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Kuopion laatupolku – Esityksen aiheet

• Laatu Kuopion kaupungilla
• Kuopion laatupolku tähän päivään 
• Kuopion menetelmiä ja työkaluja

– CAF-itsearviointi
– Toimintakäsikirjat
– Prosessityön menetelmät
– CAFin ulkoinen arviointi
– Erinomaisuuden tunnuspiirteiden toteutuminen
– Kokonaisarkkitehtuurityön työväline

• Kuopion laatupolun lähitulevaisuus
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Kuopion laatupolku – Laatu Kuopion kaupungilla

• Asiakas kokee palvelun ja oman 
osuutensa hänelle tuotetussa palvelussa 
luvatun mukaiseksi.

• Palvelu täyttää sovitunlaiset vaatimukset.

• Palvelun tuottavaa prosessia toteutetaan 
sovitunlaisesti.

Jatkuvan parantamisen periaatteella
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Kuopion laatupolku – tähän päivään 1/2

• 1990-luvun lopulla tekninen toimi aloitti laatu- ja prosessityön
• 2004 prosessien mallennukseen työkaluksi QPR ProcessGuide
• 2007 Kuopion kaupungin laatupolitiikka
• 2007-2009 Hyvän toiminnan käsikirja
• 2007-2009 prosessityö vahvasti mukana palvelualueuudistuksessa
• 2011 Kaupunginjohtajan johtoryhmän päätös CAFin käyttöönotosta
• 2012 CAF-mallin käyttöönotto
• 2013 Toimintakäsikirjojen käyttöönotto
• 2016 Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnon ja Kaupungin 

laatupalkinnon lanseeraukset
• 2017 CAFin ulkoinen arviointi
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Kuopion laatupolku – tähän päivään 2/2

• 2017 CAF-itsearviointiväittämien päivittäminen
• 2017 Ensimmäinen CAFin ulkoinen arviointi Suomessa Kuopion 

kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella
– onnistumisen edellytyksenä johdon linjaus mukaan lähdöstä
– toi mukanaan hyviä parannuksia kaupungin CAF-itsearviointiprosessiin

• 2018 Uuden kokonaisarkkitehtuurityövälineen pilotointi käynnissä
– QPR Enterprise Architect > Arterin ARC
– Tukee kokonaisarkkitehtuurin eri kerroksia, visuaalinen
– Tietohallintolähtöisesti startattu, johdon ymmärryttäminen ja 

sitouttaminen käyttöönottoon varmistettava
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Kuopion laatupolku – CAF-itsearviointi 1/2

• CAF on Euroopan julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu 
kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (TQM) työväline.

• CAF on viitekehys, joka on sovellettavissa arvioinnin kohteen 
mukaan, huomioiden esim. painotukset.

• CAF on itsearviointimalli, jossa on kuvattu erinomaisen 
organisaation tunnuspiirteet, mutta ne eivät aseta 
standardeja.

• CAF-itsearvioinnissa arvioidaan omaa toimintaa ja oman toiminnan 
tuloksia. 

• Arviointien tavoitteena on luoda askelmerkkejä kohti 
erinomaisen organisaation tunnuspiirteitä. 

• Suomen kontaktipisteenä toimii Valtiokonttori ja malli on maksuton.
• Verkostona Kansallinen arviointi- ja laatuverkosto
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Kuopion laatupolku – CAF-itsearviointi 2/2

• Kuopiossa CAF-itsearviointi tehdään vuosikellon mukaisesti helmi-
toukokuussa, kun edellisen vuoden tulokset on käytettävissä ja kun 
seuraavan vuoden talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan voidaan vielä 
vaikuttaa.

• Kuopiossa CAF-itsearviointi tehdään kaikilla organisaation tasoilla
– työyksiköt, johtoryhmät ja kaikki työntekijät osallistuvat arviointiin
– onnistumisen edellytyksenä johdon ja esimiesten asenne, tuki ja esimerkki

• CAF-itsearvioinnissa sovittujen kehittämistoimenpiteiden 
toteuttamisessa ja vaikuttavuuden varmistamisessa johdon rooli: 
tärkeä: 

– Ylin johto: strategian mukaisuus, vaikutusmittarit
– Keskijohto (prosessien omistajat): tavoitteet, resurssit, tulosmittarit
– Esimiehet (työnjohto): toimenpiteet, tuotosmittarit
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Kuopion laatupolku – Toimintakäsikirjat
• Sähköinen toimintakäsikirjakokonaisuus (wiki) 

- Kaikki kootusti yhdessä paikassa, näkyvästi, avoimesti,  kommentoitavissa
- Toimii työskentelyn, perehdyttämisen, arvioinnin tukena (näytöt)
- Hierarkkinen rakenne – tieto vain kertaalleen – ylläpito vain 

yhdessä paikassa!
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Kuopion laatupolku – Prosessin itsearviointi Nosto!
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Kuopion laatupolku – CAFin ulkoinen arviointi

• CAFin ulkoinen arviointi on luonteva jatkumo CAF-itsearvioinnille
• Ulkoinen arviointimateriaali saadaan suoraan hyvin suunnitellusta 

ja toteutetusta CAF-itsearvioinnista ja kehittämissuunnitelmasta 
sekä kokonaisvaltaisesta laadunhallinnan kypsyystilan arvioinnista. 

