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Hienoa! Olet lukemassa kuvausta Gradian 
toimintajärjestelmästä. Tämän käsikirjan 
tarkoituksena on luoda kokonaiskuva Gradi-
an toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä 
osana jokaisen gradialaisen omaa työtä. Pi-
tääksemme käsikirjan napakkana ja help-
polukuisena, tässä ei käydä läpi yksityiskoh-
taisia toimintaprosesseja ja -ohjeita, vaan 
tarkemmat ohjeet ovat ajantasaisesti Gradi-
an intrassa.

Toimintajärjestelmä luo puitteet sujuvalle, 
laadukkaalle arjelle. Sujuva arki mahdollis-
taa keskittymisen olennaiseen. Visiomme 
2030 mukaisesti: Opiskelija luottaa itseensä 
ja tulevaisuuteensa sekä syttyy jatkuvaan 
oppimiseen.

Toimintamme lähtökohtana on asiakaskes-
keisyys – asiakkailla tarkoitamme tässä sekä 
opiskelijoita että alueen työelämää. Asia-
kaskeskeisyys konkretisoituu arjessa, osana 
toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Opis-
kelijoita, yhteistyökumppaneita ja yhtä lailla 
Gradian koko henkilöstöä kohdellaan oikeu-
denmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tavoittee-
na on hyvinvoiva, palveleva ja avoin oppimis-
yhteisö, joka yhdessä vastaa opiskelijoiden ja 
työelämän tarpeisiin. 

Palvelun laatu Gradiassa koostuu opiskeli-
jan ja työelämän kokemuksista. Siitä, kuinka 

hyvin pystymme tuottamaan asiakkaille li-
sää tarvittavaa osaamista ja tukemaan hei-
tä oppimisprosessissa. Käytännön tasolla 
tämä tarkoittaa, että henkilöstön osaaminen 
ja toimintatavat ovat sellaisia, joilla tarpeita 
vastaava korkeatasoinen suunnittelu, ohjaus 
ja opetus toteutuvat.
 
Aluekehittämisessä on kyse yhden tai 
useamman toimijan vaikuttamisesta alueen 
myönteisen kehityksen kulkuun. Keski-Suo-
messa Gradia on merkittävässä roolissa 
osaamistalouden edistämisessä sekä itse-
näisenä toimijana että yhdessä alueen mui-
den sidosryhmien kanssa. EduFutura Jyväs-
kylä varmistaa toisen asteen oppilaitosten 
ja korkeakoulujen yhteistyöllä laadukkaat 
koulutuspalvelut alueen tarpeisiin. Yhdes-
sä ennakoimme toimintaympäristössä ja 
osaamistarpeissa tapahtuvia muutoksia ja 
toiminnallamme luomme menestystä Kes-
ki-Suomeen – päämääränä osaavat ihmiset 
ja yrittäjyyden edistäminen.

Laatu  
Gradiassa

Selkeämpi 
suunta – 
sujuvampi arki
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Laadunhallinnan tehtävänä on varmistaa toimintam-
me laatu sekä aktiivisesti kehittää toimintatapojamme. 
Tämän varmistamiseksi osana laadunhallintaa kerä-
tään ja tuotetaan monipuolista ennakointi-, seuranta-, 
arviointi- ja palautetietoa. Toiminnan kehittämiseksi 
tieto käsitellään ja analysoidaan johtamisen vuosikellon 
mukaisesti. Laadunhallinta Gradiassa edellyttää yhdes-
sä määriteltyjä toimintatapoja ja asennetta toteuttaa 
omaa tehtävää niiden mukaisesti. Laadun varmistami-
nen on jokaisen gradialaisen tehtävä. Sitä ei voi irrottaa 
erilliseksi osa-alueeksi tai ulkoistaa vain joidenkin hoi-
dettavaksi. 

Toimintamme periaatteena on asiakaskeskeisyys. Laa-
dunhallinnan ytimessä on vuorovaikutus opiskelijoiden 
ja työelämän kanssa. Avoin vuorovaikutus näkyy sekä 
jokapäiväisessä arjessa tapahtuvana kommunikaatio-
na että tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja saavute-
tuista tuloksista viestimisenä.

Laadunhallinnan tavoitteena on

• tukea Gradian strategisten tavoitteiden 
saavuttamista,

• parantaa jatkuvasti toimintaamme 
ja tuloksiamme sekä uudistaa 
toimintatapojamme,

• vakioida toimintatapoja Gradian sisällä
• vahvistaa osallistavaa laatukulttuuria Gradia-

yhteisön sisällä ja sidosryhmäyhteistyössä
• parempi arki kaikille gradialaisille!.

Laadun-
hallinnan 
rooli
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Tehdään oikeita 
asioita oikein.



Gradian toimintajärjestelmän perusperiaat-
teena on jatkuvan parantamisen malli1 . Mal-
lissa toiminta on jatkuvassa liikkeessä: toi-
minta suunnitellaan, suunnitelman pohjalta 
toimitaan, toimintaa arvioidaan ja arvioinnin 
perusteella sitä kehitetään edelleen. Jatku-

van parantamisen mallissa tavoitetasoa nos-
tetaan aina toiminnan kehittymisen myötä. 
Tavoitetaso määritellään toiminnallisten ta-
voitteiden ja tuloskorttien kautta, mutta se 
edellyttää myös arjen toiminnan ja toiminta-
prosessien kehittymistä.

