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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Lahden ammattikorkeakoulun auditoin-
nin. Perustuen kansainvälisen auditointiryhmän suositukseen ja auditointiraporttiin edellyttää 
korkeakoulujen arviointijaosto korkeakoululta uusinta-auditointia. Lahden ammattikorkeakoulun 
laatujärjestelmä ei täytä korkeakoulujen laadunhallinnalle asetettuja kansallisia kriteereitä eikä 
sen näin ollen voida sanoa vastaavan eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita 
ja suosituksia.

Auditoinnin kohteena oli Lahden ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on 
kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulun valitsema vapaa-
valintainen auditointikohde oli opiskelijayrittäjyys.

Laatujärjestelmän vahvuuksia ovat erityisesti:

 ▪ Ihmisten innostuneisuus ja sitoutuneisuus tehdä välittömiä parannuksia toimintaan on 
vahvaa kaikilla organisaation tasoilla. Tämä luo jämäkän perustan tulevalle kehitystyölle.

 ▪ Vankka tiedon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuva laatukulttuuri on kehittynyt ja 
parantunut selvästi edellisen auditoinnin jälkeen.

 ▪ Opiskelijoiden ja opettajien välinen suhde vaikuttaa läheiseltä, avoimelta ja toimivalta, 
mikä heijastelee organisaation ydinarvoa ”Me ollaan laaduntekijöitä kaikki, ihan jokainen”. 
LAMKin opiskeluilmapiiri on rento ja myönteinen.
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Lahden ammattikorkeakoululle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

 ▪ Laatujärjestelmään liittyvät roolit ja vastuut ovat osin monimutkaisia ja vaativat selkiyt-
tämistä. Esimerkiksi TKI-toimintojen laadunhallinnasta päättää viisi erilaista toimijaa. 
Ongelmat ja haasteet, joita käytännön tasolla (esimerkiksi opettajan ja opiskelijan välisessä 
vuorovaikutuksessa) kohdataan, tulisi saada kirjattua järjestelmällisemmin talteen, jotta 
toiminnoista syntyisi kattava operationaalisen tason kokonaiskuva.

 ▪ Laadunhallintajärjestelmän tuottaman informaation määrä vaikeuttaa tiedon analysointia. 
Systemaattisia tiedonkeruun ja hyödyntämisen tapoja tulee kehittää edelleen. Laatuasiat 
ovat hyvin esillä, mutta ne eivät ole ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkökulmasta 
välttämättä helposti saatavilla tai sisällöltään tarkoituksenmukaisia.

 ▪ Koulutusohjelmatasolla laatujärjestelmää hyödynnetään vaihtelevasti tai vain osittain, 
jonka vuoksi osassa ohjelmia on nähtävissä pitempään jatkuneita ongelmia. Niiden laa-
tujärjestelmän konkreettisten osien kehittäminen, joita yksiköiden sisäisen toiminnan 
tasolla hyödynnetään, vahvistaisi henkilökunnan ja opiskelijoiden osallisuutta järjestelmän 
kokonaisuudessa.

Uusinta-auditoinnissa tullaan keskittymään siihen, miten laatujärjestelmä kytkeytyy strategiseen 
johtamiseen painottaen sen toimivuutta eri organisaation tasoilla. Lisäksi uusinta-auditoinnissa 
tarkastellaan laatujärjestelmän kokonaisuutta. 
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