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Turun ammatti-instituutti (TAI) 
Toiminnan arviointijärjestelmä 
Toiminnanohjausryhmä 16.1.2018 

1. Toimintajärjestelmän kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUUNNITTELE 
• Strategiaprosessi ja strategian jalkauttaminen 

• Koulutustarjonta  
• Työnjako ja vastuut  
• Opetus, ohjaus ja valmentaminen 

• Opetuksen tukipalvelut 
• Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö 

• Toiminnan arviointi ja dokumentointi 
• Kehittämistoimet 
•  Resurssien varmistaminen 

 

TOTEUTA 

• Opetus ja ohjaus 

• Opiskelijoiden tukipalvelut 
• Arviointi-, palaute- ja tulostiedon kerää-

minen 

• Osaamisen kehittäminen 

• Työelämäyhteistyö 

• Verkostoyhteistyö 

• Viestintä 

• Tiedottaminen 

• Resurssien hallinta 
 

ARVIOI 
• Arviointitoiminta 

• Arviointi-, palaute- ja tulostiedon analy-
sointi 

• Kehityskeskustelut 
• Kehittämistoimien tunnistaminen ja 

priorisointi 
• Ennakointitiedon hyödyntäminen 

 

PARANNA 

• Korjaavat toimenpiteet  
• Kehittämistarpeiden vieminen suunnitel-

miin 

• Hankkeiden toimenpiteet  
• Henkilöstön kouluttautuminen 
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2. TAIn prosessikartta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
si

ak
as

 
 

Mahdollinen opiske-

lija 

 

Aloittava opiskelija 

 

n -vuoden opiskelija 

 

Valmistuva opiske-
lija 

 

Työelämässä toi-
miva ammattilainen  

Strateginen suunnittelu ja johtaminen 
 

Koulutustarpeen määrällinen ennakointi ja suun-
nittelu yhdessä työelämän kanssa 

 
Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen 

 

Asiakkaan osaamisen kehittäminen 
 

Koulutuksen järjestäjän tuki- ja yhteistyöprosessit 
 

Tyytyväinen asiakas: 

 työllistyminen 

 jatko-opinnot 

 osaamistason 
nostaminen 

 tasapainoinen 
yhteiskunnan 
jäsen 

 kilpailukyvyn 
edistäminen 
ja tuottavuu-
den nostami-
nen 

 

Opiskelijarekry-
tointi ja -valinta 

Alaikäisten huolta-
jat 

Organisaatio / yritys 
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3. Laatuvastuut 
 

Vastuuhenkilö tai vas-
tuutaho 

Vastuut 

Palvelualuejohtaja Strateginen sopimus: Laadinta ja raportointi sivton johtoryhmän ja palvelualueen kanssa 
Operatiivinen sopimus: Laadinta ja raportointi yhdessä palvelualueen kanssa 
Omistaa strategisen suunnittelun ja johtamisen prosessin 
Kokonaisvastuu laatutyöstä. 
Navigoinnit 
 

Palvelualueen johto-
ryhmä, reformin ohjaus-
ryhmä 
 

Toimintaohjeiden hyväksymisen YT-menettely (kun on tarpeen).  
Hyväksyy toiminnan arviointijärjestelmän (YT-menettely). 
Käsittelee ja antaa lausuntoja henkilöstö-, tila- ja taloussuunnitelmista sekä strategisesta ja operatiivisesta sopimuk-
sesta ja päättää jatkotoimista.  Käsittelee henkilöstöasioita ja -raportteja (kyselyt ja työhyvinvointiasiat sekä työsuo-
jeluasiat) ja päättää jatkotoimista. 
 

Toiminnanohjausryhmä Hyväksyy toimintaohjeet (lisäksi johtoryhmä, jos tarvitaan YT-menettelyä ). 
Hyväksyy lukuvuoden arviointien aikataulun ja mittarien tavoitteet 
Omistaa seuraavat prosessit: Koulutustarpeen määrällinen ennakointi ja suunnittelu yhteistyössä työelämän kanssa, 
Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen, Asiakkaan osaamisen kehittäminen, Opiskelijarekrytointi ja –valinta, Hen-
kilöstö ja muut koulutuksen toimijat, Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö 
Päättää koko palvelualuetta koskevat kehittämissuunnitelmat (hankkeiden P2, jos ei ulkopuolista rahoitusta) 
Päättää koulutusten suuntaamisesta 
Johdon katselmukset 
 

Lähijohtaja Seuraa taloutta ja mittaritietoja sekä palautteita ja analysoi niitä ja raportoi niistä. 
Kehittää oman yksikkönsä toimintaa ja vastaa yksikkönsä pedagogisesta kehittämisestä, toiminnan laadusta, talou-
desta ja toimintaohjeiden noudattamisesta. 
Toimeenpanee toiminnanohjausryhmän ja johtoryhmän päätökset esim. suoritettavista arvioinneista 
 

Rehtori Johtaa Tain yhteisiä tiimejä: ennakointi ja työelämäyhteistyö sekä pedagoginen kehittäminen ja oppimisen tukemi-
nen. Koordinoi hanketoimintaa ja ennakointityötä sekä koulutustarjonnan kohdentamista. 
 

Tain yhteiset tiimit 
 

Vastaa oman vastuualueensa toiminnan kehittämisestä ja laadun varmistamisesta mm. itsearvioinnin avulla. 

Ohjaus ja valmentava-
koulutus –yksikön lähi-
johtaja 

Omistaa prosessin: Opiskelijahuolto, ohjaus ja tukipalvelut opiskelijalle sekä viestintä ja markkinointi.  



4 
 

Opetuksen tiimivas-
taava 

Käsittelee arviointi-, palaute- ja tulostietoa tiimissään koulutuspäällikön ohjeiden mukaan. Huolehtii siitä, että tiimin 
opettajat tuntevat toimintaohjeet ja tuo tiimivastaavakokouksiin tiimin aloitteet.  
 

