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Kolmas auditointikierros alkaa



 30 auditointia toteutettu (yht. 40) 

 16 auditointia kansainvälisen auditointiryhmän toimesta:                  

13 englannin kielellä, 3 ruotsin kielellä

 14 auditointia suomen kielellä kansallisen auditointiryhmän toimesta

 Uusinta-auditointia edellytetty 4:ltä korkeakoululta (näistä yksi 

toteutettu)

 2. kierroksen auditointimalli ja Karvin toiminta täyttävät 

eurooppalaiset laatuvaatimukset, ts. Karvi läpäisi ENQAn 2016-

2017 toteuttaman ulkoisen arvioinnin

 Metasynteesi 2. kierroksesta valmisteilla 
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Mitä korkeakoulut ovat 
halunneet erityisesti 
kehittää?



 Auditointi kytketään tiiviimmin kunkin korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin 

valinnaisella auditointikohteella, jonka kukin korkeakoulu voi määritellä itse: 

Korkeakoulu valitsee vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi strategiansa tai 

profiloitumisensa kannalta keskeisen toiminnon, jonka laadunhallintaa se 

haluaa erityisesti kehittää. 

 Toiminto voi myös läpäistä korkeakoulun perustehtävät (esim. 

kansainvälistyminen, kestävä kehitys, henkilöstön ja opiskelijoiden asema ja 

hyvinvointi, elinikäinen oppiminen). 

 Valinnaista auditointikohdetta ei oteta huomioon auditoinnin läpäisyä 

arvioitaessa, mutta se mainitaan laatuleimaan liittyvässä 

auditointitodistuksessa. (13 alk., 16 keh., 1 ed.)

 Oppimisen ja opiskelijan tukeminen olleet keskiössä
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Valinnainen auditointikohde



 Koulutuksen kehittäminen

 Oppimisen laadunvarmistus (Hanken)

 Utveckling av undervisningen (Åbo Akademi)

 Opiskelijat kehittämistoiminnassa (KAMK)

 Palaute- ja seurantatieto tutkintokoulutuksessa (TaY)

 Working life integration into teaching (VAMK)

 Monimuotoisesti toteutettava koulutus ja e-kampustoiminta (Diak)

 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

 Early undergraduate study guidance (LTY)

 Opiskelijan kokonaisvaltainen ohjaus (Savonia)

 Perustutkintokoulutuksen opintojen ohjauksen laadunhallinta (TTY)

 Opiskelijoiden hyvinvointi (KyAMK)

 Support resources / practices to enhance student engagement (TY)

 Student Life –konsepti (JY)
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Valinnaiset auditointikohteet teemoittain 



 Kansainvälisyys

 Quality management of staff recruitment for an international university
(HY)

 Kansainvälistyminen (SAMK)

 Global education (TAMK)

 Global Education Business (HAMK)

 Kansainväliset toiminnot (Saimaan amk)

 International academic affairs, arriving and leaving exchange students
(UEF)

 Ei-tutkintoon johtava koulutus

 Elinikäinen oppiminen (MAMK)

 Palveluliiketoiminta (Turun amk)

 Yliopistollinen täydennyskoulutus (MPKK)
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 Yrittäjyys ja työelämä

 Studies preparing for entrepreneurship and the promotion of innovation
work and entrepreneurship from the students’ perspective (JAMK) 

 Quality management of entrepreneurship education (SeAMK)

 Student entrepreneurship (LAMK)

 Regional Services in Learning by Developing Model (Laurea)

 Ammatillinen kasvu opetuksen ja TKI-toiminnan yhteisvaikutuksena 
(Centria)

 Metropolia’s innovation projects, MINNO© (Metropolia)

 Henkilöstön osaamisen ja uran tukeminen

 Tenure-track system’s quality management (Aalto-yliopisto)

 Osaamisen suuntaamisen toimintamalli (Lapin yliopisto)

 Kestävä kehitys 

 Hållbar utveckling (Novia) 
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Auditointiryhmien 
nostamia keskeisiä 
laatutyön vahvuuksia 
- HY, JAMK, KAMK, LUT, TaY, 
TTY, VAMK



 Laatujärjestelmä kytkeytyy strategiseen johtamiseen ja 

toiminnanohjaukseen yliopiston organisaatiorakenteen ja 

johtamisjärjestelmän kaikilla tasoilla. Laadunhallinta on luonteva osa 

strategista suunnittelua, johtamista ja toiminnanohjausta. 

(Tampereen teknillinen yliopisto)

 JAMK has adopted an ambitious institutional strategy with a strong 

focus on quality of learning, internationalisation and 

entrepreneurship highlighting also the importance of RDI – and has 

organised its quality system in a systematic and structured way in 

order to help provide strategic and operational management to 

support these strategic objectives. (Jyväskylän amk)

 The main strategic goals are well known, and the identification of the 

staff with the goals to provide the best for society and to rank among 

the leading universities of the world is well developed, which 

provides a good foundation for the management of quality issues. 