Kaikkea Gradian toimintaa ja siten myös laa-
dun hallintaa ohjaa Gradian strategia, joka 
laaditaan ja päivitetään valtuustokausittain 
yhdessä Gradia-yhteisön ja sidosryhmien 
kanssa. Gradian voimassa olevan Uusi yh-
dessä 2020+ -strategian linjaukset ja sen aina 
2030 luvulle ulottuvat päätavoitteet viedään 
vuosittain tulosalueiden ja yksiköiden toimin-
tasuunnitelmiin ja talousarvioihin. Operatiivi-
sen työn taustalla vaikuttavat johtoryhmien 
päätökset, kehittämisohjelmat ja hankkeet 
sekä laadunhallinnan työvälineet. Toteutus 
perustuu toimintajärjestelmään, johon kuulu-
vat ydinprosessit ja tukiprosessit sekä niiden 
toimintaohjeet ja menettelytavat. Osa toisen 
asteen koulutuksen järjestämiseen ja toteut-
tamisen liittyvistä ohjeista on lakisääteisiä, 
osa meidän itsemme yhteisesti sopimia.

LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS 
GRADIASSA RAKENTUU KOLMEEN OSA-
ALUEESEEN:

• Astetta parempi arki -käsikirja 

• Keskeisten prosessien kuvaukset 

• Arjen työtä tukevat toimintaohjeet

Tämä käsikirja kuvaa Gradian laadunhallin-
nan tavoitteet ja periaatteet kokonaisuutena. 
Prosessikuvaukset sekä yksityiskohtaisem-
mat toimintaohjeet ohjaavat toimintaa käy-
tännön tasolla. Ajantasaiset ohjeet ovat aina 
löydettävissä intrassa.

Keskeisten 
prosessien 
kuvaukset

Arjen työtä  
tukevat  

toimintaohjeet

Gradian  
laadunhallinnan 

kokonaisuus

Astetta  
parempi arki 

-käsikirja

Gradian  
toimintajärjestelmä

Kuva 1  Gradian toimintajärjestelmän jatkuvan parantamisen malli

Kuva 2  Gradian laadunhallinnan kokonaisuus malli

Paranna Suunnittele

Arvioi Toteuta

Paranna Suunnittele

Arvioi Toteuta

Yhteiset toiminta-
tavat

Yhteiset toiminta-
tavat

Laatuvaatimukset
kiristyvät

Toiminnan 
jatkuva
parantaminen

AIKA

TOIMINNAN
LAATU

1  Demingin ympyrä (PDCA, Plan – Do – Check – Act)

https://jaofi.sharepoint.com/sites/intra-laadukas-toiminta/SitePages/Prosessikuvaukset.aspx
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Koulutuksen suunnittelu, toteutus,  
arviointi ja kehittäminen

Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen

Strateginen  
suunnittelu

• Gradian strategia 
ja toimenpide- 
ohjelma

• järjestämisluvat

Operatiivinen  
suunnittelu

• opetussuunnitel-
man perusteet

• tutkinnon  
perusteet 

• osaamisen 
arvioinnin toteut-
tamissuunnitelmat

• ohjaussuunnitelma

• vuosi- ja luku- 
vuosisuunnitelmat 

• kansainvälisen 
toiminnan kehit-
tämisohjelma ja 
toimintasuunni-
telma

• tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus- 
suunnitelma  
henkilöstölle

• tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus- 
suunnitelma  
opiskelijoille

Ydin- ja  
tukiprosessit  
koulutusmuodoittain

• ammatillinen 
koulutus

• lukiokoulutus

• perusopetus

• taiteen perus-
opetus

Prosessikuvaukset 
on tehty opiskelija-
valinnasta, osaami-
sen tunnistamisesta 
ja tunnustamisesta, 
opetuksesta, oh-
jauksesta ja arvi-
oinnista, opiskelijan 
opintopolun suun-
nittelusta, opintojen 
päättämisestä ja 
todistuksista sekä 
opetuksen ja osaa-
misen arvioinnin 
suunnittelusta. 

Toiminnan raportit

• Gradian tulos- 
kortit

• tilinpäätökset

Palautteet

• opiskelija- 
palautteet

• työelämä- 
palautteet

• henkilöstö- 
palautteet

Arvioinnit

• sisäiset audi-
toinnit

• ulkoiset arvioinnit

• vertaisarvioinnit

• johdon katsel-
mukset 

• työelämä- 
valtuuskunnan 
arvioinnit ja  
palkitseminen

Toiminnan  
kehittäminen

• opettajatiimit

• kehityskeskus-
telut

• henkilöstökoulu-
tukset

• yksiköiden  
kehittämispäivät

• kehittämishank-
keet ja -ohjelmat

• erilaiset  
kehittämis-
foorumit, mm. 
opiskelijakuntien 
järjestämä kään-
teinen seminaari 
ja työelämäfoo-
rumit

Koulutuksen 
tavoitteena on 
kehittää osaamista 
siten, että 
opiskelijoilla on 
valmiudet siirtyä 
jatko-opintoihin 
tai työelämään tai 
ryhtyä yrittäjäksi.”

