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TAI 
pähkinänkuoressa1.





• Turun kaupungin ylläpitämä oppilaitos
• Yksi Suomen suurimmista toisen asteen oppilaitoksista
• Yli 20 perustutkintoa yhteishaussa
• Jatkuvassa haussa perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä 

erikoisammattitutkintoja
• Kaupan alan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta myös ruotsin 

kielellä
• Urheilijoiden koulutusta
• Työttömien koulutusta
• Myös VALMA koulutusta ja vankilaopetusta sekä aikuisten 

perusopetusta

Turun ammatti-instituutti?



• Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

• Ammatillinen kilpailutoiminta, Skills-kilpailut, SM-, EM- & MM-
tasoilla, Taitaja2015 Turussa

• Mahdollisuus kirjoittaa ylioppilaaksi eli suorittaa ns. kaksoistutkinto

• Tarjoamme opiskelijatyönä asiakastöitä ja palveluita sekä 
rakennamme opiskelijatyönä omakotitaloja

• Opiskelijavirtauma on yli 8000/vuosi.

• Noin 1500 aloituspaikkaa ja 7 eri toimipistettä

Turun ammatti-instituutti?



Opintopolut2.



Opintopolut
Ammatti-instituutin opiskelija voi suunnata opintojaan opiskeluaikana häntä erityisesti 
kiinnostaviin tutkinnon osiin. Näistä muodostuu opiskelijan yksilöllinen opintopolku.



Toimintajärjestelmä3.



Sivistystoimialan organisaatio





• 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 strategisessa sopimuksessa, joka laaditaan 
kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välille.

• Operatiivinen sopimus laaditaan lautakunnan ja ammatillisen 
koulutuksen palvelualueen välille ja siinä asetetaan mittarit 
tavoitearvoineen, ja niillä seurataan em. tavoitteiden 
toteutumista.

Sopimusohjausmalli



• TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen

• Yhdessä olemme enemmän - sisäiset ja ulkoiset verkostot

• Meillä on vain yksi Maapallo – kestävä kehitys ja kiertotalous, 
yhteiskuntavastuu

• Hyvinvointi kuuluu kaikille - opiskelijat, henkilöstö, 
työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri

Ammatti-instituutti on määritellyt 
strategiset painopisteet



• TAIn prosessikartta kuvaa koko TAIn toiminnan

• Prosessien kuvaukset eli toimintaohjeet ovat TAIn sivuilla 
laatukäsikirjassa. 

• Prosessien arviointi kuvataan TAIn arvioitisuunnitelmassa

Prosessit

http://www.turkuai.fi/laatukasikirja
https://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ammatti-instituutin_arviointijarjestelma_ja_riskien_hallinta_28.5.2019.pdf


Asiakas

Henkilöasiakas

•Mahdollinen opiskelija
•Aloittava opiskelija
•n -vuoden opiskelija
•Valmistuva opiskelija

Työelämäasiakas

Sidosryhmäasiakas

Johtamisen prosessit
•Strateginen suunnittelu ja johtaminen
•Talous
•Koulutustarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi ja suunnittelu
•Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen

Opiskelijahankinta
ja -valinta

Asiakkaan osaamisen kehittäminen
Koulutuspalvelun tuottaminen, henkilökohtaistaminen, opetus, ohjaus- ja 
tuki, näytöt, tutkinnon suorittaminen

Koulutuksen järjestäjän tuki- ja yhteistyöprosessit: 
•Opiskelijoiden ohjaus-ja neuvontapalvelut ja opiskelijoiden tukipalvelut 
•Henkilöstö 
•Palvelussuhteen ja palkanmaksun prosessi
•Työelämäyhteistyö, Sidosryhmäyhteistyö (ulkoinen ja sisäinen), Markkinointi ja 
viestintä
•Liiketoiminta ja yhteiset palvelut 
•Tilat ja laitteet, kunnossapito, turvallisuus

Tyytyväinen
asiakas

työllistyminen
jatko-opinnot
osaamistason nostaminen
kilpailukyvyn edistäminen
tuottavuuden nostaminen



• TAIn arviointijärjestelmässä kuvataan toiminnan arvioinnin 
kokonaisuus

• Myös laatuvastuut on kuvattu sekä tiedon dokumentointi

• Arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnan 
suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä 

Toiminnan arviointi

https://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ammatti-instituutin_arviointijarjestelma_ja_riskien_hallinta_28.5.2019.pdf


Tulokset4.



Asiakastulokset

• Asiakastyytyväisyys
• Työllistyminen ja jatko-opinnot (Vipunen) 
• Kv-vaihdon volyymi
• Sisäistä suorituskykyä mitataan opiskelijoiden osallisuudella, 

osallistumisella toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
• TAIn kyky vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin 

Tulokset



Henkilöstötulokset

• Voimavaratulokset
• Kunta10 –kysely
• Henkilöstön osaaminen
• Työpaikkaohjaajien osaaminen
• Henkilöstön osallisuus ja osallistaminen
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tulokset



Keskeiset suorituskykytulokset

• Koulutustarjonnan monipuolisuus
• Koulutuksen vetovoimaisuus, seuraamme hakijamäärää 

yhteisvalinnassa. 
• Vertaamme ammatti-instituutin vetovoimaisuutta lähialueen muihin 

oppilaitoksiin.
• Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat sekä opiskelijavuodet 

(Vipunen)
• Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja saavutettavuus
• Taloudellinen suorituskyky ja tehokkuus

Tulokset



Yhteiskuntatulokset

• TAIn imago
• Vieraskielisten ja työttömien opiskelijoiden koulutusten volyymi
• Työelämässä oppimisen palautekysely, joka kohdennetaan 

opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille. 
• Aluekehitystyötä tehdään hanketoiminnan kautta. 
• Syrjäytymisen ehkäiseminen
• Kilpailutoiminta
• Teaviisari (terveydenedistämisaktiivisuus)
• Täyttöaste, opiskelijavuodet

Tulokset







Kiitos!
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