Kehittämis- ja laatuasi-
antuntija 

Valmistelee asioita palvelualuejohtajan ja toiminnanohjausryhmän linjausten mukaan 

Opettaja Ottaa palautetta omasta opetuksestaan vähintään kerran lukukaudessa (Wilma, aipal. opal ja Arvo). Osallistuu sisäi-
seen auditointiin pyydettäessä ja muuhun palautteen antamiseen. Osallistuu tiimin kautta toiminnan suunnitteluun ja 
toiminnan kehittämiseen. 
 

Opiskelija / opiskelija-
kunta / opiskeluhyvin-
vointiryhmät 

Opiskelija antaa palautetta ja osallistuu mm. sisäiseen auditointiin pyydettäessä. Ryhmänedustaja osallistuu opiske-
lijoiden kuulemistilaisuuksiin. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin mm. opis-
kelijakuntatoiminnan kautta, opiskelijaedustajien kautta mm. opiskeluhyvinvointiryhmissä, jne. 
 

Neuvottelukunta Käsittelee työelämäpalautteita. Antaa lausuntoja työelämäyhteistyön kehittämiseksi, koulutusten ennakointiin, suun-
taamiseen, suunnitteluun, sekä ajankohtaisiin koulutusta koskeviin asioihin, ym. 
 

Opiskeluhyvinvointia 
tukeva henkilöstö 

Omaan työnkuvaan liittyvien toimintaohjeiden ylläpito sekä tukitoiminnan kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen 
arviointitiedon perusteella 
 

Koulutalokohtaiset 
Tyhy-ryhmät 

Arvioi työhyvinvoinnin edistämistä. Kehittää työhyvinvoinnin edistämisen menettelytapoja itsearvioinneilla. 

Liiketoiminta ja yhteiset 
palvelut 

Palveluista vastaava esimies omistaa opetusta tukevan palvelu- ja tuotantotoiminnan prosessin. 
Tiimit: Omaan tehtäväkenttään liittyvien toimintaohjeiden ylläpito, palautteiden ja muiden laatuasioiden käsittely ja 
valmistelu sekä toiminnan kehittäminen 
 

Oppisopimustoimisto, 
johtava koulutustarkas-
taja 

Johtava koulutustarkastaja vastaa oppisopimustoiminnan laadun arvioinnista ja kehittämisestä. 

 

4. Strateginen suunnittelu ja toiminnan ohjaus – strateginen ja operatiivinen sopimus 
 
Turun kaupungin strateginen suunnittelu ja ohjaus perustuu sopimusohjausmalliin. Turulla on Kaupunkistrategia ja siihen liittyvät strategiset ohjelmat: Hyvinvointi 
ja aktiivisuus, Kilpailukyky ja kestävä kasvu sekä Henkilöstö voimavarana. Näistä johdetut kaupungin asettamat strategiset tavoitteet konkretisoituvat strategi-
sessa sopimuksessa, joka laaditaan lautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä. Operatiivinen sopimus laaditaan lautakunnan ja palvelualueen välille ja se täs-
mentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimialan sisäisen johtamisen välineenä. Siinä myös asetetaan mittarit tavoitearvoineen, ja 
niillä seurataan em. tavoitteiden toteutumista. 
Operatiivisen sopimuksen laadintaan osallistuu koko henkilöstö tiimitoiminnan kautta. Opiskelijat osallistuvat toiminannan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioin-
tiin mm. opiskelijakuntatoiminnan kautta, opiskelijaedustajien kautta mm. opiskeluhyvinvointiryhmissä, jne.  



5 
 

Strateginen sopimus ja operatiivinen sopimus raportoidaan Turun kaupungin vuosijohtamisen aikataulussa. Operatiivinen sopimus raportoidaan kaksi kertaa 
vuodessa.  
 

5. TAIn prosessien arviointi 
 
Alla on koottu yhteen prosessinäkökulmasta katsottuna TAIn toiminnan arviointi.  Prosesseilla on tavoitteet, omistajat ja niiden tehokkuutta, taloudellisuutta ja 
vaikuttavuutta arvioidaan. Prosessin omistaja vastaa prosessin kehittämisestä saadun arviointi-, palaute- ja tulostiedon perusteella. 
 

Ydinprosessi Omistaja Arviointimenetelmät Aikataulu 

Johtaminen ja strateginen 
suunnittelu  
 

Palvelualuejohtaja Kunta10 
Johdon katselmus 
Navigointi 
Mittarit 
Markkinoinnin ja viestinnän itsearviointi 

joka toinen vuosi 
2 kertaa vuodessa 
1 kertaa vuodessa 
Koko ajan 

Koulutustarpeen määrälli-
nen ennakointi ja suunnit-
telu yhteistyössä työelä-
män kanssa 

Toiminnanohjausryhmä Johdon katselmus 
Mittarit 

2 kertaa vuodessa 
Koko ajan 

Pedagoginen johtaminen ja 
kehittäminen 
 

Toiminnanohjausryhmä Peda-ryhmän Itsearviointi 
Palautteet 
Mittarit, Arvo-kysely 

1 -2 kertaa vuodessa 
Koko ajan 
koko ajan 

Asiakkaan osaamisen ke-
hittäminen  
 

Toiminnanohjausryhmä Kyselyt 
Kuulemiset 
Sisäinen auditointi 
Mittarit ja palautteet 

Kyselykohtaset aikataulut 
2 kertaa vuodessa 
1 kertaa vuodessa 
Koko ajan 

Opiskelijarekrytointi ja -va-
linta 
 

Toiminnanohjausryhmä Peda-ryhmän Itsearviointi jatkuvasta hausta 
Palautteet 
Mittarit 

1-2 kertaa vuodessa 
Koko ajan 
Koko ajan 

 

Tukiprosessi Omistaja Arviointimenetelmät Aikataulu 

Henkilöstö ja muut koulu-
tuksen toimijat (esim. työ-
paikkaohjaajat) 
 