3.1  Koulutus

Koulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
järjestämislupaan perustuvaa koulutustoi-
mintaa, jota rahoitetaan ja seurataan opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä. Gradialla on järjes-
tämislupa seuraaviin koulutusmuotoihin: 

• taiteen perusopetus musiikissa ja tanssissa
• aikuisten perusopetus
• lukiokoulutus

• lukiokoulutus
• aikuisten lukiokoulutus
• musiikki-ilmaisun erityinen koulutus-

tehtävä
• urheilupainotteisen opetuksen  

erityinen koulutustehtävä
• IB-opetus
• lukiokoulutukseen valmistava koulutus 

• ammatillinen koulutus
• perus-, ammatti- ja erikoisammattitut-

kinnot
• laajennettu oppisopimuskoulutuksen 

järjestämistehtävä
• urheilijoiden ammatillinen koulutus
• vankilaopetus
• ammatilliseen koulutukseen valmentava 

koulutus

Gradian tarjoaman koulutuksen keskeinen 
laatutekijä on opintojen joustava toteutta-
minen ja eteneminen.  Koulutuksen tavoit-
teena on kehittää osaamista siten, että 
opiskelijoilla on valmiudet siirtyä jatko-opin-
toihin tai työelämään tai ryhtyä yrittäjäksi. 
Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kou-
lutus antaa valmiuksia selviytyä työelämän 
muuttuvissa osaamisvaatimuksissa nyt ja 
tulevaisuudessa. Koulutuksen laadun var-
mistaminen on Gradian keskeinen menes-
tystekijä koulutusmarkkinoilla.

KOULUTUKSEN LAATU  
MUODOSTUU GRADIASSA  
SEURAAVISTA TEKIJÖISTÄ:

• osaamistarpeiden ennakointi ja tiivis työ-
elämävuorovaikutus

• osaamisperusteisuus, osaamisen tunnis-
taminen ja tunnustaminen

• joustavat ja yksilölliset opintopolut
• osaamistarpeita ja oppimista tukevat pe-

dagogiset ratkaisut ja ohjaus
• tulevaisuusorientoitunut pedagogiikka.

Koulutuksen keskeiset prosessikuvaukset ja 
niitä tukevat toimintaohjeet ovat intrassa.

https://jaofi.sharepoint.com/sites/intra-laadukas-toiminta/SitePages/Prosessikuvaukset.aspx


3.2 Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminnaksi voidaan määritellä 
kaikki sellainen palvelu, jossa joku ulkoinen 
taho ostaa Gradialta palvelua erillisen hin-
noitteluperusteen mukaan. Palvelu voidaan 
toteuttaa joko kotimaassa tai ulkomailla 
(esim. koulutusvienti). Palvelun suunnittelu, 
toteutus, seuranta sekä palvelun tuottami-
seen liittyvä tulo toteutuu tulosalueilla, yk-
siköissä ja koulutusaloilla, vaikka sen hal-
linnointi voi tapahtua muualla, esimerkiksi 
Gradia-koulutuspalvelut Oy:n kautta.

Yksiköissä ja koulutusaloilla tapahtuvassa 
palveluliiketoiminnassa kyseessä on pää-
sääntöisesti joko koulutus tai koulutukseen 
liittyvänä opiskelijatyönä tuotettu palvelu. 
Opiskelijatyönä palvelut liittyvät esimerkiksi 
rakentamiseen, ravintola- ja ruokapalveluun, 
vaatetukseen, puutarhanhoitoon, kauneu-
denhoito- ja terveyspalveluihin tai auton-
huoltoon liittyviin palveluihin. Opiskelijat 
tuottavat palvelua osana omia opintoja tai 
osuuskunta- tai NY-yrittäjinä. Opintojen ja 
palvelujen yhteensovittaminen on osa koulu-
tuspalveluiden suunnitteluprosessia. 

EU:n kilpailuneutraliteettilainsäädännön mu-
kaan Gradia ei koulutuskuntayhtymänä voi 
toimia kilpailluilla markkinoilla, vaan kou-
lutusliiketoiminta ohjataan kahden yhtiön 
kautta: 

• Gradia-koulutuspalvelut Oy:n kautta tar-
jotaan koulutus- ja asiantuntijapalveluja 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiak-
kaina ovat yksityiset henkilöt ja yritykset 
pääasiassa kotimaassa. Gradia-koulu-
tuspalvelut Oy myy myös työvoimapoliit-
tista koulutusta työvoimahallinnolle. 

• EduCluster Finland Oy vastaa koulutus-
vientiin liittyvistä toiminnoista ja vientiin 
liittyvästä hallinnosta ja ostaa tapaus-
kohtaisesti palvelun Gradialta tai muilta 
toimijoilta. 

Molemmat yhtiöt hoitavat koulutuspalvelu-
jen myynnin ja markkinoinnin sekä talous- ja 
sopimushallinnan sekä vastaavat tarjous-
pyynnöistä, tarjouksista ja sopimuksista sekä 
mahdollisista alihankintasopimuksista. Yhtiöt 
hoitavat asiakassuhteen ja vastaavat asiak-
kaalleen asiakasprojektien kokonaislaadusta. 
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Palveluliiketoiminnan suunnittelu,  
toteutus, seuranta ja arviointi

Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen

Strateginen  
suunnittelu

• Gradian strategia 
ja toimenpideoh-
jelma

• koulutusvientioh-
jelma

• asiakkuudenhal-
linnan kehittä-
misohjelma

• yhtiöiden omista-
jastrategiat

Operatiivinen  
suunnittelu

• toiminnalliset 
ja taloudelliset 
tavoitteet 

• resurssisuunnitte-
lu Gradian oppilai-
tosten kanssa

• työvoima- 
hallinnon  
koulutus- 
suunnitelmat

Ydin- ja  
tukiprosessit

• asiakkuuden  
hallinnan  
prosessi 

• myyntiprosessi

Raportit

• yhtiön  
tilinpäätös

• kuukausiraportit

• projektiraportit

Palautteet

• asiakaspalautteet

• palautteet tilaa-
jalta

Arvioinnit

• arviointi-keskuste-
lut tilaajien kanssa

• arviointi- 
keskustelut  
yhtiön ja oppilai-
tosten kesken

• arviointikeskuste-
lut tilaajien kanssa

• arviointikeskuste-
lut yhtiön ja oppi-
laitosten kesken

• arviointikeskuste-
lut tilaajien kanssa

• arviointikeskuste-
lut yhtiön ja oppi-
laitosten kesken

Toiminnan  
kehittäminen

• oppilaitosten 
johtoryhmät

• koulutusviennin 
johtoryhmä

• yhtiön hallitus

Yhteistyö kanssamme tuottaa 
asiakkaillemme lisäarvoa ja 
positiivisen asiakaskokemuksen.



