
5

Tiivistelmä

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Julkaisun nimi
Audit of Haaga-Helia University of Applied Sciences 2017  
(Haaga-Helia –ammattikorkeakoulun auditointi 2017)

Tekijät
Asta Wahlgrén, Birgit Kraus, Malcolm Hoare, Miia Kinnunen, Gramoz Shpendi,  
Kati Isoaho ja Karl Holm

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun 
auditoinnin ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.6.2017 alkaen. 
Haaga-Helia- ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut 
kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Auditoinnin kohteena oli Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu 
on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulun valitsema 
vapaavalintainen auditointikohde oli StartUp Schoolin laadunhallinta.

Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään seuraavia:

 ▪ Haaga-Helian strateginen johtaminen toimii hyvin ja sillä on selkeä yhteys laadunhallintaan, 
erityisesti sisäisen toiminnanohjauksen kohdalla. Vuosittaisessa sisäisen toiminnanohjauksen 
prosessissa hyödynnetään laajalti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa. Auditoinnissa tarkas-
tellut koulutusohjelmat edustavat selkeästi korkeakoulun valitsemia strategisia painopisteitä.

 ▪ Haaga-Helia on asettanut korkeakouluyhteisön sitoutumisen laatutyöhön painopisteeksi 
toimintansa alusta lähtien. Sitoutuminen on nykyisellään hyvällä tasolla ja tarjoaa oivan 
perustan yhteisen laatukulttuurin juurruttamiseksi Haaga-Helian yksiköihin ja kampuk-
sille. Laatujärjestelmästä viestitään monipuolisesti ja laajasti. Haaga-Helia on kehittänyt 
systemaattisesti sisäistä viestintäänsä luomalla intranetissä toimivan Laatuportaalin kaik-
kea laatuasioita koskevaa tietoa varten. Myös ulkoisille sidosryhmille on korkeakoulun 
verkkosivuilla tarjolla suuri määrä tietoa. 

 ▪ Pedagogiikka on vahvasti läsnä Haaga-Helian toiminnassa. Pedagogisia innovaatioita 
sovelletaan systemaattisesti koko organisaatiossa. Sekä korkeakoulu että sen yksiköt etsi-
vät aktiivisesti uusia opetuksen ja oppimisen tapoja, jotka edistävät koulutuksen kiinteää 
työelämäsuhdetta. Korkeakoulun omaa osaamista ammatillisessa opettajankoulutuksessa 
hyödynnetään erinomaisella tavalla laadunhallinnassa ja henkilökunnan täydennyskoulu-
tuksessa. Tästä esimerkkinä on Opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALI.
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Haaga-Helialle annettiin muun muassa seuraavia suosituksia:

 ▪ Laatujärjestelmä ja erityisesti sen tiedontuottamiseen tarkoitetut osat tulisi arvioida ja 
niiden määrää tulisi vähentää. Tavoitteena tulisi olla laatujärjestelmän nykyistä suurempi 
tehokkuus. Lisäksi korkeakoulun toimielimien ja työryhmien määrää tulisi tarkastella, 
tavoitteena yksinkertaisempi työryhmärakenne. Haaga-Helialle suositellaan, että jatkossa 
kehittämistoimien suunnittelussa huomioitaisiin nykyistä vahvemmin priorisointi, koordi-
naatio ja realistiset aikataulut. Näin voidaan välttää tilanne, jossa useita kehittämisprojekteja 
käynnistetään samanaikaisesti. 

 ▪ Vastikään perustetun TKI-palvelut -yksikön rooli edellyttää selkiyttämistä, kuten myös 
TKI-toiminnan rooli kokonaisuudessaan. Ylimmän johdon olisi määriteltävä, millaista 
tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulisi olla Haaga-Heliassa. Lisäksi, TKI-toiminnan 
tutkimusulottuvuutta tulisi vahvistaa monin tavoin: esimerkiksi, tarjoamalla henkilökun-
nalle kouluttautumismahdollisuuksia, rohkaisemalla henkilökuntaa tuottamaan julkaisuja 
projektien tuloksista ja luomalla selkeät mahdollisuudet yhdistää henkilökunnan omia 
tutkimusintressejä korkeakoulun projekteihin. 

 ▪ Kyselyiden ja muiden palautetyökalujen määrä on nykyisellään liian korkea; erityisesti tämä 
koskee tutkintokoulutusta. Haaga-Helian olisi kehitettävä palautteen suhteen lähestymis-
tapaa, joka yhdistää tehokkaasti laadullista ja määrällistä palautetietoa, ja jossa tietoa sekä 
kerätään että analysoidaan tehokkaasti. Lisäksi, Haaga-Helian toiminnassa syntyy paljon 
suoraa, osittain dokumentoimatonta palautetta, jonka käyttöä ja dokumentointia pitäisi lisätä. 
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