Toiminnanohjausryhmä Kunta10 
Tyhy-ryhmien pj:ien Itsearviointi 
Johdon katselmus 
Työelämäpalautteet 
Kehityskeskustelut 
Henkilöstötulokset/mittarit 
Kurreraportit (mm. ylituntikatto) 

joka toinen vuosi 
1 -2 kertaa vuodessa 
koko ajan 
1 kertaa vuodessa 
Koko ajan 
Koko ajan 
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Opiskelijahuolto, ohjaus ja 
tukipalvelut opiskelijalle 

Ohjaus ja valmentava koulutus- yksikön 
esimies 

Kyselyt 
OH ohryn Itsearviointi 
Opo-tiimin itsearviointi 

Kyselykohtaiset aikataulut 
1 -2 kertaa vuodessa 
1 -2 kertaa vuodessa 

Kumppanuudet ja sidos-
ryhmäyhteistyö  

Toiminnanohjausryhmä Johdon katselmus 
Neuvottelukunta- ja verkostopalaverit 

2 kertaa vuodessa 

Liiketoiminta ja yhteiset 
palvelut 

Liiketoiminta ja yhteiset palvelut - yksi-
kön esimies 

Palautteet 
Talouden seuranta (liikevaihto) 
Käyttöasteet 

Koko ajan 

 

5.1. TAIn sisäiset auditoinnit 

Tutkintoon johtavan koulutuksen sekä valmentavan koulutuksen järjestäminen arvioidaan sisäisillä auditoinneilla, joissa arvioinnin kohteet on lue-
teltu alla. Sisäisen auditoinnin avulla varmistetaan, että toiminta on TAIn ohjeiden ja sopimusten mukaista. Lisäksi sisäisiin auditointeihin liittyvissä 
haastatteluissa auditoijat arvioivat toimintaa myös kehittämisen näkökulmasta käyttäen apuna esim. vertaisarvioinnin kriteeristöä. 
 

Arvioinnin kohteet: Tutkintoon johtava koulutus Valmentava koulutus 
Suunnittelu 
 

(1. vuosi) 

Järjestämisedellytysten varmistaminen ja ennakointi 
Strategiset tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet suunnittelussa 
Henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien osallistuminen 
Suunnitteluprosessin dokumentointi 
Koulutuksen järjestäminen ja resurssien käyttö 
Normit ja säädökset 
Asiakkaiden tarpeiden huomioon ottaminen 
Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset ja pedagogiset toi-
mintaperiaatteet 

Järjestämisedellytysten varmistaminen 
Strategiset tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet suunnittelussa 
Henkilöstön ja kumppanien osallistuminen 
Koulutuksen järjestäminen ja resurssien käyttö 
Normit ja säädökset 
Asiakkaidentarpeiden huomioon ottaminen toteutuksessa 
Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset ja pedagogiset toi-
mintaperiaatteet 
 

Hakeutuminen, opiske-
lijavalinta ja henkilökoh-
taistaminen sekä oppi-
misympäristöt 
 

(2. vuosi) 

Hakeutuminen 
Suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinta 
Henkilökohtaistaminen 
Henkilökohtaistamisprosessin dokumentointi 
HOKS 
Pedagogiset ratkaisut 
Opiskelijavalmiudet, erityinen tuki, mukauttaminen ja osaamista-
voitteista poikkeaminen 
Oppimisympäristöt 

Hakeutuminen 
Henkilökohtaistaminen 
HOKS 
Pedagogiset ratkaisut 
Opiskelijavalmiudet, erityinen tuki, mukauttaminen osaamistavoit-
teista poikkeaminen 
Oppimisympäristöt 
 

Työpaikalla tapahtuva 
koulutus ja osaamisen 
arviointi sekä seuranta 
ja arviointi 
 

Työpaikalla tapahtuva koulutus 
Koulutussopimus 
Oppisopimuskoulutus 
Osaamisen osoittaminen 
Yhteistyö 

Työpaikalla tapahtuva koulutus 
Yhteistyö 
Osaamisen arviointi 
Seuranta ja arviointi 
Parantaminen 
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(3. vuosi) Osaamisen arviointi 
Seuranta ja arviointi, parantaminen 

 

5.2. Johdon katselmusten ja navigoinnin teemat ja arviointitoiminnan vuosikello 
 

Johdon katselmukset:  
 

touko- kesäkuu loka - marraskuu 
Edellisen johdon katselmuksen muistion läpikäynti ja sovittujen toimenpiteiden to-
teutumisen varmistaminen  
 

Edellisen johdon katselmuksen muistion läpikäynti ja sovittujen toimenpiteiden toteutumi-
sen varmistaminen 

Toimintaedellytysten arviointi/varmistaminen sekä strategiaprosessi, 
menettelytapojen arviointi 

Tiedon hallinta ja tiedolla johtaminen 

Arvojen jalkauttamisen menettelytapojen arviointi Koulutustarpeen määrällinen ennakointi ja suunnittelu, menettelytapojen 
arviointi 

Strategian käytäntöön vieminen ja henkilöstön osallistaminen sekä 
opiskelijoiden osallistaminen, menettelytapojen arviointi 

Turvallisuusjohtaminen, menettelytapojen arviointi 
Tapaturmatilastot, läheltä piti tilastot 

Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö, menettelytapojen arviointi Kestävä kehitys 
Sosiaalinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävä kehitys 

Osaamisen johtamisen menettelytapojen arviointi, arviointiosaami-
sen varmistaminen (työpaikkaohjaajat) menettelytapojen arviointi 

Toimintajärjestelmä 

 
Johdon katselmukseen suorittaa toiminnanohjausryhmä, joka kuulee tarvittavia asiantuntijoita. 
 