3.3 Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminnassa innovoidaan ja ko-
keillaan uusia malleja ja menetelmiä, joiden 
perusteella Gradia laadukkaana koulutuksen 
järjestäjänä on nyt ja tulevaisuudessa arvos-
tettu edelläkävijä ja yhteistyökumppani. 

Kehittämistä suunnataan Gradian strategi-
an määrittelemille painopistealueille, joita 
ovat:

• pedagogiikka ja opintopolut
• ohjaus, osallisuus ja hyvinvointi
• työelämäyhteistyö ja yrittäjyys
• kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Kehittämistä toteutetaan Gradian omalla 
rahoituksella ja ulkopuolisella hankerahoi-
tuksella, joista suurimmat ovat EU-, OKM-, 

OPH- ja Erasmus-rahoitus. Kehittämispalve-
lut koordinoi hankerahoituksia ja kehittämis-
työn kokonaisuutta Gradiassa, varsinainen 
kehittämistyö tehdään oppilaitoksissa. Esi-
miesten tehtävänä on kannustaa henkilöstöä 
tuomaan esiin kehittämisideoita sekä johtaa, 
ohjata ja varmistaa kehittämistyötä siten, 
että hankkeilla tuetaan perustoimintaa ja sen 
jatkuvaa kehittämistä. 

Varsinaisten hankkeiden lisäksi toiminnan ke-
hittämistä tehdään myös ilman kehittämisen 
hankkeistamista. Nopean, tarpeesta nouse-
van kehittämisen tavoitteena on ratkaista 
arjessa havaittuja pulmia ja sujuvoittaa toi-
mintatapoja. Esimiehen johtavat kehittämis-
tä strategian ja toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti.
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Kehittämisen suunnittelu, 
 toteutus, arviointi ja kehittäminen

Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen

Strateginen  
suunnittelu

• Gradian strategia 
ja toimenpideoh-
jelmat

• Maakuntastrate-
gia- ja ohjelmat

• Rahoitusohjelmat

Operatiivinen  
suunnittelu

• Toiminta- ja ta-
loussuunnitelmat

• Ulkoinen sparraus/ 
omistajakunnat

• Neuvottelut ra-
hoittajien kanssa

• Henkilöstön ja 
opiskelijoiden 
ideapajat

• Resurssisuunnittelu 
Gradian oppilai-
tosten kanssa 

Ydin- ja  
tukiprosessit

• hankeideoiden 
prosessi

• hankesuunnittelun 
prosessi

• hankkeen toteu-
tusprosessi

• hankkeen päättä-
misen prosessi

Raportit

• projektiraportit

Palautteet

• välitön palaute 
koko projektin 
ajan

• loppupalaute, 
kohderyhmä 

Arvioinnit

• väliarviointi, oh-
jausryhmä

• jälkiarviointi, pro-
jektipäällikkö, tulo-
salueiden johto

Toiminnan  
kehittäminen

• hyvien  
käytänteiden 
iltapäivät

• hanketorit

• johtoryhmä 

• oppilaitosten 
johtoryhmät

• kehitys-keskus-
telut

Nopean, tarpeesta nousevan 
kehittämisen tavoitteena on 
ratkaista arjessa havaittuja pulmia 
ja sujuvoittaa toimintatapoja.”



3.4 Johtaminen ja tukipalvelut

JOHTAMINEN

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä pää-
töksenteosta vastaavat kuntayhtymän val-
tuusto ja hallitus. Kuntayhtymän hallintoa, 
taloutta sekä muuta toimintaa johtaa halli-
tuksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Joh-
tamisen vastuut on määritelty kuntayhtymän 
hallintosäännössä. Olemme sitoutuneet nou-
dattamaan kaikkia toimintaamme ohjaavia 
lakeja ja asetuksia.

Johtamisessa tärkeänä työvälineenä toimii 
johtamisen vuosikello. Gradian johtamisen 
vuosikello sisältää keskeiset toimintapro-
sessit:

• Strategiaprosessi
Toimintaprosessit ja aikataulut, jossa 
strategiset linjaukset viedään tulosaluei-
den ja yksiköiden toimintasuunnitelmiin 
ja talousarvioihin. Strategian tarkastelu 
ja väliarviointi strategiakauden puolivä-
lissä.

• Talous- ja tilinpäätösprosessi
Talouden ja tilinpäätöksen toimintaproses-
seja ja aikatauluja, joita ovat mm. talouden 
suunnittelu, seuranta ja raportointi, budje-
tointi, hankinnat, vakuutukset ja laskutus. 
Talousarvioprosessiin sidottuna strategi-
an toteuttamiseen liittyvien vuosittaisten 
toiminnallisten tavoitteiden määrittely.
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• Henkilöstön kehittäminen
Toimintaprosesseja, joilla edistetään tai 
hallinnoidaan mm. henkilöstön osaa-
mista ja koulutusta, kehityskeskusteluja, 
henkilöstösuunnittelua, rekrytointitar-
peita sekä palvelussuhteeseen liittyviä 
asioita.

