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Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  
Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#ExcellenceInAction 

Laatutyö on tekemisen erinomaisuutta 
Turun ammattikorkeakoulu Oy:n laatupolitiikka 

Laadun periaatteet ja tavoitteet 
 
Laatu tarkoittaa meillä erinomaisia tuloksia strategian määrittelemillä alueilla. Laatujärjestelmän 
tehtävänä on tukea tulosten saavuttamista. Onnistuminen varmistetaan osaavalla korkeakouluyhteisöllä, 
osallistavalla johtamisella ja yhteisöllisellä, konkreettisella sekä määrätietoisella kehittämistoiminnalla. 
 
Turun ammattikorkeakoulun tavoitteet määrittelevät ammattikorkeakoulun hallitus ja omistajat. Ne on 
kiteytetty vuonna 2015 hyväksyttyyn strategiaan: Excellence in Action.  

Laatutyö 
Laatujärjestelmä on organisaation, vastuunjaon, menettelytapojen ja resurssien muodostama koko 
ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisen kokonaisuus. Laatutyötä toteutetaan koko toiminnan 
kattavan laatujärjestelmän mukaisesti. Työskentelyssä hyödynnetään ennakoivaa arviointia ja jatkuvan 
parantamisen periaatetta ja hyviksi todettuja toimintatapoja. Laadunhallinta on kiinteä osa strategista 
johtamista ja korkeakoulun toimintakulttuuria. 
 
Laatujärjestelmän toimintatavat ja -ohjeet on määritelty Messi-intranetissä, joka toimii osallistavana 
laatujärjestelmätyökaluna. Messi-intranet aktivoi korkeakouluyhteisöä sekä viestii laatutyöstä. 
 

Laadunhallinnan vastuut 
 
Laatutyöhön osallistuu koko korkeakouluyhteisö. Kokonaisvastuu erinomaisten tulosten saavuttamisesta, 
laadukkaasta johtamisesta ja laatujärjestelmästä sekä sen jatkuvasta kehittämisestä on rehtori-
toimitusjohtajalla. Ylin johto vastaa oman vastuualueensa laatutyöstä ja sen viestimisestä johtosäännön 
mukaisesti. Laatuasiantuntijat valmistelevat ja tukevat johtoa, koulutusjohtajia, ja koulutus- ja 
tutkimuspäälliköitä laatutyössä ja sen kehittämisessä. 
  
Ammattikorkeakoulussa toimii tulosalueiden laadun asiantuntijoista sekä opiskelijoiden edustajista 
koostuva laaturyhmä. Ryhmä arvioi laatujärjestelmän kokonaisuutta, eri menettelyiden toimivuutta ja 
arviointitiedon hyödyllisyyttä sekä osallistuu arviointityöhön. Laaturyhmä tukee ylintä ja keskijohtoa 
laatutyössä ja sen kehittämisessä.  

Kehittävä arviointi 
 
Laadunhallinnan ja -menettelyiden jatkuva kehittäminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle. 
Laatujärjestelmää, toimintaprosesseja ja niihin liittyviä ohjeita arvioidaan säännöllisesti. Arviointien ja 
jatkuvan seurannan tulokset toimivat kehittämistoimenpiteiden pohjana. Laatujärjestelmän tilaa ja 
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vaikuttavuutta käsitellään säännöllisesti ammattikorkeakoulun johtoryhmässä sekä 
yhteistoimintamenettely neuvottelukunnassa, opiskelijakunnassa (TUO) että osakeyhtiön hallituksessa. 
 
Laadunhallinnan menettelyt tuottavat toimintamme toteuttamisen ja kehittämisen tueksi säännöllistä 
tietoa ja tukevat tiedon huomioimista toimintamme ohjauksessa ja kehittämisessä. Laatujärjestelmää 
kehitetään jatkuvasti palautteen ja organisaation strategisten linjausten perusteella. 
  


