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Menettely excellence-laatuleiman myöntämiseksi 
 

 
Lyhyt kuvaus  
 
Karvin korkeakoulujen auditointeihin 2018-2024 sisältyy mahdollisuus saada excellence-
laatuleima. Excellence-laatuleiman voivat korkeakoulujen arviointijaoston päätöksestä 
saada korkeakoulut, joille auditointiryhmä on antanut arvion erinomainen ainakin yh-
destä arviointialueesta (I-III).   
 
Tässä asiakirjassa kuvataan periaatteet, kriteerit ja prosessi, joiden mukaisesti Karvi 
myöntää excellence-laatuleimoja korkeakouluille.   
 

 
Määritelmä 
 
Excellence-laatuleima on tunnustus korkeakouluille poikkeuksellisen korkealaatuisesta 
kehittämistyöstä. Palkittu korkeakoulu on osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pit-
käjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria. 
 

 
Korkeakoulujen arviointijaoston vahvis-
tama 
 

 
Päivämäärä: 20.5.2019 
 

 
Voimassaoloaika  

 
Päättyy vuoden 2024 lopussa 
 

 
Menettelyn julkisuus 

 
Menettely julkaistaan ja päivitetään Karvin 
verkkosivuilla (www.karvi.fi). 
 

 
Lisätietoja menettelystä  

 
Mirella Nordblad, Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus 
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Periaatteet, kriteerit ja prosessi 

 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) haluaa palkita poikkeuksellisen korkealaa-
tuista kehittämistyötä myöntämällä excellence-laatuleimoja auditoiduille korkeakouluille. 
Excellence-laatuleima on kytketty Karvin korkeakoulujen auditointeihin, joissa sovelletaan 
Korkeakoulujen auditointikäsikirjaa 2019-20241.  
 
Korkeakoulu pääsee excellence-laatuleimaehdokkaaksi, jos auditointiryhmä antaa tason  
erinomainen arvion vähintään yhdestä arviointialueesta:  
 

I Osaamista luova korkeakoulu 
II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu  
III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. 

 
Excellence-laatuleiman myöntämisprosessi etenee niin, että korkeakoulujen arviointija-
osto valitsee vuosittain keskuudestaan 3-4 jäsenisen arviointipaneelin, joka vastaa ehdok-
kaiden pisteytyksestä. Arviointipaneelissa on aina opiskelijoiden edustus. Mahdolliset es-
teellisyydet huomioidaan paneelin kokoonpanossa. Esteellisyyskysymyksissä noudatetaan 
hallintolain säädöksiä esteellisyydestä (Hallintolaki 434/2003, luku 5, § 27–29).  
 
Arviointipaneelin jäsenet tekevät ensin ehdokkaiden pisteytyksen ja sanalliset perustelut 
itsenäisesti perustuen auditointiraportissa esitettyyn näyttöön. Karvin virkamiehet kokoa-
vat tulokset yhteen, jonka jälkeen paneeli kokoontuu, käy pisteytykset ja perustelut läpi 
sekä tekee ehdotuksen korkeakoulujen arviointijaostolle excellence-laatuleiman saajiksi. 
Korkeakoulujen arviointijaosto käsittelee ehdotuksen ja myöntää excellence-laatuleimoja 
kerran vuodessa. 
 
Excellence-laatuleimaehdokkaiden pisteytys arviointialueiden I-III osalta tehdään as-
teikolla 1-5 siten, että 5 on paras arvosana. Arviointi kohdistuu seuraaviin kriteereihin: 
 

1. Korkeakoulu on innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton kehittäes-
sään toimintaansa. 
 

2. Korkeakoulu on pitkäjänteisen kehittämisen huippuosaaja, ja sillä on vahvaa näyt-
töä kehittämistyön vaikuttavuudesta. 

 
3. Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osal-

listaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia 
rajoja.  

 
Saadakseen excellence-laatuleiman korkeakoululla tulee olla näyttöä poikkeuksellisen kor-
kealaatuisesta kehittämistyöstä kyseiseen arviointialueeseen ja edellä mainittuihin excel-
lence-kriteereihin liittyen. Excellence-laatuleimaa ei ole mahdollista saada uusinta-audi-
toinnissa. Excellence-laatuleimapäätöksistä ei ole mahdollista valittaa. 

 
1 Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024 (2019). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 
19. 
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Excellence-laatuleima on voimassa Karvin auditoinnin laatuleiman voimassaoloajan. Kor-
keakoulu saa excellence-laatuleimasta erillisen todistuksen, jossa mainitaan excellence-
tason arviointialue/-alueet. Lisäksi korkeakoulu saa käyttöönsä excellence-laatuleiman ja 
se mainitaan myös Karvin ylläpitämässä excellence-galleriassa. Karvi kutsuu excellence-
laatuleiman saaneiden korkeakoulujen edustajat esiintyjiksi Karvin kehittämisseminaarei-
hin jakamaan erinomaisia käytäntöjä. 
 
 


