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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUPALKINTOKILPAILU 2020 
Lomake täytetään fonttikokoa 11 käyttäen. Kuvauksissa ei saa ylittää alla mainittuja sivumääriä. Hakemus 
saa olla yhteensä korkeintaan 30 sivua pitkä: toiminnan yleiskuvaus enintään 3 sivua ja sekä erinomaisuutta 
koskevat perustelut enintään 1 sivu. 
 

TOIMINNAN YLEISKUVAUS (käytä enintään 3 sivua) 
Organisaatio  
Vuonna 1962 perustettu Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutuskeskusta eli 
TAKKia. Päätäntävaltaa säätiössä käyttää hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Tampereen kaupunginhal-
litus ja Tampereen Kauppakamari nimeävät kumpikin hallitukseen kolme jäsentä, joiden tulee edustaa Tam-
pereen talousalueen teollisuutta ja palveluelinkeinoja. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä, jotka hallitus 
nimeää edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ehdotusten pohjalta. Yhtenä hallituksen jäsenenä toimii sää-
tiön toiminnanjohtaja, joka toimii myös Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina. Hallitus kokoontuu 
pääsääntöisesti 9 kertaa vuodessa.  
 
TAKKin johtokuntana toimii sen ylläpitäjän Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallitus. Johtokunnan ko-
kouksissa on läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa yhdellä opettajien ja yhdellä muun henkilökunnan 
sekä yhdellä opiskelijoiden keskuudestaan valitsemilla edustajilla. Edustajat valitaan rehtorin koolle kutsu-
missa ja johtamissa kokouksissa. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta ja opiskelijaedustajan 
vuosi. Johtokunnan päätehtävänä on käsitellä koulutustoiminnallisia periaatteita ja seurata niiden toteutu-
mista. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä 2-4 kertaa vuodessa.  
 
TAKKin johtoryhmään kuuluvat rehtori, toimialajohtajat, yrityspalvelujohtaja, hallintojohtaja, kehitysjohtaja ja 
talousjohtaja. Johtoryhmän tehtä-
vänä on ohjata oppilaitoksen kehit-
tämis- ja suunnittelutyötä sekä val-
mistella strategisia päätöksiä. Johto-
ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
joka toinen viikko, pois lukien loma-
kaudet.  TAKKissa on kaksi toimia-
laa, tekniikka ja palvelut. Tekniikka-
toimialaan kuuluu neljä koulutus-
alaa: kone- ja sähkötekniikka, logis-
tiikka, rakentaminen ja talotekniikka sekä kotoutumiskoulutus. Palvelut-toimialan koulutusaloja ovat liiketa-
lous, hyvinvointi ja palveluala. Lisäksi TAKKin oppisopimuskoulutus on osana palvelut-toimialaa.  
 
TAKKin muita yksiköitä ovat yrityspalvelu, taloushallinto, kehittäminen sekä hallinto- ja tukipalvelut, johon 
kuuluvat henkilöstöhallinto, tietopalvelut, kiinteistöpalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Nämä yk-
siköt tuottavat sisäisiä palveluja yhteisen toiminnan tueksi. Lisäksi säätiö omistaa Tampereen Teollisuusoppi-
laitos Oy:n ja Kiinteistö Oy Jokikatu 2:n, johon kuuluu Tampereen valtatie 15 toimipisteen tontti ja rakennus. 
Tampereen valtatie 15 toimipisteen lisäksi TAKKilla on toimintaa Nirvan toimipisteessä, jossa säätiö omistaa 
rakennukset, mutta tontti on vuokralla Tampereen kaupungilta.  
 
Strategiset tavoitteet  
TAKKin strategia on tehty vuosille 2019-2021. Strategian mukaan nopein reagointi on tärkein kilpai-
luetu, jolla TAKK erottautuu kilpailijoista. Strategiassa TAKKin asiakkaiksi on määritelty yritykset ja työ-
elämä, opiskelija-asiakas sekä viranomaisasiakas.  
TAKKin toiminta-ajatuksena on: Teemme osaajia tulevaisuuden töihin.  
Visiona on: Ratkaisemme tehokkaasti työelämän ja opiskelijan osaamistarpeet.  
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Laadunhallinnan tavoitteet 
Laadunhallinnan osalta TAKKin tavoitteeksi on asetettu, että TAKKin laadunhallintajärjestelmä olisi edis-
tyneellä tasolla, kun Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tekee seuraavan ammatillisen koulu-
tuksen laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuonna 2021. Tätä tavoitetta edistetään TAKKissa syste-
maattisella laatutyöllä ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä. TAKKin laatutyössä huomioidaan 
OKM:n ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 ja sen päätavoitteita toteutetaan mm. 
Opetushallituksen rahoittamassa Laatuvertaiset 2 -hankkeessa. Laatutyön tavoitteet linjataan vuosittai-
sessa laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmassa. Vuoden 2020 päätavoitteena on laatujär-
jestelmän kehittäminen osallistumalla OKM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, proses-
sikuvausten päivitys sekä vertaisarvioinnit. Lisäksi vuonna 2020 TAKKissa siirrytään käyttämään EFQM 
2020 -mallia laatujärjestelmänä.  
 
Asiakkaat ja koulutustarjonta  
TAKK on ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, jossa opiskelijat 
ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat opiske-
lijat ovat TAKKissa yksittäisiä poikkeuksia ja heidän opintonsa 
integroidaan osaksi muuta koulutusta. TAKKissa opiskelee 
vuosittain noin 12 000 opiskelijaa. 
 
TAKKilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulu-
tuksen ja tutkintojen järjestämislupa 78 eri tutkintoon, jotka 
ovat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja. Järjestä-
misluvan perusteella TAKKillla on oikeus järjestää järjestä-
misluvassa listattuja tutkintoja myös työvoimakoulutuksena. 
TAKKilla on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämis-
tehtävä sekä oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaa koulutusta (VALMA). Lisäksi järjestämisluvassa 
on oikeus toimia kuorma- ja linja-autonkuljettajan perusta-
son ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuk-
sena.  
 
TAKKissa opiskelija voi halutessaan suorittaa vain tutkinnon osan omien tarpeidensa mukaisesti. Mo-
nissa tutkinnoissa on mahdollista valita tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Tutkin-
non voi suorittaa työvoimakoulutuksena, omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. 
Lisäksi TAKKissa järjestetään ei-tutkintotavoitteista koulutusta, erilaisia valmennuksia, useita erilaisia 
kortti-, sertifikaatti- ja passikoulutuksia sekä henkilöstökoulutuksia, jolloin koulutus räätälöidään yrityk-
sen tarpeita vastaavaksi. Näiden lisäksi TAKKissa toteutetaan maahanmuuttaja- ja kotoutumiskoulu-
tusta. Maahanmuuttajille on tarjolla kielikoulutuksia sekä räätälöityjä tukipalveluita. TAKKissa on pitkä 
kokemus erityisryhmien, kuten luku- ja kirjoitustaidottomien kouluttamisesta.  
 
TAKK toimii alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Alueellisesti TAKKilla on merkittävä rooli ke-
hittää ammatillista osaamista ja varmistaa, että työ- ja elinkeinoelämällä on riittävästi osaavaa työvoi-
maa. Tarpeet ja vaatimukset TAKKin palvelutarjontaan nousevat vahvasti työelämän tarpeista. Erityi-
senä työelämästä nousevina koulutustarpeina tällä hetkellä Pirkanmaalla nousevat sotealan, palvelu-
alan, rakentamisen, logistiikan, konetekniikan sekä kaupan alan koulutukset.  
 
Viime vuosina TAKKissa on kehitetty myös koulutusvientiä ja kohdemaita ovat olleet Kazakstan, Valko-
Venäjä, Etelä-Korea ja Kiina. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan osaamisen kehittämisen palveluita ja hei-
dän kanssa toteutetaan yhteisiä kehittämishankkeita. Koulutuksia on toteutettu ulkomaisille kumppa-
neille sekä kohdemaissa että Suomessa.  
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Henkilöstö  
Vuonna 2019 TAKKissa oli keskimäärin 213 päätoimista 
opetus- ja muuta henkilöstöä. Kokoaikaisia opettajia oli 
122, osa-aikaisia 15 ja sivutoimisia 16. Hallinto- ja tuki-
palveluhenkilöstöä oli 61. Viime vuosina TAKKin henki-
löstön määrä on ollut laskusuunnassa. Vuonna 2020 
henkilöstömäärä on jälleen hieman kasvanut, kun 
TAKK on hakenut OKM:n rahoitusta opetus- ja ohjaus-
henkilöstön palkkaamiseen. TAKKin henkilöstön keski-
ikä on tällä hetkellä jonkin verran alle 50 vuotta. 

 
TOIMINNAN KUVAUS 
 
1 JOHTAJUUS                          
Erinomaisilla organisaatioilla on johtajia, jotka luovat tulevaisuutta ja saavat tarvittavan kehityksen ja muutokset 
tapahtumaan. He ovat esikuvia organisaation arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisessa ja luovat toimin-
nallaan luottamusta tulevaisuuteen. Heidän johtamanaan organisaatio toimii ennakoivasti ja joustavasti sekä rea-
goi oikea-aikaisesti.  (EFQM Excellence Model)  
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
TAKK on tulosvastuullinen oppilaitos, joka toteuttaa koulutusta ja sitä tukevia palveluja valtionosuuksilla, val-
tiolta tulevilla avustuksilla ja muulla mahdollisella rahoituksella. TAKK vastaa tuloksellisesta toiminnasta sää-
tiön hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman sekä talousarvion rajoissa. Toiminnan ylijäämä käytetään 
ja mahdollinen alijäämä katetaan säätiön hallituksen päättämällä tavalla. TAKKin taloutta hoidetaan Tampe-
reen Aikuiskoulutussäätiön taloussäännön ja säätiön antamien muiden ohjeiden sekä säädösten ja määräys-
ten mukaisesti ottamalla huomioon myös viranomaisten antamat erityisohjeet. 
 
TAKKin toiminta perustuu strategiaan, joka tehdään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä vuosittain tehtä-
vään toimintasuunnitelmaan. Strategiakaudelle 2019-2021 on määritelty kehittämiskohteet, joiden päätee-
mat ovat: Asiakkaat ja tarpeet, rooli verkostossa, tuotteet ja palvelut, kumppanuudet, myyntimalli sekä sisäi-
nen toimintamalli ja kyvykkyydet. Kullekin strategiakauden vuodelle näille kehittämiskohteille on määritelty 
tarkemmat vuosikohtaiset tavoitteet ja ne ovat toimintasuunnitelmassa. Kehittämiskohteille nimetään vas-
tuuhenkilöt johtoryhmästä ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Toimin-
tasuunnitelman osana on myös tuloskortti ja sen toteumaa seurataan johtoryhmässä. Vuonna 2020 tuloskor-
tilla seurattavia asioita ovat: talous, tutkintojen määrä, opiskelijavuodet, asiakastyytyväisyys, työllistyminen, 
henkilöstömittarit, asiakkuudet, energian kulutus, laatu ja tapaturmat.  
 
Viime vuosina TAKKin tavoitteena on ollut sopeutua ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamiin muu-
toksiin, erityisesti uudistettuun ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään. Tämä on edellyttänyt aktii-
vista reagointia ja toiminnan sopeuttamista. Toiminnan suunnittelussa korostui jo ennakoiden ennen refor-
min toimeenpanoa henkilöstö- ja tilaresurssien tarkka ja tehokas optimointi sekä joltain osin koulutustarjon-
nan kriittinen tarkastelu. Keskeinen asia reformissa on ollut saada oppisopimuskoulutus osaksi TAKKin toi-
mintaa. Aiemmin TAKK oli mukana alueen koulutuksenjärjestäjien yhteisessä oppisopimuskeskuksessa tieto-
puolisen opetuksen tarjoajana.  
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Toimintatavat (Minkälaisia toimintatapoja on sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten toimitaan?): 
TAKKin toimintaa ohjaavat koulutuksen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset, tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämislupa, valtakunnalliset tutkintojen perusteet, tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamis-
suunnitelmat, TAKKin strategia sekä säätiön säännöt ja johtosääntö. Johtosäännössä on mm. määritelty TAK-
Kin esimiesten vastuualueet. Johtosääntö myös määrittelee johtamista ja kokouskäytäntöjä. Hallitus- ja joh-
toryhmätyöstä tehdään vuosikello ja johtoryhmän kokouspöytäkirjat julkaistaan intranetissä. TAKKin toimin-
taa ohjaavat myös prosessikuvaukset, jotka ovat myös keskeinen laadunhallinnan väline. Ydinprosesseja ovat 
koulutustoiminta ja yrityspalvelu. Myös tukiprosessit on kuvattu ja niitä ovat henkilöstöhallinto, taloushal-
linto, johtaminen ja hallintoasiat, viestintä- ja markkinointipalvelut, kiinteistöpalvelut sekä tietopalvelut. Pro-
sesseille on nimetty prosessinomistajat. Prosessikuvauksia päivitetään säännöllisesti ja viimeisin päivitystyö 
on käynnissä keväällä 2020.  
 
TAKKissa toimii kehittämisyksikkö, joka tukee toimialoja, koulutusaloja ja muita yksiköitä kehittämistoimin-
noissa. Pääpaino viime vuosina on ollut vuonna 2018 uudistuneen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 
mukaisten käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa toimi- ja koulutusaloilla. Täl-
laisia ovat esim. erityisen tuen prosessi ja YTO-prosessi. Myös laadunhallinnan kehittäminen on painottunut 
viime vuosina kehittämisyksikön toiminnassa.  
 
TAKK tekee aktiivisesti ennakointityötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Keskeisiä yhteistyötahoja tässä ovat 
mm. Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, EK, AMKE ja Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Te-palve-
lut ja Pirkanmaan ELY-keskus. Ennakointityötä tehdään myös muiden oppilaitosten kanssa. Esimerkkinä alu-
eellisesta ennakointiyhteistyöstä on Pirkanmaan koulutusryhmä, johon kuuluvat Kauppakamari, Pirkanmaan 
liitto sekä Pirkanmaan alueen toisen asteen, korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön koulutuksenjärjestäjät.  
 
Työ- ja elinkeinoelämän näkemys on lähtökohta toiminnan suunnittelussa ja ennakointitiedon keräämisessä 
ja sitä saadaan mm. osaamistarvekartoitusten kautta sekä neuvottelukunta- tai yhteistyöfoorumitoiminnalla. 
Nykyisin lähes kaikilla TAKKin koulutusaloilla on neuvottelukunta tai yhteistyöfoorumi, kun alkuvaiheessa se 
oli vain muutamalla koulutusalalla. Tärkeänä toimijana työelämäyhteistyössä ja sen kehittämisessä on myös 
vuoden 2016 alussa TAKKiin perustettu yrityspalveluyksikkö. Sen tehtävänä on auttaa yrityksiä henkilöstön 
osaamisen kehittämisessä, rekrytoinneissa ja työssäoppijoiden saamisessa. Toiminta kattaa myös yrityksille 
ja organisaatioille myytävät räätälöidyt koulutus- ja kehittämispalvelut. Lisäksi tehtävänä on yritysmyynnin 
lisäksi kokonaisvaltaisen yritysyhteistyön ja myytävien palveluiden lisääminen yhteistyössä koulutusalojen 
kanssa. Yrityspalvelut kartoittavat vuosittain haastatteluilla koulutusaloilta niiden tarpeita yhteistyön poh-
jaksi.  
 
Toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten riittävyys varmistetaan TAKKissa seuraamalla ulkoisia toimin-
taympäristön muutoksia sekä sisäisiä toimintaedellytyksiä. Esim. talouden toteumaa seurataan kuukausittain 
johtoryhmän kokouksissa, neljännesvuosittain hallituksen kokouksessa sekä tarvittaessa muissa foorumeissa 
kuten esimiesfoorumissa ja tiimikokouksissa. Vuosittain tehdään investointisuunnitelma, jossa huomioidaan 
mm. oppimisympäristöt sekä koneet ja laitteet. Resursseja uudelleen suunnataan tarvittaessa toiminnan jat-
kuvuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi esim. muutoksilla organisaatiorakenteissa. TAKKissa onkin toteu-
tettu viime vuosina useita organisaatiomuutoksia, joissa on mm. yhdistetty koulutusaloja ja tiivistetty johta-
juutta. Koulutustarjontaa on myös priorisoitu ja uudistettu, huomioiden kuitenkin paikallisen elinkeinoelä-
män tarpeet. Joidenkin alojen ja tutkintojen poisvalinta on varmistanut elinkeinoelämän kannalta tärkeim-
pien ammattialojen edelleen kehittämisen. Esim. TAKKin logistiikan koulutusalan toiminta on laajentunut 
viime vuosina, koska vientivetoinen logistiikka on toimialana kasvanut. Uutena osaamisalana TAKKissa on 
käynnistynyt valimoalan koulutus, jossa tehdään alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä eri koulutuksen-
järjestäjien, mm. Aaltoyliopiston ja Tredun kanssa. Valimoalan oppimisympäristön yhteydessä TAKKin tiloissa 
toimii myös Hetitec Oy, joka on valuosien nopeisiin toimituksiin erikoistunut proto-, varaosa- ja piensarjava-
limo. Tämä mahdollistaa erinomaisesti koulutuksen ja työelämän tiiviin yhteistyön.   
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Osana kulujen karsimista ja toiminnan tehostamista kaikista TAKKin vuokratiloista on luovuttu ja viimeisim-
pänä vuokratiloissa toiminut kauneudenhoitoalan koulutus (Koulutuskeskus Lumova) muutti Tampereen kes-
kustasta Tampereen valtatie 15 tiloihin noin 1.5 vuotta sitten. Tämä laajentaa myös hyvinvointiteemaan liit-
tyvien koulutusyhdistelmien kehittämisen mahdollisuutta mm. sosiaali- ja terveysalan koulutustuotteiden si-
sällä ja lisää kauneudenhoitoalan yhteistyötä TAKKin muiden koulutusalojen kanssa.  