• Sisäiset auditoinnit
Auditoinnissa käydään läpi toiminta-
järjestelmässä kuvatut toiminnot siten, 
että saadaan kokonaiskäsitys kunkin 
oppilaitoksen ja sen yksiköiden toimin-
nan tasosta. Sisäisen auditoinnin aiheet 
nimetään vuosittain Laadulla ja tiedolla 
johtaminen -ryhmässä. Rehtorit ja yksi-
könjohtajat vastaavat tulosalueen laa-
tuvastaavien kanssa auditointien orga-
nisoinnista.

• Johdon katselmukset 
Arvioidaan sisäisesti laatujärjestel-
mämme toteutuminen ja toimivuus. 
Arvioidaan saadun tulos-, mittari- ja 

palautetiedon sekä määrällisen ja laa-
dullisen ennakointiedon avulla toimin-
nan laatua. Analysoidaan tuloksia ja 
nimetään keskeiset kehittämiskohteet. 
Johdon katselmukset toteutetaan puo-
livuosittain.

TUKIPALVELUT

Tukipalveluiden tehtävä on tukea perusteh-
tävän eli laadukkaan opetuksen toteutta-
mista. Gradian sisäisten prosessien toimin-
taa tukevat tulosalueet:

• Gradia-kiinteistöt
• Gradia-ravintolat
• Gradian sisäiset palvelut: Opiskelijapalve-

lut, Kehittämispalvelut ja Hallintopalvelut 

Tukipalveluiden toteuttamiseen liittyvät tar-
kemmat kuvaukset ja ohjeet löytyvät ajanta-
saisesti intrasta.Kuva 3  Gradian johtamisen vuosikello 

https://jaofi.sharepoint.com/sites/intra-hallinto-ja-johtaminen/Ptksenteko%20%20Toimintaa%20ohjaavat%20asiakirjat/Kuntayhtym%C3%A4n%20hallintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%201.3.2020.pdf
https://jaofi.sharepoint.com/sites/intra-tyon-tueksi


TAULUKKO 4

Johtamisen suunnittelu, toteutus,  
arviointi ja kehittäminen

Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen

Strateginen  
suunnittelu

• Gradian strategia ja 
toimenpide- 
ohjelmat

• Maakuntastrate-
gia- ja ohjelmat

• Lait ja asetukset

• Järjestämisluvat

• Perustamis- 
sopimus

• EduFutura- 
yhteistyösopimus

• Tytär- ja  
osakkuusyhtiöt

Operatiivinen  
suunnittelu

• Kansainvälisen 
toiminnan kehit-
tämisohjelma ja 
kv-toimintasuunni-
telma

• Digiohjelma 

• Kiinteistöjen kehittä-
misohjelma

• Asiakkuudenhallin-
nan kehittämisoh-
jelma

• Opiskelijoiden 
hyvinvoinnin kehittä-
misohjelma

• Green book 2020-
2023 Kestävän 
tulevaisuuden kehit-
tämisohjelma 

• Tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuun-
nitelma henkilöstölle 

