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JOHDANTO
Sirpa Ala-Tommola, laatukoordinaattori (Kyamk)

Auditointi on toimijan ulkopuolisen tahon tekemä riippumaton ja järjestelmällinen arviointi. 
Korkeakoulujen laatujärjestelmiä arvioitaessa tarkastellaan niiden tarkoituksenmukaisuutta ja 
toimivuutta sekä sovittujen kriteerien täyttämistä. Kehittävän arvioinnin tarkoituksena on auttaa 
korkeakoulua tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja antaa kehittämissuosituk-
sia. Korkeakouluja pyritään tukemaan niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja 
luomaan edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Tämä julkaisu on toimitettu tarkastelemaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehittymistä 
laatujärjestelmän auditointien kautta – ja erityisesti miten toiminnan laadunhallinta on kehittynyt 
toisen kierroksen auditoinnin jälkeen. Muutokset tapahtuvat usein osana arjen toimintaa ja py-
sähtyminen niitä tarkastelemaan auttaa havainnoimaan ja pohtimaan niiden onnistumista. Myös 
asioiden tausta ja historia kehitysvaiheineen on hyvä tietää. Tarkoituksena on ollut tuottaa helposti 
ymmärrettävä artikkelikokoelma aiheesta.

Korkeakoulujen lakisääteiset auditoinnit kirjattiin lakiin vuonna 2010. Suomalaisten korkeakoulu-
jen auditointien taustaa –artikkeli valottaa lyhyesti kehitystä korkeakoulujen auditoinneille. Vuosien 
varrella Kansallinen arviointineuvosto (KKA) auditointeja suorittanut on muuttunut Kansalliseksi 
koulutuksen arviointikeskukseksi (Karvi). Se, millaiseksi auditointien tulevaisuus on kehittymässä, 
on tässä toisen kierroksen puolenvälin paikkeilla, vielä pohdinnassa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) oli pilottikorkeakoulu auditointien ensimmäisellä 
kierroksella ja ensimmäinen suomeksi auditoitu korkeakoulu toisella kierroksella. Kyamkille on 
ollut tärkeää olla aktiivisesti mukana toimintansa kehittämisessä ja hakea siihen hyötyä ulkoisista 
arvioinneista. Auditoinneissa arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta –artikkeli luo katsauksen Ky-
amkin auditointeihin painottuen toisen kierroksen käsittelyyn.

Auditoinnin jälkeen useat siihen osallistuneet totesivat hieman yllättyneensä auditointihaastattelu-
jen mukavasta tunnelmasta. Ensimmäisen auditointikierrokselle osallistuneet kertoivat sen olleen 
huomattavasti vaikean ja työllistävän, mutta toisella kierroksella auditointi näyttäytyi heille ym-
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märrettävänä ja hyödyllisenä toimena. Monet totesivat myös itsearviointraportin antavan kattavan 
kuvan oman organisaation osaamisesta ja he kokivatkin ylpeyttä sen sisällöstä. Auditointi materi-
aaleineen toimi myös juuri silloin tehtävässään aloittaneen rehtorin erinomaisena perehdyttämis-
välineenä.

Noin kolmen vuotta hyväksytysti läpäistyn auditoinnin jälkeen korkeakoulut osallistuvat ns. ”vä-
liauditointiin” eli esittelevät laatujärjestelmänsä kehittämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Artikkeli Jat-
kuvasti kehittyvä korkeakoulu perustuu tuohon väliraportoinnissa palautettuun materiaaliin. Siinä 
on lyhennetysti kuvattu toiminnan kehittymistä auditoinnin jälkeen. Ulkoinen arviointi tukee Ky-
amkin jatkuvan kehittymisen periaatteen mukaista kehittämistyötä yhä laadukkaamman toimin-
nan saavuttamiseksi. Työskentelemme monin tavoin muuttuvassa ympäristössä, jossa aikaisemmin 
hyvinkin toimineet tavat on arvioitava uudelleen ja tehtävä tarvittavia päivityksiä. Toimenpiteet 
kohti yhdistymistä Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) kanssa ovat meneillään ja keskeneräi-
syyden selkeässä kuvaamisessa on haasteensa.

Julkaisun seuraavat artikkelit ovat valikoituja katsauksia Kyamkin laadun kehittämiseen niiden 
asiantuntijoiden kirjoittamina. Kyamkin pedagogiikan kehittämiskoordinaattori käsittelee artikke-
lissaan Pedagoginen laadunhallinta uudistuu miten pedagogiikan laadun kehittämiseen on panos-
tettu. Auditoinnin jälkeen perustettiin pedagogiikan kehittämiskoordinaattorin tehtävä, jossa hän 
yhdessä koulutusjohtajien kanssa toimii kahdensuuntaisena viestintäkanavana ammattikorkeakou-
lun pedagogisen johdon ja opetushenkilöstön välillä. Kyamkin kahden kampuksen opinto-ohjaajat 
kuvaavat omassa artikkelissaan opinto-ohjauksen yhtenäistämistä ja sen tavoitteita. Auditointipa-
lautteena saadun harjoittelun ohjauksen kehittämisen lisäksi laaditut opiskelijan ohjauksen kritee-
rit kattavat koko opiskeluajan orientaatiosta valmistumiseen.

Kyamkin tekniikan ja liikenteen alan koulutusjohtaja kuvaa koulutusalansa laadun kehittämis-
tä myös tilastotiedoilla Tekniikan ja liikenteen koulutuksen kehitys auditoinnin jälkeen -artikkelis-
sa. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän tuottamat tulostavoitteet ovat olleet määrääviä 
laadunhallinnan ohjaajia, mutta toisaalta näkyneet myös positiivisesti tuloksessa. Perustehtävän 
näyttönä toiminut Energiatekniikan koulutusohjelman auditoinnissa saama laadunhallinnan me-
nettelyjen alkavaksi luokiteltu arvio yllätti ja koulutusjohtaja pohtii artikkelissaan sen syitä sekä 
tämän hetken tilannetta.

Uusi ammattikorkeakoulu

Tällä hetkellä (vuoden 2015 syksy) Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) on Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun emoyhtiö. Kyamk ja Mamk 
toimivat erillisinä ja itsenäisinä oppilaitoksina, mutta fuusioituvat 1.1.2017. Uutta toimilupaa hae-
taan vuoden 2016 aikana.

Osa Kyamkin palveluista on jo siirretty emoyhtiö Xamkille. Xamkin palvelujohtaja kuvaa Palvelut 
oppimisen tukena –artikkelissaan mitä ja miten palveluja on yhdistetty. Opiskelijan hyvinvointi 
oli Kyamkin valinnainen auditointikohde ja sen kehittämiseksi auditointiryhmä antoikin hyviä 
ehdotuksia. Näkyviä muutoksia on tehty järjestämällä opiskelijoiden tärkeimmät palvelut samalle 
käytävälle (palvelubulevardi) sekä järjestämällä kuukausittain vapaamuotoisia keskustelutilaisuuk-
sia henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa (seisoskelukokoukset). Sähköisten järjestelmien kehit-
tämiseen auditointiryhmä antoi myös palautteessaan kehittämissuosituksia ja Xamkin tietohallin-
topäällikön kertoo miten kehittäminen järjestelmien osalta kohti yhdistyvää ammattikorkeakoulua 
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on alkanut. Myös opiskelijakunnan edustaja kommentoi omassa puheenvuorossaan muutosten 
toimivuutta opiskelijoiden näkökulmasta.

Yhdistyvä ammattikorkeakoulu on juuri julkaissut strategiansa, jossa tavoitteesta todetaan: 
”Uusi ammattikorkeakoulu profi loituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakouluksi, joka 
kantaa vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurillisesta ja ekologisesta kestävyydestä.” 

Uusi ammattikorkeakoulu tarvitsee myös oman laatujärjestelmänsä, jonka rakentamiseen ryhdy-
tään organisaatiomallin valmistuttua. Molemmat yhdistyvät ammattikorkeakoulut ovat läpäisseet 
toisen kierroksen auditoinnit peräkkäin ja hyvä yhteistyövalmius on olemassa. Yhdistymisproses-
sista johtuen on jo kehittynytkin keskinäinen ”benchlearning”-toiminta.

Lähteet:

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011- 2017. Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 16:2010

Xamk Oy:n hallituksen 23.9.2015 hyväksymä konsernin strategia
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SUOMALAISTEN KORKEAKOULUJEN 
AUDITOINTIEN TAUSTAA 
Sirpa Ala-Tommola, laatukoordinaattori (Kyamk)

”Ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta 
kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja niiden 
vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujär-
jestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset.” Ammattikor-
keakoululain (932/2014) säädös 62 §

Lain ja auditointien taustalla on Suomen sitoutuminen Bolognan prosessiin, jossa allekirjoittajamaat 
sitoutuivat rakentamaan vuoteen 2005 mennessä korkeakoululaitokseensa ulkoisen laadunvarmis-
tusjärjestelmän. Opetusministeriö päätyi työryhmän pohdinnan tuloksena siihen, että Suomeen 
tulee auditointiin perustuva järjestelmä, jota toteuttaa Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA).

Tuossa vaiheessa ei Suomen laki vielä velvoittanut korkeakouluja rakentamaan laadunvarmistusjär-
jestelmää eikä auditoimaan sitä, mutta lakiin sisältyi jo ajatus koulutuksen arvioinnista ja tulosten 
julkistamisista. Opetusministeriö oli kuitenkin jo seurannut korkeakoulujen laatutyötä mm. tulos-
neuvottelujen yhteydessä. Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin velvoite ulkoisesta laatujärjestel-
män arvioinnista kirjattiin vuonna 2010.

Laatutyö sinänsä ei ollut mitään uutta korkeakouluille, sillä toiminta on sisältänyt useita erilaisia 
arviointien ja niiden julkaisemisen muotoja. Etenkin ammattikorkeakoulut joutuivat erityisen tar-
kastelun kohteeksi sekä perustamis- että vakinaistamisvaiheissaan. 

KKA:sta Karviksi

Korkeakoulujen arvointineuvosto (KKA) vastasi korkeakoulujen koulutuksen ja muun toimin-
nan arvioinnista vuodesta 1996 lähtien. Ensimmäisellä toimikaudella arvioinnin kohteena olivat 
korkeakoulujen kokonaisarvoinnit sekä käynnistettiin laatuyksikkövalinnat. Seuraavassa vaiheessa 
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(vuosina 2000–2003) Korkeakoulujen arviointineuvosto toteutti alakohtaisia ja teema-arviointeja 
sekä erikoistumisopintojen akkreditointeja.