 
Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?):  
TAKKin laadunhallintaa ohjaa EFQM-malli. Toiminnan ulkoiset arvioinnit tehdään TAKKissa pääsääntöisesti 
kolmen vuoden välein. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ulkoisen arvioinnin ovat toteuttaneet Inspecta 
(2013), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi (2015), OKM:n laatupalkintokilpailun laatupalkintotoi-
mikunta (2016) sekä Laatukeskus Excellence Finland (2018).  
 
Karvin arvioinnissa keväällä 2015 arviointiryhmä totesi, että TAKKilla on erittäin pitkäaikaista näyttöä laadun-
hallinnan systemaattisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Ulkoisen arvioinnin perusteella TAK-
Kin laadunhallinta oli arviointiryhmän mukaan tuolloin kehittyvällä tasolla ja ylitti opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kansallisesti asettaman ammatillisen koulutuksen laatutason yhtä kriteeriä (4.7. opiskelijoille tarjotta-
vat tukipalvelut) lukuun ottamatta. Opiskelijapalveluita on sittemmin kehitetty ja toimintaa parannettu ja 
vuoden 2016 ulkoisen arvioinnin palautteessa todetaan, että TAKKilla on poikkeuksellisen laaja tarjonta opis-
kelijoiden tukipalveluilta.  
 
Vuonna 2016 TAKK osallistui ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen 
laatupalkintokilpailuun. Kilpailun teemana oli tuolloin osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Kilpailussa 
vuosittaista teemaa tarkasteltiin kaikilla yhdeksällä EFQM-mallin osa-alueella ja TAKK voitti laatupalkinnon. 
Laatupalkinnon suuruus oli 100 000 euroa ja se tuli käyttää toiminnan kehittämiseen. Laatupalkintorahaa 
käytettiin TAKKissa mm. henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi vuonna 2018 toteu-
tettu Laatukeskuksen Recognised for Excellence -arviointi toteutettiin laatupalkintorahalla. TAKK sai Laatu-
keskuksen EFQM Recognised for Excellence -arvioinnissa neljän tähden tunnustuksen ja saavutettu piste-
määrä oli 450-499 pistettä. Tunnustus on voimassa 3 vuotta. Arvioijaryhmän mukaan TAKK on laatumyöntei-
nen ja kehitysorientoitunut organisaatio, jossa arvot näkyvät päivittäisessä työssä.  
 
Ulkoisista arvioinneista saatuja palautteita hyödynnetään TAKKin toiminnan kehittämisessä ja kehittämiskoh-
teita otetaan osaksi toimintasuunnitelmaa sekä laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaan. Esim. 
vuoden 2018 ulkoisen arvioinnin palautteessa TAKKin mittariston osalta todettiin, että se olisi hyvä olla sys-
temaattisempi. Mittareita ja seurattavia asioita oli paljon, mutta palautteessa todettiin, että ne olisi hyvä 
koota selkeämmin yhteen tavoitteiden toteutumisen seurattavuuden parantamiseksi.  Vuosille 2019 ja 2020 
onkin tehty kattavampi tuloskortti osaksi toimintasuunnitelmaa. Lisäksi osa tuloskortista on nyt muutettu 
sähköiseen muotoon, lähes reaaliaikaisesti päivittyväksi. Sähköisen tuloskortin kehitystyö jatkuu edelleen.  
 
Ulkoisen arviointien lisäksi toimintaa arvioidaan myös muutoin. Vuonna 2019 TAKKissa käynnistettiin oppi-
laitosten väliset vertaisarvioinnit, joita toteutetaan Opetushallituksen rahoittamassa Laatuvertaiset 2-hank-
keessa. Vertaisarvioinnit toteutetaan uudistetulla ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteeristöllä. 
Tämä on erinomainen tapa varmistaa, että oma toiminta on uuden lainsäädännön mukaista, koska kriteeristö 
on sen mukainen. Myös vertaisarvioinneista saadaan palautetta, jota hyödynnetään oman toiminnan kehit-
tämisessä. Vuoden 2020 lopulla vertaisarvioinnin kohteena on johtajuutta käsittelevä arviointialue. Ennen 
vertaisarviointia johtajuudesta toteutetaan itsearviointi, joka toimii vertaisarvioinnin pohjana.  Vertaisarvi-
ointeja on toteutettu TAKKissa myös eri yksiköiden välillä EFQM-mallilla. Nämä on koettu erittäin hyväksi 
tavaksi jakaa hyviä käytäntöjä eri yksiköiden välillä ja oppia muilta. Vertaisarvioinnit ovat olleet myös hyvä 
keino estää eri alojen siiloutumista, mikä nostettiin parantamisen kohteeksi Laatukeskuksen ulkoisessa arvi-
oinnissa. Näiden jatkamista on toivottu koulutusaloilta, mikä osoittaa henkilöstön aktiivista suhtautumista 
laadunhallintatyöhön. Yksiköiden välisiä vertaisarviointeja tullaan jatkamaan mahdollisimman pian, viimeis-
tään vuoden sisällä. Tämä tulee toimimaan hyvänä keinona perehtyä uudistettuun EFQM-malliin.  
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Lisäksi TAKKissa toteutetaan itsearviointeja. Päättyneille hankkeille tehdään itsearviointi ja vuosittain toteu-
tetaan myös hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn itsearvioinnit. Vuoden 2020 alussa hallitus päätti, että hal-
litustyöskentelyn itsearviointia on syytä uudistaa, jotta hallitus saisi siitä enemmän apuja hallitustyöskentelyn 
kehittämiseen. Parhaillaan kartoitetaan uutta itsearvioinnin menetelmää ja se pyritään ottamaan käyttöön 
syksyllä 2020.  
 
TAKKissa on periaate, että laatutyö ja laadunhallinta kuuluvat jokaisen 
TAKKilaisen työhön, kunkin oman toimenkuvan mukaan. Jatkuvan pa-
rantamisen laatuympyrästä on tehty TAKKilainen versio, josta tämä 
toimintatapa ilmenee. Henkilöstöä osallistetaan myös TAKKin muu-
hun laatutyöhön, jotta laadunhallintaosaaminen lisääntyisi. Henki-
löstö on mukana mm. prosessien määrittely- ja päivitystyössä sekä 
itse- ja vertaisarvioinneissa. Vuonna 2020 tavoitteena on myös kou-
luttaa lisää vertaisarvioijia henkilöstöstä kehitysjohtajan ja laatukoordinaattorin lisäksi. Vuonna 2018 laatu-
ryhmän kokoonpanoon päätettiin tehdä muutos ja toimintatavaksi otettiin valita vuodeksi kerrallaan 2-3 hen-
kilöstön vaihtuvaa edustajaa laaturyhmän jäseneksi, kun aiemmin laaturyhmään kuului ainoastaan johto-
ryhmä ja laatukoordinaattori.  

 
2 STRATEGIA           
Erinomaiset organisaatiot toteuttavat mission ja vision kaikki sidosryhmät huomioivan strategian avulla. Ne aset-
tavat päämäärät ja kehittävät toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja prosessit valitun strategian toteuttamiseksi. 
(EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
TAKKin strategia on tehty vuosille 2019-2021. TAKKin toiminta-ajatuksena on Teemme osaajia tulevaisuu-
den töihin. Tämä tarkoittaa sitä, että TAKKissa ymmärretään työelämän nopeaa muutosta ja ketteränä kou-
luttajana TAKK ratkaisee osaamishaasteet. TAKKin avulla työelämä löytää osaajat ja osaajat löytävät työpai-
kan. TAKKin visiona on Ratkaisemme tehokkaasti työelämän ja opiskelijan osaamistarpeet. Nopein reagointi 
on strategian mukaan tärkein kilpailuetu, jolla TAKK erottautuu kilpailijoista. 
 
TAKKin arvot ovat: 
Luotettava kumppani: Olemme luotettavia kumppaneita kaikessa toiminnassamme. Teemme laadukkaasti 
sen, minkä lupaamme asiakkaidemme, verkostojemme ja toistemme osaamista arvostaen.  
Rohkea edelläkävijä: Rohkeana edelläkävijänä innostamme asiakkaitamme ja toisiamme kehittymään ja 
kehittämään. Ennakoimme, innovoimme ja reagoimme herkästi toimintaympäristön muutoksiin ottaen 
myös hallittuja riskejä. 

TAKKin strategian tavoitteena on pyrkiä laajentamaan TAKKin tehtäväkenttää koulutus- ja oppimisprosessia 
edeltävään aikaan sekä saattamaan opiskelijat aiempaa tehostetummin työmarkkinoille koulutusjakson jäl-
keen. Tämän taustalla on se, että monilla aloilla vallitsee työvoimapula ja toisaalta Pirkanmaan alueella on 
edelleen iso määrä työttömiä. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää opintojen nivelvaiheen yhteistyötä am-
mattikorkeakouluun siirtymisessä.  

TAKKin aiemman strategiakauden (2016-2018) toimenpiteiden tavoitteet olivat talouden tasapainottami-
nen, laadunhallinnan kehittäminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen, johtamisen kehittäminen, 
myynnin kehittäminen, koulutustarjonnan tarkastelu ja koulutuksen vaikuttavuuden parantaminen, oppi-
misympäristöjen kehittäminen, TAMTOL-toimintamallin levittäminen, koulutusviennin kehittäminen sekä 
kiinteistökulujen sopeuttaminen. Myös aiemman strategiakauden toimenpiteiden tuloksia on kuvattu hake-
muksessa, koska nykyisen strategiakauden toimenpiteet ovat vielä suurelta osin kesken, koska nykyinen 
strategiakausi on vasta puolivälissä.  
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Toimintatavat (Minkälaisia toimintatapoja on sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten toimitaan?): 
Päävastuu strategian laatimisesta ja sen toteutumisen seurannasta on säätiön hallituksella ja johtoryhmällä. 
TAKKin strategia on jo pitkään työstetty osallistaen, mutta kun vuosien 2019-2021 strategiaa työstettiin 
vuonna 2018, se tehtiin aiempaakin enemmän osallistaen. Strategiatyössä oli mukana kaksi TAKKin ulko-
puolista asiantuntijaa. Strategiatyön aikana toteutettiin useita erilaisia workshopeja hallitukselle, johtoryh-
mälle ja esimiehille. Henkilöstön näkemyksiä kartoitettiin kahdesti sähköisellä alustalla (Celkee Insight), joka 
mahdollisti vuorovaikutteisuuden ja keskustelun. Uutena toimenpiteenä strategiatyöhön osallistettiin myös 
yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä sekä asiakkaita ja myös heillä oli käytössä tämä sama työkalu. Valmis 
strategia on aina viestitty henkilöstölle talon yhteisessä henkilöstöpäivässä sekä muussa viestinnässä. 
Vuonna 2019 henkilöstöpäivän lisäksi rehtori kiersi kaikissa yksiköissä ja tiimeissä läpikäymässä strategian ja 
keskustelemassa strategian merkityksestä juuri kyseisessä tiimissä. Tämä toimintatapa todettiin hyväksi ja 
sitä tullaan jatkamaan myös tulevissa strategiaprosesseissa. Myös esimiehillä on vastuu siitä, että oman yk-
sikön toiminta on TAKKin strategian mukaista. Strategian mukainen toiminta huomioidaan mm. säännölli-
sesti pidettävissä kehityskeskusteluissa, niistä seuranneissa mahdollisissa henkilökohtaisissa koulutussuun-
nitelmissa sekä uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yhteisen näkemyksen syntyminen perustuu TAK-
Kissa siis siihen, että kaikilla on mahdollista osallistua strategiatyöhön. Vuosittaiset toimintasuunnitelman 
yksikkökohtaiset osiot työstetään tiimeissä, kun suunnitellaan seuraavan vuoden toimenpiteitä voimassa 
oleva strategia huomioiden. TAKKin viestintäsuunnitelmalla (viestinnän linjaukset strategiakaudelle) varmis-
tetaan strategian mukainen viestintä ja viestinnän tavoitteena on tukea strategian tavoitteiden saavutta-
mista. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille strategiasta viestitään yhteisten tilaisuuksien ja kokousten 
lisäksi mm. asiakaslehti Sauman, TAKKin nettisivujen ja muun viestinnän kautta. TAKKin pääviestintä- ja 
markkinointikanavan muodostavat erilaiset digitaaliset kanavat, kuten TAKKin nettisivut ja sosiaalinen me-
dia. Myös henkilökohtaiset kontaktit ja kohtaamiset eri sidosryhmien, nykyisten ja entisten opiskelijoiden 
sekä mahdollisten tulevien opiskelijoiden kanssa ovat merkittävä TAKKin maineen luoja ja ylläpitäjä. TAKKin 
digitaalista viestintää seurataan säännöllisesti erilaisten seurantatyökalujen avulla ja raportteja hyödynne-
tään mm. nettisivujen sisällön suunnittelussa. TAKKissa tehdään erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia (kilpailija-
, markkina-, nykytila-analyysit) TAKKin toiminnan sekä viestinnän, markkinoinnin ja maineenhallinnan suun-
nittelun tueksi. 
 
Strategian keskeisenä tavoitteena on laajentaa TAKKin tehtäväkenttää koulutus- ja oppimisprosessia edeltä-
vään aikaan sekä saattaa opiskelijat aiempaa tehostetummin työmarkkinoille koulutusjakson jälkeen. TAK-
Kissa tätä tavoitetta tukevat mm. kattavat opiskelijapalvelut sekä TAKKin yrityspalvelut. Vuoden 2018 
alussa TAKKissa aloitti toimintansa myös oppisopimuspalvelut ja oppisopimuskoulutuksen osuus TAKKin 
koulutuksesta on kasvanut merkittävästi. Oppisopimuskoulutuksen rooli tulee vahvistumaan jatkossa enti-
sestään yritysten rekrytoinneissa. Lisäksi vuonna 2019 toimintansa aloitti Pirkanmaan Rekrytointipalvelut 
(Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:n aputoiminimi) ja sen toiminnan pääpaino on ollut kone- ja metallitek-
niikan ja koneenasennuksen henkilöstövuokrauksessa. Tämän osalta on kuitenkin päädytty kokeiluun, eikä 
toimintaa tulla jatkamaan tässä muodossa vuoden 2020 jälkeen. Asiakkaiden ja yritysten rekrytointia tuke-
maan on TAKKissa on järjestetty usean vuoden ajan 3-4 kertaa vuodessa Loistoduuniin -tapahtumia, joissa 
yritykset voivat rekrytoida uutta työvoimaa ja työnhakijat pääsevät tutustumaan yrityksiin ja avoimiin työ-
paikkoihin. Tilaisuudet ovat olla olleet erittäin suosittuja ja onnistuneita tilaisuuksista kerätyn palautteen 
perusteella. Palautetta on hyödynnetty tilaisuuksien järjestelyiden kehittämisessä.  
  