• Turvallisuusohjelma

Ydin- ja  
tukiprosessit

• Toiminnan ja ta-
louden suunnittelu

• Tulosalueneuvot-
telut

• Johtoryhmätyös-
kentely

Raportit

• GRADIA raportit

• Gradian tulos-
kortit

• talousraportit

Palautteet

• Henkilöstökyselyt

• Kehityskeskustelut

Arvioinnit

• Tarkastuslauta-
kunnan arvioinnit

• Ulkoiset arvioinnit 

• Johdon katsel-
mukset

Toiminnan  
kehittäminen

• Kuntakierrokset

• Johtoryhmän 
kehittämispäivät

• Esimieskoulu-
tukset

TAULUKKO 5

Tukipalveluiden suunnittelu, toteutus, 
arviointi ja kehittäminen

Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittäminen

Strateginen  
suunnittelu

• Gradian strategia ja 
toimenpideohjelmat

• Lait ja asetukset

• Järjestämisluvat

• Perustamissopimus

• EduFutura-yhteis-
työsopimus

Operatiivinen  
suunnittelu

• Kansainvälisen 
toiminnan kehit-
tämisohjelma ja 
kv-toimintasuun-
nitelma

• Digiohjelma 

• Kiinteistöjen kehit-
tämisohjelma

• Asiakkuudenhal-
linnan kehittä-
misohjelma

• Opiskelijoiden 
hyvinvoinnin kehit-
tämisohjelma

• Green book 2020-
2023 Kestävän 
tulevaisuuden 
kehittämisohjelma

• Tasa-arvo- ja 
yhdenvertai-
suussuunnitelma 
henkilöstölle 

• Turvallisuusohjelma

• Tulosalueneuvot-
teluiden tulokset

Ydin- ja  
tukiprosessit

• Palvelussuhteen hallinta
• Talousprosessien 

hallinta
• Asiakirjahallinnon ja 

arkistoinnin prosessien 
hallinta

• Opetusteknologian 
kehittämisen ja hyödyn-
tämisen prosessit

• Tietotekniikan ylläpidon, 
kehittämisen ja käytön 
tuen prosessit

• Toimintaprosessien 
digitalisoinnin tuki 

• Hankeprosessien 
hallinta

• Liikkuvuusprosessien 
hallinta

• Yrittäjyyskasvatuksen 
koordinointi

• Opiskelija- ja henki-
löstöravintoloiden 
prosessit 

• Opintohallinnon prosessit
• Opiskelijahuollon pro-

sessin hallinta
• Opiskelija-asuntoloiden 

ja vapaa-ajan toimin-
nan prosessien hallinta

• Kirjasto- ja tietopalvelut
• Viestintäprosessien 

hallinta
• Koulutusmarkkinoinnin 

prosessit
• Kiinteistöjen kunnossa-

pidon prosessit
• Oppilaitosturvallisuuden 

prosessit 
• Luottamushenkilöhallin-

non prosessit
• Johtamisen tukipalvelu-

prosessit

Raportit

• GRADIA raportit

• Gradian tuloskortit

• talousraportit

Palautteet

• Henkilöstökyselyt

• Kehityskeskustelut

• Opiskelijapalautteet

• Käyttäjäpalaut-
teet

Arvioinnit

• Tarkastuslauta-
kunnan  
arvioinnit

• Ulkoiset arvioinnit 

• Johdon katsel-
mukset

Toiminnan  
kehittäminen

• Sisäisten palve-
luiden johtoryh-
mä

• Gradian laajen-
nettu johtoryhmä

• Yksiköiden johto-
ryhmät
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3.5 Palautteet 

Palautteet ovat keskeinen osa Gradian toimin-
nan laadun hallintaa ja kehittämistä. Annettu 
palaute käsitellään, analysoidaan ja tulosten 
perusteella parannetaan toimintaa. Gradiassa 
palautetta kerätään systemaattisesti opiskeli-
joilta, työelämältä ja henkilöstöltä.

OPISKELIJAPALAUTTEET

Ammatillisessa koulutuksessa keskeinen osa 
palautteesta kerätään valtakunnallisella AR-

VO-vaikuttavuustietopalvelulla, johon kerä-
tään standardoidut palautteet ammatillisen 
koulutuksen tutkintotavoitteisista koulutuk-
sista. Nämä valtakunnalliset ns. Amispalaut-
teet kerätään opintojen alussa ja päättövai-
heessa. Palautekyselyn tulokset vaikuttavat 
suoraan myös koulutuksesta saatavaan ra-
hoitukseen. Amispalautteet julkaistaan Ope-
tushallinnon tilastopalvelussa (Vipunen.fi).  
Palaute ELY-keskusten hankkimista ei-tut-
kintotavoitteisista ammatillisista koulutuk-

sista, valmennuksista ja kotokoulutuksista 
kerätään OPAL-palautejärjestelmällä.  Muuta 
opiskelijapalautetta kerätään Gradian omilla 
kyselyillä oppilaitoksittain sovituin tavoin. 
Lukiokoulutuksessa opiskelijapalautetta ke-
rätään systemaattisesti aloittavilta ja val-
mistuvilta opiskelijoilta, Attitude-kysely eri 
vuositason opiskelijoilta sekä lisäksi kurssi-
kohtaisia palautteita lukioittain vuosittain 
sovittavin tavoin. Lukioiden palautteet kerä-
tään Gradian omin palautekyselyin INKA-pa-
lautejärjestelmällä.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa (VALMA) opiskelijapalautetta 
kerätään opintonsa päättäviltä opiskelijoilta. 
OKSA-koulutuksessa    kerätään kurssikoh-
taista palautetta ja taiteen perusopetukses-
sa opiskelijoiden lukuvuosipalaute.

Lisäksi opiskelijoiden palautetta saadaan 
osallistumalla aktiivisesti valtakunnallisiin 
arviointeihin, mm. Amisbarometri ja Koulu-
terveyskysely. Myös Gradian opiskelijakun-
nat antavat toiminnasta tärkeää tietoa ja 
palautetta. 

TYÖELÄMÄPALAUTTEET

Työelämältä kerätään palautetta sekä tar-
joamistamme koulutuspalveluista ja koulu-
tuksen vaikuttavuudesta, että työpaikalla 
tapahtuvasta oppimisesta. Työelämäpalau-
te sisältää työpaikkaohjaajan näkemyksiä 
ja kokemuksia ohjaustehtävästä, opiskelun 
suunnittelusta ja toteuttamisesta työpaikalla, 
yhteydenpidosta opetus- ja ohjaushenkilös-
töön sekä muusta yhteistyöstä koulutuksen 
järjestäjän kanssa. Koulutus- ja oppisopi-
musjaksoihin liittyvä työpaikkaohjaajan pa-
laute jaksojen käytännön toteuttamisesta 
kerätään valtakunnallisella ARVO-palaute-
järjestelmällä2 . Myös koulutuksen järjestäjän 

ja työantajan välisestä yhteistyöstä kerä-
tään valtakunnallinen palaute ARVO-palau-
tejärjestelmällä. Työpaikalla tapahtuvasta 
oppimisesta kerättävä valtakunnallinen 
ARVO-palaute vaikuttaa suoraan tutkinto-
koulutuksesta saatavaan rahoitukseen. AR-
VO-palautteet julkaistaan Opetushallinnon 
tilastopalvelussa (Vipunen.fi). Muu työelämä-
palaute kerätään Gradian omin kyselyin. 

HENKILÖSTÖPALAUTTEET

Henkilöstöltä kerätään palautetta säännöl-
lisesti henkilöstökyselyllä sekä Gradia-ra-
vintoloiden ja Gradia-kiinteistöjen palveluky-
selyin. Nämä kyselyt ovat yksi osa Gradian 
sisäistä toiminnan kehittämistä. 