Nykyisen muotoinen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) aloitti toimintansa vuoden 
2014 alussa ja muodostettiin yhdistämällä Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arvi-
ointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot. Karvin tehtävänä on toteuttaa koulutuk-
seen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja. 
Arviointien tavoitteena on kehittää koulutusta, tukea oppimista ja varmistaa koulutuksen laatu. 
Arvioinnit tuottavat lisäksi tietoa koulutuksen päätöksentekoon sekä kehittämistyöhön ja kansain-
väliseen vertailuun. Arviointikeskuksen tehtävistä ja organisoinnista säädetään laissa 1295/2013 ja 
asetuksessa 1317/2013.

Laatuyksikkövalinnat

Ensimmäisen kerran laatuyksiköt valittiin vuosina 2000, 2002, 2005 sekä 2008 ja 2010. Laatu-
yksikköhaussa ammattikorkeakoulu voi tehdä yhden ehdotuksen, joka voi koskea koko ammat-
tikorkeakoulua, sen osastoa tai vastaavaa osayksikköä tai koulutusohjelmaa. KKA:n laatuyksikkö-
arvioinnin tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulukoulutuksen laatua ja antaa tunnustusta 
koulutuksen ja oppimisen hyväksi tehdystä työstä. Tuomalla esiin parhaita opetuskäytänteitä on 
haluttu kannustaa ammattikorkeakouluja koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. 

Laatuyksikkövalinnatojen tavoitteena oli myös ammattikorkeakoulun oman tietoisuuden lisäämi-
nen sen toiminnan tuloksista, arviointimenetelmistä ja edelleen arvioinnin tulosten hyödyntämi-
sestä toiminnan kehittämisessä. Lisäksi valinnoilla pyrittiin levittämään ammattikorkeakouluissa 
kehitettyjä hyviä käytänteitä, erityisesti uusia ja kehittyviä pedagogisia ja työelämäyhteistyöhön 
liittyviä ratkaisuja. Silloinen opetusministeriö myönsi valituille korkeakouluille opiskelijamäärään 
suhteutettua tuloksellisuusrahoitusta perustuen laatu- ja huippuyksikkövalintoihin.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun energiatekniikan koulutusohjelma valittiin v. 2000 laatu-
yksiköksi. Vuonna 2005 valituksi tuli viestinnän koulutuksen Meduusa-akatemia. Oppimisen ja 
osaamisen tuottamisen ekosysteemi (Learning and Competence Creating Ecosystem – LCCE) on 
valittu koulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2010 – 2012 .

Auditoinnit alkavat

Vuonna 2003 Tapio Huttula toteaa KKA:n julkaisussa Laatua ammattikorkeakouluihin: 
”Koulutuksen kansainvälistyminen ja kaupallistuminen sekä työvoiman liikkuvuus ovat nostaneet kou-
lutuksen laatuun liittyvät kysymykset vääjäämättä esille. Markkinoiden vaikutuksen välittyvät korkea-
koulutukseen mm. ulkoisen rahoituksen, kansainvälisen liikkuvuuden ja koulutuksen kaupallistumisen 
kautta. Kun koulutusta tarjotaan yli rajojen ja opiskelijat liikkuvat yli rajojen eri suuntiin, on koulu-
tuksen järjestäjien kyettävä osoittamaan oman toimintansa laatu.”

Vaikka ulkoinen rahoitus liittyykin suurelta osin korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan, olivat rahoittajat silti Huttulan näkemyksen mukaan kiinnostuneita myös koulutuksen ja sen 
sisällön laadusta. 
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Laadunvarmistusjärjestelmien auditoinnit käynnistettiin vuonna 2005 pilottivaiheen pohjalta. 
Kaikki korkeakoulut kattava arviointimalli on ollut siirtyminen arviointien räätälöinnistä kohti yh-
tenäisyyttä. Kaikkia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja alettiin arvioida samalla mallilla, jolloin 
saatiin käsitys kansallisen laadunvarmistuksen tilasta. Näin pystyttiin osoittamaan, että Suomi toi-
mii eurooppalaisten laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli koota ja levit-
tää laadunvarmistuksen hyviä käytänteitä ja siten kehittää korkeakoulukoulutusta kokonaisuutena.
Ensimmäinen auditointikierros

Korkeakoulujen arviointineuvosto aloitti korkeakoulujen auditoinnit piloteilla vuonna 2005 ja 
julkaisi niiden perusteella auditointikäsikirjan ensimmäiselle auditointikierrokselle. KKA pyysi va-
paaehtoisia korkeakouluja auditoinnin pilottivaiheeseen. Pilottivaiheen tarkoituksena oli kehittää 
auditointimenettelyä yhdessä korkeakoulujen kanssa. Kyamk valittiin toiseksi pilottikorkeakou-
luksi kuudesta hakijasta. 

Ensimmäinen auditointikierros päättyi vuonna 2012 ja siihen osallistuivat kaikki korkeakoulut. 
Ensimmäisellä auditointikierroksella tehdyistä 49 auditoinnista yhdeksän päätyi uusinta-auditoin-
tiin. Yksi korkeakoulu ei läpäissyt ensin uusinta-auditointiaan, mutta teki sen vuonna 2014. Kai-
killa auditoinnin läpäisseillä korkeakouluilla on todistetusti kattava, dokumentoitu ja todennetusti 
toiminnan kehittämistä tukeva laatujärjestelmä.

Auditointien selkein vaikutus korkeakouluille on ollut ensimmäiseen kierrokseen liittyneen sel-
vityksen mukaan, että se on pakottanut korkeakoulut tarkastelemaan ja kehittämään laadun-
varmistusjärjestelmäänsä. Lisäksi selvityksen (Mitä auditointi tekee? Tutkimus laadunvarmis-
tusjärjestelmien auditointien vaikutuksista) haastattelujen lopputulosten mukaan useat kokivat 
laadunvarmistusjärjestelmän rakentamisen ja auditointiin valmistautumisen olleen hyviä oppimis-
kokemuksia. Niiden avulla on paremmin hahmottanut oman korkeakoulun toimintaa, havainnoi-
maan ongelmapaikkoja sekä käynnistämään niihin liittyviä kehittämishankkeita.

KKA:n toimintakertomuksessa (v. 2010-2014) todetaan:

”Ensimmäistä auditointikierrosta koskevien analyysien (Moitus 2010 ja Talvinen 2013) perusteella 
korkeakouluilla on eniten kehitettävää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön, tohtori-
koulutuksen ja kansainvälistymisen laadunhallinnassa. Viimeisin laatutyön vaikuttavuutta tarkastellut 
tutkimus (Saarilammi 2013) osoitti, että korkeakoulujen johto on sitoutunut laatutyöhön, henkilö-
kunta on kasvanut auditoinnin myötä laatukulttuuriin, opiskelijoiden osallistaminen on tuonut uusia 
ratkaisuja aiempiin ongelmiin ja sidosryhmäyhteistyö on alkanut syventyä auditoinneista saadun pa-
lautteen pohjalta.”

Toinen auditointikierros aloitettiin vuonna 2012, jolloin auditoitiin neljä ammattikorkeakoulua ja 
ne päättyvät vuonna 2018. Toisen kierroksen aikana käydään keskustelua siitä, millaisia laadunar-
viointeja tarvitaan tulevaisuudessa.
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Lähteet:

Analyysi korkeakoulujen laadunvarmistuksen auditointien tuloksista vuosilta 2005 – 2008. Kor-
keakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2009

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt 2010-2012. Korkeakoulujen arviointineuvos-
ton julkaisuja 1:2010

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt 2002–2003, Korkeakoulujen arviointineuvos-
ton julkaisuja 12:2002)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Korkeakoulujen 
arviointineuvoston julkaisuja 1:2005

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus toimikaudelta 2010–2014. Korkeakoulu-
jen arviointineuvostonjulkaisuja 3:2014

Korkeakoulujen laatujärjestelmän auditointikäsikirja vuosiksi 2015 – 2018, Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 1:2015

Laatua ammattikorkeakouluihin, Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7:2003

Mitä auditointi tekee? Tutkimus laadunvarmistusjärjestelmien auditointien vaikutuksista. Timo 
Ala-Vähälä. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 8:2011
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AUDITOINNEISSA ARVIOIDAAN 
LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUTTA
Sirpa Ala-Tommola, laatukoordinaattori (Kyamk)

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laa-
dunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla 
tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, 
ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien lakisääteisten auditointien lisäksi Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun merenkulun koulutus auditoidaan viiden vuoden välein kansainvälisen STCW-sopi-
muksen määrittelemänä. Suomen merenkulun oppilaitosten tilanne raportoidaan edelleen Kan-
sainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) ja EU:lle.

Kyamk auditointipilottina

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ilmoittautui halukkaaksi Korkeakoulujen arviointineuvos-
ton järjestämään auditointien pilotointivaiheeseen. Viiden muun halukkaan ammattikorkeakou-
lun joukosta valittiin mukaan Kyamkin lisäksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Pilotoinnissa 
oli tarkoitus kehittää auditointimenettelyä sekä arvioida mukana olevien ammattikorkeakoulujen 
laadunvarmistusjärjestelmiä ja antaa palautetta niiden kehittämiseksi. 

Auditoinnin pilotoinnissa eli ensimmäisessä laatujärjestelmän auditoinnissa Kyamkin vahvuuk-
siksi todettiin laatujärjestelmän sisältämät työkalut laadun johtamiseksi, laatujärjestelmän kattava 
dokumentaatio sekä toiminnan kehittämislinjaukset erityisesti pedagogisen strategian osalta. Li-
säksi hyviksi käytänteiksi mainittiin mm. opiskelijamittaristo, tekniikan toimialan opintoja estävi-
en pullokaulojen tunnistusmenetelmä, sosiaali- ja terveysalalla ilmenevä laatukulttuuri ja kirjaston 
esimerkillinen laatukäsikirjan sisältö.
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Auditointiryhmä suositteli Kyamkia kuvaamaan laadunvarmistusjärjestelmänsä selkeällä, yksinker-
taisella kuvalla. Lisäksi ryhmä suositteli viestinnän kehittämistä ja laadunvarmistuksen hyvien käy-
tänteiden sisäistä jakamista eri yksiköiden kesken. Opiskelijapalautejärjestelmässä havaittiin myös 
kehittämisen tarvetta.

