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laadunhallinta 2. 
kierroksen 
auditoinneissa



Itsearviointi

• Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen 

näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja 

niiden määrittelyn sekä oppimistavoitteita tukevan 

oppimisen arvioinnin laadukkuus varmistetaan

• Ja miten eri henkilöstöryhmät, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät 
osallistuvat koulutuksen suunnitteluun liittyvään laatutyöhön
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Auditointi

• Auditointikriteeristössä arvioidaan oppimistavoitteiden ja 

niiden määrittelyn laadunhallinnan menettelytapojen 

toimivuutta ja sitä, kuinka hyvin ne tukevat kokonaisuuden 

suunnittelua sekä kuinka systemaattisia ja vakiintuneita 

menettelytavat ovat

• Lisäksi tarkastellaan eri henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja 
ulkoisten sidosryhmien osallistumista laatutyöhön ja näyttöjä 
laatutyön vaikuttavuudesta
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Havaintoja auditointiraporteista: 
osaamistavoitteiden määrittely

• ”Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu EQF ja 

Arenen suositukset”

• ”Osaamistavoitteiden määrittelyä ohjaa EU-direktiivi”

• ”Osaamistavoitteet liittyvät yksikön strategisiin tavoitteisiin”

• ”Korkeakoulun yleisten osaamistavoitteiden lisäksi OPSia

kehitetään hyödyntäen ennakointimenetelmiä”

• ”Yritysten osaamistarpeiden entistä tarkempi kartoitus 

tärkeää osaamisperustaiselle opetussuunnitelmalle”
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Havaintoja auditointiraporteista: 
osaamistavoitteiden määrittely

• ”Opettajilla on päävastuu oppimistavoitteiden 

asettamisesta, mutta myös opiskelijoiden ääntä 

kuunnellaan” 

• ”Sidosryhmien osallistuminen näyttää olevan satunnaista”

• ”Opiskelijat pääsevät yhteistoiminnallisesti asettamaan 

oppimistavoitteita”

• ”Koulutusohjelman johtaja vastaa pedagogiikasta ja 

hyväksyy ohjelman osaamistavoitteet”

• ”Osaamistavoitteiden kuvausta on kehitetty 

opiskelijapalautteen perusteella”

• ”Perustutkintoihin liittyvät osaamistavoitteet on kuvattu 

yksityiskohtaisesti ja kattavasti”
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Havaintoja auditointiraporteista: 
osaamisen arviointi

• ”Osaamisen arviointi perustuu selkeästi määriteltyihin 

kriteereihin”

• ”Opintojaksojen arviointimenetelmät on laadittu perustuen 

osaamistavoitteisiin”

• ”Opetusmenetelmien monipuolisuus tukee 

osaamistavoitteiden saavuttamista”

• ”Välipalaute tuottaa tietoa osaamistavoitteiden 

saavuttamisesta jo opintojakson aikana”

• ”Osaamisperustaisuus ja osaamisen arviointi eivät ole 

henkilöstölle kaikilta osin selkiytyneet”

• ”Osaamistavoitteiden saavuttamisen seurannan 

indikaattoreita tulisi kehittää”
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Havaintoja auditointiraporteista: 
osaamisen arviointi

• ”Laatujärjestelmä ei tuota riittävästi tietoa siitä, käytetäänkö 

arvioinnissa osaamistavoitteiden kanssa linjassa olevia 

arviointimenetelmiä”

• ”Jatkotutkinnon suorittanut vastaa kyselyyn, jossa 

pyydetään palautetta osaamistason saavuttamisesta”

• ”Ydinainesanalyysit tukevat oppimistavoitteiden 

saavuttamisen seurantaa”

• ”Kurssien laadunhallintaryhmät arvioivat 

osaamistavoitteiden saavuttamista”

• ”Arviointi tulisi suunnitella kokonaisuutena pohjautuen 

ohjelman osaamistavoitteisiin ja profiiliin”
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Havaintoja auditointiraporteista:
benchmarking ja OPS-työ

• ”Järjestelmällinen ohjelmatason benchmarking ja kurssien 

vertaisarviointi harkitsemisen arvoisia käytäntöjä”

• ”Kansainväliset akkreditoinnit koettiin tärkeänä 

benchmarking-työkaluna”

• ”Benchmarking tulisi ymmärtää järjestelmällisenä vertailuna 

valittujen vertaiskorkeakoulujen tai –ohjelmien kanssa, 

jonka tarkoituksena on parhaiden käytänteiden löytäminen 

kyseisellä oppialalla”

• ”Benchmarkingilla varmistetaan opetuksen sisältöjen ja 

menetelmien kansainvälinen taso”

• ”KV-benchmarking helpottaa opetussuunnitelman 

kehittämistä”
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Havaintoja auditointiraporteista:
benchmarking ja OPS-työ

• ”Vaikka benchmarkingia suoritetaan, ei se ole osa 

korkeakoulun PDCA-sykliä”

• ”Ilman järjestelmällistä benchmarkingia ei korkeakoulun ole 

mahdollista tietää tasoaan suhteessa toisiin 

korkeakouluihin, varsinkaan kansainvälisesti”

• ”Korkeakoulun tulisi miettiä, miten pedagogiikkaa voisi 

benchmarkata ja miten benchmarking integroitaisiin 

laatujärjestelmään”

• ”Korkeakoulun tulisi harkita kansainvälisten 

vertaisarvioitsijoiden tai neuvottelukuntien sisällyttämistä 

opetuksen suunnitteluprosessiin”

• ”Ohjelma benchmarkaa itseään säännöllisesti korkeakoulun 

sisällä, Suomessa ja kansainvälisesti”
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Yhteenveto

• Auditoinneissa tarkasteltu erityisesti osaamistavoitteiden 

määrittelyä, eri sidosryhmien osallistumista määrittelyyn ja 

käytettyjen opetus- ja arviointimenetelmien suhdetta 

osaamistavoitteisiin

• Palaute pääosin positiivista

• Kehittämistarpeita erityisesti liittyen osaamistavoitteiden 

saavuttamisen seurantaan yksittäistä opintojaksoa ja 

opiskelijaa yleisemmällä tasolla

• Benchmarkingille nähdään tarve kansainvälisen tason 

saavuttamiseksi/ylläpitämiseksi, ja monesti suositellaan, 

että siitä tehtäisiin säännöllinen osa laatujärjestelmää
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