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Laatuleima maaliskuussa 2015

Auditoinnissa todetut keskeiset vahvuudet

Johtamis- ja laatujärjestelmä muodostaa systemaattisen kokonaisuuden, jonka 
avulla strategiset tavoitteet muutetaan osaksi yksilötason toimintaa.

Henkilöstö on laajasti osallistettu ja osallistuu kehittämistoimintaan.

KAMKilla on järjestelmällinen ja dokumentoitu hankkeiden valmistelu- ja 
hallintaprosessi ja se tukee KAMKin strategian ja alueen strategioiden 
toteuttamista.
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Auditoinnin tulokset

Kts. KAMKin auditointiraportti

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


Auditoinnissa todetut kehittämissuositukset

Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoiden tietoisuutta roolistaan ja 
osallistumista perustehtävien kehittämiseen lisättäisiin järjestelmällisesti.

Auditointiryhmä suosittelee koko opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä 
tarkoituksenmukaisella ja dokumentoidulla tavalla siten, että palautteen 
palautteen antamiselle olisi tilaa ja että palautteen antaminen olisi nopeammin 
vaikuttavaa.

Auditointiryhmä suosittelee järjestelmällisen sidosryhmäyhteistyöhön 
soveltuvan toimintatavan – yhteyksien hallinta, tiedon jakaminen, 
dokumentointi – luomista.
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Auditoinnin tulokset

Kts. KAMKin auditointiraportti

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


Arvioinninkohde Arviointitulos

Korkeakoulun laatupolitiikka Kehittyvä

Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus Edistynyt

Laatujärjestelmän kehittäminen Kehittyvä

Perustehtävien laadunhallinta: Tutkintotavoitteinen koulutus Kehittyvä

Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt:
Aktiviteettimatkailu-osaamisalueen perustutkintokoulutus
Aktiviteettimatkailu-osaamisalueen ylempi AMK-tutkintokoulutus
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus

Kehittyvä
Kehittyvä
Kehittyvä

Perustehtävien laadunhallinta: TKI-toiminta sekä taiteellinen toiminta Kehittyvä

Perustehtävien laadunhallinta: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
aluekehitystyö

Kehittyvä

Opiskelijat kehittämistoiminnassa -kehittämiskohteen laadunhallinta Alkava

Laatujärjestelmän kokonaisuus Kehittyvä
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Auditoinnin tulokset

Kriteeristö: puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt

Laatuleima maaliskuussa 2015



KAMKin tapa toimia –
KAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä

Mitä ja miksi?
”Tavoitetilannekuva”

Mitä, miksi ja milloin?
”Tavoitteellistetut 
keinot strategian 
toteuttamiselle”

Kuka/ketkä ja miten?
”Tekemisen 
mahdollistavat 
organisatoriset 
mekanismit ja mallit”
(prosessit ja 
toimintaohjeet)

Milloin, kuka ja millä 
resursseilla?
”Hallitut, resursoidut 
ja aikataulutetut 
toimenpiteet”

Strategia

Toiminta-
mallit

Toiminta-
suunnitelma

Toimenpide-
ohjelma

Seuranta ja 
arviointi (C)

Toiminnan 
kehittäminen 
(A)

Suunnittelu (P)

Toiminta (D)

Toimintaympäristö
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Toimintamme laatu perustuu siihen, että

- teemme oikeita asioita määrittelemällä mitä ja miksi teemme

- teemme asiat oikein määrittelemällä miten, milloin ja kuka tekee

- jokainen tekee oikeita asioita oikein

- mittaamme ja arvioimme toimintaamme

- kehitämme toimintaamme tulosten perusteella
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Suunnittelun aikajänne
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Keskeiset kehittämisalueet

KAMK’20 visio

Tekevä johtaminen ja toiminta - Johtamisen, 
suunnittelun ja toiminnan eri tasot KAMK:ssa

Toiminta-
suunnitelma

Strategia Strateginen

Toimen-
pideohjelma

Yksilön toimenpiteet

Tiimin/ryhmän toimenpiteet

Osaamisalue-/yksikkötason 
toimenpiteet

KAMK-tason 
toimenpiteet

Yksilön tavoite

Tiimin/ryhmän tavoite

Osaamisalueen/yksikön tavoite

Taktinen

Opera-
tiivinenKAMK-tason tavoite

(koulutus-, TKI-, kampuspalvelut)
Johdon
kehitys-
keskustelut

Ryhmä-/
yksilö-
kehitys-
keskustelut

Strategiset tavoitteet

KAMK’24 visio
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• KAMK uudisti strategiansa vuonna 2016 