(Helsingin yliopisto)
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Strategian ja laadunhallinnan vahva kytkös



 Laatujärjestelmä kytkeytyy tiiviisti strategiseen kehittämiseen ja 

toiminnanohjaukseen yliopiston organisaatiorakenteen ja 

johtamisjärjestelmän kaikilla tasoilla. Järjestelmä yhdistää 

toimintaprosessit laadunhallinnan kehään ja varmistaa, että 

toiminnanohjauksessa noudatetaan yhtenäisiä menettelytapoja ja 

ohjeistusta. Laadunhallinta integroituu luontevasti osaksi

vuosisuunnittelua. (Tampereen yliopisto)

 Kajaanin ammattikorkeakoulussa on panostettu 

johtamisjärjestelmän kehittämiseen, jonka osaksi laatujärjestelmä on 

kytketty. Johtamis- ja laatujärjestelmä muodostaa systemaattisen 

kokonaisuuden, jonka avulla strategiset tavoitteet muutetaan osaksi 

yksilötason toimintaa. Tavoitteenasettelun ketjuun kuuluvat: 

strategia, kehittämiskohteiden, osaamisalueiden ja yksiköiden 

toimintasuunnitelmat sekä ryhmä- ja yksilötason kehityskeskustelut. 

(Kajaanin amk)
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 VAMK has a single operating system that effectively integrates 

strategic, operational and quality management. This system 

incorporates relevant performance indicators and promotes a strong 

culture of result-based management of quality. (Vaasan amk)

 The University’s new intranet provides a comprehensive, unitary 

source of information on the operation of the quality system; staff 

are familiar with the quality system and have found the intranet 

especially helpful in ensuring awareness of quality processes and in 

making them readily accessible to the whole University community. 

(Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
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 Laatujärjestelmä on osallistava ja sitouttava. Toiminnan jatkuvaan 

kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti ja vastuun toiminnan 

laadusta ymmärretään kuuluvan kaikille. Vahva laatukulttuuri edistää 

avoimuutta, osallistumista ja tasa-arvoa. Laatukulttuurissa on 

edellisen auditoinnin jälkeen tapahtunut voimakas myönteinen 

kehitys. (Tampereen yliopisto)

 There is strong evidence of a commitment to the JAMK quality 

system amongst management and all staff. There are clearly 

defined roles and responsibilities for different groups of staff, from 

senior leadership, quality management development and school 

quality teams, academic and support staff to students. (Jyväskylän

amk)

 A range of review processes, especially the annual unit reviews and 

internal audits, are implemented comprehensively. Quality 

management tools integrate representatives of management, staff, 

students and external stakeholders; and thus support organisational

learning processes and continuous improvement. (Vaasan amk)
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Laatukulttuurin vahvistuminen



 At the University of Helsinki there is high commitment to excellence 

and high quality. The commitment towards excellence, that can be 

found almost everywhere at the University of Helsinki, and the 

positive disposition of staff in most fields and areas to further 

improve degree education and research activities provide evidence 

in their own right of the existence of a well-developed quality culture. 

(Helsingin yliopisto)

 The advisory boards provide a meaningful form for the participation 

of external stakeholders, including alumni, who are very positive 

about their ability to influence education and feel that their views are 

valued, and help to maintain the relevance of the curriculum. 

(Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

 Uutena toimintamuotoja on TKI-kahvila, jossa henkilökunta voi 

esitellä vapaamuotoisesti projektin tuloksia sekä projektien 

toteuttamiseen liittyviä hyviä käytänteitä. TKI-kahvilan toiminta 

edistää osaamisalueiden ja yksiköiden rajat ylittävien 

strategialähtöisten hankkeiden syntyä. (Kajaanin amk)
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 Säännöllisesti järjestettävät johdon foorumit ja laitosten opetuksen 

kehittämisryhmien puheenjohtajien ja valmistelijoiden väliset 

tapaamiset tarjoavat hyvän vertaiskehittämisen mahdollisuuden 

yliopiston sisällä. (Tampereen teknillinen yliopisto)

 Säännöllisesti järjestettävät johdon vuosikelloon rytmitetyt 

yksikkövierailut ovat hyvä käytäntö. Toinen yhteisön sitoutumista 

edistävä hyvä käytäntö ovat strategiset laaturastit. Säännöllinen 

vuoropuhelu johdon ja koko yhteisön välillä auttaa sitoutumaan 

laatutyöhön. (Tampereen yliopisto)

 Cross-evaluations have helped to build a common and systematic 

understanding of a quality culture across the entire organisation

level. It is used to improve the operations and also the curricula and 

pedagogic practices by enhancing dissemination of good practices 

across degree programmes from different educational fields. 

(Jyväskylän amk)
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KIITOS JA 
MENESTYSTÄ LAATUTYÖHÖN!
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