• Lisänä käytännön järjestelyt liittyen arviointikäyntiin, haastatteluihin 
ja materiaalien toimitukseen.

• Saadaan arvokasta ulkopuolista näkemystä!
• Kuopiossa avasi ”jumittuneita lukkoja” liittyen mm. arviointitietojen 

avoimuuteen, vertaisarviointiin ja –oppimiseen sekä CAF-mallin 
soveltamiseen. Lisäksi tehtiin Johdon katselmointi -työpohja, jossa 
CAF-itsearvioinnin tuloksia analysoidaan suhteessa strategiaan.
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Kuopion laatupolku – Ulkoisen arvioinnin vaikutus

Nosto!
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Kuopion laatupolku – Verraton CAF-käyttäjä

Kuopion kaupungin laatupalkinnon vastaanottivat 17.11.2017 Kuopion perustamispäivänä kaupunkisuunnittelujohtaja 
Juha Romppanen, kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, apulaiskunnossapitopäällikkö, laatuvastaava Hannele Kauppinen, 
ympäristöjohtaja Tanja Leppänen, henkilöstön edustajana kunnossapidon suunnittelija Matti Sutinen, henkilöstö- ja 
talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja vs. kaupunginjohtaja, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

Nosto!
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Kuopion laatupolku - Lähitulevaisuus

• 2019 Operatiivisen arvioinnin rinnalle strategista arviointia
– Johtoryhmät: Erinomaisuuden tunnuspiirteiden toteutuminen

• 2019 Rinnalle kevyempien, osallistavia menetelmiä ja työvälineitä 
– Prosessinomistajat: prosessin itsearviointi, palvelumuotoilu

• 2019 CAFin sisäisen arvioinnin käytön laajentaminen
– Prosessinomistajat: Ristiin arviointia

• 2019 CAFin ulkoisen arvioinnin käytön laajentaminen
– Työyksiköt valmiuksien mukaan, alustavasti kevät 2019 

Sairaalapalvelut

• 2019 Kokonaisarkkitehtuurityövälineen ARCin käyttöönotto
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Kuopion laatupolku – Kohti kokonaisvaltaista arviointia

Operatiivinen arviointi

Strateginen arviointi
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Kuopion laatupolku – Erinomaisuuden tunnuspiirteet

Laadunhallinnan kokonaisvaltaisen kypsyyden (TQM) arviointi
• Kuopiossa uutena TQM-pikatesti johdolle 
• Arviointi tehdään erinomaisen toiminnan tunnusmerkkejä vasten.
• Arviointia voi käyttää alustuksena laatutyöhön ja/tai nykytilan 

itsearviointina isommissa kokonaisuuksissa esim. palvelualueen 
johtoryhmissä tai lautakunnissa.

• Arviointi antaa myös valmiuksia CAFin ulkoiseen arviointiin, johon 
laadunhallinnan kokonaisvaltaisen kypsyyden arviointi sisältyy 
CAF-itsearviointiraportin, kehittämissuunnitelman ja –
toteumaraportoinnin lisäksi.

• https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3407/lomake.html
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Kuopion laatupolku – Kokonaisarkkitehtuuri (KA)

• KA-työvälineenä Arterin ARC-ohjelma, jossa pohjalla JHS 179 viitekehys
• Visuaalisuus mm. yhteyskaaviot – dynaaminen asioiden yhteyksien 

esittäminen visuaalisesti ja blueprintit
– Strategiset/tarkennetut tavoitteet, kehitysvaatimukset/-tavoitteet, vaadittavat 

kyvykkyydet
– Ohjelmat, kehitysprojektit, kehittyvät prosessit, toteutuvat kehitysvaatimukset
– Palvelut, prosessit, tietojärjestelmät
– Tietojärjestelmät, teknologiat, tietoliikenne, laitteet, lisenssit
– Johdon vastuut (omistajuudet)

• sekä Johdon näkymät
– Toiminnallisen kokonaisuuden hallinta, päätöksenteon tuki esim. riippuvuudet, 

elinkaari, kriittisyys

• Portfoliot, Tietosuojan hallinta, Palvelumuotoilun tuki jne.
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ARC-pilottiin syötetyt hallintojohtajan omistamat tietojärjestelmät, prosessit, 
tietovarannot, kehityshankkeet ja ohjelmat.

Kuopion laatupolku – Yhteyskaaviot
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Kuopion laatupolku – Blueprintit
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Kiitos!

Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston 
seminaarin 13.12.2017 materiaalit:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapa
lvelut/yhdistetaan-voimia-rikotaan-
siiloja

Pajula Ulkoinen arviointi –esitys: 
CAFin ulkoisen arvioinnin kokemukset 
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön 
palvelualueella


