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 arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen 
periaatteita.

 arvioida, tuottaako laatujärjestelmä toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta 
tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin. 

 rohkaista korkeakouluja luomaan menettelyitä, joilla ne tukevat kansainvälisyyttä, 
innovaatiotoimintaa, kannustavat kokeiluihin ja luovat edellytyksiä luovaan 
ilmapiiriin.

 tuottaa tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä kumuloituvasti lisäten 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.



Auditointikohteet uudessa mallissa 
1 Osaamista luova korkeakoulu 

1.1 Opiskelijakeskeisen tutkimukseen perustavan koulutuksen suunnittelu 

1.2 Koulutuksen toteutus: opiskelijoiden osaamisen kehittyminen ja tukipalvelut

1.3 Koulutuksen kehittäminen

1.4  Esimerkkejä uudistumiseen johtaneista kehittämistoimista

2 Vaikuttava korkeakoulu

2.1 Tutkimuksen/taiteellisen toiminnan ja koulutuksen vaikuttavuus

2.2 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen suunnittelu ja seuranta 

2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

2.4 Esimerkkejä uudistumiseen johtaneista kehittämistoimista
3 Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

3.1 Laatujärjestelmän toimivuus

3.2 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

3.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen

3.4 Esimerkkejä uudistumiseen johtaneista kehittämistoimista

4 Vapaavalintainen auditointikohde

27.10.2016
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Auditointikohteessa 
1 Osaamista luova korkeakoulu

tarkastellaan opiskelijakeskeistä ja tutkimukseen 
perustuvaa koulutusta, sen suunnittelua, toteutusta ja 
kehittämistä. Korkeakoululla on esimerkkejä palautetietoon 
perustuvien kehittämistoimien vaikuttavuudesta.

27.10.2016

4



Auditointikohteessa
2 Vaikuttava korkeakoulu

tarkastellaan niitä laadunhallinnan menettelytapoja, jotka 
edistävät tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan sekä 
koulutuksen vaikuttavuutta, vuorovaikutusta eri 
sidosryhmien kanssa sekä luovuutta edistävää 
toimintakulttuuria. Korkeakoululla on esittää konkreettisia 
esimerkkejä korkeakoulun vaikuttavuudesta suhteessa 
toimintaympäristöönsä.
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Auditointikohteessa 
3 Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

tarkastellaan laatujärjestelmän toimivuutta ja sen 
hyödyntämistä strategisessa johtamisessa sekä 
henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

27.10.2016
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Auditointikohteessa 
4 Vapaavalintainen auditointikohde

tarkastellaan korkeakoulun oman profiilin 
kannalta keskeistä toimintoa, jota se haluaa 
erityisesti kehittää. 

27.10.2016
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Sähköinen 
auditointiraportti
Touko Apajalahti

Matti Kajaste



Nykymallin ongelmat

• Auditointiraporttien hyödyntäminen vaikeaa. Joko monta 

pdf-tiedostoa tai monta fyysistä kirjaa vierekkäin

• Hyvät käytänteet eivät leviä riittävän hyvin

• Auditointiraporteissa ei kuulu riittävästi korkeakoulujen oma 

ääni, vaikka itsearviointivaihe koetaan hyödyllisimmäksi

27.10.2016
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Nykymallin ongelmat

• Raportin laatimisprosessia hidastavat taitto- ja painovaiheet

• Raportin kirjoittaminen nykymitassaan aikaa vievää.

• Prosessissa manuaalista työtä, josta osan voisi digitalisoida

27.10.2016
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Tavoitteena verkossa toimiva auditointialusta

• Kokonaan sähköinen raportti, joka rakentuu korkeakoulun itsearvioinnista 

auditointiryhmän raportiksi

• Korkeakoulu laatii itsearvioinnin verkossa olevalle alustalle vastaamalla ohjeistuksen 
mukaisiin kysymyksiin

• Ryhmän valmistautuminen: havainnot & kysymykset

• Raporttitekstin tuottaminen, ryhmän sisäinen kommentointi ja korkeakoulun faktatarkistus 
myös alustan kautta

• Kategoriat, teemat ja avainsanat mahdollistavat helpon selailun ja tukeva analyysien tekoa

27.10.2016
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Julkinen itsearviointi toisi korkeakoulun äänen esiin

• Raportin luvut koostuisivat itsearvioinnista ja sen perään tulevasta 

auditointiryhmän arviosta

• Auditointiryhmän ei tarvitse toistaa itsearviointiraportin kuvailevia tekstejä

• Lisäisi avoimuutta ja tukisi hyvien käytänteiden levittämistä

27.10.2016
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Miltä raportti näyttäisi 
käytännössä?