PALAUTTEISTA TOIMENPITEIKSI

Kaikki palautteet käsitellään kyselyn aiheen 
mukaisesti tarkoituksenmukaisella tasolla – 
opettajittain, esimiehittäin, yksiköittäin, tulo-
salueittain tai Gradia-tasoisesti – ja sovitaan 
niiden vaatimista toimenpiteistä. Kehittä-
mistoimet voivat olla nopeasti toteutettavia 
pieniä arjen tekoja tai laajempia kehittämis-
kokonaisuuksia, jotka vaativat tuekseen han-
kesuunnitelman ja tarvittavat resurssit. 

Palautteista tehdään koosteet ja ne julkais-
taan intrassa sekä tarkoituksenmukaisin 
osin myös julkisilla www-sivuillamme. Lisäksi 
palautteista ja niiden perusteella tehdyistä 
tai käynnistetyistä kehittämistoimenpiteistä 
informoidaan erikseen opiskelijoita, työelä-
mää ja henkilöstöä. 

Palautteet ovat keskeinen osa toimintamme 
jatkuvaa parantamista. Ne käsitellään johta-
misen vuosikellon mukaisesti osana sisäisiä 
auditointeja, ulkoisia arviointeja ja johdon 
katselmuksia3.
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GRADIA
Johtamisen

vuosikello

Henkilöstö

Henkilöstökysely

Gradia-ravintoloiden 
palautekysely

Gradia-kiinteistöjen 
palautekysely

Digipalvelujen 
asiakaspalaute

Koosteet palautteista 
puolivuosittain johdon katselmuksiin

     kehittämistoimenpiteet.

Koosteet saaduista palautteista ja
niiden pohjalta tehdyistä / tehtävistä

toimenpiteistä.

Ammatillinen koulutus

Aloituskysely*
Opintojaksopalaute**

Päättökysely*

Lukiokoulutus

Aloituskysely
Attitude*

Kurssipalaute**
Päättökysely

Työelämä

Työpaikkaohjaaja-
kysely*

Työnantajakysely*

Koulutuspalaute

Kouluterveyskysely*
OKSA

Kurssipalaute**

Taiteen perusopetus

Lukuvuosikysely
VALMA

Päättökysely

Muut valtakunnalliset 
kyselyt

Karvin erilaiset/eri 
teemojen arvioinnit*

Kuva 4  Gradian palautejärjestelmän kokonaisuus

3 Ks. johtamisen vuosikellosta tarkemmin luvusta 3.4 Johtaminen ja tukipalvelut. 
2 Valtakunnalliset ARVO-työelämäpalautekyselyt otetaan käyttöön 1.7.2021. Siihen saakka Gradia kerää  
 työelämäpalautteen omalla kyselyllä. 

*) Valtakunnallisia  
palautekyselyitä 

**) Gradian omia  
palautekyselyitä



TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT 
RYHMÄT

Toiminnan laatua, jatkuvaa parantamista 
ja vaikuttavuutta Gradiassa tuetaan myös 
eri teemoin muodostetuilla ryhmillä. Uusi 
yhdessä 2020+ strategian ja talousarvio-
tavoitteiden sekä Gradian osallistavan ja 
kokonaisvaltaisen johtamisen tueksi nime-
tyt strategiset foorumit toimivat oman lä-
pileikkaavan teeman keskustelun ja tiedon-
välityksen foorumina. Lisäksi ne toimivat 
toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja koordi-
noinnin paikkana sekä ohjaavat, seuraavat 
ja reflektoivat Gradian kehittämisohjelmien 
mukaista toimintaa ja valmistelevat syöttei-
tä ja esityksiä päätöksentekoon.  Foorumit 
ja ryhmät ovat osa strategisen johtamisen 
kokonaisuuttaa ja ne raportoivat toimin-
nastaan johtoryhmille. Strategisten fooru-
meiden ja nimettyjen operatiivisten ryhmien 
ohella Gradiassa toimii pysyviä lakisääteisiä 
työryhmiä: opiskeluhuoltoryhmä, sisäilmas-

Laadunhallintaa 
täydentävät  
toimintatavat TAULUKKO 6

Gradian toiminnan kehittämistä tukevat ryhmät

Ryhmät Keskeiset tehtävät laadun varmistamisessa

Opiskelijakunnat Vahvistavat opiskelijoiden ja henkilöstön sekä opiskelijoiden ja kuntayhtymän johdon välistä 
vuoropuhelua. Kannustavat opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti koulutuskuntayhtymän 
toimintatapojen ja toiminnan laadun kehittämiseen. Arvioivat toimintaa ja antavat syötteitä ja 
kehittämisehdotuksia päätöksentekoon.

Työelämä- 
valtuuskunta

Tukee koulutuskuntayhtymän ja sen oppilaitosten perustehtävää toimimalla työ- ja elinkei-
noelämän, yrittäjyyden ja koulutusyhteistyön sekä koulutuksen ja osaamisen ennakoinnin ja 
kehittämisen foorumina. Työelämävaltuuskunta arvioi toimintaa, antaa kehittämissuosituksia 
alueen työelämän näkökulmasta ja palkitsee vuosittain parhaat käytännöt.

Pedagogisen 
uudistamisen 
foorumi

Varmistaa, että Gradian toiminta tukee itseensä ja tulevaisuuteen luottavan opiskelijan tar-
peita. Foorumi uudistaa oppimista ja tulevaisuustaitoja tukevaa pedagogiikkaa. Pedagogisen 
uudistamisen foorumi ohjaa, seuraa ja reflektoi kansainvälisen toiminnan kehittämisohjel-
man, opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisohjelman sekä pedagogisen kehittämisohjelman 
mukaista toiminta.