Toinen auditointikierros

Toinen auditointikierros keskittyi ensimmäistä auditointikierrosta enemmän tutkintoon johtavan 
koulutuksen laadunhallinnan arviointiin. Auditointikäsikirjan mukaan tavoitteena oli auttaa kor-
keakoulua tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet sekä luoda 
edellytyksiä jatkuvalle kehittymiselle.

Koska Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli ollut aloittamassa korkeakoulujen auditointeja pi-
lottina, niin kuuden vuoden auditoinnin voimassaolo sekä oma tahtotila johti myös toisella kier-
roksella ensimmäisten joukkoon auditointikierroksella.

Auditointikäsikirjassa on määritelty auditoinnin kohteet, prosessi, kriteeristö, uusinta-auditointi, 
tulosten julkaisemistapa, valitusmenettely jne. Korkeakoulut päättävät itse laatujärjestelmistään, ja 
auditoinnissa arvioidaan järjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Prosessi oli ensimmäisen kierroksen tapaan nelivaiheinen, jossa korkeakoulu tekee itsearvioinnin ja 
valmistelee aineiston, auditointiryhmä tutustuu aineistoon sekä vierailee korkeakoulussa, ja audi-
toinnin tulokset julkaistaan raporttina. Auditoinnin läpäistyään korkeakoulu saa laatuleiman, joka 
on voimassa kuusi vuotta.

Laatujärjestelmän toimivuutta arvioitiin auditoinnissa seuraavista näkökulmista:
1. Korkeakoulun laatupolitiikka
2. Laatujärjestelmän kytkeytyminen 
3. Laatujärjestelmän kehittäminen
4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta (tutkintotavoitteinen koulutus, tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö)
5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat tutkintoon johta-

vat kokonaisuudet. (Ammattikorkeakoulu valitsee yhden perustutkintoon johtavan kou-
lutusohjelman ja toisen ylempään tutkintoon johtavan koulutuksen ohjelman. Auditointi-
ryhmä valitsee toimitetun aineiston perusteella vielä yhden arvioitavan koulutusohjelman 
ennen auditointivierailuaan.)  

6. Laatujärjestelmän kokonaisuus

Auditointivierailun aikana auditointiryhmä haastattelee arvioitavien koulutusohjelmien, laadun 
johtamisesta vastaavien sekä sidosryhmien edustajia. Auditointiryhmä voi halutessaan valita vielä 
jonkin ns. jokerikohteen ensimmäisen auditointipäivän jälkeen, josta he haluavat vielä lisätietoa.  
Arvioinnissa käytetään kriteeristöä, joka on asteikoltaan: puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt. 
Kaikkien auditointikohteiden kehitysvaihe määritellään erikseen auditointiraportissa.



13

Laatujärjestelmän arviointi

Auditointiryhmä haastatteli viiden vierailupäivän aikana yli sata henkilökunnan ja opiskelijoiden 
edustajaa. Lisäksi heillä oli kirjallisen aineiston lisäksi käytössään runsas sähköinen materiaali. 

Laatujärjestelmän tarkoituksena ja tavoitteina kuvattiin: 
1) tukea ammattikorkeakoulun tahtotilan (visio, strategiset tavoitteet) ja toiminnoille asetet-

tujen tavoitteiden saavuttamista; 
2) tuottaa jatkuvasti tietoa ammattikorkeakoulun tuloksellisuudesta ja laadusta; 
3)  varmistaa koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluekehitystehtävän laatu sekä elinkeinoelämän 

osaamistarpeita vastaavan työvoiman tuottaminen; 
4)  varmistaa opiskelijoiden, henkilöstön ja asiakkaiden kohtelu tasa-arvoisesti, kattavasti ja 

yhdenvertaisesti; 
5)  yhtenäistää ja tehostaa prosesseja; 
6)  tunnistaa riittämätön laatu sekä ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin; 
7)  ylläpitää ja vahvistaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 
8)  vahvistaa yhteisen laatukulttuurin kehittymistä sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkois-

ten sidosryhmien osallistumista ammattikorkeakoulun kehittämiseen laadukkaana ja tur-
vallisena opiskelu- ja työympäristönä.

Korkeakoulujen arviointineuvosto totesi, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laatujärjes-
telmän kokonaisuus ja perustehtävien laadunhallinta täyttää vaatimukset. Kokonaisuus arvioitiin 
tasolle ”kehittyvä”. Kyamk sai käyttöönsä laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Kuva 1. Laatujärjestelmän kuva Kyamkin auditoinnin itsearvointimateriaalissa.
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Arviointiraportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://karvi.fi /publication/kymen-
laakson-ammattikorkeakoulun-auditointi-2012/. Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti 
arviointiryhmä nosti esiin Kyamkin vahvuuksia ja hyvä käytänteitä sekä antoi kehittämissuosituk-
sia. Vahvuuksina mainittiin mm. se, että korkeakoulun johto on vahvasti sitoutunut laatujärjes-
telmän prosesseihin ja että yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa on toimivaa.  Yhtenä hyvänä 
käytäntönä nostettiin esiin Kyamkin vuosittain julkaisema yhteiskuntavastuuraportti sekä kump-
panuus Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

Kehittämissuosituksina todettiin, että yhteisen laatukulttuurin muotoutuminen on vielä kesken 
ja laatujärjestelmän dokumentaatiota ja sen sisältöä tulisi selkeyttää. Opiskelijapalautejärjestelmän 
todettiin kaipaavan edelleen systemaattisempaa ja suunnitelmallisempaa kehittämistä. Auditointi-
ryhmä totesi myös, että sähköiset järjestelmät kaipaisivat parempaa integrointia ja viestintäkanavi-
en tehokkaampaa hyödyntämistä ajankohtaista tietoa annettaessa. 

Koulutuksen näytöt

Kyamk valitsi peruskoulutuksen näytöiksi energiatekniikan koulutusohjelman sekä ylempään amk-
tutkintoon johtavista koulutuksistaan International Business -koulutusohjelman. Auditointiryh-
mä valitsi puolestaan tarkasteltavaksi näytöksi sosiaalialan koulutuksen. Jokerikohteena auditoijat 
olivat kiinnostuneita kansainvälisestä toiminnasta. Auditointiryhmä pyysi jonkin verran muuta 
lisäselvitystä jo käyttöön annetun materiaalin lisäksi, kuten esim. harjoitteluun liittyvää ohjeistusta.
Energiatekniikan koulutusohjelma oli huomioitu vuonna 2000 laatuyksikkönä. Valintaa vaikutti-
vat myös koulutuksen muutokset; päiväopetuksen lisäksi sitä tarjottiin myös aikuiskoulutuksena 
virtuaalisesti painotettuna. Auditointiryhmä totesi kuitenkin arvioinnissaan, että koulutuksen laa-
dunhallinta oli taantunut tasolle ”alkava”.

Ylempi AMK –koulutuksen näytöksi valittiin englanninkielisenä toteutettava International Busi-
ness Management (IBM). Opetussuunnitelma oli laadittu tiiviissä yhteistyössä työelämäneuvot-
telukunnan kanssa ja Kyamkin YAMK-koulutukset ovat vahvasti verkottuneita mm. yhteisten 
johtamisopintojen osalta. Arvioinnissaan auditointiryhmä totesi koulutuksen olevan kehittyvässä 
vaiheessa. Koulutusohjelman ikä oli vielä kovin nuori ja sen kokonaisuus vasta muotoutumassa.

Sosiaalialan koulutuksen laadunhallinta arvioitiin tasolle ”edistynyt”. Sen vahvuuksiksi katsottiin 
opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen toteutuksen kiinteä yhteistyö työelämän kanssa. Oppimi-
sen arviointimenettelyjen todettiin olevan linjassa tavoitteiden ja käytettyjen opetusmenetelmien 
kanssa. Opetuksen etenemistä seurataan ja ohjaukseen oli kiinnitetty paljon huomiota. Sosiaalialan 
koulutusohjelmassa havaittiin olevan pitkälle kehittynyt laatukulttuuri.

Valinnainen auditointikohde

Korkeakoulu sai valita vapaasti jonkin itselleen tärkeän kohteen tai toiminnon, jonka laadunhallin-
taa se halusi erityisesti kehittää. Valinta tuli perustella auditointisopimuksen yhteydessä, mutta sitä 
ei otettu huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Kyamkin valinnainen auditointikohde oli opiskelijan hyvinvointi, jonka se oli valinnut strategisissa 
linjauksissaan yhdeksi kehittämisen kohteekseen korkeakouluyhteisön yhteistyön ja hyvinvoinnin 
kehittämisessä. Hyvinvointipalveluille oli asetettu seuraavia tavoitteita:
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- Opiskelijan hyvinvointia ja asemaa aktiivisena korkeakoulun toimijana vahvistetaan
- Opiskelijan ammatillista kasvua vahvistetaan ja turvallisuuden tunnetta lisätään
- Toiminnalla edistetään opiskelijoiden opintojen edistymistä ja valmistumista

Opiskelijan hyvinvointi –työryhmän toimintaa suositeltiin kehittämään niin, että työryhmä aset-
taisi työskentelylleen selkeät tavoitteet ja seuraisi niiden toteutumista. Lisäksi kannattaisi määritellä 
asiat, jotka opiskelijan hyvinvoinnissa kuuluvat korkeakoululle.

Kehittämisen arviointi

Noin kolme vuotta auditoinnin jälkeen korkeakoulut osallistuvat arviointikeskuksen järjestämään 
kansalliseen seminaariin, jonka tavoitteena on antaa palautetta auditoinnin jälkeisestä kehittämis-
työstä sekä tarjota koko korkeakoulukentälle mahdollisuus keskustella aiheesta sekä jakaa laatu-
työhön liittyviä kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Korkeakoulut laativat seminaaria varten lyhyen 
raportin auditoinnin jälkeisestä kehittämistyöstä.

Lähteet:

Itsearviointiraportti 2011 – Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011- 2017. Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 16:2010

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi, Korkeakoulujen 
arviointineuvoston julkaisuja 1:2005
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JATKUVASTI KEHITTYVÄ 
AMMATTIKORKEAKOULU
Sirpa Ala-Tommola, laatukoordinaattori (Kyamk)

”Mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos”.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on auditoinnin jälkeen käynyt läpi organisaatiomuutoksia. 
Heti vuoden 2012 auditoinnin jälkeen organisaatio uudistui täysin muuttuen tiimiorganisaatioksi 
ja vuoden 2015 keväällä Kyamk. Mamk ja Xamk (Kyamkin ja Mamkin emoyhtiö) saivat yhteisen 
rehtorin ja vararehtorin. Uuden koulutusorganisaation strategia julkaistaan vuoden 2015 syksyllä, 
jonka jälkeen rakennetaan myös uuden oppilaitoksen organisaatio. Kyamk ja Mamk yhdistyvät 
vuoteen 2017 mennessä.

