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LAADUN PORTAAT -KESKUSTELU (2H) 

 

Tarvikkeet 

 
 Laadun portaat -korttipakka 
 Koontijulisteita tulosteina 
 Kyniä 

 
Ennakkotehtävä 

Jaetaan osallistujille etukäteen Laadun portaiden sähköinen materiaali ja koontijuliste, ja kehotetaan 
miettimään valmiiksi, mihin kohtaan laadun portaita lippukunta kullakin kortilla omasta mielestä 
sijoittuu 
 
 

Työstö 
1. Kootaan ennakkotehtävän pohdinnat (30 min) 

 Leikataan yksi koontijuliste neljään tai viiteen osaan, 1-2 kokonaisuutta yhdelle lapulle. 
 Kierretään yksin tai parin kanssa laittamassa oma merkki kuhunkin kohtaan siihen, 

missä lippukunta omasta mielestä on. 
 Ohjeistetaan, että tässä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään kovin pitkälle mietittyjä 

pohdintoja, vaan koota ns. mutu-tuntumat yhteen.  
 Lopuksi valmentaja kokoaa merkintöjen pohjalta lippukunnan keskimääräisen vastauksen 

kunkin kortin aiheesta, ja laskee keskiarvon kullekin eriväriselle Laadun portaiden 
kokonaisuudelle (Partiokasvatus, ihmisten johtaminen jne.). 
 

2. Keskustelu (60 min) 

Käydään Laadun portaat läpi joko 
a. Osio kerrallaan niin, että pysähdytään erityisesti niihin kortteihin, joissa lippukunta 

on joko arvioinut itsensä hyvin lähelle 3.tasoa tai joissa se on kauimpana 3.tasosta.  
Varataan kunkin osion läpikäymiseen maksimissaan 10 minuuttia (yhteensä tunti). 

 
b. Poimien vastauksista lippukunnan vahvuuksia ja heikkouksia, ja keskittyen niihin 

kortteihin (välittämättä tuleeko kaikkia osia käytyä läpi).  
Käytetään yhteen korttiin maksimissaan 10 minuuttia.   

 
     Keskustelussa:  

Luetaan kustakin tarkempaan tutkailuun valitusta kortista eri tasot, ja mietitään vielä 
yhdessä, missä kohtaa mennään nyt ja mihin pyritään.  

    Valmentaja tai muu sovittu kirjuri kirjaa ajatuksia ylös.  
     Pohditaan esimerkiksi: 

 Mikä on johtanut siihen, että lippukunta saa juuri sen arvion? 
 Jos kyseessä on lippukunnan erityinen vahvuus, miten sitä ylläpidetään myös jatkossa? 
 Jos lippukunnalla on asiassa paljon kehittymisen varaa, millä tekijöillä asiassa voisi 

kehittyä?  
 Millainen tuki voisi auttaa kehittymisessä? 
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3. Valitaan lippukunnalle 2-3 kehittymiskohdetta ja kirjataan 
toimenpiteet niihin pääsemiseksi (30 min) 

Valitaan edellä käydyn keskustelun perusteella lippukunnalle 2-3 kehittymiskohdetta. 
Kannattaa valita sellaisia, joihin on olemassa konkreettisia toimintaehdotuksia, jolla laatua 
saadaan parannettua.  

 
Täytetään koontijulisteeseen lippukunnan tavoitteet ja askeleet, joilla tavoitteisiin päästään.  
Muistetaan miettiä myös vastuuhenkilöt ja tarvittavat tukitoimet.  

 
 
 
 

4. Lopetus 

Lopuksi sovitaan seuraavasta keskustelusta ja valmentajan tuesta lippukunnalle. 
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