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Työpajatyöskentelyn tavoitteet 

• Saada korkeakouluilta ja sidosryhmiltä palautetta 

tämänhetkisestä auditointimallista 

• Saada uusia näkökulmia auditointimalliin suunnitteluryhmän 

jatkotyöskentelyn tueksi 



Työpajat ja tilat

A) Auditointimallin kriteeristö

• tila B-Sali

• puheenjohtaja Hannele Keränen

• sihteeri Johanna Kolhinen ja Karl Holm 

B) Itsearviointiohjeistus

• tila kokoushuone 22

• puheenjohtaja Mirja Ruohoniemi 

• sihteeri Kati Isoaho

C) Vertaisoppiminen

• tila kokoushuone 24

• puheenjohtaja Jouni Välijärvi

• sihteeri Tarja Frisk 

D) Opiskelijakeskeinen oppimisprosessi

• tila kokoushuone 23 

• puheenjohtaja Anna Mäkipää

• sihteeri Hilla Aurén

E) Vaikuttava korkeakoulu

• tila kokoushuone 25-26 

• Puheenjohtaja Petri Räsänen

• Sihteeri Touko Apajalahti ja Kirsi Mustonen



Ohjeistus työskentelyyn 1/2

Työskentelyn mallina 

pyramidityöskentely, jossa ennalta 

annetun kysymyksen avulla sijoitetaan 

aluksi itsenäisesti ja myöhemmin 

isomman ryhmän kanssa syntyneet 

näkökulmat prioriteettijärjestyksessä 

pyramidin muotoiseen kuvioon. 
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Ohjeistus työskentelyyn 2/2

1. Ensin työskennellään yksin annetun kysymyksen parissa ja asetellaan 

tärkeimmäksi nousevat ajatukset pyramidikuvioon (5 min). 

2. Tämän jälkeen työskentely viereisen henkilön kanssa pareittain tai kolmestaan. 

Parin kanssa vertaillaan pyramideja ja lopulta muodostetaan yhteinen näkemys 

uuteen pyramidimalliin. (10 min)

3. Työskentely jatkuu 6-7 henkilön pöytäryhmissä, jossa pareittain syntyneistä 

pyramideista keskustellaan ja muodostetaan lopuksi ryhmän yhteinen näkemys 

pyramidikuviossa fläppipaperille. (20 min)

4. Ryhmissä syntyneet pyramidit esitellään ja niistä keskustellaan yhdessä 

puheenjohtajan johdolla. Pyramidien huipuista (tai muista keskeisiksi teemoiksi 

nousseista ajatuksista) muodostetaan koko työpajan yhteiset näkemykset, jotka 

sihteeri kirjaa valmiiksi annetulle pp-slidelle. (25 min)

5. Kahvitauon jälkeen työpajojen puheenjohtajat esittelevät ryhmän pohdinnat 

koko seminaariyleisölle. (aikaa per ryhmä 5/min) 
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Työpajojen
pohdintojen tulokset 

27.10.2016
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A) Auditointimallin kriteeristö
Mikä on kriteeristön toimivuuden kannalta olennaista?

- Tavoite, selkeys, konkretia

- Selkeys, ymmärrettävyys, yksiselitteisyys  että kaikki osapuolet ymmärtävät samalla 
tavalla, mitä haetaan

- Oltava yksiselitteinen kriteeristö, selkeät eroteltavat tasot, jotta läpäisykynnys on 
mahdollinen

- Erinomaisuus nähtävä läpileikkaavana

- Arvioinnin realiaikaisuus – ongelma  hyöty näyttäytyy myöhässä

- Ymmärrettävyys myös kielen ja kieliversioiden näkökulmasta

- Laatukulttuuria tukeva kriteeristö

- Korkeakoulujen autonomia ja profiilit, auditoinnin tulee tukea sitä

- Mallin hengittävyys (sidosryhmäsuhteet), käytettävyys eri osapuolien näkökulmasta 
huomioiden



B) Itsearviointiohjeistus 1/2
Mikä on itsearviointiohjeistuksen toimivuuden kannalta 
olennaista?

• Saa aikaan ajattelua -> johtaa kehittämiseen + saadaan muutakin hyötyä 

kuin vain raportit Karvia varten

• Selkeys ja yksiselitteisyys (käsitteet) + saman sisältöiset kieliversiot; 

käsitteiden avaaminen ohjeistuksen alussa

• Itsearvioinnin selkeän tavoitteen ilmaiseminen ja hyötyjen esille tuominen 

korkeakouluille



B) Itsearviointiohjeistus 2/2
Mikä on itsearviointiohjeistuksen toimivuuden kannalta 
olennaista?

• Itsearvioinnin aikataulutus suhteessa koko auditointiprosessiin; 

itsearviointiohjeistuksen ei pitäisi olla irrallinen vaan osa kokonaisprosessia 

ja arjen työtä (prosessikuvaus + kytkeytyminen johtamisjärjestelmään ja 

vuosikelloon) 

• Mahdollisuus tuottaa itsearviointiraporttia pitkin matkaa vaiheistettuna - > 

kumuloituvuus!

• Miten korkeakoulu aikoo hyödyntää itsearviointiraporttia? (omaksi 

kysymyksekseen ohjeistukseen)
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C) Vertaisoppiminen
Mikä on vertaisoppimisen toteutuksessa tärkeää, jotta 
siitä on hyötyä molemmille osapuolille?
• 1. Selkeä yhteinen tavoite ja kohde; selkeä käsitys siitä mitä aiotaan tehdä ja 

oppia

• 2. Sopiva partneri; ”korkeakoulu ja työelämä Tinder”

• 3. Hyvin valmisteltu määrämittainen prosessi: Yhteinen ymmärrys prosessista ja 

prosessin vaiheista (suunnitelma, budjetointi, koulutus, raportointi ja seuranta); 

toteutuisi kolme vuotta auditoinnin jälkeen. 

• 4. Sitoutuminen, avoimuus 

• 5. Luottamuksellisuus, tasapuolisuus 

• 6. Arviointiryhmän edustavuus
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D) Opiskelijakeskeinen oppimisprosessi
Mitä korkeakoulun tulisi huomioida opiskelijakeskeisessä koulutuksessa?

1) Tavoitteellinen oppiminen ja motivaatio

2) Opiskelijan osaaminen keskiössä

3) Joustava OPS (opiskelijan aktiivinen rooli) 

4) Opiskelija on aktiivinen oppimisen asiantuntija korkeakouluyhteisössä

5) Opiskelijoiden aito osallisuus opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin

6) Opiskelijan ääni valmistelussa ja päätöksenteossa

• Opiskelija yksilönä – opiskelijayhteisö => molemmat keskiössä? 
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E) Vaikuttava korkeakoulu
Mistä korkeakoulun vaikuttavuus rakentuu?

- Strategia ja perustehtävät pohjana kaikelle

- Tieto ja osaaminen, tutkimukseen perustuen

- Uudistavat osaajat

- Yhteisön osaaminen, erityisesti uudistamis- ja verkostoitumiskyky

- Organisaatiokulttuurissa näkyvä sitoutuminen korkeakoulun profiiliin

- Vuorovaikutus 

- Tavoitteellisesti johdettu

- Vaikuttavuuden näkökulmasta relevanttien toimijoiden kanssa, sekä 
sisäisten että ulkoisten

- Pohjautuu suunniteltuihin prosesseihin ja tunnistettuihin liityntäpintoihin
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