Tämä artikkeli perustuu Kyamkin toisen auditointikierroksen väliraporttiin, joka toimitettiin Kar-
ville syksyllä 2015. Kehittämisseminaarissa Kyamk ja Mamk esiintyvät yhdessä. Auditoinnithan 
olivat molemmilla erilliset ja sen mukaisesti myös palautteet olivat erilliset. Muutosten vauhti on 
niin nopeaa ja monitahoista, että tämä artikkeli on vain tilannekatsaus syksyltä 2015.

Kyamkin laatujärjestelmä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä perustuu jatkuvan kehittämisen periaattee-
seen: suunnittele – toteuta – arvioi – kehitä. Periaatetta noudatetaan organisaation eri osissa (joh-
taminen, yksikkö, tiimi ja henkilö) ja käytännön sisältö riippuu toimijasta. 

Laadun johtaminen on vararehtorin vastuualueella ja johtoryhmien (Kyamkin johtoryhmä, peda-
goginen ja TKI-johtoryhmä) tehtävä. Koulutusjohtajat vastaavat tiimien toiminnasta ja tiimivasta-
avat oman ryhmänsä laadun kehittämisestä. Työntekijän suunnitelmallista oman työn kehittämistä 
tehdään vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Tilastoja ja arviointia tehdään jatkuvasti hallituksen 
ja johtoryhmien kokouksissa sekä tiimien omissa tapaamisissa. Laatukoordinaattori työskentelee 
johtamisen tukena.
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Laatujärjestelmässä toiminnan suunnittelua ohjaavat strategiat ja toimintasuunnitelmat, joista löy-
tyvät toimintaa ohjaavat tavoitteet. Laatujärjestelmän dokumentointi on toteutettu henkilökunnan 
intrassa (Staff ), joka samalla toimii laadun viestinnän kanavana. Ajantasaista tilastotietoa tarjoava 
online-mittaristo (Freeport) on henkilökunnan selattavissa ja sieltä löytyy erityisesti johtamiseen 
tarvittavaa ohjaustietoa myös opetuksesta vastaaville tiimeille. Laatuun liittyviä dokumentteja ja 
viestintää on runsaasti myös opiskelijaintrassa (Student). Opiskelijajärjestöt ovat mukana entistä 
laadukkaamman toiminnan kehittämisessä.

Palautetta toiminnan arviointia varten kerätään opintojaksopalautteilla, säännöllisillä kyselyillä 
opiskelijoille (tulokysely opintonsa aloittaneille ja kehittämiskysely 3. vuoden opiskelijoille), hen-
kilöstölle ja sidosryhmille. Seisoskelukokoukset (koska liiallinen istuminen on vaarallista) ovat 
vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken, joissa käsitellään 
kampusten paikallisia ja ajankohtaisia asioita. Kokouksista tehdään muistiot opiskelijoiden intraan.

Yksiköiden tavoite- ja tulosneuvotteluissa käsitellään päättyvän vuoden toiminta ja tavoitteiden 
toteutuminen. Samalla laaditaan tulevan vuoden toiminnan suunnitelma ja määritellään tavoitteet 
resursointeineen, jotka ovat seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstö-
suunnitelman pohjana. Toiminnan tuloksia kuvataan vuosittain julkaistavassa vastuuraportissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimiluvassaan määritellyt, mitä ammattikorkeakoulututkintoja 
Kyamk antaa. Ministeriö ja ammattikorkeakoulu määrittelevät neljän vuoden välein käytävissä 
sopimusneuvotteluissa keskeiset tavoitteet, niiden seuranta ja toiminnan kehittäminen. Myös mui-
ta ulkopuolisia arviointeja tehdään, kuten esimerkiksi merenkulun koulutuksen auditoinnit sekä 
betonikoetus- ja päästömittauslaboratorioiden pätevyydet. 

Kuva 2. Laadunhallinnan menettelyn selkeytty kuvio, joka perustuu PDCA-sykliin.
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Laatu ja toiminnan kehittäminen on yhteinen vastuu. Kyamkin ja Mamkin yhdistymistä työstet-
täessä valmistellaan myös yhteistä laatujärjestelmää, jonka suunnitelma on valmis ja aikataulutettu.

Laatujärjestelmän kolme vaikuttavinta menettelytapaa

Väliraportoinnissa pyydettiin korkeakoulua valitsemaan toiminnastaan kolme omasta mielestään 
vaikuttavinta toimintatapaa. Kyamk päätyi nostamaan seuraavat esiin:

1. Online-mittariston kehittäminen on johtanut toiminnan tehostumiseen ja samalla laadun ke-
hittämiseen. Ajantasainen ja täsmällinen tieto avoimessa ympäristössä johtaa toimintaan. Tuloksel-
lisuus on yhteinen asia.

2. Keskeisiä tulostavoitteita seurataan johtamisessa jatkuvasti sekä oman ammattikorkeakoulun 
osalta että valtakunnallisesti vertaillen muiden ammattikorkeakoulujen tilanteeseen. Tuloksia käsi-
tellään johtoryhmien kokouksissa sekä sovitaan toimenpiteitä tilanteen kehittämiseksi.

3. Sidosryhmille Kyamkin toiminnasta kertovaa yhteiskuntavastuuraporttia on julkaistu jo kah-
deksan vuoden ajan. Sen kirjoittavat Kyamkissa työskentelevät asiantuntijat ja se on kokoelma 
työn tuloksista hyvistä käytännöistä sekä keskeisistä tuloksellisuutta kuvaavista tunnusluvuista. 
Ajan muutosten mukaan uudistunut verkkolehti Koskinen ilmestyy 5-7 vuodessa ja viestii myös 
sidosryhmille ajankohtaisesta toiminnasta. Jokaisessa numerossa on myös opiskelijajärjestön ko-
lumni.

Laatujärjestelmää kehittyminen auditoinnin jälkeen

Auditointipalautteen perusteella on laadun johtamista selkeytetty ja dokumentointia kevennet-
ty. Erillisenä toiminut laatujohtoryhmä on lakkautettu ja laatua johdetaan johtoryhmissä, joista 
pedagogisessa ja TKI-johtoryhmässä on mukana opiskelijaedustus. Säännöllisesti kokoontuva pe-
dagoginen johtoryhmä perustettiin opetuksen kehittämistä ja prosessien yhtenäistämistä varten 
auditoinnin kehittämiskohteena listattua opetuksen tavoitteellista ja systemaattista johtamista ke-
hittämään.

Laatu on tuotu lähemmäs toimijoita pois erillisestä järjestelmästä ja tuotu lähemmäs arjen työtä. 
Intrat ja niihin sisältyvät tiedotus on yhteinen kaikkien kolmen (Kyamk, Mamk ja Xamk) organi-
saation kanssa. ”Näin toimimme”-otsikon alta löytyvät laatuasiat. Prosessikuvaukset ja toimintaoh-
jeet on sijoitettu niitä koskevien toimintojen alle.

Auditoinnin palautteessa kiinnitettiin huomiota Kyamkin opiskelijapalautejärjestelmien kehittä-
misen tarpeeseen sekä siihen, että opiskelijoilla ei ole riittävästi tietoa palautteen antamisen mahdol-
lisuuksistaan. Opiskelijapalaute kerätään nykyisin opetuksen suunnittelujärjestelmä SoleOpsissa 
automaattisesti lähetettävinä linkkeinä ennen opintojakson päättymistä. Järjestelmä antaa mah-
dollisuuden opettajan antamaan vastapalautteeseen. Esimies käyttää opettajan saamaa ja antamaa 
palautetta kehityskeskusteluissa aineistona. Palautejärjestelmä kehitettiin aluksi hyvin avoimeksi 
ja palaute meni jakeluna laajalle joukolle esimiehiä. Luottamusmies puuttui tilanteeseen, jonka 
jälkeen järjestelmää muutettiin niin, että palautteen näkee opettajan itsensä lisäksi vain lähiesimies.
Opiskelijoiden palautteenantomahdollisuutta on kevennetty, monipuolistettu ja siihen kannus-
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tetaan. Opiskelijan käsikirjan luku 10 ”Kehitetään yhdessä” käsittelee opiskelijan palautteenan-
tomahdollisuuksia. Auditoinnissa hyvänä käytänteenä mainittu yhteysopiskelijatoiminta on yh-
tenäistetty kaikkiin opiskeluryhmiin. Opiskelijoille vuosittain suunnattavien kyselyt ovat olleet 
samat Mamkin kyselyjen kanssa vuoden 2013 syksystä lähtien. Niiden tulokset sekä valmistuvien 
opiskelijoiden antamat palautteet koostetaan raportiksi ja käsitellään pedagogisessa johtoryhmässä, 
julkaistaan tiivistelmät introissa sekä palautteesta keskustellaan esim. seisoskelukokouksissa. Pa-
lautteet ovat aineistona myös alakohtaisissa talous- ja tulosneuvotteluissa opetustiimeittäin. Valitut 
kehittämiskohteet viedään eteenpäin käytäntöön. 

Online-mittaristo tuottaa ajantasaista tietoa johtamisen tarpeisiin. Suurin osa sisällöstä on koko 
henkilökunnan nähtävissä ja osa tiedoista lajitellaan tiimien tarpeiden mukaan. Kiristyneen talou-
den vuoksi on keskitytty niihin mittareiden osuuksiin, jotka vaikuttavat suoraan talouteen. Se on 
lisännyt kustannustietoisuutta ja yhteistä vastuuta tuloksen tekemiseen. 

Tulevasta yhdistymisestä johtuen Kyamkin ja Mamkin tukipalveluja on jo siirretty emoyhtiö Xam-
kiin. Toiminta on tehostunut paitsi taloudellisesti myös laadullisesti. Opetuksen yhtenäistämistä 
on valmisteltu, opetuksen prosesseja selkeytetty ja kehitetty. Yhteinen kehitysjohtaja vastaa v. 2015 
syksystä alkaen mm. strategisesta kehittämisestä ja TKI-toimintaan liittyvästä päätöksenteosta.

