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Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnin prosessi ja verkkototeutus 

 
Karvin toteuttamat tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit, jotka voivat johtaa EUR-ACE -laa-
tuleiman myöntämiseen, on mahdollista toteuttaa kokonaan tai osittain verkkovälitteisesti. Akkre-
ditoinnin toteutustapa ei vaikuta arviointiryhmän arvioon, akkreditoinnin hintaan tai EUR-ACE -
laatuleiman myöntämiseen.  
 
Verkkototeutus on mahdollista arviointiprosessin kaikissa eri vaiheissa:  
 

o Karvin ja korkeakoulun sopimusneuvottelu 
o korkeakoulun itsearviointi 
o Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän kokoukset 
o arviointiryhmän perehdytys ja kokoukset 
o arviointivierailu 

o arviointiryhmän ja korkeakoulun palaute arviointiprosessista.  

 
Karvin ja korkeakoulun väliseen akkreditointia koskevaan sopimukseen kirjataan molempien osa-
puolten sitoutuminen osittain tai kokonaan verkkovälitteisesti tehtävään arviointivierailuun, mikäli 
tilanne niin vaatii. Vastaava sitoumus kirjataan myös arviointiryhmien jäsenten kanssa tehtäviin 
sopimuksiin. Kun arviointivierailua ei ole mahdollista järjestää korkeakoulun tiloissa, Karvin akkre-
ditoinnin projektipäällikkö sopii vierailun verkkototeutuksesta yhdessä korkeakoulun kanssa. 
Aloite arviointivierailun verkkototeutukseen voi tulla joko Karvilta tai korkeakoululta. 
 
Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneissa sovelletaan toteutustavasta riippumatta Karvin 
tekniikan tutkinto-ohjelmien käsikirjassa (Standards and Procedures for Engineering Programme 
Accreditation)1 kuvattuja periaatteita ja arviointikriteereitä. Käsikirjan sivulla 15 kuvattua akkredi-
tointiprosessia noudatetaan akkreditoinnin verkkototeutuksessa.  
 
Arviointivierailun kestoa, lisäaineiston pyyntöä, näyttöaineistoja ja oppimisympäristökierrosta (fa-
cilities tour) koskevat kohdat poikkeavat verkkototeutuksessa käsikirjassa kuvatuista menette-
lyistä. 
 

o Verkkototeutus voi vaikuttaa arviointivierailun kestoon, joka voi olla käsikirjassa määritel-
tyä 2-3 päivää pidempi. Vierailu voidaan myös toteuttaa alun perin sovitussa aikataulussa. 

o Korkeakoulun tulee järjestää arviointiryhmälle sähköinen työtila, joka kattaa käsikirjassa 
kuvatut näyttöaineistot. Lähivierailulla aineistot ovat arviointiryhmän käytössä korkeakou-
lun järjestämässä näyttöhuoneessa (evidence room). 

o Korkeakoulun tulee tuottaa arviointivierailun ohjelmaan sisältyvä oppimisympäristökier-
ros (facilities tour) videototeutuksena. Videototeutus tulee nauhoittaa arviointiryhmän 
käyttöön joko etukäteen tai vierailun aikana. Arviointiryhmällä tulee olla mahdollisuus 
esittää kysymyksiä oppimisympäristökierroksesta korkeakoulun edustajille. 

o Karvi varaa arviointiryhmälle mahdollisuuden pyytää lisäaineistoa tai järjestää ylimääräisiä 
kuulemisia arviointivierailun jälkeen, jos arviointivierailun verkkototeutuksessa saatu 
näyttö on jäänyt puutteelliseksi esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi. 

 
 

 
1 Standards and Procedures for Engineering Programme Accreditations. FINEEC 
2015:22. 
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Arviointivierailun ohjelman suunnittelusta vastaa Karvin arviointiryhmä. Erilaiset hybridimallit 
(osittainen verkkototeutus) ovat mahdollisia. Osa haastateltavista tai arviointiryhmän jäsenistä voi 
osallistua arviointivierailun haastatteluihin ja muihin osiin etäyhteyksien kautta. Hybridimallia voi-
daan soveltaa tilanteissa, joissa yksittäiset arviointiryhmän jäsenet, Karvin työntekijät tai korkea-
koulun edustajat ovat estyneitä osallistumasta lähivierailuun. 
 
Karvin projektipäällikkö toimii tiedonvälittäjänä arviointiryhmän ja korkeakoulun välillä. Akkredi-
toinnin yhteyshenkilö ja Karvin projektipäällikkö sopivat arviointivierailuun liittyvistä käytännön 
järjestelyistä, kuten mahdollisista erikoisjärjestelyistä verkkototeutukseen liittyen (aikataulu, tek-
ninen tuki, osallistujien ohjeistus jne.). Karvin projektipäällikön vastuulla on korkeakoulun tiedot-
taminen ja ohjeistaminen arviointivierailusta. 
 


