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Laatujärjestelmä

– Oamkissa laatujärjestelmä koostuu strategiasta, resursseista ja 

prosesseista

– Strategia hyväksytty 3.9.2013, tarkennettu 2015

– Resursseja ovat mm. tietojärjestelmät ja tietokannat, mutta olennaisin 

laadun tekijä on korkeakouluyhteisö

– Prosessit jakautuvat koulutuksen, palveluiden ja toiminnanohjauksen 

alle.
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Visio 2020 – Osaamisella hyvinvointiin
OAMK, PARASTA AMMATTIKORKEAKOULUOSAAMISTA POHJOISEN HYVÄKSI

TULEVAISUUDEN 

TERVEYS JA 

HYVINVOINTI

ENERGIA, 

LUONNONVARAT 

JA YMPÄRISTÖ

INNOVATIIVISET 

TUOTTEET JA 

PALVELUT

ÄLYKÄS 

OPPIMINEN

YRITTÄJYYS 

JA UUSI LIIKE-

TOIMINTA

ASIAKASLÄHTÖISYYS

ASIANTUNTIJUUS

TULOKSELLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

PAINOALAT YHTEISET TEEMAT

ONNISTUMISEN AVAINTEKIJÄT

Osaamisen 

tunnistaminen ja 

kehittäminen

Opiskelijoiden tarpeisiin 

vastaaminen

Johtaminen ja esimiestoiminta

Alueen tarpeisiin 

kohdentuva koulutus

Talous

Tuloksellisuus, 

tehokkuus ja laatu

Kumppanit ja verkostot

Hyvinvoiva 

korkeakouluyhteisö

OAMKIN TEHTÄVÄ

ASIANTUNTEVA HENKILÖSTÖ :: LAADUKKAAT OPISKELIJAT :: INNOVAATIOKESKITTYMÄ :: KORKEAKOULUVERKOSTO

Toiminnan perusta

Oamk palvelee alueen työ- ja elinkeinoelämän 

sekä kulttuurin tarpeita.

Oamk vastaa Pohjois-Suomen ammattikorkea-

koulutuksen monimuotoisuudesta.



Uudistuksia auditoinnin jälkeen

• Laatujärjestelmää kevennetty ja dokumentointia selkeytetty 

• Laatuympyrä (PDCA-sykli) uudistettu, jotta kehittäminen saadaan 

paremmin esiin (suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen)

• Palvelujen rajapinnat ja toiminnan yhtenäistäminen tarkasteltu 

organisaatiouudistuksen yhteydessä; yksikkörakenne purettu

• Organisaatiouudistuksen myötä fokus kohdentuu aiempaa 

paremmin ammattikorkeakoulun ydintoimintoihin

• Seurantatiedot lähes kokonaisuudessaan reaaliaikaisia

• Peppi-tietojärjestelmä on tulossa käyttöön: mm. esimiestyön, 

työaikasuunnitelmien ja opiskelijoiden työjärjestyksien 

yhtenäistäminen
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YHTEISKUNNALLINEN 

VUOROVAIKUTUS:

Oamkin ensimmäinen 

aluevastuuraportti 2015





KOULUTUS:

sisäinen auditointi osallistaa,

kehittää laatujärjestelmää ja 

levittää hyviä käytänteitä





Tietotuotanto ja prosessien seuranta

• Oamkissa seurataan opintojen etenemistä ja tutkintoja Oamkin intrassa 
(Heimo) olevan opintojen etenemisen työkalun kautta

• Työkalu huomioi VIRTA-viranomaistiedonkeruun tiedonlaadun vaatimukset 
ja päivittyy vrk:n viiveellä Oamkin tietovarastosta

• Seurannassa:

• Tutkinnot

• Opintojen eteneminen 55 op suorittaneet

• Opintopisteet koulutusala-, tutkinto-ohjelma-, ryhmä- ja henkilötasoilla

• Opinnoissa viivästyneet

• Keskeyttäneet

• Valmistumisvaiheen työllistyminen

• Opiskelija- ja henkilöstövaihto

• Ulkopuolista tk-rahoitusta seurataan kuukausittain
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Kehittäminen jatkuu

Uusi strategia 2016

Prosessien

uudistaminen

Sisäiset auditoinnit 2016 ja 2017

Heimo- ja Oiva-

intranetien

kehittäminen

Laatukäsikirjasta

Oamkin tapa toimia

Palautejärjestelmä kulkee

irrallisista kyselyistä systemaattisuuteen

Sidosryhmäyhteistyösuunnitelman uudistaminen 

tuo toimintatavat näkyväksi 

Työyhteisöviestinnän suunnitelma

kehittää oamkilaista laatukulttuuria

Osastojen, palveluyksiköiden

ja tutkinto-ohjelmien

itsearvioinnit