Auditointiraportin suositukset kehittämisen tukena

Tiukka taloudellinen tilanne yhdessä organisaatiomuutosten ja yhdistymisvalmistelun kanssa on 
vaatinut tarkastelemaan toimintaa ja tehostamaan sitä monin tavoin ilman auditointiakin. Ulkoi-
nen auditointi nosti kuitenkin Kyamkin toiminnan parannettavia kohtia esiin ja antoi ne selkeinä 
kehittämisehdotuksina, joten tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen oli helpompaa. Auditoinnin 
kehittämissuosituksien huomioiminen näkyy mm. seuraavasti:

• Laatujärjestelmä ei ole enää erillinen dokumentaatiojärjestelmä, vaan se on sisällytetty 
henkilökunnan ja opiskelijoiden introihin. Staffi  ssa kaikkien kolmen organisaation asiat 
ovat näkyvillä kaikelle henkilökunnalle. Studentissa opiskelija ohjataan oman koulun si-
vuille, mutta pääsy myös toisen koulun sivuille on mahdollista.

• Opetuksen prosesseja on selkeytetty ja yhtenäistetty Kyamkin ja Mamkin yhteisessä peda-
gogisessa ohjausryhmässä: esim. yhteiset opetussuunnitelmien perusteet, yhteinen opetuk-
sen suunnittelun aikataulu, Master School -toiminta, sama lukuvuoden ajoitus, opintojen 
ohjauksen kehittäminen ja Venäjä-ohjelma.

• Hyvän opetuksen laatua on kehitetty palkkaamalla pedagoginen kehittämiskoordinaatto-
ri. Laadukas opetus edistää opiskelijan oppimista. Uuden strategian mukaisesti hyvä ope-
tus huomioi sen mm. kolmen oppimispolun (työviikkopohjainen, opintoja nopeuttava 
sekä työssäkäyntiin integroituna polkuna) tarjoamisena. Pedagogisen osaamisen kriteerinä 
on opettajan pedagoginen kyky tuottaa ja tarjota näitä erilaisia oppimispolkuja.

• TKI-laadunhallinnan kehitetään TKI-johtajan johdolla, joka on yhteinen Mamkin kans-
sa. Opetuksen ja TKI-toimijoiden yhteistyö ja tiedonvaihto on tehostettu nimettyjen TKI-
henkilöiden osallistumisella opetustiimien kokouksiin ja vastaavasti opetuksen henkilöiden 
osallistumisella TKI-painoalatiimien kokouksiin. Joka toinen viikko pidetään laajennetun 
TKI-johtotiimin kokouksia ja joka toinen viikko on TKI-johtoryhmän kokouksia, joissa 
käsitellään aktiivisia TKI-asioita. Kyamk-Mamk -yhteistyössä on osittain yhteinen ohjeis-
tus intrassa. Lisäksi organisaatioiden TKI-johtoryhmissä on edustus molemmista organi-
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saatioista. Yhteinen HanSa-projektinhallintaohjelma yksinkertaistaa työtä, tiedon saata-
vuutta ja auttaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja seurannassa. Hankkeita koskevat tiedot 
ovat yhdessä yhteisessä järjestelmässä, jonne toimijoilla on vapaa pääsy. 

• Opiskelijan hyvinvointityöryhmän saamiin suosituksiin on reagoitu ja sen toimintasuunni-
telma on laadittu. Työryhmällä on säännölliset kokoukset, missä ovat myös opiskelijoiden 
edustajat mukana. Työryhmä on ideoinut opiskelijoiden ns. seisoskelukokoukset syksystä 
2014 alkaen, ja ne järjestetään kerran kuukaudessa molemmilla kampuksilla. Mukana ovat 
opiskelijaryhmien valitsemat edustajat, johdon edustajat sekä opettajia. Kokouksissa käsi-
tellään yhteisiä asioita ja opiskelijat voivat esittää kysymyksiä, erilaisia parannusehdotuksia 
ja toiveita yms. Käyty keskustelu on vapaata ja avointa. Seuraavassa kokouksessa vastataan 
sellaisiin opiskelijoiden esittämiin asioihin, joihin ei ole voitu antaa vastausta edellisessä 
kokouksessa ja kerrotaan, mitä opiskelijoiden esittämille toiveille tai parannusehdotuksille 
on tehty.

• Laatukulttuuria on kehitetty yhtenäisillä toimintatavoilla, introjen muutoksella sekä pa-
lautteiden keräämistä ja reagointia tehostamalla. Opiskelijat on otettu määrätietoisemmin 
mukaan työryhmiin ja kehittämiseen. Tavoitteelliset toimintamallit (esim. tulostietojen 
säännöllinen käsittely johtoryhmissä) ovat lisänneet laatutietoisuutta. Opiskelijalähtöisyys 
näkyy käytännön toiminnassa, jossa esim. palvelubulevardi-konsepti on tuonut opiskeli-
joiden eniten käyttämät palvelut yhdelle käytävälle kummallakin kampuksella.

• Sähköisten järjestelmien integrointi ja viestintäkanavien tarkoituksenmukainen käyttö oli-
vat auditointipalautteen kehittämiskohteiden listauksessa. Tietohallinto, kirjasto ja opin-
toasiainhallinto ovat siirtyneet emoyhtiö Xamkiin ja tarjoavat palvelut sekä Kyamkille että 
Mamkille.

• Auditoinnissa alkavassa vaiheessa olevaksi arvioitu Energiatekniikan koulutusohjelman 
laadunhallinta on muuttunut organisaatiouudistuksessa tiimimäiseen toimintatapaan. 
Tiimivastaavana toimii laatuasiantuntijakin toiminut henkilö. Opetussuunnitelmaan si-
sältyvien projektiopintojen lisäksi LCCE-mallia on sovellettu käytäntöön tekemällä pro-
jekteja opintojaksoihin kuuluvina eikä vain erillisinä hankkeina. Opiskelijat tekevät esim. 
energiakatselmuksia projektitöinä alueen julkisiin rakennuksiin.

Kehittäminen jatkuu edelleen

Auditoinnin jälkeinen aika Kyamkissa on ollut talouden vakauttamisen ja suurten muutosten ai-
kaa. Toimipisteitä on yhdistetty, toimintaa yhtenäistetty ja selkeytetty monilla tavoilla. Laadun 
johtamisen vastuuhenkilö on myös vaihtunut kahdesti. Organisaation muutokset ja talouden kor-
jaaminen on vienyt huomiota erilliseltä laadun kehittämiseltä, mutta se on silti ollut laadukkaan 
työskentelyn kehittämistä. 

Toimilupahakemusprosessi vaati laadun tarkastelua talouden ja kannattavan tulevaisuuden näkö-
kulmista. Toimilupa myönnettiin ehdollisena niin, että Kyamk yhdistyy Mamkin kanssa vuoteen 
2017 mennessä ja ministeriö palkitsi molempia organisaatiota kehittämisrahalla. Yhdistäminen 
vaatii molempien organisaatioiden tarkastelua uusien, entistä parempien toimintatapojen löytämi-
seksi. Yhdistymisen valmistelua varten on perustettu eri osa-alueille työryhmiä, joiden tehtävänä 
on ollut laatia toimenpideohjelmat vuosille 2015-2016. Dokumentaatioihin on määritelty tär-
keimmät tehtävät, toiminnot ja suunnitelmat. Yhdistymisprosessista johtuen on kehittynyt kes-
kinäinen benchlearning-toiminta. Sovittu ja selkeästi kuvattu toiminnan ohjeistus ohjaa entistä 
paremmin henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tietoisuus toiminnan tavoitteista on levinnyt laajem-
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malle organisaatiossa. Sekä opettajat että opiskelijat ovat tietoisia tuloksellisuuden ja kehittämisen 
merkityksestä entistä enemmän, koska viestintä niistä on lisääntynyt.

Auditoinnissa Kyamk sai palautetta siitä, että laatukulttuurin muotoutuminen oli kesken ja kor-
keakoulun tulisi panostaa siihen. Tiimiorganisaatio on siirtänyt toiminnan suunnittelua ja vastuuta 
johdolta henkilökunnalle. Yhdistyneenä talouden vahvaan tarkkailuun se on kehittänyt kaikkien 
tietoisuutta tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Opiskelijoiden opintojen aloituspa-
lautteen mukaan yhteistyö sekä henkilökunnan kanssa että opiskelijoiden kesken sujuukin erin-
omaisesti. Opiskelijat on otettu mukaan työryhmiin, kuten hyvinvointityöryhmään, pedagogiseen 
ja TKI-johtoryhmään. Tietämys vaikuttamisen mahdollisuuksista on lisääntynyt ja opiskelijoita 
ohjataan myös siihen. Avoimuus on lisännyt yhteishenkeä ja opiskelijajärjestöt ovat mukana ke-
hittämisessä.

Mamkin kanssa yhdistyminen jatkaa kehitystyötä, mutta toisaalta se myös pakottaa odottamaan 
päätöksiä. Molemmat amk:t ovat läpäisseet auditoinnin hyväksytysti ja esiinnymme yhteisesti vä-
liauditoinnin seminaarissa. Laatutyön yhteisellä kehittämisellä on hyvä pohja ja henkilökohtaisella 
tasolla toimivat suhteet.
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PEDAGOGINEN 
LAADUNHALLINTA UUDISTUU
Osku Kiri, pedagogiikan kehittämiskoordinaattori (Kyamk)

Opetuksen pedagoginen kehittäminen on jatkuva prosessi. Se on PDCA-syklin mukainen spiraali 
(kuva 2), jossa suunnittelusta edetään toimintaan, toimintaa arvioidaan ja arvioinnin perusteella 
tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. (Rampersad 2001, 123-124. Pesonen 2007, 63-65.) Ide-
aalitilanteessa jokaisen syklin jälkeen pitäisi olla aina lähempänä tavoitetta.