Osaamisen 
ennakoinnin 
foorumi

Varmistaa, että Gradian tarjonta tuottaa osuvaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Foorumi 
tarkastelee Gradian palveluvalikoimaa suhteessa jatkuvan oppimisen, työelämän ja toimin-
taympäristön tarpeisiin sekä edistää kohtaantoa ennakoivasti. Lisäksi se kokoaa ennakointi-
tietoa ja analysoi kotimaan markkinoita, toimialoja, tulevaisuuden teknologioita sekä alueelli-
sia ja globaaleja koulutustarpeita. Osaamisen ennakoinnin foorumi ohjaa, seuraa ja reflektoi 
asiakkuudenhallinnan kehittämisohjelman mukaista toimintaa.

Yhteisten  
palveluiden 
foorumi

Varmistaa toimintaedellytykset hyvinvoivalle ja kestävästi toimivalle Gradia-yhteisölle. Foo-
rumi edistää strategiaa tukevaa, avointa viestintäkulttuuria. Yhteisten palveluiden foorumi 
ohjaa, seuraa ja reflektoi henkilöstön kehittämisohjelman, digiohjelman ja kestävän tulevai-
suuden kehittämisohjelman mukaista toimintaa.

Kiinteistö- 
foorumi

Varmistaa, että Gradia toimii tehokkaissa, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä 
ekosysteemeissä. Etsii kiinteistöjen osalta ratkaisuja hiilineutraaliin toimintaan siirtymiseen 
2030-luvun aikana. Kiinteistöfoorumi ohjaa, seuraa ja reflektoi kiinteistöjen kehittämisohjel-
man mukaista toimintaa.

toryhmä, tietosuojaryhmä, turvaryhmä, työ-
suojeluryhmä, YT-toimikunta. Foorumeiden, 
ryhmien ja työryhmien kokoonpanot ja teh-
tävät ovat ajantasaisesti intrassa.

KESTÄVÄ KEHITYS 

Gradia edistää toimintaa, jolla on merkitys-
tä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 
mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Toiminnan taustalla on ekososiaalisen sivis-
tyksen sekä oikeudenmukaisen ja kestävän 
tulevaisuuden periaatteiden edistäminen. 
Kestävää kehitystä edistävät ja ympäristöä 
säästävät toimintatavat otetaan huomioon 
kaikessa toiminnassa, kaikissa Gradian yk-
siköissä. Kestävän kehityksen ja ilmasto-
vastuun kehittämistavoitteet tarkennetaan 
ja toimintaa arvioidaan vuosittain talous- ja 
toimintasuunnitelmaprosessin yhteydessä. 
Toiminta ja toiminnan kehittäminen perustuu 
Green book 2020-2023 Kestävän tulevaisuu-
den kehittämisohjelmaan. 
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Toimintajärjestelmän 
vastuut

TAULUKKO 7

Toimintajärjestelmään liittyvät roolit

Laadun 
tekijät Keskeiset tehtävät laadun varmistamisessa

Kuntayhtymän 
valtuusto ja 
hallitus

Koulutuskuntayhtymän hallitus ja valtuusto hyväksyy strategian ja seuraa sen toteutumista sekä 
laatujärjestelmän toimivuutta.

Tarkastuslauta-
kunta Toimintajärjestelmän ja laadun arviointit.

Kuntayhtymän 
johtaja Tuloksellinen johtaminen.

Johtoryhmät Ohjaa strategisten toimenpiteiden toteutumista.

Tulosalueiden ja 
toimintayksiköi-
den johtajat

Oman yksikön taloudellinen, määrällinen ja laadullinen tulos sekä yksikön kehittämistoiminta.

Lähiesimiehet Henkilöstön työnjako ja käytännön työjärjestelyt sekä toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen.

Opetus- ja oh-
jaushenkilöstö Käytännön opetus ja ohjaus sekä oman työn laatu ja toiminnan sekä toiminnan laadun kehittäminen.

Muu henkilöstö Oman työn laatu ja sen kehittäminen.

Laatutiimi / laa-
tuvastaavat

Kokonaisvaltainen toiminnan ja laadun seuranta ja kehittäminen sekä yksiköiden laatutyön koordi-
nointi ja kehittäminen.

Laadulla ja tie-
dolla johtamisen 
ryhmä

Laatutyön ja toiminnan kokonaisuus, seuranta, arviointi ja kehittämisen koordinointi, tiedon välittämi-
nen työskentelyn ja johtamisen tueksi.

Opiskelijat ja 
muut asiakkaat

Opiskelijat vastaavat omasta oppimisesta, opiskelijat ja asiakkaat osallistuvat laadun tekemisteen 
palautejärjestelmän kautta.

Gradian toiminnan laatu syntyy arjessa. Laa-
dun varmistaminen ja kehittäminen on jokai-
sen gradialaisen vastuulla. Oheiseen tauluk-

koon on koottu keskeiset laadunhallinnan ja 
koko toimintajärjestelmämme kehittämisen 
roolit Gradiassa.24
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LIITE 1

Uusi yhdessä 2020+ -strategiaLiitteet ja  
lisämateriaalit
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LIITE 2

Koulutuksen laatu syntyy arkipäivän teoista

LIITE 3

Laatu opiskelijan näkökulmasta



LIITE 4

Green book 2020–2023 



Astetta enemmän
gradia.fi

JYVÄSKYLÄN 
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
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