Opintojen nivelvaiheen yhteistyötä on käynnistetty TAMKin kanssa ja tavoitteena on helpottaa siirtymistä 
ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluopintoihin. Alkuvaiheen yhteistyön jälkeen jatkuu yhteis-
työn eteenpäin vieminen TAKKin koulutusaloista hyvinvoinnissa (sairaanhoitajan opinnot), palvelualalla 
(restonomi), liiketaloudessa (tradenomi) sekä tekniikan aloilla (insinööri). TAKKista oli edustaja myös OKM:n 
asettamassa Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisryh-
mässä vuonna 2019.  
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TAKKin strategia ottaa huomioon työelämän ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi vahvasti myös toimintaympä-
ristön muutokset. Kun julkisen rahoituksen määrä on vähentynyt, on tilanteeseen pyritty sopeutumaan pa-
nostamalla yrityskoulutusten osuuden kasvattamiseen ja tätä varten TAKKiin perustettiin yrityspalveluyk-
sikkö. Yrityspalveluyksikön toiminnan painopisteenä on uusien asiakkuuksien hankinta ja olemassa olevien 
asiakkuuksien syventäminen yhdessä koulutusalojen kanssa. Tätä tavoitetta tukemaan myös henkilöstön 
myyntiosaamista on kehitetty ja osa henkilöstöstä on suorittanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. 
Myyntiosaamista on kehitetty myös aiemmin mm. järjestämällä osalle henkilöstöstä myyntivalmennusta ja 
palveluosaaja-passi koulutuksia. Vuoden 2017 aikana koko henkilöstölle järjestettiin suosittelua tuottava 
asiakaskokemus ja myyntiosaaminen TAKKilaisittain –valmennus. Valmennuksessa jokainen TAKKilainen 
suunnitteli ja teki omaan työhönsä tai laajemmin TAKKin toimintaan liittyvän kehittämistehtävän. 
 
Keskeinen keino toteuttaa strategiakauden kehittämiskohteita on hanketoiminta. Kaikki TAKKin kehittämis-
hankkeet tulee olla strategian mukaisia. Johtoryhmä tekee aina päätöksen hankkeisiin ryhtymisestä ja var-
mistaa, että ne ovat strategian mukaisia. Hankkeita toteutetaan usein yhteistyössä muiden oppilaitosten ja 
yritysten kanssa. Vuonna 2019 TAKK oli mukana 22 kansallisessa tai kansainvälisessä hankkeessa. Hank-
keissa kehitettiin mm. henkilökunnan digiosaamista, koulutuksen laatua, opiskelijoiden perustaitoja sekä 
kotoutumisen uusia malleja. Päättyneille hankkeille tehdään itsearviointi, jolla arvioidaan hankkeen ja tu-
losten onnistumista ja tulosten perusteella hanke- ja kehittämistoimintaa voidaan parantaa.  
 
Vuodesta 2018 lähtien TAKKissa on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoi-
tuksella kehittämistoimintaa. Strategiarahoituksella on kehitetty mm. TAKKin sähkökentällä olevaa sähkö-
asemaa, joka toimii ainutlaatuisena sähköverkkoalan oppimisympäristönä. Kehitystyötä tehdään yhteis-
työssä suurten sähköverkkoyhtiöiden kanssa. Lisäksi OKM:n strategiarahoituksella on kehitetty kone- ja 
tuotantotekniikan vetovoimaisuutta yhteistyössä työelämän kanssa. Myös TAKKissa käynnissä olevaa koko 
henkilöstön Hoksotin -valmennus on opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitushanke. Myös valimo-
alan oppimisympäristön kehittämiseen haetaan strategiarahoitusta.  
 

 
Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?): 
Strategisia tavoitteita arvioidaan strategiakauden aikana säätiön hallituksen ja TAKKin johtoryhmän toi-
mesta. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat oman yksikkönsä toiminnasta hallitukselle ja kaikki TAKKin 
päälliköt raportoivat oman yksikkönsä toiminnasta johtoryhmälle vähintään vuosittain, strategiaan peila-
ten. Mikäli tarve vaatii, strategisia tavoitteita arvioidaan uudelleen ja toimintatapoja muutetaan. Kesken 
strategiakauden keskeisiksi kumppanuuksiksi tulivat mm. mm. Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupal-
velut sekä Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus.  
 
Toiminnan ulkoiset arvioinnit ovat keino arvioida, kuinka strategian mukaista toiminta on. Esim. Laatukes-
kus Recognised for Excellence -arvioinnissa vuonna 2018 tarkasteltiin, miten hyvin strategisen suunnan 
määrittely ja strategian käytäntöön vienti ovat TAKKissa onnistuneet. Laatukeskuksen palautteen perus-
teella TAKKissa on erinomaisia toimintatapoja sekä vahva strategiaprosessi ja toiminnan kehittäminen ta-
pahtuu TAKKissa strategialähtöisesti. Mittariston kehittäminen nostettiin Laatukeskuksen arvioinnissa ke-
hittämisen kohteeksi ja siihen on ryhdytty tuloskorttia kehittämällä. Tuloskortti on nyt kattavampi ja osa 
tuloskortista on sähköisenä lähes reaaliaikaisena (yhden päivän viive) intranetissä. Tämä on parantanut mi-
tattavien asioiden seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä, kun tieto on kaiken aikaa koko henkilöstön saatavilla. 
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3 HENKILÖSTÖ    
Erinomaiset organisaatiot arvostavat henkilöstöään ja luovat valtuuttavan kulttuurin, jossa sekä organisaation 
tavoitteet että yksilökohtaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ne kehittävät henkilöstön osaamista sekä vaalivat 
oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Erinomaiset organisaatiot pitävät huolta henkilöstöstä, varmistavat 
tehokkaan tiedonkulun, palkitsevat ja antavat tunnustusta henkilöstölle tavalla, joka motivoi, lujittaa sitoutumista 
sekä antaa mahdollisuuden käyttää taitojaan ja osaamistaan organisaation hyväksi. (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
TAKKin tavoitteena on olla hyvinvoiva sekä tasa-arvoinen, avoin, yhteistyökykyinen ja kehittyvä työyhteisö, 
jossa kaikki voivat toteuttaa omaa tehtäväänsä tasa-arvoisesti ja turvallisesti. Jokaisen odotetaan toimivan 
omalta osaltaan tätä tavoitetta edistävästi. TAKK työnantajana ja koulutuksenjärjestäjänä haluaa poistaa 
sellaisia käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. TAKKissa johtajuuden lähtö-
kohtana on kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.  
 
Tavoitteena on, että TAKKin henkilöstön ammatillinen osaaminen on riittävää ja palveluja tuottaa osaava 
henkilöstö. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä varautua 
toimintaympäristön muutoksiin. TAKKissa johto määrittelee osaamisen kehittämisen suunnan ja varmistaa 
sen olevan TAKKin strategisten linjausten mukaista. Lisäksi lähiesimiehen rooli on tässä tärkeä. Esimiehen 
tulee selkiyttää omalle yksikölleen toiminnan suunta, tukea tiimiä ja yksilöitä sekä mahdollistaa kehittymi-
nen ja kehittäminen. Tarve koulutukselle arvioidaan aina kehityskeskustelun perusteella, jossa arvioidaan 
osaamisen kehittämisen tarpeet työnantajan ja työntekijän näkökulmasta huomioiden moniosaajuuden 
vaatimus, opettajuuden murros sekä kyky ennakoida ja olla rohkea edelläkävijä.  
 
TAKKissa tehdään vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, johon määritellään mm. kunkin vuoden 
painopisteet henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Suunnitelmaa ohjaavat TAKKin tehtävä, arvot ja strate-
gia sekä lainsäädäntö. Strategiakaudella 2019-2021 osaamisen kehittämisen voimavaroja suunnataan TAK-
Kissa seuraaviin koulutuksiin ja valmennuksiin: Henkilöstön ammatilliseen substanssiin liittyvä kouluttautu-
minen, ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen, ammattitaitoa tuke-
van osaamisen lisääminen (tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppiminen, ensiaputaidot, turvallisuuteen 
liittyvät koulutukset, työsuojeluun liittyvät koulutukset, ammatin / työtehtävän edellyttämät korttikoulu-
tukset ja muut mahdolliset koulutukset), esimiestaitojen vahvistaminen sekä TAKKin kansainväliseen toi-
mintaan liittyvien taitojen lisääminen.  

 
Toimintatavat (Minkälaisia toimintatapoja on sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten toimitaan?): 
Osaamisen kehittäminen  
Viime vuosina TAKKissa osaamisen kehittämisen painopisteinä on ollut ammatilliseen osaamiseen liittyvä 
kouluttautuminen, esimiestaitojen vahvistaminen sekä ammattitaitoa tukevan osaamisen lisääminen. Hen-
kilöstösuunnitelman tavoitteiden lisäksi osaamisen kehittämistä on suunnattu toimintasuunnitelmaan mää-
riteltyjen kehittämiskohteiden perusteella. Vuonna 2017 koko henkilöstö kävi Suosittelua tuottava asiakas-
kokemus ja myyntiosaaminen –valmennuksen, johon kuului omaan työhön tai TAKKin toimintaan liittyvän 
kehittämistehtävän tekeminen. Vuosien 2018-2019 aikana kehitettiin henkilöstön digiosaamista, mm. eri 
viestintäsovellusten ja järjestelmien osalta sekä valmennettiin henkilöstöä ammatillisen koulutuksen refor-
min toimeenpanoon sekä uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseen toimintaan.  
 
Parhaillaan TAKKissa on käynnissä koko henkilöstöä koskeva Hoksotin -valmennus, jota toteutetaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella. Sen aloitusvaiheessa tehtiin kattavat lähtöta-
sotestit henkilöstölle ja näin saatiin selville osaamisen kehittämisen tarpeet. Näitä olivat mm. oppisopimus- 
ja koulutusprosessin selkeyttäminen sekä työelämässä oppimisen osalta ohjaus työpaikoilla. Päätavoitteena 
valmennuksessa on kehittää HOKS-osaamista, oppisopimus- ja koulutussopimuksen prosessien osaamista 
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sekä osaamista työelämässä oppimisesta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa henkilöstön oman työn hallintaa, 
työhyvinvointia, helpottaa työn suunnittelua, parantaa koulutuksen laatua sekä syventää järjestelmäosaa-
mista. Hoksotin -valmennuksista on tehty laaja tarjotin, josta henkilöstä voi valita itselleen sopivia, 1-3 tun-
tia kestäviä, koulutuksia. Osa koulutuksista on pakollisia tietyissä tehtävissä toimiville, mutta iso osa val-
mennuksista on sellaisia, joista henkilöstö voi valita itselleen sopivat. Kevään 2020 koronaviruksen rajoitus-
toimenpiteet eivät aiheuttaneet keskeytystä Hoksotin -valmennukseen ja kaikki valmennukset siirrettiin 
toteutettavaksi Teamsissä. Osallistuminen valmennuksiin on ollut aktiivista ja ne on saatu toteutettua hyvin 
myös verkossa. Tähän mennessä on järjestetty 40 valmennusta, joissa on ollut 600 osallistujaa. Kaikista val-
mennuksista on kerätty palaute, joka on ollut hyvää; asteikolla 1-10 valtaosa palautteista on ollut 8-10. 
 
Näiden lisäksi henkilöstöä kannustetaan edelleen osallistumaan myös TAKKin ulkoisiin koulutuksiin, esim. 
opo-opintoihin, ylempiin amk-tutkintoihin tai johtamiskoulutuksiin. Henkilöstön osaamisen kehittämistä 
voidaan nykyisin seurata systemaattisesti M-files HR –järjestelmällä, johon tehdään aina koulutusesitykset 
sekä merkitään tieto suoritetuista koulutuksista. Järjestelmästä saadaan tieto kouluttautumisista koko talon 
tasolla sekä osaamisprofiilit yksittäisen työntekijä tasolla. M-files HR -järjestelmää voidaan hyödyntää myös 
kehityskeskusteluiden raportoinnissa ja seurannassa.  
 
Hyvinvointi  
TAKKissa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. TAKKin henkilöstölle tarjotaan laajat työterveyshuollon 
palvelut, joihin kuuluvat lääkäri- ja työterveyshoitajan lisäksi yleislääkäritasoinen avosairaanhoito, laborato-
rio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua myös työterveydenhuollon 
järjestämille työkykyä ylläpitäville luennoille ja kursseille.  
 
TAKKissa on juuri käynnistynyt hyvinvointiohjelma vuosille 2020-2025. Hyvinvointiohjelman tavoite on hen-
kilöstön hyvinvoinnin kehittäminen ja ennaltaehkäisy, mutta ohjelman toimenpiteiden suunnittelussa huo-
mioidaan myös henkilöstön keski-iän kasvu sekä sairauspoissaolojen määrän lisääntyminen viime vuosina. 
Hyvinvointiohjelma aloitettiin syksyllä 2019 toteuttamalla henkilöstölle kysely siitä, mitkä hyvinvoinnin tee-
mat nousevat henkilöstön keskuudessa tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi. Näitä olivat uni ja palautumi-
nen, stressinhallintakeinot, toimiva työyhteisö sekä lihaskuntoharjoittelu. Nämä huomioidaan hyvinvoin-
tiohjelman toteuttamisessa. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin kehon ikä -kartoitukset ja myös se on keskei-
nen lähtökohta ohjelman toimenpiteiden suunnittelulle. Osana hyvinvointiohjelmaa käyttöön on otettu 
myös ePassi (liikunta ja kulttuuri). Hyvinvointiohjelmalla on ohjausryhmä ja myös johtoryhmä ja säätiön hal-
litus seuraavat ohjelman toteutumista ja tuloksia.  Kevään 2020 koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoi-
menpiteiden vuoksi hyvinvoinitiohjelmalle suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa alkuperäisen suun-
nitelman mukaisesti. Nopealla aikataululla suunnitelmaa muutettiin ja huhtikuun lopussa koko TAKKin hen-
kilöstölle järjestettiin virtuaalinen hyvinvointipäivä verkossa, jonka teemoina oli mm. vireys, terveellinen 
ravinto, ja etätyön voimavarat.  
 
TAKKissa budjetoidaan vuosittain myös tyky- ja virkistystoimintaan. Viime vuosina käytäntönä on ollut jär-
jestää joka toinen vuosi koko talon yhteinen virkistyspäivä, johon on kuulunut liikuntaa ja muuta ohjelmaa. 
Joka toinen vuosi yksiköt/tiimit voivat järjestää oman tyky- tai virkistyspäivän. Vuoden 2018 alussa Nirvan 
toimipisteeseen avattiin kuntosali henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön. Kuntosalilla on järjestetty ohjat-
tua opastusta ja kuntosalin yhteydessä olevassa liikuntatilassa henkilöstölle järjestetään mm. kuntonyrkkei-
lyä, jumppia ja joogaa. Keväällä 2018 henkilöstölle tarjottiin myös mahdollisuus saada personal trainerin 
suunnittelema kuntosaliohjelma harjoittelun tueksi. Lisäksi viikoittain on henkilöstön lentopallo- ja sali-
bandy-vuoro. Uusimpana on käynnistyt henkilöstön suunnistuskoulu alkuvuodesta 2020.  
 
TAKKissa toimii myös henkilökuntayhdistys, jolle säätiö myöntää vuosittain toiminta-avustuksen. Henkilö-
kuntayhdistyksen tavoitteena on luoda yhteishenkeä erilaisilla virkistystapahtumilla sekä kannustaa henki-
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löstöä kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin. Henkilökuntayhdistys järjestää vuosittain pikkujoulut ja muuta oh-
jelmaa. Henkilöstö voi ostaa myös edullisempia elokuva- ja teatterilippuja yhdistykseltä. Yhdistys järjestää 
myös urheilulajikokeiluita.  

 
Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?): 
TAKKissa on tehty henkilöstökyselyitä vuodesta 1999 lähtien pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Vuo-
sina 2014, 2016 ja 2018 henkilöstökyselyn viitekehyksenä käytettiin työn imua, johon sisältyy tarmokkuus, 
onnistuminen sekä työhön uppoutuminen. Työn imun kokeminen merkitsee työntekijälle työhyvinvointia.  
Työn imun kokemista arvioidaan asteikoilla 0-6 ja TAKKissa koko organisaation tasolla työn imu kokemus oli 
4,6 vuonna 2018. Vuoden 2016 kyselyssä työn imun taso koko organisaation tasolla oli 4,7. Asiantuntijaor-
ganisaation työn imun viitearvo on 4,4. Henkilöstökyselyiden tulosten perusteella hyvinvointia kehitetään. 
Tulokset käydään läpi kaikissa yksiköissä; ensin isommissa palautetilaisuuksissa ja sen jälkeen jokaisessa tii-
missä. Tulosten perusteella yksiköiden tulee priorisoida parantamis- ja keittämistarpeet ja varmistaa, että 
ne toteutuvat. Suunnitelma kehittämistoimenpiteistä raportoidaan hallintojohtajalle. Tuloksia ja toimenpi-
teitä käsitellään johtoryhmässä ja tulokset raportoidaan myös hallitukselle. 
Alkuvuodesta 2020 TAKKissa kokeiltiin erilaista henkilöstökyselyä, kun toteutettiin työntekijäkokemustutki-
mus. Osalle tehtiin puhelinhaastattelu ja osalle sähköinen kysely. Tutkimuksella kartoitettiin TAKKin NPS-
arvoa, joka on suositteluhalukkuus sekä työntekijän kokemuksen osa-alueet ja kontaktipisteet koko TAKKilla 
tehdyn työuran ajalta. TAKKin NPS-indeksi oli 36 puhelinhaastattelun osalta ja 39 kyselyn osalta (asteikko 
on -100-100). Tulosten perusteella voidaan todeta työntekijöiden suosittelevan työyhteisöä ystävilleen. 
NPS-arvo mitataan uudelleen syksyn 2020 aikana. Tulosten perusteella kehittämisen kohteeksi nousivat 
vuorovaikutus ja esimiestyö.  
 