Navigointi:  
 

 Yksikön toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisuus 

 Sovittujen kehittämistoimien toteutumisen seuranta ja niiden vaikuttavuus 
 

Navigointikeskustelu on tavallaan palvelualuejohtajan ja koulutuspäällikön tai lähijohtajan välinen tavoite- ja tulosneuvottelu, mutta se sisältää myös 
muita teemoja. Navigointikeskustelut pidetään vuosittain huhtikuussa – kesäkuussa. Navigointiin valmistaudutaan ennakkotehtävän avulla. Keskus-
teluissa ovat palvelualuejohtajan ja lähijohtajan lisäksi mukana rehtori(t) ja sihteerinä toimii laatukoordinaattori. Navigointikeskustelusta laaditaan 
muistio, joka jaetaan ko. lähijohtajalle, rehtorille ja palvelualuejohtajalle. Kaikista navigoinneista laaditaan yksi yhteinen yhteenveto, joka viedään 
johtoryhmään. 
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5.3. Itsearvioinnit 
 

Itsearvioinnin suorittaja Arvioinnin kohteet 

Tiedotus ja markkinointiryhmä  Alueellinen ja yhteiskunnallinen näkökulma: Miten me viestimme itsestämme talous-
alueella, imago. Miten ammatillinen koulutusasemoituu koko maassa? 
Sisäinen ja ulkoinen tiedotus 
Markkinointi 
Toiminnasta ja tuloksista viestiminen 

Pedaryhmä Pedagogisen toiminnan tila: opetuksen toteutustavat, yhteisöllisyys, opiskelijoiden 
ryhmäyttäminen, työpaikalla tapahtuva oppimisen arviointi, oppisopimusten ja koulu-
tussopimusten määrälliset mittarit 
 
Jatkuvan haun menettelytapojen arviointi 
 

TYHY ryhmien puheenjohtajat Työhyvinvoinnin edistämisen menettelytapojen arviointi 
 

Opiskelijahuollon ohjausryhmä (OH ohry ) Tukipalvelut: saatavuus, saavutettavuus ja laatu 
Asiakastyytyväisyys kouluterveyskyselyssä ja kuulemisissa 
 
 

Opinto-ohjaajien tiimi Opinto-ohjaus: saatavuus, saavutettavuus ja laatu 
Asiakastyytyväisyys kouluterveyskyselyssä ja kuulemisissa 
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Arviointitoiminnan vuosikello (keltaisella koulutuspäällikön vastuulla olevat tehtävät) 
Elokuu-syyskuu Lokakuu Marraskuu - Joulukuu Tammikuu-Helmikuu 

 
Maaliskuu-huhtikuu 
 

Toukokuu -ke-
säkuu 

Toiminnanohjaus-
ryhmässä tavoi-
tearvojen asetta-
minen mittareille 
sekä arviointien 
aikataulusta sopi-
minen 

Operatiivisen sopi-
muksen osavuosi-
katsaus 

Varmistetaan, 
että tiimiko-
kouksissa on 
käsitelty tule-
van vuoden 
operatiivinen 
sopimus sekä 
osavuosikat-
saus 

Operatiivisen 
sopimuksen lo-
pullinen versio 
valmistuu 

 Operatiivisen 
sopimuksen 
raportointi 

Varmistetaan, 
että tiimiko-
kouksissa on 
käsitelty ope-
ratiivisen sopi-
muksen ra-
portti 

  Navigointi 

Hanketoiminnan 
katsaus 

 Ryhmänedus-
tajan kuulemi-
set tai Wilma-
kysely 

Johdon katsel-
mus, toiminnan-
ohjausryhmä 

 Hanketoimin-
nan katsaus 

 Ryhmänedustajan 
kuulemiset tai 
Wilma kysely 

 Johdon katsel-
mus, toiminnan-
ohjausryhmä 

Tiedotus ja mark-
kinointiryhmän it-
searviointi ja toi-
mintasuunnitelma 

Yhteistyökokous 
Taika ry:n hallituk-
sen kanssa 

 Varmistetaan, 
että sisäisen au-
ditoinnin poik-
keamat on kor-
jattu 

Yhteistyöko-
kous Taika 
ry:n hallituksen 
kanssa 

 Yhteistyöko-
kous Taika 
ry:n hallituksen 
kanssa 

Sisäinen auditointi Yhteistyökokous 
Taika ry:n hallituk-
sen kanssa 

Kurreraportti, 
työnjaon tarkas-
telu 

Pedaryhmä arvioi 
pedagogisen toi-
minnan tilaa  
toimintasuunni-
telma 

OH ohryn itsearvi-
ointi 

Opinto-ohjauk-
sen itsearvi-
ointi  kehittä-
miskohteet 

   Pedaryhmä ar-
vioi pedagogi-
sen toiminnan 
tilaa  

  OH ohryn itsear-
viointi 

Koulutalokohtais-
ten TYHY-ryh-
mien toiminta-
suunnitelma 

Opiskeluhyvin-
vointiryhmien toi-
mintasuunnitelma 

      Koulutalokohtais-
ten TYHY-ryhmien 
pj:t itsearviointi 

 

          

 Työllistyminen ja 
jatko-opinnot - ti-
lastokeskuksen 
mukaan 

 Kouluterveysky-
selyn tulokset 
tulevat 
 

Kehityskes-
kustelun käynti 
(%) 

Henkilöstön 
koulutuspäivät 
edelliseltä vuo-
delta 
 

Kunta10, Kun-
taQ tulokset 
tulevat 

Työpaikkaohjaaja-
koulutukset 
(määrä) 
 
Työpaikkaohjaa-
jien pätevyys 

Ensisijaiset hakijat-
tilasto 

 

 Muodollisesti pä-
tevän henkilöstön 
osuus koko henki-
löstöstä 
 

     Yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvoky-
selyn tulokset tu-
levat 
 

  

Tulosmittarit, täyttöaste, Tietovaraston mittarit 

Tyytyväisyyskyselyt, palaute paikalla 
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6. Muu arviointitoiminta 
 
 

TAI osallistuu mm: Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arviointeihin sekä vertaisarviointeihin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 
 
 

7. Seuranta- arviointi-, palaute- ja tulostiedon dokumentointi (toimintaohjeet ovat TAIn sivuilla ja dotkussa) 
 

Strateginen ja operatiivinen sopimus ovat Dotkun vuosijohtamisen työtilassa 
 
Tietovarastosta löytyvät sinne määritellyt mittarit ja kyselyt (työssäoppimisen kysely, yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely) 
 
Dotkun mittaritietopankista löytyvät muut tilastot (tilastokeskuksen työllistyminen, ensisijaiset hakijat, muodollisesti pätevän henkilöstön osuus, kehi-
tyskeskustelujen käynti %, henkilöstön koulutuspäivien määrä, toteutuneet työpaikka-ohjaajakoulutukset, Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus 
työpaikkaohjaajista, jne.) 
 