Millä tavoin arvioitte ja kehitätte laatutyötä? Miten opiskelijat, 

henkilöstö ja muut sidosryhmät ovat mukana kehittämisessä?

Kuinka hyvin menettelytavat toimivat? Mitä vahvuuksia teillä 

on? Mitkä ovat tämänhetkiset kehittämisen paikat?

Itsearviointi 

vastaamalla 

verkkosivuilla 

oleviin 

kysymyksiin, 

jotka 

pohjautuvat 

auditointikri-

teeristöön

0 merkkiä / 9000 käytetty

0 merkkiä / 9000 käytetty

Laatutyön vaikuttavuutta ja tehokkuutta seurataan ensisijaisesti reaaliaikaisen tyytyväisyysmittarin 

avulla. Jokainen opiskelija tai henkilökunnan jäsen voi mobiilisovelluksen kautta ilmoittaa 

tyytymättömyydestä systeemiin, jonka jälkeen asia nousee laatuvastaavan työtehtäviin selvitettäväksi. 

45

Itsearviointi



Itsearviointi 

automaattisesti 

raporttipohjaan, jolloin 

samaa ei tarvitse 

kuvata

Millä tavoin korkeakoulu arvioi ja kehittää laatutyötä? Miten opiskelijat, 

henkilöstö ja muut sidosryhmät ovat mukana kehittämisessä?

Laatutyön vaikuttavuutta ja tehokkuutta seurataan ensisijaisesti reaaliaikaisen 

tyytyväisyysmittarin avulla. Jokainen opiskelija tai henkilökunnan jäsen voi mobiilisovelluksen 

kautta ilmoittaa tyytymättömyydestä systeemiin, jonka jälkeen asia nousee laatuvastaavan 

työtehtäviin selvitettäväksi. 

Korkeakoulun itsearviointi

Tyytyväisyysmittarinhyvä käytänne käyttö on vakiintunut ja on sinänsä toimiva tapa nostaa esiin 

akuutteja ongelmia. Korkeakoululla olisi kuitenkin hyvä olla tapoja arvioida laatutyötä myös 

kokonaisuutena, suhteessa strategisiin tavoitteisiin.

Auditointiryhmän arvio

Auditointiryhmä 

kirjoittaa arvionsa 

perään

Strateginen johtaminen saa mainiota tukea 

laatujärjestelmältä
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: erinomainen

Korkeakoulussa laadun tekeminen kohtaa strategian pääsääntöisesti 

erinomaisesti. Laatujärjestelmä tuottaa strategian kannalta tärkeää 

tietoa ja toimii näin jokapäiväisenä työkaluna niin ylimmälle kuin 

yksikkötason johdolle. Henkilöstö on otettu hyvin mukaan tavoitteiden 

määrittelyyn ja opiskelijoiden rooli on keskeinen.

Auditointiryhmän arvion mukaan laatujärjestelmän yhteys strategiseen 

johtamiseen on edistynyt.

#ammattikorkeakoulu #strategia 

Millä tavoin laatujärjestelmää käytetään johtamisessa? Mikä on laatutyön 

suhde strategiaan? 

Yksi raportin luku
Auditointikohteen nimi linkkinä, 

josta pääsee kaikkiin samaa 

auditointikohdetta koskeviin 

raporttiteksteihin

Lukuun liitetyt 

avainsanat näkyvät 

myös, niistä pääsee 

kaikkiin samoilla 

avainsanoilla 

merkittyihin 

raporttiteksteihin

Kehitysvaihe linkkinä, josta 

pääsee kaikkiin saman 

kehitysvaiheen teksteihin



Strateginen 

johtaminen saa 

mainiota tukea 

laatujärjestelmältä
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu
Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

erinomainen

Korkeakoulussa laadun tekeminen 

kohtaa strategian…

#ammattikorkeakoulu

Koulutusprosessi 

huomioi 

yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden
Vaikuttava korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

hyvä

Auditointihaastetteluissa kävi ilmi, 

että vaikka…

#ammattikorkeakoulu

Osaamisesta 

saatavassa 

palautteessa 

kehitettävää
Oppiva ja tutkiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