 KAMK’24-strategia – tekevimmästä älykkäin korkeakoulu

• Uudistuneen strategian ja siitä seuranneen uudelleen organisoitumisen 

yhteydessä tarkasteltiin laadunhallinnan vastuita

• tukipalvelut-yksikkö eriytettiin kolmeksi asiantuntijapalveluyksiköksi  

koulutuksesta, TKI-toiminnasta ja kampuksen yleispalveluista vastaavien 

johtajien alaisuuteen

 asiantuntijapalveluiden toiminta, talous, kehittäminen ja laadunhallinta ovat 

aidosti siitä vastaavan johtajan vastuuna

• osaamisalueiden ja yksiköiden laatukoordinaattoreista luovuttiin ja tehtävät 

liitettiin koulutuspäälliköiden vastuisiin

 päätös on selkeyttänyt laadunhallinnan vastuita, ja tehostanut mm. 

järjestelmän tuottaman palaute-, arviointi- ja mittaritiedon käsittelyä ja 

toimenpiteistystä
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Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö



Auditointiryhmä kehotti pohtimaan opiskelijoiden laatukäsikirjan Kanna kortesi kekoon 

ja Käyttis-lukuvuosioppaan yhdistämistä samaksi dokumentiksi.

 Laatukäsikirja on yhdistetty Käyttis-lukuvuosioppaaseen, joka on opiskelijoiden 

hyvin tuntema ja käytössä pitkin lukuvuotta. Käyttiksen teksteissä huomioidaan 

KAMKin pedagoginen toimintatapa, jolloin esitetyt asiat ovat linjassa toiminnan 

kanssa. Saatavuuden, käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi 

Käyttiksestä tehdään vain sähköinen versio. Näin Käyttis on luettavissa jatkossa 

myös mobiililaitteilla, ja sen sisältöä pystytään päivittämään helposti.
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Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö

Kts. KAMKin auditointiraportti s. 1 - 2

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


Auditointiryhmä suositteli, että opiskelijoiden tietoisuutta roolistaan ja osallistumista 

perustehtävien kehittämiseen tulisi järjestelmällisesti lisätä.

 Opiskelijoiden edustus oli jo ennen auditointia kaikissa keskeisissä (*) 

toimielimissä/työryhmissä/tiimeissä. KAMKissa on pyritty tehostamaan viestintää 

opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi. Opiskelijakunta KAMOlla on entistä 

keskeisempi rooli opiskelijoiden tietoisuuden lisäämisessä. KAMOn hallitus tapaa 

säännöllisesti rehtorin ja koulutuspalveluiden johdon, ja asiat kokouksiin 

valmistellaan yhteistyössä.

 Oppimisen kehittämisen työryhmät, jotka toimivat koulutuksen rajapinnassa ja 

käsittelevät jokapäiväiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä, toimivat nyt jokaisessa 

koulutuksessa. Näin kaikissa koulutuksissa opiskelijat ovat mukana 

keskustelemassa ja kehittämässä koulutusta ja siihen liittyviä toimintoja.

*) KAMK Oy:n hallituksessa, yhdistetyssä yhteistyöneuvottelukunnassa/työsuojelutoimikunnassa/tasa-arvoryhmässä, 

opintotukilautakunnassa, koulutustoiminnan ja TKI-toiminnan poikkialaisessa kehittämisryhmässä, kv-tiimissä, ohjauksen 

tiimissä, koulutusten oppimisen kehittämisen työryhmissä, henkilöstöpalavereissa
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Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö

Kts. KAMKin auditointiraportti s. 1 - 2

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


Auditointiryhmä suositteli koko opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä 

tarkoituksenmukaisella ja dokumentoidulla tavalla siten, että palautteen palautteen

antamiselle olisi tilaa ja että palautteen antaminen olisi nopeammin vaikuttavaa.

 Opiskelijapalautejärjestelmään lähdettiin kehittämään tehostamalla 

opintojaksopalautekäytännettä. KAMKissa opintojaksopalaute nähdään kiinteänä 

osana opintojakson toteuttamista. Moodle-oppimisympäristöön luotiin sähköinen 

opintojaksopalautelomake, joka otettiin käyttöön pakollisena kaikilla opintojaksoilla. 