Itsearvioinnit ja toimintasuunnitelmat: työryhmien ja tiimien dotkun työtilat 
 
Johdon katselmukset: Dotku 
 
Navigoinnit: Dotkussa (ei julkinen), navigointien yhteenveto Dotkussa (julkinen) 
 
Ryhmänedustajien kuulemiset:  
 
Kunta10 portaali 
 
Sisäisten auditointien raportit Dotkun työtilassa 
 
Kouluterveyskysely THL:n portaalissa 
 
Kurre raportit dotkussa 
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8. Arviointi- seuranta- ja tulostiedon viestintä 
 

Tiimivastaavakokousten vuosikello ja käsiteltävät asiat teemoittain on kuvattu alla. Ajankohtaisissa asioissa voidaan myös jalkauttaa uusia toiminta-

malleja yms. 
 

Elokuu * Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu  Helmikuu Maaliskuu * Huhtikuu Toukokuu * 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtaiset 
asiat 

Ajankohtaiset 
asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Ajankohtai-
set asiat 

Operatiivi-
sen sopi-
muksen 
valmistelu 
 

Viestinnän 
ja markki-
noinnin 
asiat 

Pedagogi-
sen kehittä-
misen tiimin 
asiat 

Käynnissä olevat 
hankkeet saavat 
esittää tärkeimpiä 
tuloksiaan / me-
neillään olevaa 
hanketoimintaa 

Toiminnan ar-
vioinnin tulok-
set syksyn 
osalta,  
tietovarastokat-
saus 

(Uuden) 
Operatiivisen 
sopimuksen 
jalkauttami-
nen 

Seuraavan 
lukuvuoden 
työnjaon 
suunnittelu  

Yhteisvalin-
nan aloitus-
paikkaesitys-
ten valmis-
telu 

Työelämäyh-
teistyön ja si-
dosryhmäyh-
teistyön 
teema – mi-
ten toimitaan 
ja mitä kehi-
tetään ensi 
lukuvuonna? 
Työelämäyh-
teistyön tu-
lokset. 

Vedetään yh-
teen kulunut 
lukuvuosi, tu-
lokset, tieto-
varastokat-
saus 

Tulevan lu-
kuvuoden 
toiminnan 
arvioinnit 
aikataului-
neen 

Kilpailutoi-
minnan 
asiat 

   Pedagogisen 
kehittämisen 
tiimin asiat 

 Talousra-
portti ja ope-
ratiivisen so-
pimuksen to-
teuma edelli-
sestä vuo-
delta 

 Sovitaan uu-
den lukuvuo-
den aloituk-
sen menette-
lyt (päivä-
määrät, ryh-
mäyttämiset, 
perehdytyk-
set, jne.) 

Yhteisten 
palveluiden 
asiat 

      Yhteisten 
palveluiden 
asiat 

 Yhteisten 
palveluiden 
asiat 

*) myös yhteisten palveluiden tiimivastaavat mukana (esim. kokouksen aluksi heitä koskevissa asioissa) 
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Muu viestintä 
 

elo - syyskuu lokakuu marras-joulu-
kuu 

tammikuu helmi- maalis-
kuu 

huhtikuu touko-kesäkuu 

  Neuvottelukun-
tien kokouksiin 
tiedote/yhteen-
veto arviointi- 
ja tulostiedosta 

  Neuvottelukun-
tien kokouksiin 
tiedote/yhteen-
veto arviointi- 
ja tulostiedosta  

 

Johdon kuulu-
miset 
 

 Johdon kuulu-
miset 
 

 Johdon kuulu-
miset 
 

 Johdon kuulu-
miset 
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9. Yksityiskohtainen prosessien arvioinnin kuvaus 
 

 

Ydinprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt ja/tai mitattava asia 

Mittari Aikataulu Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Johtaminen ja strateginen suun-
nittelu  
 
Tavoitteet: Turun paremman johta-
misen periaatteet: annamme selkeän 
suunnan ja tavoitteet, toimimme kau-
pungin edun mukaan, luotamme or-
ganisaation osaamiseen, teemme 
yhteistyötä yli rajojen, arvostamme 
toisiamme.  
Asukas- ja asiakaslähtöisyys: Arvos-
tamme asukkaitamme ja asiakkai-
tamme. Tarjoamme laadukkaita ja 
helposti saatavia palveluja hyvällä 
asenteella. Kehitämme kaupungin 
palveluita ammattitaitoisesti yhdessä 
asukkaittemme, asiakkaittemme ja 
kumppaniemme kanssa. 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus: 
Toimimme kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti kaikessa toi-
minnassamme ja kannamme vas-
tuumme viihtyisästä ja turvallisesta 
elinympäristöstä sekä tulevista turku-
laisista. Teemme päätöksiä perus-
tuen parhaaseen käytössä olevaan 

Johtaminen kokonaisuutena Kunta10, KuntaQ 
 

Johtamisen osion koko-
naisarvo  

Vuosittain Esimies 
toiminnan-
ohjaus-
ryhmä 

Esimiesbarometri 
 

Konsernihallinto määrittää Vuosittain Konserni-
hallinto 

Toimintaedellytysten arvi-
ointi/varmistaminen sekä 
strategiaprosessi 

Kaupungin menettelytavat 
strategiatyön laadun varmista-
miseen (esim. sisäinen tarkas-
tus) 
 