hyvä

Korkeakoulussa on valittu 

tavoitteeksi…

#ammattikorkeakoulu

Yhden auditointiraportin pääsivu

Korkeakoululle 

laatuleima 

25.10.2018
Korkeakoulujen arviointijaoston 

päätökset

Korkeakoulujen arviointijaosto 

myönsi korkeakoululle laatuleiman 

kokouksessaan…

#ammattikorkeakoulu #laatuleima



Esimerkki: kooste yhden 

auditointikohteen luvuista

Strateginen 

johtaminen saa 

mainiota tukea 

laatujärjestelmältä
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

erinomainen

Korkeakoulussa laadun tekeminen 

kohtaa strategian…

#ammattikorkeakoulu 

Henkilöstö 

poikkeuksellisen 

hyvin mukana 

tavoitteiden 

asettamisessa
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

erinomainen

Korkeakoulussa laadun tekeminen 

kohtaa strategian…

#yliopisto 

Laatujärjestelmä 

osa strategiaa
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

hyvä

Korkeakoulussa laadun tekeminen 

kohtaa strategian…

#yliopisto 

Vuorovaikutus 

yhteiskunnan 

kanssa 

laatujärjestelmän 

erityispiirre
Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Ryhmän arvio kehitysvaiheesta: 

hyvä

Korkeakoulussa laadun tekeminen 

kohtaa strategian…

#ammattikorkeakoulu 



Edut

• Raportit helpommin selailtavissa

• Helpompi vertailu eri korkeakoulujen kesken

• Helpompi koostaa yhteen analyysit eri teemoista

• Parantaa arviointitulosten hyödynnettävyyttä ja 

vaikuttavuutta

27.10.2016
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Lisää etuja

• Itsearvioinnin osuus näkyvämmäksi

• Paperipostin ja sähköpostin vähentäminen

• Huomattavasti nopeampi prosessi vierailun jälkeen

27.10.2016
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Helena Rasku-Puttonen
Jyväskylän yliopisto



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Kolmannen auditointikierroksen kehittämisseminaari

Kommenttipuheenvuoro

Helena Rasku-Puttonen

25.10.2016 Finlandia-talo

TIEDEYLIOPISTOJEN AUDITOINTI



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Mihin auditoinnilla pyritään

 Tavoitteena on laadun parantaminen ja auditoitavan instituution 

toiminnan parantaminen.

 Mitä auditoinnista seuraa

– Instituution johtamisessa

– Instituution laadunhallinnassa

– Valtakunnallisella tasolla: koulutusjärjestelmässä

 Jatkuvan kehittämisen periaate.

 Mikä on valittujen auditointikohteiden viesti?

27 October 2016



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Auditoinnin kohteet uudessa mallissa

 Koulutuksen päämäärä: opiskelijan oppiminen ja akateemisen 

asiantuntemuksen karttuminen

– Keskiössä opiskelija, tieto oppimisesta, tavoite

– Tulevaisuuden ennakointi, asiantuntijan osaaminen

– Seuranta (esim. palautteet) ja arviointi, arviointiin perustuva kehittäminen

 Toiminnan kehittämisen kautta uudistumiseen

– Yliopistojen ydintoimintaa ovat opetus ja koulutus, tutkimus ja yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen

– Uudistuminen edellyttää muutoksia, muutokset tutkimustietoa!

 Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu - yhteisö

– Koulutus, tuki, kannustus, toiminnan parantaminen yhteistyössä

27 October 2016



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Kokonaisvaltainen arviointimalli

Arvioinnin päämääränä parempi laatu

 Opetus, oppiminen ja koulutus: opiskelijat ovat toimijoita, opettaja-

tutkijat ovat edelläkävijöitä pedagogisen kokeilutoiminnan ansiosta.

 Tutkimus: tiedeyliopistoissa tutkimuksen arviointi kuuluu 

kokonaisuuteen.

 Tiedeyliopiston toiminnalla on sekä lyhyemmällä että pidemmällä 

tähtäimellä yhteiskunnallista merkitystä ja siltä voidaan edellyttää kykyä 

uudistaa arkea.

 Laadunvarmistuksen periaatteet ja suositukset (ESG) on 

arviointimallissa otettu huomioon varsin kattavasti.

27 October 2016



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

27 October 2016

Kiitos!
 www.jyu.fi

http://www.jyu.fi/


Iiris Suomela
Tampereen yliopisto 



Kaarlo Hildén 
Taideyliopisto



Hanna Hauta-aho
Diakonia-ammattikorkeakoulu



10/27/2016

Korkeakoulujen kolmas auditointikierros

Kommentti 25.10.2016 / Hanna Hauta-aho /Diak



Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu
Vaikuttava korkeakoulu
Osaamista luova korkeakoulu



Strategia
Tehdään 
oikeita 
asioita

Kyvykkyys
Tehdään asioita oikein

PLAN

DO

CHECK

ACT

KEHITTÄVÄ JA HYVINVOIVA KORKEAKOULU



VAIKUTTAVA KORKEAKOULU

Vaikuttavuus

Strategia

Vuorovaikutus

Yhteistyö Yhteistyö

Kokeilut

Luovuus Innovaatiot

Osaaminen Uudistuminen

Rohkeus

Hyvien käytäntöjen, 
kokemusten ja tiedon 
jakaminen sekä 
korkeakoulussa, että 
sidosryhmien ja 
kumppaneiden kanssa. 