TAKKin toimintakulttuuriin kuuluu osallistaminen, toiminnan ja onnistumisen arviointi. Henkilöstön näke-
mystä kartoitetaan moneen eri asiaan jo suunnitteluvaiheessa, kuten esim. tilojen suunnittelussa sekä hy-
vinvointiohjelman käynnistysvaiheessa. Palautetta kerätään paljon myös toiminnan kehittämiseksi ja mm. 
kaikista Hoksotin -valmennuksista kerätään aina palaute, jotta koulutusten toteutusta ja sisältöä voidaan 
kehittää tulevissa valmennuksissa. Myös huhtikuussa pidetystä sähköisestä hyvinvointipäivästä kerättiin 
palaute sekä palveluntuottajan käyttöön, mutta myös TAKKin käyttöön, jotta palautteet ja osallistujien toi-
veet voidaan huomioida myöhemmin vastaavien tilaisuuksien järjestämisessä.  

 
4 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT  
Erinomaiset organisaatiot suunnittelevat ja hallitsevat ulkoisia kumppanuus- ja toimittajasuhteita sekä sisäisiä 
resrusseja, jotka tukevat organisaation strategiaa, toimintaperiaatteita sekä prosessien tehokasta toimintaa. Erin-
omaiset organisaatiot hallitsevat toimintansa ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset vastuullisesti. (EFQM 
Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
Kumppanuudet: Strategiaan määritellyn arvon mukaisesti TAKK on luotettava kumppani kaikessa toimin-
nassaan. TAKKissa tehdään laadukkaasti se, mikä luvataan asiakkaiden, verkostojen ja TAKKilaisten osaa-
mista arvostaen. Strategiakauden toimenpiteeksi kumppanuuksien osalta on asetettu verkostojen/kumppa-
nuuksien (entinen sidosryhmämäärittely) määrittely strategiakaudelle (2019), avainkumppanuuksien priori-
soiminen (2020) sekä tarvittavan asiantuntijaverkoston määrittely tasaamaan kuormitustilanteita TAKKissa 
(2021). Verkostot ja kumppanuudet ovat TAKKille tärkeitä ja edellisellä strategiakaudella se oli yksi viidestä 
TAKKin kriittisistä menestystekijöistä.  
Talous: Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön varainhoidon tulee olla suunnitelmallista. Taloutta seurataan 
systemaattisesti ja tarvittaessa reagoidaan nopeasti, mikäli taloustilanne sitä edellyttää. Viime vuosina ta-
voitteena on ollut tehostaa TAKKin toimintaa ja optimoida resurssien käyttöä sekä sopeutua toimintaympä-
ristön muutoksiin, kuten ammatillisen koulutuksen reformiin ja erityisesti rahoitusjärjestelmän muutoksiin. 
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Tavoitteena on ollut pitää toiminta tuloksekkaana, vaikka talousarvion tekeminen on ollut muutosvaiheessa 
hyvin haastavaa.  
Rakennukset ja laitteet: TAKKissa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien säätiön hallituksen hyväksymää kiin-
teistöjä koskevaa hankesuunnitelmaa, jossa linjattiin, että TAKK toimii kahdella kampuksella, Tampereen 
keskustassa ja Nirvassa. Hankesuunnitelman tavoitteena on kehittää ja ajanmukaistaa TAKKin tiloja ja oppi-
misympäristöjä. Keskeistä tässä on asiakastarpeen huomioiminen, mutta myös hyvinvoinnin kehittäminen, 
kun parannetaan työympäristöjen sekä oppimisympäristöjen työelämälähtöisyyttä ja toimivuutta. Tavoit-
teena on myös tilojen käytön tehostaminen. Tampereen valtatie 15 toimipisteen kiinteistön kehittämisen 
osalta keskeistä on se, että TAKK on Kansi- ja Areena -hankkeen viereisellä tontilla. Aluetta kehitetään voi-
mallisesti ja myös TAKKissa on tehty suunnittelutyötä TAKKin kiinteistön ja tontin osalta.  
Teknologian hallinta: TAKKin aiemassa ja nykyisessä strategiassa tavoitteena on ollut kehittää tietojärjes-
telmiä ja sähköisiä oppimisympäristöjä. Myös henkilöstön tietotekniikka- ja järjestelmäosaaminen on ollut 
keskeisenä tavoitteena viime vuosina. TAKKin yksi keskeisin järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä Stu-
dentaPlus, joka on ollut käytössä vuodesta 2012. Tavoitteena on ollut kehittää sitä systemaattisesti sekä 
lisätä tietojen synkronoitumista StudentaPlussan ja muiden järjestelmien välillä. Myös taloushallinnossa 
ohjelmat ovat keskeisessä roolissa sujuvan talouden seurannan ja raportoinnin takia ja niiden kehittäminen 
ja uusiminen on ollut viime vuosina keskiössä. Myös monissa TAKKin hankkeissa on ollut tavoitteena ottaa 
käyttöön uusia järjestelmiä ja sovelluksia opetuskäyttöön sekä kehittää henkilöstön digiosaamista. Strategi-
sen tavoitteen mukaisesti keväällä 2020 on käynnistetty verkkokaupan ja sen koulutustarjonnan tekeminen.  
Tieto, tietämys ja tietopääoma: Tavoitteena on, että TAKKissa on toimivat tietojärjestelmät ja sähköiset 
työ- ja oppimisympäristöt. Tavoitteena on niiden mahdollisimman suuri hyödyntäminen opetuksessa, ra-
portoinnissa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on ollut myös eri ohjelmien välisen synkronoinnin lisääminen, 
jotta tietojen siirtyminen nopeutuisi ja helpottuisi.  

 
Toimintatavat (Minkälaisia toimintatapoja on sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten toimitaan?): 
Kumppanuudet: TAKK on aktiivinen toimija sidosryhmä- ja kumppanuusyhteistyössä. Yhteistyö perustuu 
TAKKin strategisiin tavoitteisiin ja verkosto -ja kumppanuusmäärittelyyn, johon linjataan strategiakausittain 
yhteistyön tavoitteet ja vastuuhenkilöt. Esim. TAKKin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Te-palveluiden yhtei-
nen työvoimakoulutuksen ohjausryhmä on ollut tärkeä työvoimakoulutuksen seurannan ja kehittämisen 
foorumi. TAKK on myös järjestänyt viime vuosina säännöllisesti työvoimahallinnon ja TYKA:sin työntekijöille 
asiakastilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia asioista. TAKKilla ja Te-palveluiden koulutusasiantunti-
joilla on myös säännöllisesti yhteistyötilaisuuksia mm. yhteistyön kehittämiseksi. Tiivistä yhteistyötä teh-
dään myös Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Toimi- ja koulutusalojen keskeisiä 
sidosryhmiä ovat työ- ja elinkeinoelämän toimijat. Kaikilla koulutusaloilla on myös neuvottelukunta tai yh-
teistyöfoorumi, johon kuuluu työelämän edustajia. Neuvottelukunta- ja yhteistyöfoorumeiden toiminnan 
tavoitteena yhteistyö ja sen kehittäminen ja toiminnalle tehdään vuosikello. Nämä ovat myös tärkeitä foo-
rumeita saada työelämältä palautetta.  
Talous: Taloudellisten edellytysten riittävyys varmistetaan TAKKissa seuraamalla kaikkia ulkoisia ja sisäisiä 
toimintaympäristön muutoksia. Talouden toteumaa seurataan systemaattisesti ja se käsitellään sovitusti 
organisaation eri tasoilla; kerran kuukaudessa johtoryhmän kokouksessa, neljännesvuosittain hallituksen 
kokouksessa sekä säännöllisesti muissa sisäisissä foorumeissa ja yksiköissä. Talouden raportoinnissa ja seu-
rannassa pyritään siihen, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tulosvastuussa olevia henkilöitä. 
Rahoitusjärjestelmän muutoksen vuoksi vuoden aikana haetaan rahoitusta nykyisin useaan otteeseen ope-
tus- ja kulttuuriministeriöstä. TAKK on onnistunut näissä rahoitushauissa hyvin. Vuoden aikaiset useat ra-
hoitushaut aiheuttavat kuitenkin haasteita seuraavan vuoden budjetointiprosessiin.  
Rakennukset ja laitteet: TAKKin kiinteistöjen kehittämistä koskeva hankesuunnitelman toteutus aloitettiin 
vuonna 2014 osallistavalla Charrette-menetelmällä, johon osallistui henkilöstöä, yrityksiä ja opiskelijoita. 
Lisäksi on toteutettu useita kyselyitä, joilla on kartoitettu henkilöstön näkemyksiä tilojen- ja oppimisympä-
ristöjen muutos- ja kehitystarpeista. Viime vuosina on kunnostettu etenkin Nirvan toimipisteen tiloja, joista 
merkittävimmät muutokset on tehty C-talon aulaan, jonne siirrettiin toimipisteen pääsisäänkäynti sekä ra-
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kennettiin monikäyttöinen tila mm. erilaisia tapahtumia varten. Nirvan toimipisteen tuotantokeittiö ja ra-
vintola on uudistettu ja Nirvaan on rakennettu kuntosali ja liikuntatila henkilöstölle ja opiskelijoille. Lisäksi 
on toteutettu julkisivuremontti ja piha-alueita on parannettu. Kummassakin TAKKin toimipisteessä on tehty 
systemaattisesti tilojen ja oppimisympäristöjen peruskorjauksia ja parannuksia. Esim. tilojen ergonomiaa on 
parannettu ja luokkien esitystekniikkaa on uusittu. Keskustan toimipisteeseen rakennettiin tilat kauneus-
keskus Lumovalle (kauneudenhoitoalan koulutus), joka muutti Tampereen keskustasta vuokratiloista TAK-
Kin tiloihin. Kaikki kiinteistöjen korjaustoimenpiteet on toteutettu energiatehokkuutta noudattaen ja käy-
tössä olevat energiat ovat kotimaista uusiutuvaa energiaa. Vuoden 2020 aikana Nirvan toimipisteessä to-
teutetaan kattoremontti, jonka aikana asennetaan aurinkopaneelit. Myös maalämmön käyttöönottamisen 
mahdollisuuksia Nirvan toimipisteeseen on kartoitettu. Koulutuksessa käytettäviä oppimisympäristöjä ja –
tiloja on kehitetty ja käytetään myös yhdessä muiden oppilaitosten kanssa. TAKKilla ja Tredulla on esim. yh-
teiskäytössä ajoneuvosimulaattori. TAKK toimii myös kehittämiskouluna TAMK:in opettajakoulutuksessa 
oleville ja myös TAMKin talotekniikan ja sähköalan opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan TAKKin oppi-
misympäristössä. Lisäksi muut oppilaitokset käyttävät TAKKin sähkökenttää, STINGiä (kiinteistöautomaatio-
oppimisympäristö) sekä elementtiasennuksen harjoituskenttää. Lisäksi TAKKissa on kehitetty kylmäalan ja 
sähköalan oppimisympäristöjä. Edellä mainitut oppimisympäristöt ovat erittäin työelämälähtöisiä. Niiden 
yhteiskäyttö säästää resursseja ja lisää eri koulutusasteilla toimivien koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.   
Teknologian hallinta: TAKKissa on panostettu pitkään tietojärjestelmien ja tietoteknisen osaamisen kehit-
tämiseen. Viime vuosina on kehitetty erityisesti verkko-opetuksen menetelmiä sekä henkilöstön digiosaa-
mista. Jo vuodesta 2015 lähtien henkilöstölle on järjestetty digivalmennusta, jossa kouluttajina on toiminut 
TAKKin oma henkilöstö. Valmennusta on järjestetty viime aikoina mm. seuraavista asioista: Office365-pe-
rusteet, Teams, OneDrive, OneNote, etäopetuksen ja webinaarin suunnittelu ja järjestäminen ja verkkope-
dagogiikka. Lisäksi on järjestetty some-valmennusta sekä opastusta TAKKin intran sisällöntuotantoon. Alku-
vuodesta 2020 koko henkilöstölle järjestettiin O365-verkkokurssi Priima-oppimisympäristössä. Vuonna 
2012 käyttöön otettua toiminnanohjausjärjestelmä StudentaPlussaa kehitetään kaiken aikaa oppilaitosten 
ja palveluntuottajan kanssa. StudentaPlussalla hoidetaan koulutusten resursointi, opiskelijatiedonhallinta, 
opintojen henkilökohtaistaminen, raportointi ja tietojen seuranta. Erityisesti raportointi on kehittynyt pal-
jon ja TAKKin intranetissä on nykyisin suuri määrä reaaliaikaista raportointia koulutustoiminnasta. Tiedot 
ovat koko henkilöstön käytettävissä ja tämän on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä. Viime vuosina Studen-
taPlussan merkitys on korostunut tilastoinnissa ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen kohdentumisessa, 
kun koulutuksen toteumatiedot siirtyvät järjestelmästä suoraan valtakunnallisiin Koski- ja eHOKS-järjestel-
miin.  
Tieto, tietämys ja tietopääoma: TAKKin tiedonhallintaa ja asiakirjojen säilytystä ohjaavat arkistosääntö ja 
arkistonmuodostussuunnitelma. TAKKissa on käytössä tehtäväluokitus, joka ohjaa sähköisen arkistoinnin 
kehittämistä. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön tehtävä- ja asiakirjaluokittain. Määräajan säilytettä-
vistä aineistoista osa säilytetään jo sähköisesti. Tietoturva on tärkeässä roolissa TAKKin tietojärjestelmissä 
ja se on ohjeistettu TAKKin tietoturvakäsikirjassa, johon jokaisen työntekijän on pitänyt tutustua. TAKKissa 
toimitaan GDPR:n mukaisesti ja asiakkaille ohjeet toimintatavoista löytyvät TAKKin nettisivuilta. Vuoden 
2020 alussa tuli voimaan laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja sitä sovelletaan TAKKin toiminnassa tar-
vittavin osin. Sen säännökset otetaan huomioon tiedonhallinnan suunnittelussa ja kehittämisessä. TAKKin 
tietojärjestelmät ovat toimivia ja niitä kehitetään kaiken aikaa. Esim. reaaliaikaisesti saatavilla oleva koulu-
tustoiminnan raportointitieto on lisääntynyt ja kehittynyt viime vuosina huomattavasti ja se mahdollistaa 
aiempaa paremmin koulutustoiminnan seurannan. Intranetissä olevissa raporteissa on mm. toteuman li-
säksi budjettiin suhteutettu ennuste opiskelijamääristä ja -vuosista. Raportteja on saatavilla myös koulutus-
aloittain ja koulutuksen rahoitusmuodoittain.  