 
Johdon katselmus 

Konsernihallinto määrittää 
 
 
 
Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

 
 
 
 
 
 
Vuosittain 

Konserni-
hallinto 
 
 
 
Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Toiminnan tuloksellisuus 
Resurssien suuntaaminen 
 

Navigoinnit 
 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

Vuosittain 
touko-ke-
säkuu 

Esimies 

Tulosmittarit 
 
 
 
 
 
Alueelliset ja yhteiskunnalliset 
erityistarpeet 
 

Nuorten koulutuksen lä-
päisy 
Negatiivinen keskeyttämi-
nen 
Opiskelijavuodet 
Talousraportti 
Henkilöstötulokset 
Sijoittumistilasto 

jatkuvasti Toimin-
nanoh-
jaus-
ryhmä, 
esimies 
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tietoon ja päätöksentekomme on joh-
donmukaista ja läpinäkyvää. Edis-
tämme erilaisuuden hyväksymistä, 
yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta 
koko kaupungissa. 
Uudistuminen ja yhteistyö: Uudis-
tamme toimintaamme aktiivisesti ja 
arvostamme osaamista. Haluamme 
olla uutta luovia rohkeita edelläkävi-
jöitä. Teemme yhteistyötä kaikilla ta-
soilla. Yhteistyömme perustuu arvos-
tukseen, avoimuuteen ja luottamuk-
seen. Haluamme menestyä yhdessä. 
 
Omistaja: palvelualuejohtaja 

Turvallisuusjohtaminen Johdon katselmus: Turvalli-
suusjohtamisen menettelyta-
pojen arviointi 
 
tapaturmatilastot, läheltä piti ti-
lastot 
 
vaarat haitat -kysely 
 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

Vuosittain Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Kestävä kehitys osana laa-
dunhallintajärjestelmää 

Johdon katselmus 
Vastuullisuus, kestävä kehitys, 
ennakoiva toiminta, menettely-
tapojen arviointi johdon katsel-
muksessa 
 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 
sosiaalinen, taloudellinen 
ja yhteiskunnallinen kes-
tävä kehitys 

Vuosittain Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Arvot Tiimivastaavat antavat palaut-
teet arvojen jalkautumisesta 
käytäntöön 
Johdon katselmus 
 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

Vuosittain Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Tiedon hallinta ja tiedolla joh-
taminen 

Johdon katselmus 
 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 
 

Primusko-
kouksissa 

Primustyö-
ryhmä 

Tietoturva Kaupungin suorittama tietotur-
van arviointi ja parantaminen 

  Konserni-
hallinto 

Täyttöasteen ennakointi  
resurssien tehokas käyttö  
HOKS 

Täyttöaste 
Opiskelijavuodet 
Osaamisen tunnustamisen vai-
kutuksen ennakointi koulutuk-
sen toteuttamiseen 

Reaaliaikainen opiskelija-
määrä 
Reaaliaikainen opiskelija-
vuosilaskenta 
 

Reaa-
liajassa 

Toimin-
nanoh-
jaus-
ryhmä, 
esimies 

Strategian käytäntöön viemi-
nen ja henkilöstön osallista-
minen sekä opiskelijoiden 
osallistaminen 

Tiimivastaavakokoukset, tiimi-
kokoukset 
 
 
 

Kokousten määrä ja var-
mistetaan, että operatiivi-
nen sopimus on käsitelty  
 
Johdon katselmus: Kirja-
taan muistioon vahvuudet 

Vuosittain Esimies 
 
 
 
Toimin-
nanoh-
jausryhmä 
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Johdon katselmus: opiskelijoi-
den osallisuus toiminnan suun-
nittelussa ja kehittämisessä 

ja kehittämiskohteet ja so-
vitaan toimenpiteet 
 

 Viestintä, alueellinen ja yh-
teiskunnallinen näkökulma 

Tiedotus ja markkinointiryh-
män itsearviointi 

  Tiedotus 
ja markki-
nointiryh-
män 

Ydinprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt ja/tai mitattava asia 

Mittari Aikataulu Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Koulutustarpeen määrällinen en-
nakointi ja suunnittelu yhteis-
työssä työelämän kanssa 
 
Tavoitteena on vastata alueen työ-
elämän tarpeisiin kouluttamalla osaa-
vaa henkilöstöä ja suunnata aloitus-
paikat asiakaslähtöisesti 
 
Omistaja: Toiminnanohjausryhmä 

Koulutustarjonta Ensisijaiset hakijat / aloituspai-
kat yhteishaussa 
 

Tavoite: Suhdeluku >1 
 
 

Vuosittain Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Työllistyminen ja jatko-opin-
not 
 

Työllistyminen ja jatko-opinnot 
 

Tavoite: Yli valtakunnalli-
sen keskiarvon 

Vuosittain Toimin-
nanoh-
jausryhmä 

Järjestämislupa  vastaako 
työelämän tarpeisiin 
 
Koulutusten suuntaaminen 
työelämän, yhteiskunnan ja 
opiskelijoiden tarpeiden mu-
kaisesti 

Johdon katselmus: Menettely-
tapojen arviointi 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

Vuosittain Työelä-
mäyhteis-
työ ja en-
nakointi-
ryhmä 

Ydinprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt ja/tai mitattava asia 

Mittari Aikataulu Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Pedagoginen johtaminen ja kehit-
täminen 
 

Hanketoiminnan strategiayh-
teys 
Hanketoiminnan menettelyta-
pojen arviointi 

Hanketoiminnan laajuus ja vai-
kuttavuus 
 
 
 