PDCA-sykli edellyttää jatkuvaa arviointia, mutta se on samalla omalla tavallaan ”armollinen”. Ke-
hittäminen on jatkuva prosessi, koskaan ei voi saavuttaa täydellisyyttä. Kehittäminen ei ole kos-
kaan valmista. Useinkin riittää, että kehittäminen on oikean suuntaista, likimäärin oikeaa. Keskei-
sintä on, että arvioinnin kautta haasteet tunnistetaan ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet. Tämä 
ajatus kytkee PDCA-syklin läheisesti elinikäisen oppimisen käsitteeseen. (Operusministeriö 2005. 
Elinikäinen oppiminen 1994.)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa pedagoginen kehittäminen tapahtuu sekä vertikaalisesti 
että horisontaalisesti. Vertikaalinen pedagoginen kehittäminen on vararehtorin johtamaa korkea-
koulun strategian mukaista kehitystyötä, jonka tärkeimpiä työkaluja ovat ammattikorkeakoulun 
pedagoginen johtoryhmä sekä pedagogiikan kehittämiskoordinaattori. Horisontaalisesti kehittä-
mistyötä tapahtuu koulutusaloilla ja yksittäisissä koulutuksissa omana sisäisenä kehittämistoimin-
tana ja erilaisena hanketoimintana. Eräänlaisessa leikkauspisteessä on pedagogiikan kehittämis-
koordinaattori, joka yhdessä koulutusjohtajien kanssa toimii kahdensuuntaisena viestintäkanavana 
ammattikorkeakoulun pedagogisen johdon ja opetushenkilöstön välillä. Pedagogiikan kehittämis-
koordinaattorin yksi keskeisimmistä tehtävistä on seurata ja tarvittaessa tukitoiminnoin ohjata 
koulutusten sisäistä kehittämistyötä korkeakoulun strategian määrittelemään suuntaan. Toisaal-
ta taas pedagogiikan kehittämiskoordinaattori toimii opetushenkilöstön kanavana oppilaitoksen 
johdon suuntaan mm. raportoimalla kehittämistyön tuloksista ja viestittämällä opetushenkilöstön 
pedagogisen kehittämisen tarpeista.
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Opetussuunnitelmat ja lähestyvä korkeakoulufuusio

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu fuusioituvat vuoden 2017 
alussa. Tuolloin syntyy kokoluokaltaan valtakunnallisesti merkittävä, kahdessa maakunnassa toi-
miva uusi korkeakoulu. Viime vuosien aikana pedagogiseen kehittämiseen on vaikuttanut mer-
kittävästi lähestyvä fuusio. Kehittämistyötä on jo parin vuoden ajan tehty koko ajan tiivistyvässä 
yhteistyössä. Yhteisen pedagogisen kehittämisen merkittävin ponnistus on tähän mennessä ollut 
vuonna 2013 käynnistetty yhteinen opetussuunnitelmatyö. Kehittäminen käynnistettiin yhden-
mukaistamalla opetuksen suunnittelun prosessit eli ns. opetuksen vuosikello. Tällä mahdollistettiin 
opetuksen suunnittelun samanaikaisuus ja avattiin tietä yhteisten rakenteiden luomiselle.

Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehittämistyön tavoitteena on luoda sellaiset opetus-
suunnitelmarakenteet, joihin ei kohdistu jatkuvia muutospaineita ja jotka edustavat sekä opis-
kelijoille että opettajille jatkuvuutta. Siten varsinaisen opetussuunnitelmien yhtenäistämisen 
ensimmäisessä vaiheessa 2013-2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammatti-
korkeakoulu määrittelivät käytettävät yhteiset käsitteet ja periaatteet. Nämä julkaistiin yhteisessä 
”Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun ammattikorkeakou-
lututkinnon tutkintorakenteen ja opetussuunnitelmien perusteet” –asiakirjassa (Perusteet 2014). 
Yhteisessä opetussuunnitelmatyössä molemmat ammattikorkeakoulut sitoutuivat jatkamaan Bo-
lognan prosessin mukaista osaamisperustaisuuteen nojautuvaa opetuksen kehittämistä. (Pyykkö 
2014, 10-18.)

Yhteisten käsitteiden ja periaatteiden määrittelyn lisäksi opetussuunnitelmien kehittämisen en-
simmäisessä vaiheessa uudistettiin molempien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat osaa-
misperustaisiksi ja moduulirakenteisiksi aikaisempien opintojaksopohjaisten sijaan. Tavoitteena on 
ollut tehdä opiskelijan oppimisprosessia aikaisempaa enemmän näkyväksi. Suorittamisen sijaan 
opetussuunnitelman tulisi kuvata osaamistavoitteita ja opiskelijan ammatillista kasvua. Osaamis-
perustaisen opetussuunnitelman laadinnan taustalla vaikuttavat eurooppalainen tutkintojen ja 
osaamisen viitekehys (EQF) sekä kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (NQF). (Ope-
tusministeriö 2009.) 

Viitekehyksen pohjalta osaamisperustaisen opetussuunnitelman osaamistavoitteet jakautuvat ylei-
siin tutkintokohtaisiin osaamistavoitteisiin sekä koulutus- tai alakohtaisiin osaamistavoitteisiin. 
Näiden osaamistavoitteiden jakautumista opinnoiksi kuvataan uudistetussa tutkinnon opetus-
suunnitelmassa ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen käsitteillä. Ydinosaaminen on sitä osaamis-
ta, jolle tutkinnon kaikille yhteinen osaaminen perustuu. Täydentävä osaaminen on puolestaan 
suuntaavaa ja syventävää osaamista, jolle rakentuu tietyn alan osaaminen. (Karjalainen 2003.)

Samalla, kun opetussuunnitelmien osaamisperustaisuuden läpinäkyvyyttä on pyritty lisäämään, on 
niiden rakenne uudistettu. Opetussuunnitelmat on koostettu laajoiksi osaamiskokonaisuuksiksi 
eli moduuleiksi, joiden minimilaajuus on pääsääntöisesti 15 opintopistettä. Moduulit rakentu-
vat opintojaksoista, joiden laajuus on 5 opintopistettä. Ensiksikin moduulirakenteella on pyrit-
ty hahmottamaan tavoiteltava osaaminen laajoiksi kokonaisuuksiksi aikaisemman sirpalemaisen 
opintojaksopohjaisen opetussuunnitelman sijaan. Opintojaksojen kokoamisella laajoiksi osaamis-
kokonaisuuksiksi pyritään auttamaan opiskelijaa kokonaisuuksien hallinnassa sekä ohjaamaan hä-
nen oman osaamisensa ymmärryksen kasvua. Toiseksi moduulirakenteella pyritään vastaamaan 
tehokkaammin ammattikorkeakoulujen uudistuvaan rahoituspohjaan. Opintoja on kyettävä tuot-
tamaan aikaisempaa tehokkaammin ja monikäyttöisemmin. (Opetusministeriö 2009.)
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Opetussuunnitelmien kehittämisen toisessa vaiheessa 2015-2016 Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu keskittyvät uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen 
havaintojen pohjalta i) korjaamaan viimeisimmätkin rakenteelliset epäselvyydet sekä erityisesti 
keskittyvät ii) opetussuunnitelman toteutuksen kehittämiseen, iii) osaamisperustaisten osaamis-
kokonaisuuksien eli moduulien oppimistavoitteiden kirkastamiseen sekä iv) osaamisen arvioinnin 
kehittämiseen. Kehittämistyössä yhdistetään molempien korkeakoulujen hyvät käytänteet ja peda-
gogisesti toimivat ratkaisut yhdeksi, yhteiseksi kokonaisuudeksi. Fuusioitunut korkeakoulu toimii 
maantieteellisesti niin laajalla alueella, että jo kyseisestä näkökulmasta on pedagogisen laadun var-
mistamiseksi käsitteiden, merkitysten ja rakenteiden oltava yhtenäisiä ja mahdollisimman yksise-
litteisiä. Samasta syystä on kyettävä hakemaan synergiaetuja mm. yhtenäisillä opetussuunnitelmilla 
ja teknologiaa hyödyntämällä.

Pedagogiset koulutukset kehittämisen työkaluna

Ammattikorkeakoulujen lyhyen historian aikana opettajien työnkuva on laajentunut ja muuttunut 
varsin runsaasti itsenäisestä oman ammattiaineen sisällön hallitsijasta kohti asiantuntijayhteisön 
jäsenyyttä ja opiskelijan oppimisen ohjaajaa. (Auvinen 2006.) Muutos on tapahtunut suhteellisen 
lyhyessä ajassa ja kiivaalla tahdilla. Yksi väline tämän muutoksen voimakkuuden lieventämiseen on 
opettajien täydennyskoulutus. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on ryhdytty järjestämään opettajien pedagogista täyden-
nyskoulutusta vuoden 2013 organisaatiouudistuksen myötä. Pedagogisilla täydennyskoulutuksilla 
tähdätään opettajien pedagogisen uudistumisen tukemiseen ja pedagogisen identiteetin vahvis-
tamiseen. Koulutuksien koordinoinnista vastaa Kyamkin pedagogiikan kehittämiskoordinaattori. 
Pedagogisten täydennyskoulutusten tarve määritellään i) strategiassa määriteltyjen pedagogisten 
tavoitteiden, iii) opettajakunnasta esiin nousseiden tarpeiden ja toiveiden sekä iii) yleisten yhteis-
kunnallisten koulutukseen liittyvien kvalifi kaatiotrendien mukaisesti. Koulutuksissa hyödynnetään 
sekä oman ammattikorkeakoulun osaamista että ulkopuolisia asiantuntijoita. Pedagogisen täyden-
nyskoulutuksen kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa kokonaisten koulutusten pedagogista 
yhteisöllisyyttä ja kehittymistä yksittäisten opettajien kurssittamisen sijaan. (Auvinen 2004, 332.) 

Pedagogiset täydennyskoulutukset käynnistettiin vuonna 2014 kolmen aihekokonaisuuden koulu-
tusten sarjana. Koulutusten aihealueet valikoituivat i) sisäisen kehittämistoiminnan esiin nostami-
en tarpeiden, ii) yleisten suomalaista ammattikorkeakoulukenttää koskevien muutostrendien sekä 
iii) uudistetun ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaisesti. Koulutusten aiheiksi valikoitui-
vat AHOT eli aikaisemman osaamisen tunnistaminen, suurryhmäpedagogiikka sekä opetussuun-
nitelman osaamisperustaisuus ja sen arvioiminen. Kouluttajiksi etsittiin amk-sektorin asiantun-
tijoita ammatillisista opettajakorkeakouluista erityisesti opettajien täydennyskoulutusosaamisen 
näkökulmasta. Koulutuksiin pyrittiin saamaan kokonaisia opettajatiimejä tai ainakin useita saman 
tiimin opettajia. AHOT- ja suurryhmäpedagogiikkakoulutuksien sarjat olivat kaikille koulutus-
aloille suunnattuja, mutta opetussuunnitelman osaamisperustaisuus ja sen arviointi –koulutus oli 
suunnattu ensi sijaisesti tekniikan koulutusalan opettajille. Pedagogiikan kehittämiskoordinaattori 
keräsi kaikista koulutuksia palautetta verkkolomakkeen avulla ja saatua palautetta hyödynnetään 
uusien koulutusten suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Kuten muukin pedagoginen kehittäminen, myös pedagogisten täydennyskoulutusten kehittämi-
nen on jatkuva prosessi. Pedagogisen täydennyskoulutuksen järjestämisen ensimmäisen vaiheen 
jälkeen tavoitteena on toisessa vaiheessa kasvattaa tiimeille suunnattuja koulutusten sarjoja kehittä-
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misohjelmamaiseen kumppanuuteen koulutustiimien, oppilaitoksen sisäisten pedagogisten kehit-
täjien ja ulkopuolisen kehittäjäverkoston kanssa. Pedagogisilla täydennyskoulutuksilla tavoitellaan 
pitkäkestoista kehittämistä. Tavoitteena on, että ”Pedagoginen täydennyskoulutus” synnyttää ope-
tushenkilöstössä käsityksen prosessista yksittäisen tapahtuman sijaan.