 
Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?): 
Kumppanuudet: Aiemmin TAKKissa tehtiin vuosittain sidosryhmämäärittely ja nykyään keskeiset sidosryh-
mät ja verkostot määritellään strategiakausittain ja niiden kanssa tehtävälle yhteistyölle määritellään ta-
voitteet. Tämä ei silti poissulje uusia kumppanuusavauksia kesken strategiakauden. Yhteistyö eri tahojen 
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kanssa on keskeistä toiminnan kehittämisen kannalta, koska monessa foorumissa käsitellään myös palaut-
teita TAKKin toiminnasta ja koulutuksista, mm. työvoimakoulutuksen ohjausryhmässä sekä neuvottelukun-
nissa ja yhteistyöfoorumeissa. Myös TAKKin koulutusten vaikuttavuustietoja eli opiskelijoiden työllistymistä 
käsitellään mm. työvoimakoulutuksen ohjausryhmässä. Yhteistyön muotoja myös kehitetään, josta on esi-
merkkinä Te -Palveluiden henkilöstölle aloitetut asiakastilaisuudet. Kehittämistoiminnassa myös muut oppi-
laitokset ovat tärkeitä kumppaneita TAKKille. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti hankkeissa ja esim. Opetus-
hallituksen rahoittamassa Laatuvertaiset 2 -hankkeessa kehitetään laadunhallintaa yhteistyöverkostossa. 
Myös TAKKin sisäistä kumppanuutta on kehitetty ja mm. vuonna 2016 käynnistetyt yksiköiden väliset ver-
taisarvioinnit olivat tähän hyvä keino. Myös Hoksotin -valmennuksessa TAKKin eri toimijoiden tekeminen ja 
osaaminen tulevat tutummaksi muille ja talon sisäinen yhteistyö lisääntyy. 
Talous: Taloushallinnon toimintoja on kehitetty mm. uusia ohjelmistoja ja järjestelmiä hankkimalla. Aina 
ennen uusien ohjelmien käyttöönottoa tehdään huolellinen kartoitustyö ja vertailu ennen hankintapää-
töstä. Lisäksi syksyllä 2020 tehtiin perusteellinen prosessien päivitys- ja osin myös määrittelytyö, mm. toi-
menkuvamuutosten vuoksi. Edellisessä strategiaprosessissa ilmeni tarve visuaalisemmasta raportoinnista, 
jossa olisi mukana myös talouden trendiä ja ennustetta. Tämän pohjalta talouden raportointia kehitettiin. 
Tavoitteena on edelleen kehittää talouden ennustettavuutta ja erilaisten skenaarioiden tekoa.  
Rakennukset ja laitteet: TAKKin kiinteistöjä koskevan hankesuunnitelman etenemistä seurataan hallituk-
sessa ja tarvittaessa suunnitelman toimenpiteitä arvioidaan uudelleen. TAKKin keskustan kiinteistön osalta 
tehdään selvitystyötä ja suunnitellaan TAKKin asemaa Tampereen kansi- ja areena -hankkeen viereisellä 
tontilla. Suunnitelmiin kuuluu mm. rakennusoikeuden optimointi, yhteyksien parantaminen tontille ja oppi-
laitoksen kiinteä yhteys muihin alueen toimijoihin. Tässä käytetään myös TAKKin ulkopuolisten toimijoiden 
asiantuntijuutta.  
Teknologian hallinta: Tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja uudistetaan ja kehitetään systemaattisesti TAKKissa. 
Viime vuosina on uudistettu monia tietojärjestelmiä. Vuoden 2016 alussa TAKKissa otettiin käyttöön uusi 
työajanseurantajärjestelmä SoleTM, joka helpotti kustannusten seurantaa. Kouluttajien kouluttamiseen 
käyttämä aika siirtyy suoraan StudentaPlussan kalenterista SoleTM:ään. Vuoden 2018 alussa käyttöön otet-
tiin uusi matkalasku- ja kuluohjelma ja vuonna 2019 käyttöön otettiin uusi budjetointiohjelma Accuna. Par-
haillaan kartoitetaan uutta kirjanpito-ohjelmaa. M-filesin eri sovelluksia on kehitetty TAKKin toimintaan so-
pivaksi ja erityisesti M-files CRM:ää on parannettu yrityspalveluyksikön toimintaa tukemaan.  Myös TAKKin 
intranet ja nettisivut on uudistettu ja opetuksen tueksi on otettu käyttöön uusia ohjelmia etenkin hankkei-
den aikana. Mm. Workseediä hyödynnetään osalla koulutusaloista näytöissä ja YTO-opinnoissa. Workseedin 
käyttö laajeni myös ammatillisiin opintoihin koronaviruksen aiheuttaman etäopetuksen aikana. Uudistus-
työn ohella myös henkilöstön osaamista niiden käyttöön kehitetään ja pidetään yllä.  
Tieto, tietämys ja tietopääoma: TAKKissa käytössä olevat ohjelmat ja järjestelmät ovat keskeisiä tiedonhal-
linnan ja päätöksenteon välineitä ja niitä kehitetään systemaattisesti. Mm. toiminnanohjausjärjestelmä Stu-
dentaPlus-järjestelmä on mahdollistanut reaaliaikaisen seurannan niin yksittäisen opiskelijan kohdalla, 
mutta myös koko organisaation tasolla. Etenkin reaaliaikainen raportointi on kehittynyt merkittävästi viime 
vuosina ja raportointia intraan kehitetään edelleen ja esim. sähköisen tuloskortin kehittäminen on työn alla. 

 
 
5 PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT                     
Erinomaisissa organisaatioissa suunnitellaan, hallitaan ja parannetaan prosesseja, tuotteita ja palveluita lisäarvon 
tuottamiseksi asiakkaille ja muille sidosryhmille.  (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?):  
Strategian mukaan TAKKin toiminta-ajatuksena on tehdä osaajia tulevaisuuden töihin. TAKKissa ymmärre-
tään työelämän nopeaa muutosta ja ketteränä kouluttajana TAKK ratkaisee osaamishaasteet. TAKKin avulla 
työelämä löytää osaajat ja osaajat löytävät työpaikan. Strategian mukaisesti tavoitteena on prosessien ke-
hittäminen lean -oppien mukaisesti. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa kummallakin toimialalla on vuo-
sikohtaiset tavoitteet tuotekehityksen osalta. Tekniikka toimialla tavoitteena on mm. lean-kehitystyö, 3D-
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tulostaminen, valimoalan koulutuksen kehittäminen sekä VALMA-koulutuksen kehittäminen. Palvelut-toi-
mialalla tavoitteena tuotekehityksen osalta on kauneudenhoitoalan koulutuksen yhteistyön lisääminen 
muiden alojen kanssa, pilotoitujen rekrytoivien koulutusten jatkaminen, osatutkintojen -ja lyhytkoulutusten 
tarjonnan kasvattaminen, oppisopimuskoulutusprosessin edelleen kehittäminen sekä lean-oppien hyödyn-
täminen.  

 
Toimintatavat (Minkälaisia toimintatapoja on sovittu tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten toimitaan?): 
TAKKin kaikista tutkinnoista on tehty osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat, jotka on tehty noudat-
taen Opetushallituksen ohjeita. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa ja viimeisin päivitys on käynnistetty 
keväällä 2020 Opetushallituksen päivittämän ohjeen mukaisesti. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunni-
telmat ovat osa TAKKin laatujärjestelmää ja laadunvarmistus toteutetaan siten, että kehitysjohtaja tarkas-
taa ne sen jälkeen, kun ne on työstetty koulutusalalla. Sen jälkeen ne menevät johtokunnan käsittelyyn ja 
hyväksyttäväksi. Suunnitelmat ovat tärkeä koulutuksen laadun varmistamisen menetelmä koulutuksen to-
teuttamisen mutta myös työelämässä tapahtuvan oppimisen, näyttöjen ja työpaikoilla tapahtuvien arvioin-
tien osalta. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmiin liittyviä ohjeita ja linjauksia käsitellään säännöl-
lisesti kehitysjohtajan vetämissä tutkintovastaavien kokouksissa, jossa myös osaltaan varmistetaan niiden 
tasalaatuisuutta. Tutkintovastaavien kokous on myös muutoin tärkeä foorumi, jossa käydään läpi tutkinto-
koulutuksen asioita, varmistetaan tutkintovastaavien osaamista sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Myös am-
matillisen koulutuksen reformin siirtymävaiheessa se on ollut tärkeä foorumi käydä läpi lainsäädännön mu-
kaista toimintaa.  
 
Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan työelämän ja asiakkaiden tarpeet. Työelämän näkemys suunnitte-
luprosessiin saadaan mm. aktiivisesti toimivien neuvottelukuntien ja yhteistyöryhmien, työssäoppimispaik-
koina toimivien työpaikkojen sekä muiden verkostojen kautta. Toimi- ja koulutusalat tekevät tiivistä yhteis-
työtä työelämän kanssa ja osallistuvat ammattialakohtaisiin kehitys- ja yhteistyöryhmiin. Työelämän kanssa 
tehtävä tiivis yhteistyö on myös tärkeä keino varmistaa koko palveluprosessin laatu, myös opiskelijoiden 
työelämässä oppimisen osalta. Henkilöstö-, täsmä- ja rekrytointikoulutukset suunnitellaan aina yhdessä asi-
akkaan kanssa asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen. Keskeisessä roolissa tässä on TAKKin yrityspalveluyksikkö. 
Opiskelijoiden näkemys saadaan koulutuksen suunnitteluun mm. aiempien koulutusten palautteiden perus-
teella. Myös TAKKin johtokunnassa on vuosittain vaihtuva opiskelijajäsen ja johtokuntatyöskentely toimii 
hyvänä opiskelijoiden vaikuttamiskanavana. Nykyisin TAKKissa toimii myös uudistetun ammatillisen koulu-
tuksen lainsäädännön mukaisesti opiskelijakunta, jolta myös saadaan näkemystä toiminnan suunnitteluun 
ja kehittämiseen.  
 
TAKKin koulutuksiin on jatkuva haku, eli opiskelijoita otetaan opiskelemaan ympäri vuoden. Myös koulutuk-
sia toteutetaan kaiken aikaa, eli pitkiä lomakausia ei ole. Tutkintokoulutuksessa opiskelijalle tehdään henki-
lökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen. 
Lisäksi kartoitetaan hakijan tavoitteet ja tarpeet tutkinnon suorittamisen suhteen sekä selvitetään mm. 
alalle soveltuvuus sekä työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyvät asiat. Lisäksi suunnitellaan, missä eri 
oppimisympäristöissä koulutus järjestetään; oppilaitoksessa, oppilaitoksen oppimisympäristöissä, työelä-
mässä oppimassa ja verkko-opetuksessa. Työpaikalla järjestettävä tutkintokoulutus ja oppiminen voivat pe-
rustua oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhdessä opiskeli-
jan kanssa, ja siitä sovitaan HOKS:issa. Näyttöjen suorituspaikat valitaan tutkinnonosan ammattitaitovaati-
musten ja HOKS:in pohjalta. Näyttöpaikkoina ovat sellaiset ympäristöt, joissa tehdään kyseisen tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimusten mukaista työtä. HOKSin toteutumista seurataan tutkinnon suorittamisen ja 
koulutuksen edetessä ja muutokset kirjataan aina StudentaPlus-järjestelmään. 
 
 Tutkintokoulutuksen lisäksi TAKKin koulutustarjontaan kuuluu ei-tutkintotavoitteista koulutusta, erilaisia 
valmennuksia, kortti-, sertifikaatti- ja passikoulutuksia sekä suuri määrä henkilöstökoulutuksia, joissa koulu-
tus räätälöidään yrityksen tarpeisiin.  TAKKissa toteutetaan myös maahanmuuttaja- ja kotoutumiskoulu-
tusta. Maahanmuuttajille on tarjolla kielikoulutuksia sekä räätälöityjä tukipalveluita, joiden avulla he voivat 
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siirtyä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. TAKKilla on pitkä kokemus myös erityisryhmien, kuten 
luku- ja kirjoitustaidottomien kouluttamisessa. TAKKissa reagoidaan nopeasti toimintaympäristön muutos-
ten aiheuttamiin koulutustarpeisiin ja TAKKissa on toteutettu onnistuneesti koulutuksia erilaisille kohderyh-
mille. Vuosina 2013-2018 TAKKissa toteutettiin osana yhteiskuntatakuuta nuorten aikuisten osaamisohjel-
maa, jossa kohderyhmänä olivat 20-29 -vuotiaat ilman tutkintoa olevat nuoret. Osaamisohjelmassa nuoret 
saivat opiskella lähes kaikissa TAKKin koulutuksissa. NAO-opiskelijoita opiskeli TAKKissa 1.1.2013-
31.12.2019 välisellä ajalla yhteensä 1121. Vuosina 2015-2017 TAKKissa toteutettiin myös maahanmuutta-
jille suunnattua osaamisohjelmaa, eli MAO-ohjelmaa. Ohjelmassa oli tavoitteena edistää maahanmuuttaja-
taustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä. MAO-ohjel-
man taustalla oli turvapaikanhakijoiden voimakkaasti kasvanut määrä Suomessa vuonna 2015. Koulutuk-
sissa maahanmuuttajat saivat suorittaa ammatillisten tutkintojen osia niin, että ammattiopintoihin yhdis-
tettiin ammattisuomen tukea. TAKKissa opiskeli noin 150 opiskelijaa MAO-ohjelmassa.  
  
Vuonna 2019 TAKKissa käynnistettiin ammatillisen osaamisen pilottikoulutukset opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoituksella. Pilotit mahdollistavat yrityskohtaisen rekrytointimallin ideoinnin, perinteisen yhteishan-
kintakoulutuksen sijaan. Pilottikoulutusten tavoitteena on luoda kokeillen malleja, jotka takaavat osaavan 
työvoiman saatavuuden. Ne sisältävät vähintään yhden ammatillisen tutkinnon osan suorittamisen, jonka 
avulla opiskelijan on mahdollista saavuttaa sellainen osaamisen taso, joka mahdollistaa työllistymisen koh-
deyritykseen sekä jatkokouluttautumiseen. TAKK toteutti näitä eniten Suomessa, mikä osoittaa nopeaa rea-
gointia koulutustarpeeseen. Vuodesta 2019 lähtien TAKKissa on toteutettu Urabooster-koulutusta, jossa 
kohderyhmänä ovat 20–29-vuotiaat nuoret työnhakijat, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa. Erityi-
senä kohderyhmänä tässä ovat ylioppilaat. Uraboosterin tavoitteena on ohjata nuoria verkostoitumaan, 
tutustumaan tekniikan ja palvelualan ammatteihin, hankkimaan uutta työkokemusta sekä suorittamaan 
alaan liittyvä ammatillinen tutkinnon osa. Urabooster-koulutus antaa osallistujille tärkeitä työelämän perus-
taitoja ja valmiuksia jatko-opintoihin. Lisäksi kevään 2020 aikana on suunniteltu ja markkinoitu tulevana 
syksynä alkavaksi ylioppilaille suunnattuja koulutuksia ja tutkintoja teemalla yo-väylä. Koulutukset ovat joko 
perus- tai ammattitutkintoja ja koulutukset pyritään suorittamaan tiiviisti vuoden aikana. Tarve ko. koulu-
tuksille on todettu lukioiden opinto-ohjaajien kanssa pidetyissä yhteistyöpalavereissa.  
 
Uutena toimintana TAKKin sekä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen sekä TTS Työtehoseuran kanssa on juuri 
käynnistynyt Suomen Laatusertifioinnin toiminta. Ensimmäisenä tuotteena TAKKista on asbestikartoittajan 
henkilösertifikaatti. Rohkeana edelläkävijänä TAKK on toiminut viime vuosina aktiivisesti ammatillisen kou-
lutuksen kansainvälisen viennin edistämisessä ja pyrkinyt löytämään asiakkaita myös Suomen ulkopuolelta.  
Keväällä 2016 TAKK järjesti ensimmäisen koulutuksen Kiinassa, joka oli englanninkielen laadunhallintaan 
liittyvä koulutus opetushenkilöstölle. Tämän jälkeen on toteutettu myös muita laatukoulutuksia kiinalaisille. 
Syksyllä 2017 TAKK ja kiinalainen Guangzhou Panyu Polytechnic (GZPYP) perustivat yhteisen koulutuskes-
kuksen Guangzhouhun ja Tampereelle. TAKKin ensimmäiset koulutusvientitutkinnot toteutettiin Etelä-Ko-
rean Daeguun syksyllä 2018, kun korealaiset opiskelijat opiskelivat TAKKissa 3 kuukautta ja suorittivat hit-
sauksen ja mittaustekniikan osatutkinnot kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta. Koulutukseen kuului 
myös työssäoppimisjakso Tampereen seudun metallialan yrityksissä. Koulutus koettiin niin onnistuneeksi, 
että sille tilattiin jatkoa ja toisen ryhmän koulutus toteutettiin syksyllä 2019. Myös kolmannen ryhmän vas-
taavasta koulutuksesta vuodelle 2020 oli jo sovittu aiesopimuksella, mutta koronaviruksen aiheuttamat 
poikkeusolot siirtävät sen toteutuksen myöhemmäksi.  
 
Tarvittavat lainsäädäntömuutosten vaikutukset huomioidaan TAKKin toiminnassa. Uudistetun lainsäädän-
nön mukaisesti TAKKin toimintaan tuli uutena yhteiset tutkinnot eli YTO-opinnot perustutkinto-opiskelijoille 
alkuvuodesta 2018. YTO-opinnoista on saatu toimiva tarjonta ja toteutus ja TAKKissa toimii myös YTO-koor-
dinaattori. Myös erityisen tuen prosessi on kehitetty ja otettu uutena toimintamallina käyttöön TAKKissa. 
Erityisen tuen päätöksiä on tehty tähän mennessä noin 60 opiskelijalle. Alkuvaiheessa uudet toimintamallit 
on kehitetty kehittämisyksikössä, mutta toiminnan edetessä sitä siirretään enemmän koulutusaloilla toteu-
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tettavaksi. Kuten TAKKin strategiassa todetaan, nopein reagointi on TAKKin kilpailuetu. Uudessa ja yllättä-
vässä tilanteessa keväällä 2020, kun koronarajoitukset astuivat voimaan, TAKK reagoi erittäin nopeasti ja sai 
etäopetuksen käyntiin sujuvasti ja monipuolisilla välineillä. Henkilöstön aktiivisuus ja kehitysmyönteinen 
asenne mm. digiosaamisen kehittämiseen olivat tässä avainasemassa ja aiemmin jo pitkään toteutetuista 
digivalmennuksista sekä panostuksesta monipuolisiin tietojärjestelmiin oli tässä suuri apu. Kevään 2020 ai-
kana TAKKissa otettiin aiempaakin suurempi digiloikka, kun aiemmat opit otettiin laajasti käyttöön. Etäope-
tuksen onnistumista arvioidaan opiskelijoille tehdyllä palautekyselyllä, jotta etäopetusta voidaan myös pa-
rantaa jatkossa. Poikkeusoloissa myös valmistuvien opiskelijoiden näyttöjä järjestettiin poikkeusjärjeste-
lyillä, jotta valmistuminen saatiin turvatta suunnitellussa aikataulussa. Tämä varmisti sen, että opiskelijat 
saivat todistuksena ajoissa korkeakouluhakuja varten.  
 
