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1 Uusinta-auditoinnin arviointialueet ja kriteerit  

 
Mikäli korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää korkeakoululta uusinta-auditointia, 
korkeakoulujen arviointijaoston päätökseen kirjataan ne arviointialueet, joilla todetaan 
kehittämistarpeita ja joihin uusinta-auditointi kohdistuu. Uusinta-auditoinnissa 
korkeakoululla tulee olla näyttöä siitä, että se on kehittänyt uusinta-auditoinnin kohteissa 
toimintaansa vähintään tasolle hyvä.  
 
Uusinta-auditoinnissa käytetään samaa kriteeristöä1 kuin varsinaisessa auditoinnissa.  
Uusinta-auditoinneissa sovelletaan auditointiryhmän nimeämisessä, sen toiminnassa ja 
päätöksenteossa samoja periaatteita kuin varsinaisissa auditoinneissa.  
 
 

2 Uusinta-auditointiprosessi  

Uusinta-auditointi sisältää seuraavat vaiheet:  
 

• Karvi järjestää korkeakoulun ja Karvin välisen keskustelutilaisuuden noin puoli 
vuotta varsinaisen auditoinnin päättymisen jälkeen.  

• Karvi tekee korkeakoulun kanssa uusinta-auditointia koskevan sopimuksen.  

• Korkeakoulujen arviointijaosto nimeää kolme- tai neljäjäsenisen auditointiryhmän.  

• Korkeakoulu kokoaa Karvin digitaaliseen alustaan kaksi kuukautta ennen 
auditointivierailua itsearviointiraportin uusinta-auditoinnin kohteista.  

• Karvi perehdyttää auditointiryhmän tehtäväänsä. Perehdytyksessä käydään läpi 
auditoijan tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä keskitytään uusinta-auditoinnin 
kohteisiin ja käytännön toteutukseen.  

• Karvi toimittaa auditointivierailun ohjelman korkeakoululle viimeistään kuukausi 
ennen vierailua.  

• Auditointiryhmällä on mahdollisuus pyytää korkeakoululta tarpeellisina pitämiään 
lisäaineistoja ennen auditointivierailua tai sen aikana.  

• Auditointiryhmä vierailee korkeakoulussa. Vierailu kestää pääsääntöisesti 1-2 
päivää.  

o Auditointiryhmä voi halutessaan päättää ylimääräisestä 
tutustumiskohteesta vierailun aikana.  

o Auditointiryhmä antaa korkeakoulun johdolle alustavaa palautetta.  
 

• Auditointiryhmä kirjoittaa auditointiraportin verkossa toimivalle digitaaliselle 
alustalle ja tekee arvion auditoinnin tuloksesta korkeakoulujen arviointijaostolle.  

• Korkeakoulujen arviointijaosto päättää uusinta-auditoinnin tuloksesta.  
o Mikäli korkeakoulu läpäisee uusinta-auditoinnin, se saa laatuleiman ja 

korkeakoulu lisätään Karvin auditoitujen korkeakoulujen rekisteriin. Laatu-
leima on voimassa kuusi vuotta.  

 
1 Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024 (2019). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut: 

19.  
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o Mikäli korkeakoulujen arviointijaosto päättää, ettei korkeakoulu läpäise 
uusinta-auditointia, seuraavan auditoinnin toteutuksesta sovitaan erikseen.  

o Karvin uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön 
uusinta-auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi.  

 

• Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella alustalla.  

• Korkeakoulu voi halutessaan järjestää yhteistyössä Karvin kanssa 
julkistamisseminaarin korkeakoulussa noin kuukauden sisällä korkeakoulujen 
arviointijaoston päätöksestä.  

• Korkeakoulu ja auditointiryhmä antavat palautetta Karville auditointiprosessista. 
Palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  
 
 

3 Auditointiryhmä 

Korkeakoulujen arviointijaosto nimeää uusinta-auditointia varten 3—4-jäsenisen auditoin-
tiryhmän. Uusinta-auditoinnin kielessä noudatetaan varsinaisen auditoinnin käytäntöä. 
Ryhmään nimetään, mikäli mahdollista ainakin yksi varsinaisen auditointiryhmän jäse-
nistä. Auditointiryhmän kokoonpanoon vaikuttaa, mihin arviointialueiden osa-alueisiin uu-
sinta-auditointipäätöksessä on kiinnitetty erityistä huomiota. Auditointiryhmän jäseniksi 
nimetään pääsääntöisesti kokeneita arvioitsijoita.  
 
Ennen auditointiryhmän nimeämistä korkeakoululla on mahdollisuus kommentoida ryh-
män koonpanoa erityisesti esteellisyysnäkökulmasta.  
 
Karvin projektipäällikkö, joka vastaa uusinta-auditointiprosessista, osallistuu ryhmän toi-
mintaan auditoinnin asiantuntijana.  
 
 

4 Auditointiaineisto  

Korkeakoulu kokoaa Karvin erikseen ohjeistaman itsearviointiraportin Karvin 
auditointialustalle. Itsearvioinnissa korkeakoulua pyydetään kuvaamaan ja arvioimaan 
uusinta-au-ditoinnin kohteiden osalta varsinaisen auditoinnin jälkeinen kehittämistyö sekä 
nykyiset toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät menettelytavat. Korkeakoulun tulee 
esittää mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä toiminnan kehittämisestä ja nykyisistä 
menettelytavoista. Korkeakoulu varautuu auditointivierailun aikana esittämään näyttöä 
itsearvioinnissa esitetyistä asioista. 