Pedagoginen julkaisu 

Pedagogisen yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja omassa oppilaitoksessa olevan pedagogisen osaamisen 
ja kehittämisen tietoisuuden nostamiseksi Kyamkin pedagogisen kehittämisen toimijat toteuttivat 
syksyllä 2014 pedagogiikan kehittämiskoordinaattorin päätoimittamana yhteistyössä Xamkin kir-
jasto- ja oppimisteknologiapalveluiden kanssa pedagogisen julkaisun ”Learning garden. Pedagogi-
sia kukintoja LCCE-mallin reunamilla”(Learning Garden 2014). 

Julkaisun pääpaino on ammattikorkeakoulussa käytettävissä pedagogisissa malleissa ja ratkaisuissa. 
Sen tavoitteena on avata sekä Kyamkin omalle henkilökunnalle että ulkopuolisille sidosryhmil-
le ammattikorkeakoulun opetuksen pedagogista monipuolisuutta.  Teoksessa Kyamkin opettajat 
käsittelevät muun muassa opiskelijoiden osallistumista TKI-hankkeisiin ja työelämäyhteistyötä, 
nykyaikaisia pedagogisia opetus- ja oppimismalleja kuten simulaatiopedagogiikkaa, dialogista op-
pimisen mallia, suurryhmien opetusta ja mobiilioppimista.

Palautteen ja arvioinnin kehittäminen 

Palaute ja arviointi ovat laadukkaan opetustoiminnan keskeinen kulmakivi (Kauppi et al. 2003, 
255-270). Kyamkin opiskelijapalautejärjestelmää on uudistettu parina viime vuonna voimakkaasti 
ja laaja-alaisesti useiden toimijoiden työpanoksella. Kehittämisessä ovat olleet mukana mm. Kyam-
kin laatukoordinaattori, yhteisten opintojen tiimi, opinto-ohjaajat, pedagogiikan kehittämiskoor-
dinaattori, opiskelijahallintojärjestelmien pääkäyttäjät sekä opiskelijat. Työskentelyä on ohjattu 
vararehtorin ja yhteisten opintojen koulutusjohtajan toimesta.

Opiskelijapalautejärjestelmästä on luotu koko opiskelijan opiskelupolun aikainen kokonaisuus, 
jossa huomioidaan saapuva opiskelija, keskellä opintojaan oleva opiskelija ja oppilaitoksesta poistu-
va opiskelija. Opiskelijatyytyväisyyttä ja sitoutumista ilmaisevaa palautetta kerätään ensimmäisen 
ja kolmannen opiskeluvuoden aikana sekä opintojen päätösvaiheessa. Kerran lukuvuodessa opis-
kelijoiden kanssa käydään opiskelijan oppimisprosessia ja ammatillista kasvua peilaava opiskelijan 
kehityskeskustelu. Näiden lisäksi jokaisesta opintojaksosta kerätään sähköisesti opintojaksopalaute 
jakson päätyttyä. Palautteella kerätään tietoa opintojakson pedagogisesta laadusta sekä opiskelijan 
itsearviointitietoa hänen osaamisensa kehittymisestä. Kehittämistyön keskeisimpiä tuloksia ovat 
olleet yhtenäinen koulutuksen palaute- ja laadunarvioinnin prosessin määrittely, uudistettu opin-
tojaksopalautemenettely sekä lisääntynyt tieto opiskelijan oppimisprosessista ja opetuksen pedago-
gisesta laadusta.

Palautteen ja arvioinnin kehittäminen on kytketty opetussuunnitelmien kehittämistyöhön ja sisäl-
tyy osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehittämisen toiseen vaiheeseen 2015-2016. Tavoit-
teena on, että vuonna 2017 Kyamkin ja Mamkin yhteisessä osaamisperustaisessa opetussuunni-
telmassa kaikkien tutkintojen osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen arvioinnit on uudistettu 
vastaamaan ja kuvaamaan osaamistavoitteiden arviointia.
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Oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppilaitosten toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti ja opetuksen on kyettävä mukautumaan 
muuttuviin edellytyksiin. Ammattikorkeakouluissa erityisesti kyse on sellaisen asiantuntemuksen 
tuottamisesta, joka on käytännöllisesti relevanttia erilaisissa fyysisissä ja sosio-ekonomisissa toi-
mintaympäristöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulun on kyettävä tuottamaan ope-
tustaan erilaisissa, monipuolisissa oppimisympäristöissä yhteiskunnan kehityslinjat, kuten yleinen 
digitaalistuminen, huomioiden.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on jatkanut panostustaan erilaisissa oppimisympäristöissä 
toimimiseen, näiden ympäristöjen sekä niissä toimimisen pedagogiseen kehittämiseen. Näiden eri-
laisten oppimisympäristöjen yhteisenä nimittäjänä voidaan pitää työelämäkaltaisuutta tai –lähtöi-
syyttä. Kyse on ollut monessakin mielessä työelämän simuloimisesta. Oppimisympäristöinä ovat 
toimineet autenttiset työpaikat perinteisen harjoittelun lisäksi työn oppinnollistamisen pedagogii-
kan ja LCCE-mallin toteuttamisen kenttinä. Metsolan kampuksen minisairaala ja simulaatiotila 
ovat tarjonneet puitteet simulaatiopedagogiikan ja case-oppimisen menetelmien toteuttamiselle. 
Näiden rinnalla verkko-opiskeluympäristöjen kehittäminen on jatkunut edelleen digitaalisen op-
pimisen keskuksen – eKampuksen – kehittämisenä. Verkko-opiskeluympäristöjen kehittämisessä 
tavoitellaan johdonmukaisesti yhteisöllistä pedagogiikkaa ja opiskelijan refl eksiivisyyttä tukevia 
ratkaisuja. Viimeisimpänä toteutuksena tästä on Moodle-oppimisympäristöön integroitu opiskeli-
jan portfoliotyökalu, joka mahdollistaa moniulotteisen oman oppimisen refl ektoinnin. 

Kyamk on kehittänyt omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin kansainväliseen MOOC-
trendiin1 rinnastettavia suurten opiskelijamäärien verkkokursseja. Kehittämiseen ovat ohjanneet 
opiskelijaryhmäkokojen radikaali kasvu, mutta samalla kehitystyötä on tehty suurille ryhmille so-
veltuvien pedagogisten ratkaisujen näkökulmasta. Suurille ryhmille suunnattujen verkkokurssien 
kehittäminen on läheisesti kytköksissä pedagogiseen täydennyskoulutukseen. Pedagogisen täyden-
nyskoulutuksen suurryhmäpedagogiikka-aihekokonaisuudella pyritään vastaamaan sekä verkko- 
että luokkahuone-opetuksen käytännön haasteisiin.

Kyamk on kehittänyt sekä pedagogisia menetelmiä että oppimisympäristöjä. Vuoden 2014 aikana 
Kyamk on panostanut sosiaali- ja terveysalan simulaatiotilojen ja oman minisairaalan rakentami-
seen sekä digitaalisen oppimisen keskuksen – eKampuksen – kehittämiseen. Digitaalistuminen 
näkyy nykyisin Kyamkin opetustoiminnan kaikilla tasoilla aina perinteisistä luokkahuoneopetusti-
lanteista merenkulun laivasimulaattoreihin.

1     MOOC: Massive Open Online Course.
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OHJAUKSEN LAATU 
LAATUJÄRJESTELMÄN OSANA
Jaakko Janhunen, opinto-ohjaaja (Kyamk)
Anne Vuorivirta, opinto-ohjaaja (Kyamk)

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet suosituksen hyvän ohjauksen laa-
tukriteereiksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun 
kehittämistä ja varmistamista varten. Kriteerien halutaan tukevan ohjauksen korkeaa laatua ja mo-
nipuolista tarjontaa sekä varmistaa laadukkaan ohjauksen saatavuutta. Hyvän oppilaan- ja opinto-
ohjauksen kriteerien laatimisen taustalla on Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 
2011–2016. 

Hyvän ohjauksen kriteerit on ammattikorkeakoulun työkalu ohjauksen korkean laadun tukemi-
seen sekä laadulliseen kehittämiseen. Kriteerit auttavat ammattikorkeakoulua tarkastelemaan ohja-
usta kriittisesti ja ryhtymään toimenpiteisiin ohjauksen kehittämiseksi. Kriteerien avulla on mah-
dollista löytää ne kriittiset pisteet, joita kehittämällä ohjauksen laatua voidaan edelleen parantaa

Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet ohjausta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa yllä mai-
nittujen ohjauksen teemojen ja laatukiriteerien mukaisesti elinikäistä oppimista ja ohjausta edistä-
västä näkökulmasta. 

Ohjaus ammatilliseen kasvuun ja uravalintoihin liittyvien päätösten 
tukena

Ammatillinen kasvu rakentuu vahvaan koulutuksen/suoritettavan tutkinnon ydinosaamiseen ja 
sitä täydentävään osaamiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään kansainvälistymisen ja kestävän ke-
hityksen haasteet sekä hyvän liiketoiminnan periaatteet – ja myös soveltamaan niitä tarkoituksen-
mukaisesti omassa toiminnassaan. Opiskelijat saavat opinnoissaan perusvalmiudet yrittäjyyteen. 
Kyamk tarjoaa opiskelijoille polkuja elinikäiseen oppimiseen ja pitää huolta koulutuksen hyvästä 
laadusta. Kyamk on edelläkävijä uusien oppimisympäristöjen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.
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Ohjaus tukee opintojen suorittamista, ammatillista kasvua sekä opiskelijan työllistymistä ja sijoit-
tumista jatko-opintoihin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman ohjauksen tuella. Ohjaus toteute-
taan tavalla, joka auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja ammatillista kehittymistä 
tukien sekä auttaen opiskelijan hakeutumista työelämään. Ohjaus tukee myös opiskelijan aktiivista 
ja kriittistä tiedonhankintaa.

Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti vaihtoehtoja opiskelijan omien 
suunnitelmien ja valintojen tueksi.