TAKKin opiskelijoille on tarjolla kattavat opiskelijapalvelut opintojen tueksi. Opiskelijapalveluihin kuuluu 
opiskeluterveydenhuolto, opinto- ja rahoitusneuvonta, opinto-ohjaus, erityisopetus, opiskelijoiden liikun-
nan tukeminen ja oppilaitospastori. Opintoneuvonta auttaa asiakasta löytämään oikean palvelun hakeutu-
misvaiheessa ja erilaisissa tilanteissa opintojen aikana. Opiskelijapalvelut tukevat opiskeluvalmiuksia ja 
opintojen etenemisestä, antavat tukiopetusta ja tukevat urasuunnittelua. TAKKissa on myös Opintori, jossa 
opiskelijat voivat käyttää TAKKin tietokoneita opintoihinsa, mutta saavat myös Opintorin ohjaajilta apua 
TAKKin verkko-opiskeluympäristöihin, mobiililaitteisiin, YTO-opintoihin, tulostamiseen jne. TAKKin hank-
keissa järjestetään opiskelijoille useita pajoja, joissa he saavat tukea: Tarjolla on mm. rästipajoja ja YTO-pa-
joja. TAHTI-hankkeessa on kehitetty opiskelijoille tukea perustaitoihin, eli mm. digitaitoihin ja matematiik-
kaan. Lisäksi ammatillisen perustutkinnossa ja valmentavassa koulutuksessa (VALMA) olevat opiskelijat ovat 
oikeutettuja maksuttomiin kuraattori- ja psykologipalveluihin, jotka järjestää Tampereen kaupunki. Opiske-
lijan vastuukouluttajalla on tärkeä rooli havaita mahdollisten tukipalveluiden tarve. TAKKissa on käytössä 
varhaisen välittämisen malli, jolla pyritään havaitsemaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ja 
löytämään niihin ratkaisu.  

 
Arviointi ja parantaminen (Miten toimintaa arvioidaan ja parannetaan edelleen?): 
Tärkeä väline koulutuksen arviointiin ja parantamiseen ovat palautteet. Koulutuksista kerätään systemaatti-
sesti palautetta, joka käsitellään sovitusti koulutusaloilla sekä muissa tarvittavissa foorumeissa, kuten johto-
ryhmän kokouksessa, koulutuspäällikköpalaverissa, tutkintovastaavien palaverissa sekä työvoimakoulutuk-
sen ohjausryhmässä. Henkilöstöä on myös opastettu ja kannustettu seuraamaan palautteita itse Vipusesta 
(opetushallinnon tilastopalvelu). Ensi vuonna käyttöön tulee valtakunnallinen työelämäpalaute, joka koe-
taan tärkeäksi TAKKissa. Aiemmin oli suunnitteilla tehdä oma palautemenetelmä työelämäpalautteen ke-
räämiseen, mutta tavoitteesta luovuttiin, koska saatiin tieto yhteisestä valtakunnallisesta työelämäpalaut-
teesta. Työelämältä kuitenkin pyydetään ja saadaan palautetta yhteistyön eri muodoissa, erityisesti koulu-
tuskohtaisissa ohjausryhmissä. Myös neuvottelukunnat ja yhteistyöfoorumit ovat tärkeitä palautteen saan-
nin kannalta. Tämä on keskeistä työelämän yhteistyössä tehtävässä koulutuksen laadunhallintatyössä.  
 
Koulutustoimintaa kehitetään aktiivisesti myös hankkeiden avulla. Viime vuosina hankkeiden avulla on kehi-
tetty mm. henkilöstön digiosaamista ja verkko-oppimisympäristöjä, verkkopedagogiikkaa, YTO-opintoja, 
erityisen tuen prosessia, kotoutumiskoulutusta sekä laadunhallintaa. Tällä hetkellä käynnissä on koko taloa 
koskeva Hoksotin-hanke ja siinä toteutetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uudistetun HOKS-pro-
sessin kehittämistä ja jalkauttamista. Osana tätä hanketta tehdään myös malli-HOKS ja toimintamalli tullaan 
jalkauttamaan koulutusaloille. Vuodelle 2020 toimintasuunnitelmassa on tavoitteena TAKKin pedagogisen 
strategian päivittäminen. Pohjana tässä käytetään aiemmin käytössä ollutta opetussuunnitelman yhteistä 
osaa, jossa linjataan TAKKin koulutustoiminnan yhteiset periaatteet.   
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6 ASIAKASTULOKSET               
Erinomaiset organisaatiot saavuttavat jatkuvasti tuloksia, jotka osoittavat tuotteiden, palveluiden ja toiminnan 
vastaavan tai ylittävän asiakkaiden tarpeet ja odotukset. (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
Asiakastuloksissa keskeisiä TAKKin tavoitteita ovat asiakastyytyväisyys eli palautteiden hyvä taso, suoritet-
tujen koko- ja osatutkintojen määrä sekä opiskelijoiden työllistyminen.  

 
Tulokset (Mitä tuloksia on saatu aikaan? Miten tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?): 
Tarkasteltaessa vuosien 2016-2018 Opal-palautteista (vastaajien lukumäärä suluissa vuosilukujen alla), 
kuinka opiskelijat ovat kokeneet koulutuksen lisänneen ammattitaitoa, on TAKK saanut hyvät palautteet 
suhteessa koko maan ja Pirkanmaan palautteisiin nähden. Esim. vastausvaihtoehdon ”erinomaisesti” osuus 
on ollut TAKKissa kaikkina ajankohtina vertailuaineistoa korkeammalla tasolla. Tulos on vastaava myös sen 
osalta, kuinka opiskelijat kokevat voivansa hyödyntää koulutuksessa oppimaansa työelämässä. Tältä osin 
voidaan todeta, että tavoitteessa kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin on onnistuttu.  

 
Opal-palautteissa vuosina 2016-2018 TAKK saa vertailuaineistoa enemmän vastausvaihtoehtoa ”erinomai-
sesti”, kun arvioidaan koulutuksen onnistumista kokonaisuutena. Tämä on osoittaa asiakastyytyväisyyttä ja 
koulutuksen laadukkuutta. Myös Amispalautteen osalta TAKK on saanut hyvän palautteen sen osalta, millä 
tasolla opiskelijoiden suositteluhalukkuus TAKKista on. Valtaosa vastauksista kahdella saatavilla olevalla ra-
portointikaudella on 8-10 (0= en ollenkaan, 10= erittäin mielellään).  
 

 
Tarkasteltaessa opiskelijoiden Amispalautteiden vastauksia sen osalta, kuinka tyytyväisiä he olivat opinto-
jen suunnitteluvaiheeseen, työpaikkaohjaajien ohjaus- ja ammattitaitoon, näyttötilanteisiin sekä arvioijien 
ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen, ovat palautteet hyviä: 
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TAKKin työpaikkaohjaajat on perehdytetty koulutusalakohtaisesti, mutta kehittämiskohteena on ollut myös 
TAKKin yhteisen työpaikkaohjaajien perehdytysaineiston tekeminen. TAMKin opiskelijat ovat tehneet sen 
TAKKille opinnäytetyönään keväällä 2020. Aineistoa varten on haastateltu TAKKin työpaikkaohjaajia ja ai-
neistoon on koottu tukimateriaalia ja se jaetaan jatkossa kaikille koulutussopimustyöpaikoille. Materiaalissa 
on hyödynnetty myös Parasta Osaamista- hankkeen valmiita valtakunnallisia aineistoja. Tämä on yksi esi-
merkki, kuinka toimintatapoja parannetaan palveluketjun eri vaiheissa.  
 
Pitkäjänteinen panostaminen opetusteknologiaan ja digiosaamisen kehittämiseen olivat suureksi avuksi ke-
väällä 2020, kun TAKKin siirtyi erittäin nopeasti toteuttamaan etäopetusta koronaviruksen aiheuttamien 
rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Etäopetuksessa hyödynnettiin monipuolisia menetelmiä ja henkilöstö to-
teutti uudessa tilanteessa opetuksen sujuvasti ja kehittämismyönteisellä asenteella. Etäopetuksen toteu-
tuksesta tehtiin opiskelijoille TAKKin oma palautekysely Formsilla. Kyselyssä opiskelijoilta pyydettiin arvioi-
maan, millä tavoin TAKK on onnistunut asteikolla 1-5 (5 = erinomaisesti, 4 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 2 = 
välttävästi ja 1 = huonosti) etäopetuksen toteutuksessa kevään aikana. 17.5.2020 palautteen keskiarvo oli 
3,91, joten etä- ja verkko-opetuksen toteutus on onnistunut varsin hyvin. Kysely on edelleen avoinna ja 
opiskelijat voivat antaa myös sanallista palautetta onnistumisista ja kehittämiskohteista. Näistä tehdään 
yhteenveto, jota hyödynnetään etä- ja verkko-opetuksen toteuttamisessa jatkossa.   
 

Tärkeä seurattava ja myös rahoitukseen vaikuttava asia on 
suoritettujen tutkintojen määrä. Vuonna 2019 TAKKissa suo-
ritettiin 124 kokotutkintoa ja 886 osatutkintoa. Tutkintojen 
määrää seurataan tuloskortilla ja vuodelle 2020 tavoitteena 
on 1250 kokotutkintoa ja 1230 osatutkintoa.  
 
Vuonna 2017 TAKK osallistui T-Median toteuttaman Luotta-
mus & Maine - tutkimukseen, jossa selvitettiin TAKKin mai-
netta yritysasiakkaiden keskuudessa. Kyselyyn vastasi 100 
yritysasiakasta ja tutkimuksen perusteella TAKKin maine on 
hyvällä tasolla ja parhaimmat arviot TAKK sai yritysasiak-

kailta hallinnon ja vastuullisuuden osalta. Voimakkain merkitys yritysasiakkaiden käyttäytymiseen TAKKin 
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osalta tulivat kuitenkin johdon ja innovatiivisuuden mainearvosanoille, eli ne ovat TAKKin vahvuuksia tämän 
tutkimuksen perusteella. TAKKin hyvä maine yritysasiakkaiden keskuudessa heijastuu erityisesti yritysasiak-
kaiden haluun luottaa TAKKiin sekä suositella TAKKia. Parantamisehdotukseksi tulosten perusteella ehdo-
tettiin avoimempaa ja aktiivisempaa viestintää TAKKista innovatiivisena toimijana. Vuonna 2017 TAKK osal-
listui myös Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen Tampereen seudun päättäjät 2017 / Koulutuspalve-
lut. Kyselyyn vastasi 241 Tampereen ja ympäristökuntien vähintään kahden hengen yritysten päättävää 
henkilöä. Tutkimuksen kohteena oli TAKKin lisäksi muutama muu koulutusta järjestävä taho Pirkanmaalta. 
Vastaajat tunsivat hyvin tutkitut koulutuspalveluiden tarjoajat ja erityisesti TAKKin. Vuosina 2008-2011 
TAKK oli ylivoimaisesti tunnetuin toimija tutkimuksen kohteena olevista toimijoista, mutta tutkimushetkellä 
tilanne on tasoittunut muihin toimijoihin nähden. TAKKin tunsi yhdeksän kymmenestä alueen yrityspäättä-
jästä ja TAKKista oli kokemusta useammalla kuin neljällä kymmenestä ja tällä tuloksella TAKK sijoittui en-
simmäiseksi kuuden tutkitun koulutustoimijan joukossa. Yrityskuvatekijöiden yhteenlasketussa arvioinnissa 
TAKK sijoittui kärkeen. Muihin toimijoihin verrattuna TAKK menestyi palvelutarjonnassa, jossa se sijoittui 
kärkeen. TAKK, kuten muutkin tutkimuksen kohteena olevat koulutustoimijat, saavat heikoimman tuloksen 
markkinointiviestinnän osalta. Siitäkin TAKK sai toiseksi parhaimman arvion tässä tutkimuksessa. Tuloksen 
perusteella markkinointiviestintää on kehitetty ja mm. TAKKin nettisivut on uudistettu ja someviestinnäin 
määrää on lisätty. Keväällä 2018 TAKK osallistui Luottamus & Maine -tutkimukseen, jossa tutkittiin TAKKin 
mainetta ja sidosryhmätukea Pirkanmaan suuren yleisön keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 201 pirkan-
maalaista 15-65 -vuotiasta. TAKKin kokonaismaine oli tutkimuksen perusteella kohtalaisella tasolla eli mata-
lammalla suuren yleisön keskuudessa kuin yritysten keskuudessa (em. tutkimukset). Tämä selittyy kuitenkin 
suuren yleisön etäisyydellä TAKKiin verrattuna yritysasiakkaisiin. Tutkimuksen perusteella TAKKin maineen 
rakenne on vakaa eikä ilmeisiä heikkouksia ole. TAKKin mainevahvuus tämän tutkimuksen perusteella on 
tuotteet ja palvelut. Toinen vahvuus on vastuullisuus. Alkuvuodesta 2019 uuden strategian toimeenpanoon 
liittyen käynnistyi sparraustoiminta TAMKin ProAkatemian avulla. Opiskelijat toteuttivat tuolloin asiakasym-
märrystutkimuksen, jossa selvitettiin mielikuvaa TAKKista, opetuksen laatua ja ajantasaisuutta, ilmapiiriä, 
opintojen sovittamista muuhun elämään, käytännönläheisyyttä ja työelämäkokemusta sekä työllistymisen 
edellytyksiä. Tutkimuksessa tehtiin 6 ryhmähaastattelua ja sähköiseen kyselyyn tuli 159 vastausta. Vahvuu-
deksi tutkimuksessa nousivat mm. hyvät opettajat ja verkostot työelämään, hyvä ilmapiiri ja joustavuus, 
opettajien tuki sekä aito kiinnostus ja työllistyminen 
 
TAKKin yrityspalveluyksikön kontaktointeja seurataan 
ja ne ovat lisääntyneet yksikön toiminnan aikana. Yri-
tyspalvelun toiminnan myötä yritys- ja rekrytointikou-
lutusten määrä on kasvanut ja olemassa olevia asiak-
kuuksia on kehitetty. Laatukeskus nosti vuoden 2018 
ulkoisessa arvioinnissa yrityspalveluyksikön toiminnan 
aloittamisen onnistuneeksi kehittämistoimenpiteeksi 
TAKKin toiminnalle.  
 
Vuoden 2016 laatupalkintokilpailun palauteraportissa todetaan, että TAKKin strateginen valinta edistää työ- 
ja elinkeinoelämän menestymistä ohjaa toimintaa läpi koko organisaation. Lisäksi henkilöstö on sisäistänyt 
palautteen mukaan organisaation arvot ja tavoitteet ja toimii työelämälähtöisesti ja vahvasti sisäiseen yrit-
täjyyteen sitoutuneesti opiskelijoita ja heidän opiskelunsa etenemistä tukien. Palautteessa todetaan myös 
se, että työelämäkumppanuudet ovat luonteva osa kaikkea TAKKin toimintaa ja asiakaslähtöisyys toteutuu 
työelämäkumppanuuksissa. Tuotteita ja palveluita suunnitellaan ja kehitetään työ- ja elinkeinoelämän tar-
peisiin yhteistyössä näiden kanssa. Palautteen mukaan myös työelämäkumppanit tunnistavat arvolähtöi-
syyden. Laatukeskuksen vuoden 2018 Recognised for Excellence -arvioinnissa TAKKin vahvuudeksi asiakas-
tulosten osalta nostettiin palautteiden hyvä taso, jotka olivat myös tuolloin samalla tai korkeammalla ta-
solla kuin Pirkanmaan tai koko maan muiden oppilaitosten palautteet. Laatukeskuksen palautteen mukaan 
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tämä osoittaa TAKKin olevan laadukas ja korkeatasoinen oppilaitos. Lisäksi palautteessa nostetaan vahvuu-
deksi koulutuksen vaikuttavuus, eli työllistyminen sekä koko- ja osatutkintojen määrä. Laatukeskuksen pa-
lautteen mukaan tämä osoittaa, että yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on onnistunutta.  
 
