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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Metropolia Ammattikorkeakoulun 
auditoinnin ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. 
Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle 
asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita 
ja suosituksia.

Auditoinnin kohteena oli Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu 
on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulun valitsema 
vapaavalintainen auditointikohde oli Metropolia’s innovation projects, MINNO©.

Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:

 ▪ Metropolian laatupolitiikka on kattava ja suunniteltu tukemaan sekä korkeakoulun strate-
gisia että operatiivisia tarpeita. Se edistää jaetun vastuun periaatetta ja osallistaa aktiivisesti 
henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Laatupolitiikasta viestitään selkeästi 
ja avoimesti. Laatupolitiikka sisältää tarvittavan tiedon tavoitteet, mittarit, rakenteet, jär-
jestelmät ja resurssit, joiden avulla laatua hallitaan ja kehitetään.

 ▪ Sitoutuminen laadunhallintaan, kriittiseen itsearviointiin sekä ennakoivaan jatkuvaan 
kehittämiseen on ilmeistä. Selkeästi jäsennetty johtamisjärjestelmä tukee korkeakoulun 
strategian kehittämistä. Roolit ja vastuut ovat selkeästi määriteltyjä ja strategiasta johdetaan 
kehittämistoimet ja tavoitteet kullekin yksikölle vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. 
Ydintoimintojen edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti. Eri-
tyisesti huomionarvoista on tulevaisuuden ennakointityön mallintamisen ja suunnittelun 
kehittäminen.

 ▪ Laatujärjestelmän toimintaa tukee kattava verkossa toimiva laadunhallinnan online-
työkalujen ja resurssien kokonaisuus. Olemassa olevia järjestelmiä on digitalisoitu ja jär-
keistetty tavalla, joka ansaitsee erityiskiitokset. Kehitystyön tuloksena syntynyt yhteinen 



6

verkkoarkkitehtuuri, OMA-portaali, mahdollistaa jatkossa kaikki ydintehtävät kattavan 
systemaattisen tiedon keruun ja analysoinnin. Tällä varmistetaan tiedon saatavuus ja saa-
vutettavuus sekä reaaliaikainen käyttö ydintoimintojen johtamisessa. 

Metropolia Ammattikorkeakoululle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

 ▪ Laadunhallinnan prosessien käytännön toteutuksessa todettiin olevan jonkin verran vaih-
telua. Metropoliaa kannustetaan määrittelemään selkeästi ne laadunhallinnan menettelyt, 
jotka tulee toteuttaa yhtenäisellä tavalla läpi organisaation, mutta samalla tunnistaen ja 
tunnustaen alueet, joilla vaihtelun salliminen on tarkoituksenmukaista. Paikallisten ala- 
tai yksikkökohtaisten menettelyiden soveltamisen tulee olla hallittua, dokumentoitua ja 
yhteisesti sovittua. 

 ▪ Laatujärjestelmää koskeva tieto on kattavaa ja laajaa, mutta tietoa tuotetaan ja säilytetään 
tällä hetkellä useissa eri paikoissa verkossa. Korkeakoulua rohkaistaan edelleen kokoamaan, 
jäsentämään ja organisoimaan kaikki laatujärjestelmään liittyvä ohjeistus ja tukimateriaali 
yhteen paikkaan, jossa tieto on helposti saavutettavissa ja löydettävissä.

 ▪ Yksiköiden sisäisiä johtamisrakenteita ei ole nähty tarpeelliseksi ohjeistaa Metropolian 
tasolta käsin. Yksikkötason laadunhallinnan toimijoista ja vastuista on tämän vuoksi vaikea 
saada yhteismitallista ja vertailtavaa tietoa eri yksiköistä. Laatukoordinaattorien nimeä-
misellä on selkeästi pyritty yhtenäistämään laadunhallintaan liittyvää vastuunjakoa läpi 
organisaation. Näiden toimijoiden roolin kehittämiseksi edelleen Metropoliaa kannustetaan 
harkitsemaan yksikkötason vastuiden yhtenäistä määrittelyä tavalla, jota yksiköt voisivat 
tarpeen mukaan soveltaa ja täydentää. 
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