Uudessa käytänteessä korostetaan opettajan velvollisuutta antaa palautetta 

opintojaksosta saamastaan palautteesta (palautteen palaute). Palautejärjestelmää 

tullaan kehittämään, koska palautteen määrä ei edelleenkään ole riittävää 

systemaattisen tiedonkeruun ja analysoinnin näkökulmasta.
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Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö

Kts. Auditointiraportti s. 1 - 2

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


Auditointiryhmä suositteli, että tutkintotavoitteisen koulutuksen prosesseja tulisi 

toiminnan tasolla yhtenäistää, jolloin ne olisivat helpommin viestittäviä ja opiskelijoiden 

näkökulmasta ymmärrettävämpiä.

 KAMKissa periaatteena on, että toiminta on riittävän yhtenäiselle tasolla kussakin 

koulutuksessa. Koulutuksen prosessit ovatkin pääosin yhteneväisiä. Harjoittelu- ja 

opinnäytetyöprosesseissa on koulutuskohtaisia eroavaisuuksia. Riittävän 

yhtenäinen taso varmistetaan mm. sillä, että opetussuunnitelmatyö on yhtenäistä, 

poikkialaisessa opetuksessa (mm. projektiosaaminen, älykkäät ratkaisut -

osaaminen) on yhtenäiset käytänteet ja niitä luodaan yhdessä. Koulutuksen 

prosessit tarkastellaan vuosittain koulutustoiminnan poikkialaisessa ryhmässä 

(jäsenet jokaiselta osaamisalueelta ja opiskelijakunnasta) sekä koulutuspalveluissa 

prosessien vastuuhenkilöiden toimesta. Poikkialaisissa tiimeissä (mm. ohjauksen 

tiimi, kv-tiimi), joissa niin ikään on edustus jokaiselta osaamisalueelta ja myös 

opiskelijajäsen, varmistetaan ja jaeta hyviä käytänteitä.
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Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö

Kts. KAMKin auditointiraportti s. 1 - 2

https://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_1215.pdf


• Järjestelmällä on merkittävä rooli rakenteellisen, toiminnallisen ja kulttuurisen strategisen 

muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja viestinnässä.

• Järjestelmän rakenne koetaan selkeäksi, helposti ymmärrettäväksi ja toimivaksi.

• Järjestelmän ja sen osien koetaan jäntevöittävän toimintaa ja tekevän laadun näkyvästi 

osaksi jokapäiväistä toimintaa.

• Strategiasta ja toimenpideohjelmasta johdetut toimintasuunnitelmat ohjaavat toimintaa ja 

kehittämistä. Ne konkretisoivat suunnitellut toimenpiteet käytännön toiminnaksi aina ryhmä-

ja yksilötasolle saakka.

• Toimintamallit, joka on dokumentoitu ja tehty näkyväksi mm. prosessikuvauksina, ohjeina ja 

lomakkeina ovat kattavia ja selkeitä.

• Toimintaa seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. Havaitut kehittämiskohteet 

toimenpiteistetään toimintasuunnitelmiin ja tarvittaessa hankkeistetaan.

• Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti yhä tarkoituksenmukaisemmaksi. Tällä hetkellä 

järjestelmää virtaviivaistetaan ja kevennetään käytettävyyden parantamiseksi.
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Johtamis- ja laatujärjestelmän 
vaikuttavuus toiminnan kehittämiseen



• Auditoinnista saimme vahvistuksen siitä, että tekemämme valinnat ja toimenpiteet 

ovat oikeansuuntaisia.

• Itsearvioinnissa havaitsemamme kehittämistarpeet vahvistuivat arviointivierailun 

aikana ja auditointiraportissa.

• Auditointi antoi hyviä vinkkejä toiminnan edelleen kehittämiseen.

Miten auditointi muutti toimintaamme?

• Keskeisin muutos liittyy laatukulttuurin vahvistumiseen. Auditointiprosessin myötä 

henkilöstö on sisäistänyt laatutyön entistä vahvemmin osaksi normaalia 

toimintaansa.

• Itsearviointiprosessin myötä laatuasiat tulivat tutuimmiksi, ja ne koetaan entistä 

tärkeimmiksi.

• Laatu ei ole vain yksittäisten henkilöiden esim. laatupäällikön ja johdon tehtävä, 

vaan kaikkien toimintaa ohjaava tekijä.
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Auditoinnin vaikuttavuus toiminnan 
kehittämiseen