Opetushallituksen rahoittamassa Laatuvertaiset 2 -hankkeessa yhtenä koko hankeverkoston yhteisenä ta-
voitteena on kehittää menetelmiä ja toimintatapoja, joilla palautetiedon käsittely johtaa nykyistä parem-
min kehittämistoimiin. TAKKin osalta erityisenä tavoitteena on hyödyntää palautteita nykyistä paremmin 
osana laadunhallintatyötä sekä muodostaa vakiintunut toimintamalli Amispalautteen ja ensi vuonna käyt-
töön tulevan valtakunnallisen työelämäpalautteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.  

 
7 HENKILÖSTÖTULOKSET    
Erinomaiset organisaatiot saavuttavat jatkuvasti tuloksia, jotka osoittavat organisaation toiminnan ja työskente-
lyolosuhteiden vastaavan tai ylittävän henkilöstön tarpeet ja odotukset. (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
1. Tavoitteena on, että henkilöstö on osaavaa ja oman osaamisen kehittämiseen kannustetaan. Tällä tavoin 
varmistetaan laadukas koulutustoiminta.  
2. TAKKin tavoitteena on olla hyvinvoiva sekä tasa-arvoinen, avoin, yhteistyökykyinen ja kehittyvä työyh-
teisö.  

 
Tulokset (Mitä tuloksia on saatu aikaan? Miten tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?):  
TAKKin henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan työn ohella ja tätä mahdollisuutta käytetään hyvin. Hen-
kilöstö on suorittanut mm. MBA-koulutusta, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoja. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty talon omia sisäisiä valmennuksia. Valtaosa TAKKin 
henkilöstöstä on suorittanut ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon ja kouluttajilla on ammatillisen 
opettajan kelpoisuus.  
 
Tarkasteltaessa vuosien 2016-2018 Opal -palautteita, TAKK on pärjännyt kouluttajien asiantuntijuutta arvioi-
vassa kysymyksessä hyvin suhteessa koko maan ja Pirkanmaan palautteisiin: Esim. paras vastausvaihtoehto 
”erinomaisesti” on TAKKilla kaikkina vuosina vertailuaineistoa korkeammalla tasolla. Myös Amispalautteen 
perusteella opiskelijat ovat kokeneet saamana opetuksen ja ohjauksen laadukkaaksi kummallakin raportoin-
tikaudella.  

 
 
Aiemmin TAKKissa mitattiin työn imun kokemusta henkilöstökyselyssä. Työn imua selvittävä kysely tehtiin 
vuosina 2014, 2016 ja 2018. Työn imu tarkoittaa tarmokkuutta, onnistumista sekä työhön uppoutumista. 
Työn imun kokeminen merkitsee työntekijälle työhyvinvointia. Koko organisaation tasolla työn imun koke-
mus oli vuoden 2016 työhyvinvointikysely perusteella 4,7, kun työn imun viitearvo asiantuntijaorganisaa-
tiossa on 4,4. Vuonna 2018 työn imu oli laskenut hieman, ollen 4,6, mutta se oli edelleen erittäin hyvä tulos 
ja viitearvoa korkeammalla. Erityisen korkeaksi työn imu koettiin hallinto- ja tukipalveluissa, jossa se oli 4,9 
vuonna 2018.  
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TAKKissa onkin onnistuttu luomaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistumisen sekä riittävän tiedonku-
lun. Tämä mahdollistuu mm. erilaisten kokous- ja palaverikäytäntöjen sekä sisäisten foorumeiden kautta, 
kuten säännölliset tiimikokoukset, koulutuspäälliköiden kokoukset, toimialakokoukset ja esimiesfoorumit. 
Lisäksi järjestetään talon yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään mm. TAKKin strategiaa ja vuosittaista toimin-
tasuunnitelmaa. Karvin ulkoisen arvioinnin palautteessa vuodelta 2015 todetaankin, että TAKKin yhteinen 
tahtotila ilmenee hyvänä yhteenkuuluvuuden tunteena ja vastuullisuutena sekä hyvänä ilmapiirinä. Lisäksi 
TAKKin ilmapiiriä kuvaa Karvin mukaan innokkuus ja jatkuva kehittämisen dynamiikka. Myös vuoden 2016 
laatupalkintokilpailun palauteraportissa nostetaan vahvuudeksi henkilöstötulosten osalta se, että henkilös-
tön näkemyksiä kartoitetaan monipuolisesti TAKKissa. Palautteessa todetaan myös, että työhyvinvoinnin 
edistäminen näkyy osana TAKKin arkea ja siihen on panostettu. TAKKilla on palautteen mukaan käytössä tar-
koituksenmukaiset henkilöstön hyvinvointia ylläpitävät ja kehittävät prosessit ja työkalut. Työhyvinvointia 
edistetään henkilöstökyselyiden tulosten perusteella ja siitä on esimerkkinä mm. työ- ja oppimisympäristö-
jen kunnostaminen ja kehittäminen. Hyvinvoinnin parantamista jatketaan edelleen ja erityisesti siihen pa-
nostetaan vuosien 2020-2025 hyvinvointiohjelman toimenpiteillä.  
  
Laatukeskuksen vuoden 2018 Recognised for Excellence -arvioinnissa TAKKin vahvuudeksi henkilöstötulos-
ten osalta nostettiin se, että henkilöstökyselyn tulokset ovat pysyneet hyvällä tasolla siitä huolimatta, että 
talouden osalta on ollut haasteita ja TAKKissa on jouduttu käymään YT-neuvotteluita sekä toteuttamaan or-
ganisaatiomuutoksia. Laatukeskus nosti vahvuudeksi myös sen, että kyselyssä tutkittu työn imu on ollut ver-
tailuaineiston tasolla tai korkeammalla tasolla jopa taloudellisesti haastavina aikoina ja Laatukeskus nosti 
tämän tulokseksi organisaation hyvästä johtamisesta. Lisäksi Laatukeskus nosti vahvuudeksi TAKKin pitkät 
työurat sekä sitoutuneen henkilöstön, josta ilmenee TAKK-henki ja ylpeys omasta työstä. Parantamisalueeksi 
Laatukeskus sen sijaan nosti vuoden 2018 arvioinnissa sen, että monipuolisemman henkilöstönäkemyksen 
saamiseksi, voisi henkilöstökyselyn lisäksi toteuttaa muitakin hyvinvointi- ja motivaatiokyselyitä. TAKKissa 
onkin toteutettu työntekijäkokemus -tutkimus alkuvuodesta 2020, jolla kartoitettiin työntekijöiden suositte-
luhalukkuutta TAKKista. Tutkimus tehtiin sekä puhelinhaastatteluina että sähköisellä kyselyllä.  Keskeisenä 
tuloksena oli, että TAKKin NPS-arvo oli 36 puhelinhaastattelun osalta ja 39 kyselyn osalta (asteikko -100 -
100). Tulosten perusteella kehittämisen kohteeksi nostettiin vuorovaikutuksen ja esimiestyön kehittäminen. 

 
8 YHTEISKUNTATULOKSET   
Erinomaiset organisaatiot saavuttavat jatkuvasti tuloksia, jotka osoittavat organisaation toiminnan vastaavan tai 
ylittävän keskeisten yhteiskunnallisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset. (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
TAKKin tavoitteena on toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on 
toimia siten, että haitalliset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Lisäksi tämä tarkoittaa 
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti toimimista sekä asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huoleh-
timista. Keskeisenä tavoitteena on toimia aktiivisesti ja vastuullisesti myös yhteiskunnallisissa asioissa.  

 
Tulokset (Mitä tuloksia on saatu aikaan? Miten tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?): 



 
24(29) 

 
 

 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

TAKK on sitoutunut vähentämään energiankulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia toiminnassaan. Ym-
päristöasioiden kehittämistä ohjataan vuosittain päivitettävällä energiatehokkuus- ja ympäristösuunnitel-
malla. Energiatehokkuuslain mukaisesti TAKKissa on laadittu energiatehokkuussuunnitelma ETYJ+, joka vel-
voittaa tekemään energiakatselmukset säännöllisesti. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia oman toimintansa 
energia- ja ympäristövaikutuksista. 
Energiatehokkuuden lisääminen ja luonnonvarojen käytön rajoittaminen ovat merkittäviä näkökohtia TAKKin 
kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. TAKKin sähkönhankintasopimus on uusittu 1.1.2019 ja toimittaja 
on Tampereen sähkölaitos. Energia on tuotettu 100 % uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Energian ku-
lutusta seurataan tarkasti ja sen tavoitearvot ovat myös tuloskortissa.  
 
Sähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksessa on ollut 
pääsääntöisesti hyvä suunta viime vuosina, eli se on joko 
laskenut tai pysynyt samalla tasolla. Poikkeuksen tekee 
kuitenkin vedenkulutuksen kasvu, mikä selittyy sillä, että 
TAKKin tiloissa toimii ulkopuolisena palvelutuottajana 
tuotantokeittiö, joka valmistaa ja myy ruokaa myös ulko-
puolelle. Ennen tämän toiminnan aloittamista, vedenkulu-
tus laski monena vuotena peräkkäin.  
 
Kun TAKKin kiinteistöjä on kunnostettu, on kunnostustoi-
menpiteet toteutettu energiatehokkuutta edistäviksi ja tärkein vaikuttava tekijä kulutuksen vähentymiseen 
onkin ollut juuri tekniikan uusiminen. Kesän 2020 aikana Nirvan toimipisteeseen asennetaan aurinkopaneelit 
katolle. Nirvan toimipisteen osalta on kartoitettu myös maalämmön mahdollista käyttöönottoa.  
 

 
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös 
koulutuksessa. Amispalautteen osalta tulos on varsin 
hyvä siinä, kuinka opiskelijat kokevat saaneensa val-
miuksia toimia omalla ammattialallaan kestävän kehi-
tyksen mukaisesti.  
 
TAKKin toiminta on vastuullista myös siltä osin, että 
koulutusta järjestetään yhteiskuntavastuuta noudat-
taen erilaisille ryhmille. TAKKilla on jo pitkä historia 
maahanmuuttajien koulutuksista; syksyllä 2019 juhlit-

tiin kotoutumiskoulutuksen 30-vuotisjuhlaa. TAKKissa on valmius tarjota koulutusta myös sellaisille asiak-
kaille, joilla on puutteelliset opiskeluvalmiudet ja jotka kaipaavat erityistukea opinnoissaan. Tältä osin TAK-
Killa on kokemusta erityisesti maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksista ja esim. vajaakuntois-
ten pakolaistaustaisten koulutuksista. Nuorten aikuisten osaamisohjelman sekä tällä hetkellä pyörivän Ura-
boosterin ja käynnistymässä olevan Yo-väylän avulla, TAKKissa halutaan edesauttaa nuorien työmarkkinoille 
siirtymistä sekä tukea koulutus- ja uravalinnoissa.  
 
TAKKissa toimitaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Kaiken toiminnan lähtökohtana on toimia la-
kien ja normien mukaisesti. Myös hankinnat toteutetaan vastuullisesti mm. turvallisuusnäkökulma huomioi-
den. Hankinnat tehdään hankintasääntöä noudattaen ja niistä tulee tehdä päätösesitys M-files järjestel-
mään, mikäli se ylittää tietyn hankintasäännössä määritellyn summan. TAKKin hankintoja ja sopimuksia on 
arvioitu ja kilpailutettu useaan otteeseen Expense Reduction Analysts (ERA) -palveluiden toimesta, kun on 
pyritty löytämään TAKKille kustannustehokkain sopimuskumppani ja palvelutarjoaja. Viime vuosina Expense 
Reduction Analysts on kilpailuttanut mm. materiaalihankinnat ja työterveyspalvelut. Tällä tavoin on saavu-
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tettu merkittäviä kustannussäästöjä. Keväällä 2020 kilpailutuksessa ovat ravintola-, siivous- ja huoltopalve-
lut, puhelinliikenteen liittymä sekä työterveys- ja vakuutuspalvelut. Kilpailutuksessa ja hankintapäätöksissä 
huomioidaan myös palvelutarjoajan laatu.  
 
Toimintaa ohjaavia sääntöjä päivitetään tarvittaessa ja alkuvuodesta 2018 päivitettiin TAKKin johtosääntö ja 
seuraava päivitys tehdään kesän 2020 aikana mm. organisaatiomuutosten ja esimiesten toimenkuvien päivi-
tyksen vuoksi. Vuoden 2018 alussa päivitettiin säätiön säännöt säätiölain edellyttämät muutokset huomioi-
den. TAKKissa on tehty tarvittavat toimenpiteet, joita uudistettu säätiölaki edellytti ja päivitystyössä oli mu-
kana säätiöasioihin perehtynyt lakimies. Johdon sidonnaisuudet on selvitetty vuosittain uudistetun säätiölain 
vaatimusten mukaisesti. Myös hankintasääntö tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana.  
 
Hallinnon toimintaa arvioidaan systemaattisesti sisäisen tarkastajan tarkastuksilla. Viime vuosina tarkastuk-
sen kohteena on ollut mm. henkilöstökulut, oppisopimuskoulutus, säätiön autojen lainaus, laskutus, matka-
laskut ja ostoprosessi. Mikäli toimintavoissa havaitaan jotain kehitettävää, tarvittavat toimenpiteet linjataan 
säätiön hallituksen kokouksessa sisäisen tarkastajan suosituksen mukaisesti ja niiden kehittämistä seurataan. 
Merkittäviä korjaustoimenpiteitä ei ole havaittu millään tarkastuskerralla.  
 
TAKK toimii vastuullisesti myös henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Henkilöstön hyvinvoinnista pide-
tään huolta monella eri tavalla: esim. laajat työterveyshuollon palvelut, viisivuotinen hyvinvointiohjelma, 
tyky-toiminta, henkilökuntayhdistyksen järjestämä vapaa-ajan toiminta, palkitseminen (bonukset, huomion-
osoitukset ym.), työ- ja oppimisympäristöjen kehittäminen, liikuntaan kannustaminen sekä osaamisen ja am-
mattitaidon kehittämisen mahdollistaminen. Työsuojelu ja sekä oppilaitosturvallisuus ovat keskeisiä työhy-
vinvoinnin tekijöitä ja toiminta on niiden osalta systemaattista ja kattavaa. TAKK onkin haluttu työpaikka ja 
työurat ovat TAKKissa pitkiä. Myös henkilöstökyselyiden tulokset ovat olleet erittäin hyviä, myös viime vuo-
sien taloudellisesti haastavina aikoina. Myös opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan. Opiskelijoille on kat-
tavat opiskelijapalvelut, joihin kuuluu opintojen ohjausta ja tukea sekä terveydenhoitoa ja psykologin palve-
luita. Opiskelijat saavat käyttää myös Nirvan kuntosalia ja liikuntatilaa.  

 
TAKK on saanut viime vuosina useita tunnustuksia toiminnastaan. TAKK sai vuodesta 2019 
Kauppalehden Menestyjät- sertifikaatin, joka osoittaa, että TAKK on luotettava ja vakavarai-
nen yhteistyökumppani. Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry. palkitsi TAK-
Kin tulkkitiimin esimerkillisenä maahanmuuttajaopettajana loppuvuodesta 2017. TAKKin tulk-

kitiimi tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Tiimi on kehittänyt koulutustensa sisällöt, mallit ja mene-
telmät alusta asti itsenäisesti. Toiminta on alkanut pienestä ja kasvanut valtakunnalliseksi peräänantamatto-
man työn avulla. Tiimi tarjoaa ainoana Suomessa koulutusta oikeustulkin erikoisammattitutkintoon ja on asi-
oimistulkkikoulutuksessa erikoistunut harvinaisiin kieliin. Syksyllä 2017 myös Puhtaustieto Oy:n ja Siivoustai-
don vuosittain myöntämä Vuoden Puhtausalan Yritys -palkinto myönnettiin TAKKille. Tunnustus myönnettiin 
ensimmäistä kertaa koulutusyhteisölle, joka on panostanut tärkeään, korkeatasoiseen ja ajassa nopeasti ke-
hittyvään koulutukseen laaja-alaisesti sekä asiakastarpeita huomioiden. Perusteluina valintaan Vuoden Puh-
tausalan yritykseksi todettiin erityisesti TAKKin aktiivinen ja pitkäjänteinen koulutusyhteisön ja -sisällön ke-
hittäminen, joka tunnistaa oman alansa ohella ympäröivän yhteisön, yritysten ja yhteiskunnan tarpeet yh-
teistyömahdollisuuksineen. Tämä näkyy suoraan myös opintoihin hakeutuvien opiskelijoiden kasvaneissa 
hakijamäärissä. Myös Suomen Kotityöpalveluyhdistys palkitsi vuoden kotityöpalvelualankouluttajaksi loppu-
vuodesta 2017 TAKKilaisen kouluttajan. Perusteluna todettiin, että hän on työskennellyt monipuolisesti ja 
hänellä on laaja kokemus alalta sekä erinomaiset asiakaspalautteet. Loppuvuodesta 2019 TAKKin yrityspalve-
lupäällikkö oli mukana kärkikolmikossa finaalissa vuoden rekrytoijaksi. Perusteluina oli, että hän on työnsä 
kautta auttanut lukuisia yrityksiä täyttämään osaajavajettaan ja opiskelijoita löytämään ammatin ja työpai-
kan. Hän tekee työtään tiiviissä yhteistyössä asiakasyritysten sekä TE-hallinnon kanssa ja on luonut TAKKille 
pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka tähtäävät työllistymisen edistämiseen. 
 



