja toiminnan tulokset hyvällä tasolla.  
 

- Keudalla on tasapainotettu mittaristo, arviointi- ja palautejärjestelmä ja tuloksille on asetettu 
tavoitetasot. 

 
- Keuda benchmarkkaa muita vastaavia koulutuksen järjestäjiä esim. mittareiden kehittämisessä. 

 
Parantamisalueet 
 

- Toiminnan tulosten kuvauksen selkeys.  
 

- Mittariston edelleen kehittäminen.  
 
 

 
 