Kyky tehdä ideoista arjen toimintaa

Avoimuus

Luottamus

Oppiminen



OSAAMISTA LUOVA KORKEAKOULU

• Korkeakoulu kerää systemaattisesti palautetta opiskelijoiden odotuksista, 

tarpeista ja tyytyväisyydestä ja analysoi kuinka hyvin koulutusohjelmissa 

tai vastaavissa kokonaisuuksissa saavutetaan niille asetetut 

osaamistavoitteet. 

• Lisäksi: Korkeakoulu tuottaa tietoa oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä 

kokemuksista ja hyödyntää niitä tehokkaasti kehittäessään yhdessä 

opiskelijoiden ja opettajien kanssa laadukkaampia (koulutus)palveluita.  



OSAAMISTA LUOVA KORKEAKOULU

Työntekijäkokemus Asiakaskokemus



Kiitos!

Hanna Hauta-aho
hanna.hauta-aho@diak.fi

040-5018751
@hannahauta_aho

mailto:hanna.hauta-aho@diak.fi
https://twitter.com/hannahauta_aho


Johanna Moisio
Opetus- ja kulttuuriministeriö 



Marita Aho
Elinkeinoelämän keskusliitto 



Korkeakoulujen kolmannen 
auditointikierroksen kehittämisseminaari

25.10.2016
@MaritaAho



 yritysten kanssa tehtyjen julkaisujen määrää

 yritysten kanssa tehtyjen, saatujen ja  

hyödynnettyjen patenttien tuomaa arvoa

 aineettoman pääoman ja osaamisen  

kaupallistamista yritysten kanssa
 esim. luomalla liiketoimintamalleja tai 

palvelukonsepteja

 yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen  

määrää

yritysten kanssa tehtyjen julkaisujen määrää

yritysten kanssa tehtyjen, saatujen ja 

hyödynnettyjen patenttien tuomaa arvoa

aineettoman pääoman ja osaamisen 

kaupallistamista yritysten kanssa
esim. luomalla liiketoimintamalleja tai 

palvelukonsepteja

yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen määrää

+ Luomalla uutta yritystoimintaa, mittaamalla:

 uusien yliopistolähtöisten startup–yritysten arvoa

Mittaamalla:

uusien yliopistolähtöisten startup–yritysten arvoa

Yliopistoilta odotetaan yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta mm. elinkeinoelämäyhteistyön osalta



Vaikuttavuutta voi todentaa myös kansainvälisyys-

ja koulutusmittareilla

 kilpailullisen ulkopuolistutkimusrahoituksen 

 ulkomaisten yritysten ostamien 

tutkimushankkeiden lukumäärää ja volyymia

 ulkomaisen muun rahoituksen määrä

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailukyky mittaamalla

Kansainvälisen tason osaaminen 

ja  kilpailukyky, mittareina:

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

 kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

 opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

 koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailukyky mittaamalla

Laadukas ja vaikuttava 

koulutus, mittareina:

kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä

ulkomaisten yritysten ostamien 

tutkimushankkeiden lukumäärä ja volyymi

ulkomaisen muun rahoituksen määrä

tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

* vaatii vuorovaikutteisen prosessin luomisen



Ammattikorkeakoulujenkin yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta on vahvistettava. 

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

 kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

 opisk

 koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailukyky mittaamalla

Laadukasta ja vaikuttavaa koulutusta:

tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

opiskelijoiden antaman palautteen laatu

opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

Elinkeinoelämäyhteistyötä:

* vaatii vuorovaikutteisen prosessin luomisen

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailukyky mittaamalla

Yrittäjyyden edistämistä:

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määräUusien ammattikorkeakoululähtöisten yritysten arvo
 Korkeakouluyhteisöjen ulkopuolelta tulevien 

yritysten ja elinkeinoelämän edustajien osuus

 yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa 

kertyneet opintopisteet

yrityksiltä saadun rahoituksen määrä

EK:n ehdotus valmistelussa