 
26(29) 

 
 

 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

Karvin ulkoisen arvioinnin palauteraportissa vuodelta 2015 todetaan, että TAKK on kehittänyt toimintakult-
tuuriaan kestävän kehityksen vaatimusten suuntaisesti. Karvi nosti TAKKin vahvuudeksi myös sen, että TAK-
Kin imago on hyvä ja TAKK on tunnettu laadukkaan aikuiskoulutuksen järjestäjänä ja luotettavana kumppa-
nina. OKM:n laatupalkintokilpailun palauteraportissa vuonna 2016 yhteiskunnallisten tulosten osalta vahvuu-
deksi nostetaan se, että elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajien mukaan TAKK on luotettava kumppani 
ja vastuullinen toimija. Vahvuudeksi nostetaan myös se, että TAKK tekee yhteiskunnallisesti tärkeää työtä 
maahanmuuttajaopiskelijoiden integroimiseksi suomalaisille työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmään. Ar-
vioijaryhmän mukaan vahvuus oli myös kestävän kehityksen mukainen toiminta, josta oli osoituksena TAKKin 
sitoutuminen energiatehokkuus- ja ympäristösuunnitelmaan toteuttamiseen ja ympäristövaikutusten syste-
maattiseen seurantaan ja energian kulutuksen vähentämiseen. Tämän myös Laatukeskuksen arvioijaryhmä 
nosti vahvuudeksi vuoden 2018 ulkoisessa arvioinnissa. Tämän lisäksi Laatukeskuksen arvioijaryhmä nosti 
vahvuudeksi TAKKille myönnetyt yhteiskunnalliset tunnustukset sekä sen, että TAKK on selvittänyt yhteiskun-
nan näkemystä valtakunnallisten palautejärjestelmien lisäksi kolmansien osapuolten toteuttamien tutkimus-
ten avulla.  

 
9 TOIMINNAN TULOKSET   
Erinomaiset organisaatiot saavuttavat jatkuvasti tuloksia, jotka täyttävät tai ylittävät omistajien, ohjaavien ja ra-
hoittavien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. (EFQM Excellence Model) 
 
Tavoitteet (Mitä tavoitteita on asetettu?): 
TAKKin tavoitteena on ollut toimia tuloksekkaasti ja laadukkaasti siitä huolimatta, että ammatillisessa koulu-
tuksessa on ollut viime vuosina merkittäviä muutoksia ammatillisen koulutuksen lainsäädäntömuutosten 
vuoksi. TAKKin osalta tässä toimintaan vaikuttaa erityisesti uudistettu rahoitusjärjestelmä, jossa rahoitus ja-
kaantuu perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strategiarahoitukseen. Osana reformia TAKK sai koulutuksen ja 
tutkintojen järjestämisluvassa laajennetun oppisopimustehtävän ja TAKKin perustettiin oma oppisopimusyk-
sikkö syksyllä 2017. Tavoitteena on ollut muutoksista huolimatta vastata erinomaisesti ja nopeasti asiakkai-
den ja työ- ja elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Samaan aikaan tavoitteena on ollut myös kehittää toimin-
taa systemaattisesti, erityisesti laatua, henkilöstön osaamista ja hyvinvointia, asiakastyytyväisyyttä ja työ- ja 
oppimisympäristöjä (tilat ja verkkoympäristöt).  

 
Tulokset (Mitä tuloksia on saatu aikaan? Miten tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?): 
Talouden osalta viimeiset 5 vuotta ovat olleet vaihtelevia ja vaikeasti ennustettavia TAKKille. Vuonna 2015 
työvoimakoulutuksen määrän yllättävä ja merkittävä lasku aiheutti haasteita TAKKin toimintaan ja liiketoi-
minnan tulos jäi tuolloin huomattavasti tuolloin. Tämän vuoksi TAKKin toimintaa oli tarpeen sopeuttaa jo 
vuonna 2016 ja tulos saatiin paremmaksi. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntömuutos ja rahoitusleikkauk-
set olivat suuri haaste TAKKin toiminnalle. Vuoden 2018 talousarviossa varauduttiin jopa 20% tulorahoituk-
sen laskuun vuoteen 2017 verrattuna. TAKK kuitenkin onnistui vuoden 2018 aikana monissa opetus- ja kult-
tuuriministeriön lisärahoitushauissa. Samaan aikaan oli kuitenkin tarpeen tehdä myös mittavia henkilöstötoi-
menpiteitä ja joitakin koulutusaloja lakkautettiin, kun toimintaa tehostettiin. Tämä mahdollisti elinkeinoelä-
män kannalta tärkeimpien koulutusalojen edelleen kehittämisen. Tarkastelua jatketaan edelleen vuonna 
2020, kun arvioidaan kone- ja metallialan koulutuskokonaisuuta Pirkanmaan alueella.  
 
Vuoden 2018 alusta lähtien TAKKilla on ollut laajennettu oppisopimuskoulutuksen tehtävä järjestämisluvassa 
ja oppisopimuksen osuus TAKKin koulutuksista on kasvanut. Vuonna 2019 oppisopimuskoulutusta järjestet-
tiin 972 opiskelijavuotta, mikä oli 14 % budjetoitua enemmän. Edellisvuoteen verrattuna se nousi jopa 32 %. 
Vuosina 2017-2019 oppisopimuskoulutuksen osuus liikevaihdosta on kasvanut: 2017 se oli 12%, 2018 25,5 % 
ja 2019 29,7 %.  
 
TAKKin liikevaihto on laskenut vuoden 2014 jälkeen, nousten taas hieman vuonna 2019.  Vuosina 2016-2019 
TAKKin tulos on ollut hyvä, vuosina 2017 (1 429 800 euroa) ja 2019 (2 525 408 euroa) jopa poikkeuksellisen 
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hyvä. Säätiön tulos nousi vuonna 2019 208,8% edellisvuodesta. Tämä selittyy odotettua suuremmasta 
tulovirrasta ja erittäin kustannustehokkaasta koulutuksen järjestämisestä.  

 
 

Tärkeä seurattava ja raportoitava toiminnan mittari on opiskelijavuodet. Vuodelle 
2020 tavoitteena on yhteensä 2618 opiskelijavuotta. Tämän toteutumista seurataan 
systemaattisesti ja suhteessa budjetoituun määrään. TAKKin intranetissä on reaaliai-
kaisesti päivittyvä kertymä ja sitä voidaan seurata sekä koko organisaation tasolla että 
koulutusaloittain, toimialoittain, maksajaryhmittäin tai koulutuslajeittain (vasemmalla 
kuva intranetin reaaliaikaisesta raportoinnista). Vuonna 2019 TAKK toteutti 2589 opis-
kelijavuotta, joka oli 2,6 % budjetoitua enemmän ja 9,1% vuotta 2018 enemmän.  
 
 
 
 
 

Aiemmalla strategiakaudella yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi määriteltiin TAKKin oppimisympäristöt ja 
menetelmät ja niiden kehittäminen oli yksi keskeinen strategiakauden toimenpide tuolloin. Sitä jatketaan 
edelleen tällä strategiakaudella. Opiskelijapalautteiden perusteella tässä työssä on onnistuttu hyvin ja kor-
kein vastausvaihtoehto ”erinomaisesti” nousi kolmena vuotena peräkkäin (2016-2018) Opal-palautteissa ar-
vioitaessa, kuinka tilat, laitteet ym. ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia. Myös Amispalautteen perus-
teella opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä oppimisympäristöihin ja -välineisiin kahdella saatavilla olevalla rapor-
tointikaudella.  

 
 
Keskeinen koulutuksen onnistumista kuvaavaa mittari on opiskelijoiden työllistyminen ja sitä seurataan myös 
tuloskortilla. Vuosien 2018 ja 2019 Opal-palautteiden perustella TAKKK on pärjännyt tässä hyvin verrattuna 
koko maan ja Pirkanmaan työllistymistietoihin. Kummankin vuoden osata TAKKin osuus koulutuksen jälkeen 
työttömänä olevista on vertailuaineistoa alhaisempi. Huomionarvoista tämän mittarin osalta on kuitenkin se, 
että työllistyminen ei ole täysin koulutuksenjärjestäjästä kiinni vaan siihen vaikuttaa vahvasti myös yleinen 
työmarkkinatilanne sekä se, että tilanne kuvaa tilannetta välittömästi koulutuksen jälkeen.  
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Tarkasteltaessa Amispalautteen osalta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden pääasiallista toimintaa tutkin-
non suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa on valtaosa päätoimisia työllisiä, vuonna 2017 70,6 % ja 
vuonna 2018 76,1%.  

 
 
Pysyäkseen luotettavana kumppanina ja laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen tarjoajana, laadunhal-
linta ja jatkuva parantaminen on keskeistä TAKKin toiminnassa ja laatutyöllä onkin jo pitkät perinteet TAK-
Kissa. Karvi arvioi keväällä 2015, että TAKKilla on erittäin pitkäaikaista näyttöä laadunhallinnan systemaatti-
sesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta ja se integroituu kiinteästi toimintajärjestelmään kattaen 
koko TAKKin toiminnan. Karvin mukaan TAKKin laadunhallinta ylittää OKM:n kansallisesti asettaman laadun-
hallinnan tavoitetason, arviointialuetta 4,7 (opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut) lukuun ottamatta ja koko-
naisuutena laadunhallinta on Karvin kriteeristön ja arvioinnin perusteella kehittyvällä tasolla (oikeanpuolei-
nen kuva yläpuolella). Opiskelijoille tarjottavia tukipalveluita on kehitetty ja jo vuoden 2016 laatupalkintokil-
pailun palautteessa nostetaan yhdeksi TAKKin vahvuudeksi sen, että opiskelijoiden ohjaukseen on resursoitu 
ja opiskelijat kokevat saavansa riittävästi ohjausta opintopolun eri vaiheissa. Palauteraportin mukaan opiske-
lijoiden tukipalvelut ovat monipuoliset ja merkittävästi kattavammat kuin silloinen lainsäädäntö edellytti.  
 
Karvin arvion mukaan TAKKin toiminnan seuranta on hyvin monipuolista ja tuotettua tietoa myös hyödyn-
netään strategisten linjausten ja toiminnan tavoitteiden määrittämiseksi. Karvi nosti TAKKin vahvuudeksi 
myös sen, että TAKKin imago on hyvä ja TAKK on tunnettu laadukkaan aikuiskoulutuksen järjestäjänä ja luo-
tettavana kumppanina. TAKKin koulutustoiminnan ydinperiaate on työelämälähtöisyys ja tavoitteena on var-
mistaa, että työ- ja elinkeinoelämällä on riittävästi osaavaa työvoimaa.  
 
Laadukkaasta toiminnasta on osoituksena myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 TAKKille myön-
tämä ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemasta asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Palautteen 
mukaan TAKKin toiminta ja tulokset EFQM-mallin eri osa-alueilla osoittavat toiminnan tasalaatuisuuden. 
Vuonna 2018 TAKK sai Laatukeskuksen Recognised for Excellence -arvioinnissa yhteensä 450-499 pistettä. 
Pääarvioijan mukaan TAKK oli erittäin lähellä 500 pisteen rajaa, joka olisi mahdollistanut osallistumisen Suo-
men Laatuyhdistyksen laatupalkintokilpailuun. Pistemäärä kuitenkin oikeutti EFQM Recognised for Excel-
lence neljän tähden tunnustukseen. Tällä hetkellä TAKK on ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on voimassa 
oleva EFQM-tunnustus. Toiminnan tulosten osalta Laatukeskus nosti keskeisiksi vahvuuksiksi koulutustoimin-
nan reaaliaikaisen raportoinnin intrassa, taloudellisten tunnuslukujen systemaattisen seurannan sekä ym-
märryksen toimintaympäristön muutoksista keskeisiin mittareihin.  
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ERINOMAISUUTTA KOSKEVAT PERUSTELUT 
 

Erinomaisuutta koskevat perustelut: laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen ko-
konaislaatu 
TAKKissa halutaan kehittyä ja parantaa toimintaa kaiken aikaa ja laadunhallinnan ja 
oppivan organisaation edelleen kehittäminen oli TAKKin kehittämiskohteena koko 
edellisen strategiakauden vuosina 2016-2018. Tuona aikana TAKKissa toteutettiin 
kaksi ulkoista arviointia, joissa kummassakin TAKK menestyi erinomaisesti, josta ovat 
osoituksena opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 
vuonna 2016 sekä Laatukeskus Excellence Finlandin TAKKille myöntämä EFQM Re-
cognised for Excellence neljän tähden tunnustus vuonna 2018. TAKK on tällä hetkellä Suomessa ainoa oppilai-
tos, jolla on voimassa oleva EFQM -tunnustus. Myös Karvi arvioi jo vuonna 2015, että TAKKin laadunhallinta 
ylittää opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisesti asettaman laadunhallinnan tavoitetason yhtä arviointialu-
etta lukuun ottamatta: Tätäkin arviointialuetta on kuitenkin kehitetty ja jo vuotta myöhemmin laatupalkinto-
kilpailun toimikunta arvioi sen yhdeksi TAKKin vahvuuksista.  
 
TAKKissa laadukkaan toiminnan lähtökohta on vahva toimintaympäristön muutokset huomioiva strategiapro-
sessi, jonka teossa on mukana henkilöstö sekä tärkeimmät kumppanit, eli asiakkaat ja sidosryhmät. Näin voi-
daan varmistaa, että strategia perustuu koko TAKKin yhteiseen tavoitteeseen sekä asiakkaiden ja työelämän 
tarpeisiin. Tämän lisäksi keskeistä laadukkaassa toiminnassa on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö, 
hyvin hoidetut kiinteistöt työ- ja oppimisympäristöinä sekä toimivat tietojärjestelmät ja ohjelmat opetuskäy-
tössä sekä muissa toiminnoissa. Kaikkiin osa-alueisiin kuuluu jatkuvan parantamisen periaate ja pyrkimys ke-
hittää toimintatapoja aiempaa paremmaksi. Tämä tehdään yhdessä ja henkilöstöä monipuolisesti osallistaen. 
Myös palautteen kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan parantamisessa on keskeistä – koulutuksista kerät-
tävän palautteen lisäksi myös monissa muissa TAKKin toiminnoissa. Tärkeää on myös se, että kehittämiseen, 
kuten hanketyöhön kannustetaan sekä se, että henkilöstö on innokasta kehittämään ja kehittymään.  
 
Tavoitteena on toteuttaa jokainen TAKKin koulutus laadukkaasti. Pidemmän aikajänteen tavoitteeksi on kui-
tenkin asetettu se, että TAKKin laadunhallinta olisi edistyneellä tasolla, kun Karvi toteuttaa seuraavan amma-
tillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän arvioinnin vuonna 2021. Tähän tavoitteeseen pyritään syste-
maattisella ja toiminnan kokonaisvaltaisella laatutyöllä, mukaan lukien laatupalkintokilpailuun osallistuminen 
tarvittavine valmistelutöineen. TAKK toteuttaa myös uudistetun ammatillisen koulutuksen laatustrategian ta-
voitteita mm. Opetushallituksen Laatuvertaiset 2 -hankkeessa. TAKKissa on otettu käyttöön myös uusia laa-
dunhallinnan menetelmiä, kuten vertaisarvioinnit, joita on toteutettu sekä talon sisällä eri yksiköiden välillä, 
mutta myös muiden oppilaitosten kanssa. Vertaisarvioinnit on todettu erinomaiseksi tavaksi lisätä yhteistyötä 
laadunhallintatyössä sekä oppia muilta ja jakaa hyviä käytäntöjä. Tavoitteeseen pyrkimistä edistää myös se, 
että EFQM 2020-malli otetaan käyttöön heti, kun vuoden 2020 OKM:n laatupalkintokilpailu tulee päätökseen 
TAKKin osalta.  
 
Tärkeintä laadukkaassa toiminnassa ja tavoit-
teessa pyrkiä entistäkin parempaan toimintaan 
on se, että laatua tehdään TAKKissa jokaisen 
omassa työssä. Kukaan ei kuitenkaan tee sitä 
yksin vaan hyvässä yhteistyössä muiden TAKKi-
laisten sekä asiakkaidensa ja yhteistyökumppa-
neidensa kanssa luotettavan kumppanuuden 
periaatteeseen perustuen.  


