
3

tiiVistElMÄ 

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Julkaisun nimi
Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi 2015 

Tekijät
Alan Davidson, Pekka Auvinen, Nina K. Hietakangas, Arie van Scheepen, Roswitha 
Wiedenhofer, Sirpa Moitus  & Mirella Nordblad

Tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Vaasan ammattikorkeakoulun 
auditoinnin ja antanut ammattikorkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi 
vuotta 20.3.2015 alkaen. Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää kor-
keakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia 
korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Auditoinnin kohteena oli Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä, jonka am-
mattikorkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. 
Ammattikorkeakoulun valitsema vapaavalintainen auditointikohde oli työelämän 
integroituminen koulutukseen. Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:

1. Vaasan ammattikorkeakoulun viimeisin strategiaprosessi perustui laajaan kansal-
lisen ja paikallisen toimintaympäristön analyysiin sisältäen alueelliset tarpeet sekä 
yhteistyö- ja synergiamahdollisuudet alueella toimivien muiden korkeakoulujen 
kanssa. Tuloksena olivat hyvin selkeästi määritellyt strategiset tavoitteet. Strate-
gian toteutusta edistää ammattikorkeakoulun organisaatiorakenne ja laatutyötä 
tukevat viisi strategiaohjelmaa. 

2. Ammattikorkeakoululla on yksi yhtenäinen toimintajärjestelmä, joka kytkee 
tehokkaasti toisiinsa strategisen ja operationaalisen johtamisen sekä laadun-
hallinnan. Tämä järjestelmä hyödyntää toimivia tulosmittareita edistäen siten 
vahvaa tulostavoitteista laadun johtamisen kulttuuria.
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3. Ammattikorkeakoulu toteuttaa monipuolisesti sisäisiä arviointiprosesseja, kuten 
yksiköiden vuosikatselmointeja ja sisäisiä auditointeja. Laadunhallinnan eri työka-
luja käyttävät niin johto, henkilökunta, opiskelijat kuin ulkoiset sidosryhmätkin, 
mikä edistää yhteisöllistä oppimista ja jatkuvaa kehittämistä. 

Vaasan ammattikorkeakoululle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

1. Vaasan ammattikorkeakoulun tulisi arvioida ja uudistaa pedagoginen ohjelmansa, 
jotta se voisi paremmin ohjata pedagogisen johtajuuden ja opettajien osaami-
sen kehittämistä. Ohjelman tulisi entistä vahvemmin tukea osaamislähtöisten 
opetussuunnitelmien sekä opiskelijakeskeisten ja opiskelijan työllistettävyyttä 
tukevien opetus- ja arviointimenetelmien kehittämistä. Ohjelman toimeenpanon 
tulisi tavoittaa koko henkilökunta, ei vain asiasta innostuneet.

2. Ammattikorkeakoulun tulisi yksinkertaistaa opiskelijoiden palautejärjestelmiä, 
tukea opiskelijoita valittujen palautejärjestelmien käytössä, tehostaa kerätyn 
palautteen käsittelyä sekä raportoida opiskelijoille heidän palautteensa hyödyn-
tämisestä kehittämistyössä.

3. Edistääkseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulosjohtamista ammat-
tikorkeakoulun tulisi arvioida uudelleen TKI-toiminnan käsitteellinen viitekehys 
ja toimintatavat, kuten TKI-projektien valintamenettely suhteessa ammattikor-
keakoulun painopisteisiin sekä TKI-työn mittarit ja niille asetetut tavoitetasot. 
Laadunhallinnan menetelmiä, palautteen keruuta ja sen hyödyntämistä tulisi 
parantaa kaikilla TKI-toiminnan osa-alueilla (mukaan lukien Muotoilukeskus 
MUOVA).
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