Hankkeiden määrä 
 
Hankerahoituksen määrä 
 
 

vuosittain Peda-
ryhmä yh-
teistyössä 
toiminnan-
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Tavoitteena on asiakaslähtöisesti tar-
jota yksilöllisiä opintopolkuja opiskeli-
joille ja pedagogisen johtamisen ja 
kehittämisen avulla mahdollistaa eri-
laisille oppijoille heidän tavoit-
teidensa saavuttaminen 
 
 Omistaja: Toiminnanohjausryhmä 

 
 
Pedaryhmän itsearviointi: Pe-
daryhmä arvioi pedagogisen 
osaamisen ja – toiminnan tilaa   
 
Pedagogisen palautteen käsit-
tely, jalostaminen jatkotoimiksi 
ja niiden tulosten mittaaminen: 
läpäisy sijoittuminen ja neg. 
keskeyttäminen 
 
Tehot, Varput eli pedagogiset 
puuttumiset 
 
Arvo-kysely 

 
 
Pedagogisen kehittämisen 
toimenpidesuunnitelma 

ohjausryh-
män 
kanssa 

Ydinprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt ja/tai mitattava asia 

Mittari Aikataulu Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Asiakkaan osaamisen kehittämi-
nen  
Tavoite: Vastata asiakkaan tarpeisiin 
joustavasti, oikea aikaisesti ja tarjota 
laadukkaita palveluita 
Tavoitteena on tyytyväinen asiakas. 
 
Omistaja: toiminnanohjausryhmä) 

Tutkintoon johtavan koulu-
tuksen järjestäminen 

Sisäiset auditoinnit (kuvataan 
luvussa 5.1) 
Osiot:  

1. Suunnittelu 
 

2. Hakeutuminen, opiske-
lijavalinta ja henkilökoh-
taistaminen sekä oppi-
misympäristöt 

 
3. Työpaikalla tapahtuva 

koulutus ja osaamisen 
arviointi sekä seuranta 
ja arviointi 

 

Sisäisen auditoinnin ra-
portti: poikkeamat, vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet 
 
Varmistetaan, että edelli-
sen sisäisen auditoinnin 
poikkeamat on korjattu 

Vuosittain 
(yksi kol-
mesta osi-
osta) 

Esimies, 
toiminnan-
ohjaus-
ryhmä 
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Opiskelijatyytyväisyyden kar-
toittaminen: Aipal, Opal, ryh-
mänedustajien kuulemiset, 
Wilma kyselyt, Työssäoppimi-
sen kysely. Oppisopimuskoulu-
tuksen kyselyt ja palautteet 
 

Tyytyväisyyden taso eri 
kysymyksissä 

Koko ajan  Esimies 

Työpaikalla tapahtuvan oppi-
misen laatu: työssäoppimisen 
kysely 
 

Tyytyväisyyden taso eri 
kysymyksissä 

Koko ajan Esimies 

Tietovaraston mittarit, Arvoky-
selyn mittarit 
 

HOKSien laadinnan var-
mistus sekä myös laadulli-
nen arviointi (pedaryhmä) 
Suoritukset 
Negatiivinen keskeyttämi-
nen 
Poissaolot opiskelua kohti 
 

 Esimies 

Valmentavan koulutuksen 
järjestäminen, ml. vankila 
opetus 

Sisäiset auditoinnit (kuvataan 
luvussa 5.1) 
 
Osiot:  

1. Suunnittelu 
 

2. Hakeutuminen, opiske-
lijavalinta ja henkilökoh-
taistaminen sekä oppi-
misympäristöt 

 
3. Työpaikalla tapahtuva 

koulutus ja osaamisen 
arviointi sekä seuranta 
ja arviointi 

 

Sisäisen auditoinnin ra-
portti: poikkeamat, vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet 
 
Varmistetaan, että edelli-
sen sisäisen auditoinnin 
poikkeamat on korjattu 

Vuosittain 
(yksi kol-
mesta osi-
osta) 

Esimies, 
toiminnan-
ohjaus-
ryhmä 

Opiskelijatyytyväisyyden kar-
toittaminen: ryhmänedustajien 
kuulemiset, Wilma kyselyt 

Tyytyväisyyden taso eri 
kysymyksissä 

 Esimies 
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Tietovaraston mittarit 
 

HOKSien laadinnan var-
mistus sekä myös laadulli-
nen varmistus 
Negatiivinen keskeyttämi-
nen 
Poissaolot opiskelua kohti 
 

 Esimies 

ALPE = Aikuisten perusope-
tuksen alkuvaihe 
AIPE = Aikuisten perusope-
tuksen päättövaihe 
Yleiset kielitutkinnot 
Työpaikkaohjaajat 
OPH, opetustoimen täyden-
nyskoulutus  
Muut mahdolliset koulutus-
aloille kuulumattomat koulu-
tukset 

Palautteet: asiakkaan tarpei-
den huomioiminen, toteutuk-
sen arviointi ja arviointitoimin-
nan arviointi ja kehittäminen 
 

Jatko-opintoihin siirtymi-
nen 
 

 Esimies 

Ydinprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt ja/tai mitattava asia 

Mittari Aikataulu Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Opiskelijarekrytointi ja -valinta 
 
Tavoite opiskelijaksi hakeutuvat oh-
jataan itselleen sopivaan koulutuk-
seen, opiskelijoille on mahdollista ha-
keutua jatkuvan haun kautta sekä 
yhteisvalinnankautta, opiskelijapaikat 
ovat täynnä 
 
Omistaja Toiminnanohjausryhmä 
 

 Opiskelijapalautteet 
Pedaryhmän itsearviointi: Jat-
kuvan haun toiminnan arviointi 
 
Opiskelijavuodet 
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Tukiprosessi Arvioinnin kohde Käytettävät arviointimenette-
lyt tai mitattava asia 

