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Mihin auditointiryhmät ovat 
kiinnittäneet huomiota? 1/3

Laadunvarmistuspolitiikka

• Laadunhallintaan liittyvä vastuunjako on toimivaa koko 

korkeakoulun tasolla ja pääosin myös eri yksiköissä.

• Korkeakoulun laatujärjestelmän perustana on Demingin

jatkuvan parantamisen PDCA-sykli.

• Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa voitaisiin viestiä 

kohdennetummin, huomioiden eri käyttäjäryhmien tarpeet.
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Mihin auditointiryhmät ovat 
kiinnittäneet huomiota? 2/3

Ohjelmien suunnittelu ja hyväksyminen sekä jatkuva seuranta

• While the working life orientation of the curricula is functioning well, the process 

of assuring academic quality in curricula should be addressed. When a new 

curriculum is created, there is a high level of trust in teachers’ expertise but no 

general procedure for getting peer feedback on the content and quality of the 

curriculum from outside of HEI.

• It is not clear whether the process of approval for new degree programmes

process is informed by annual reporting. The HEI should articulate the point at 

which a programme has changed so much that it should be formally approved 

for delivery by the HEI. 

• The quality of the curriculum is largely measured on the basis of student 

feedback systems.

• Periodic self-evaluation of the quality of degree programmes would allow the 

HEI to assure itself that its programmes remain fit for purpose. 
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Mihin auditointiryhmät ovat 
kiinnittäneet huomiota? 3/3

Opiskelijakeskeinen opetus, oppiminen ja arviointi 

• Tutkinto-ohjelman kehittämisessä on kiinnitetty huomiota opiskelijaa 

aktivoiviin opetustilanteisiin ja erilaisiin opetusmenetelmiin. Myös 

arviointimenetelmiä on monipuolistettu.

• Kehittämiskohteita ovat palautetiedon hyödyntäminen, vastapalautteen 

antaminen opiskelijoille, vaihtoehtoisten suoritustapojen tarjoaminen sekä 

valmistuneiden työllistymisen tukeminen ja seuranta.

Opetushenkilöstö

• The team recommends HEI to adopt a more systematic approach to the 

enhancement of pedagogic competence of teaching staff: setting targets for 

the percentage of teachers who have attended pedagogic training; providing 

training throughout a teaching career; and arranging opportunities for co-

learning of teachers e.g. in the form of peer-review of teaching.
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Työpajatyöskentely klo 13.45-15.45
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Kolme tilaa 1. kerroksessa

Pääsali: Lindholm-Zitting

Peilisali: Aakkula-Isola

Börs: Janatuinen-Levander

Työpajojen vetäjät

Pääsali: Matti Kajaste, Karvi

Peilisali: Touko Apajalahti, Karvi

Börs: Tuula Pirinen, Karvi

Kahvit tarjolla työskelelyn lomassa 

Linnanpihalla  

Yhteinen purku tässä tilassa klo 15.45-16.15  

kolme raportoijaa

Laatupäällikkö Sirpa Suntioinen, UEF

Vararehtori Päivi Karttunen, TAMK

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen, 

Lapin amk



Hyvää työpajatyöskentelyä!
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Nähdään tässä tilassa klo 15.45