Mittari tai mittarin tavoi-
tearvo 

Milloin? Kuka te-
kee johto-
päätök-
siä 
päättää 
toimenpi-
teistä 

Henkilöstö ja muut koulutuksen 
toimijat  
 
Tavoite: Strategisen ohjelmaan 
”Henkilöstö voimavarana” kirjatut ta-
voitteet jakautuvat kolmeen paino-
pistealueeseen: 
•Turussa jokaisen tulee voida kokea, 
että työ lisää hyvinvointia 
•Aktiivinen osaamisen ennakointi 
•Turku on vetovoimainen työnantaja 
 
Omistaja: toiminnanohjausryhmä 

Henkilöstösuunnittelu Opettajan työmäärän jakautu-
minen tasaisesti lukuvuodelle 
ja työmäärän kohtuullisuus, 
kurre raportit 

Ylituntikatto ei ylity Vuosittain 
 
 
 
 

Esimies 

Henkilöstön sitoutuminen ta-
voitteisiin 

Kunta10 Kunta10 mittari: halu jat-
kaa nykyisessä työssä 

Joka toi-
nen vuosi 

Esimies, 
johto-
ryhmä 

Osaamisen johtaminen Kunta10 
 
 
Henkilöstötulokset 
 
 
 
 
 
Johdon katselmus 

Kehityskeskustelujen 
käynti (%) 
 
Muodollisesti pätevän hen-
kilöstön osuus koko henki-
löstöstä 
 
Henkilöstön koulutuspäivät 
 
Osaamisen johtamisen 
menettelytapojen arviointi, 
johdon katselmus 

Vuosittain Esimies, 
johto-
ryhmä 

Arviointiosaamisen varmista-
minen (ml. työpaikkaohjaajat) 

Mittaritiedot 
 
Työelämäpalautteet 
 
 
 
 
Johdon katselmus 

Toteutuneet työpaikka oh-
jaaja koulutukset 
 
Koulutettujen työpaikkaoh-
jaajien osuus työpaikkaoh-
jaajista 
 
Kirjataan muistioon 
 

Vuosittain 
 
 
 
 

Esimies, 
johto-
ryhmä 

Työhyvinvointi Kunta10 
 
 

Kunta10: Työyhteisömitta-
rin arvo 
 

Joka toi-
nen vuosi 
 
Vuosittain 

Esimies, 
johto-
ryhmä, 
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Koulutalokohtaisten tyhy-ryh-
mien edustajien itsearviointi 

Itsearviointi kirjataan muis-
tioon 
 

tyhy-ryh-
mät 

Opiskelijahuolto, ohjaus ja tuki-
palvelut opiskelijalle esim. opiskeli-
jahuoltopalvelut, ohjauspalvelut, 
opiskelijahallinto, erityisen tuen pal-
velut  
 
Tavoite: Tavoitteena on tukea opis-
kelijaa hänen omien tarpeiden edel-
lyttämällä tavalla. 
 
Omistaja: Ohjaus ja valmennus kou-
lutusyksikön esimies 

Laadunhallintamenettelyt ko-
konaisuutena 
Riittävyys 
Henkilökohtaisten palvelui-
den riittävyyden varmistus 
Hyvinvoinnin edistäminen ja 
ennaltaehkäisevä toiminta 
Varhainen puuttuminen 
Oppimisympäristöjen turvalli-
suus 

Kouluterveyskysely 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
kysely 
 
Oh ohryn itsearviointi: Tukipal-
veluiden laadun seuranta, arvi-
ointi ja varmistaminen: saata-
vuus, saavutettavuus ja laatu 
 
Opotiimin Itsearviointi: Opinto-
jen ohjauksen laadun seu-
ranta, arviointi ja varmistami-
nen: saatavuus, saavutetta-
vuus ja laatu 
 
 

 
 
 
 
 
Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet  
 
Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

Joka toi-
nen vuosi 
 
 
 
Vuosittain 
 

Esimies, 
johto-
ryhmä, tu-
kitiimi 

Kumppanuudet ja sidosryhmäyh-
teistyö  
 
Tavoite: TAIn tavoitteena on tehdä 
kiinteää yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa ja hoitaa yhteiskunnallinen 
vastuunsa monipuolisen koulutuksen 
järjestäjänä.   
Tavoitteena on, että työelämän 
kanssa saadaan aikaan aitoja kump-
panuuksia, joissa yhteistyön kautta 
kehitetään molempien osapuolten 
toimintaa. Tavoitteena on henkilös-
tön ja organisaation kehittyminen 
niin yrityksissä kuin oppilaitoksessa-
kin.  
 
Omistaja: toiminnanohjausryhmä 

Kumppanuus-, verkosto- ja 
sidosryhmäyhteistyön menet-
telytavat (ml. mukanaolo laa-
dunvarmistamisessa) ja pa-
rantaminen 
 
Menettelytavat toimintojen 
alueellisen ja yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden edistä-
miseksi ja menettelytapojen 
parantaminen 
 
Hanketoiminta 

Johdon katselmus: Menettely-
tapojen arviointi 
 
 
 
 
Neuvottelukuntien kokoukset 
 
Verkostopalavereihin osallistu-
minen 

Kirjataan muistioon vah-
vuudet ja kehittämiskoh-
teet ja sovitaan toimenpi-
teet 

 Johto-
ryhmä 

Liiketoiminta ja yhteiset palvelut 
 

  
Talousmittarit 
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Tavoite: Tukea opetustoimintaa ja 
tarjota työelämälähtöisiä oppimisym-
päristöjä myös oppilaitoksessa 
 
Omistaja: Liiketoiminta ja yhteiset 
palvelut yksikön lähijohtaja 

Käyttöasteet 
Palautteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintajärjestelmän arvioinnin 
menettelyt 

Ydinprosessien laadunhallin-
nan menettelytapojen arvi-
ointi  
Prosessien parantaminen 
Laatuvastuiden arviointime-
nettelyt 
Laatuviestinnän arviointi 
Laadunhallintajärjestelmän 
kehittäminen 

Itsearviointi 
 
Johdon katselmus 

 Karvin ai-
kataulun 
mukaan, 
seuraavan 
kerran v. 
2019. 

 

 