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka edistää opiskelijan luottamusta tasavertaisiin mahdollisuuksiinsa 
koulutuksessa ja työelämässä

Työelämätaidot ja työelämään tutustuminen

Opiskelija tutustuu monipuolisesti oman alansa työtehtäviin, työelämään ja yrittäjyyteen. Ohjaus 
on järjestetty siten, että se tukee opiskelijan työnhakuvalmiuksien ja työelämätaitojen kehittymistä 
sekä työllistymistä.

Koko ohjaushenkilöstöllä on ajantasaisen työelämäosaaminen ja aktiiviset kontaktit työelämään.

Kuva 3. Opiskelijan ohjaus opintopolun eri vaiheissa
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Riittävä ja monipuolinen ohjaus

Opiskelijoille on tarjolla monipuolista ohjausta opintopolun eri vaiheissa tukemaan ammatillista 
kehittymistä. Ammatillinen kasvu -opintojakso on keskeinen osa opiskelijoiden ryhmässä tapahtu-
vaa ohjausta. Vertaisopiskelijoiden tuella tutustutaan opiskelun peruslähtökohtiin. Unelmat konk-
retisoituvat selkeiksi ammatillisiksi tavoitteiksi yhdessä suunnitellen. Henkilökohtaisten ohjaus-
keskustelujen avulla opiskelija syventää oman uransa suunnittelua ja on opintojen lopussa valmis 
siirtymään työelämään.  

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisen oppimisen ja sitä tukevan elinikäisen ohjauksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnas-
sa on lisääntynyt. Ohjaus elinikäisenä jatkumona nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, 
työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen 
kansalaisuuden edistämisessä. Siirtymät eri kouluasteiden sekä koulutuksen ja työelämän välillä 
ovat moninaistuneet, monimutkaistuneet ja lisääntyneet. Ohjauksen merkitys on kasvanut myös 
yksilön omien valintojen tukena. Ohjaus ammattikorkeakoulussa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja 
tavoitteellista toimintaa opiskelijan osaamisen ja ammatillisen kasvun kehittymisen tueksi. 

Aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ohjaus toteutuu vahvistamalla opiskelijoiden aktiivisuutta, 
osallisuutta ja vastuullisuutta omaan elämäänsä ja oppimiseensa liittyvissä prosesseissa ja päätök-
senteossa.

Ohjaus vahvistaa opiskelijan osallisuutta opiskelija- ja ammattikorkeakouluyhteistyössä sekä kas-
vattaa yhteiskunnan ja työelämän jäsenyyteen.

Kuva 4. Kyamkin toimijat opintojen ohjauksessa.
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Ohjaus on yhteistä työtä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ohjaus on henkilöstön johdettua yhteistä työtä ammatti-
korkeakoulun voimassa olevan strategian, pedagogisen kehittämisen ja koulutusten opetussuunni-
telmien mukaisesti.

Ohjaus on kaikkien ammattikorkeakoulussa ja sen erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien 
yhteistä työtä. Uusi opettajuus on opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista aihealuekohtaisen 
osaamisen kehittämisen ohella. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ohjauksessa tukee eri-
laisissa ohjaustarpeissa olevien opiskelijoiden ohjausta. 

Ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat tehtäväänsä kelpoisia. Henkilöstön tiedot, taidot sekä ohja-
us- ja työelämäosaaminen ovat korkeatasoisia ja ajan tasalla. Ohjaushenkilöstön asiantuntemuksen 
ylläpito vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Koulutuksen nivelvaiheet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa 
toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyö syventämiseksi on meneillään useita opintojen ohja-
ukseen liittyviä yhteisiä hankkeita myös koko maakunnan tasolla.

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa mahdollistaa joustavia opintopolkuja, mikä vähentää nega-
tiivista keskeyttämistä ja tukee ohjauksen tuloksellisuutta.

Toisaalta opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat entistä moninaisemmat. Laaja ikäjakauma, erilaiset 
opiskeluvalmiudet ja erilainen koulutus- ja työkokemustatausta korostavat alati lisääntyvää henki-
lökohtaisen ohjauksen tarvetta. 

Ohjaussuunnitelma

Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on käytössä ohjaussuunnitelma. Ohjaussuunnitelmassa 
ovat määritelty ohjauksen tavoitteet, toteutus, johtaminen, tehtävienjako, vastuut ja arviointi.

Opintojen eri vaiheisiin liittyvät toimintatavat ja toimijat ovat määritelty yksityiskohtaisissa pro-
sessikuvauksissa.

Kuvaukset on tehty yhteistyössä opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Ohjaussuunnitelmaa arvi-
oidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Ohjauksen tuloksellisuuden seurannan välineet

Ohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen on ennakoinnilla merkittävä rooli. Kymen-
laakson ammattikorkeakoulussa on rakennettu erilaisia ohjausta tukevia mittareita. Mittareiden 
avulla pedagoginen johto sekä koulutukset saavat ajankohtaista tietoa ja seuraavat opiskelijoiden 
opintojen etenemistä. Varhaisen puuttumisen periaatteella pyritään mahdollistamaan tavoitteiden 
saavuttaminen. Ennakoivin toimenpitein kehitetään opetusta ja tehostetaan ohjauksellisia toimia 
esimerkiksi opintojen keskeyttämistä ehkäisten.
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Ohjauspalveluista tiedottaminen

Opiskelijoille on tarjolla ajantasaista tietoa ohjauspalveluista koko opintopolkunsa ajan.

Ohjauksesta tiedotetaan erilaisin menetelmin ja kanavin. Tiedottaminen on aktiivista ja suunni-
teltua. 

Luottamuksellisen ohjaussuhde osoittaa opiskelijalle, että hänen osaamisensa kehittymisestä ollaan 
kiinnostuneita.

Ohjauksen laatu osana ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu arvostaa opiskelijoilta saatua palautetta ja vuoropuhelua te-
hokkaan ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana. Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta 
opintopolun eri vaiheissa, lisäksi opiskelijat osallistuvat erilaisiin kehittämistyöryhmiin. 

Kyamk tekee vuosittain kaksi kyselyä opiskelijoille. Tulokyselyssä arvioidaan mm. opintojen aloi-
tuksen onnistumista ja koulutuksen ilmapiiriä. Opintojen kehittämiskyselyssä opiskelijat arvioivat 
opetusta ja oman osaamisensa kehittymistä. 

Valmistuvat opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen AVOP/OPALA-kyselyyn, jonka avulla kootaan 
ajantasaista tietoa valmistuvien opiskelijoiden työllistymisestä ja tietoa siitä, miten koulutus ja har-
joittelu ovat opiskelijoiden mielestä onnistuneet. 

Opintojen ohjausta kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Sen pohjalta määri-
tellään vuosittaiset ohjauksen kehittämiskohteet ja tehostetaan toimintatapoja osana pedagogista 
kehittämistä.
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OPISKELIJANÄKÖKULMA 
LAADUNHALLINNAN KEHITTYMISEEN
Anna-Maija Jukkara, opiskelijakunta Klaanin pääsihteeri (Kyamk)

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavien Kyamkille v. 2012 tehdyn auditoinnin kehittämisehdotus-
ten teemojen käytännön toteutumista:

• Korkeakoulun tulisi asettaa tavoitteeksi sähköisten järjestelmien selkeämpi integrointi ja 
samalla harkita, miten eri viestintäkanavat ja niiden kautta välitettävä ajankohtainen tieto 
palvelisivat tarkoituksenmukaisella tavalla eri käyttäjäryhmiä.

• Korkeakoulu on valinnut vapaavalintaiseksi auditointikohteekseen opiskelijoiden hyvin-
voinnin, jonka laadunhallintaa se haluaa erityisesti kehittää. 

• Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä tarkoituksen-
mukaisella tavalla.

Kehitystyön toteutuminen

Opiskelijakunta Klaanin edustajat tai opiskelijaedustajat on otettu työryhmätyöskentelyyn mu-
kaan. Edustajia on mm. osakeyhtiön hallituksessa, pedagogiikan johtoryhmässä, TKI- johtoryh-
mässä, opiskelijaviestinnän kehittämisryhmässä sekä muista kampuskohtaisissa työryhmissä. 

Sujuvaa viestintää varten on perustettu opiskelijaviestinnän työryhmä, jossa on mukana kolme 
opiskelijaedustajaa. Työryhmä on koonnut erilaiset viestintätavat ja tavan viestiä. Ryhmän tavoit-
teena on löytää parhaimmat ja selkeimmät tavat viestiä niin, että opiskelijoiden käyttämät viesti-
met otetaan huomioon. Työryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja jatkaa työtään. 

Klaanin pääsihteeri on mukana TKI-johtoryhmän opiskelijaedustajana. Hän toimii linkkinä opis-
kelijoiden ja johtoryhmän välillä ja vie viestiä eteenpäin molempiin suuntiin. Opiskelijapalaute 
kehitysideoineen otettiin johtoryhmässä vastaan hyvin ja muutaman viikon sisällä toteutettiin en-
simmäisiä kehitysehdotuksia. 
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Tuutoritoiminnan ohjausryhmässä on myöskin vahva opiskelijaedustus. Vaikka tuutoritoiminta on 
Kyamk:n vastuulla, tehdään jatkuvasti yhteistyötä opiskelijakunnan kanssa. Toimintaa johdetaan 
ammattimaisella otteella, siihen resursoidaan enemmän työaikaa. Tämä on heijastunut erityisesti 
syyslukukauden alun orientointiviikolla. Viikon kestävällä jaksolla tuutorit ovat opastaneet uusia 
opiskelijoita hyvin ja opiskelijoilta sekä henkilökunnalta on tullut hyvää palautetta. On hyvä asia, 
että Kyamk ymmärtää tuutoritoiminnan merkityksen ja panostaa toimintaan.

Opiskelijapalaute toteutuu käytännössä myös siinä, kun Kyamkin molemmille kampukselle on 
perustettu kampustyöryhmät, joihin on nimetty erilliset edustajat. Nimettyjen edustajien lisäksi 
työryhmän kokoontumisiin on vapaa pääsy. Tilaisuudet ovat olleet vapaamuotoisia ja keskustele-
via. Opiskelijoiden kysymiin kysymyksiin on vastattu tai etsitty vastaus. 

Opiskelijakunta Klaani ja Kyamk ovat yhdessä järjestäneet opiskelijoille tarkoitetun liikkujan vii-
kon. Viikon aikana opiskelijakunnan eri yhteistyökumppanit ovat esitelleet toimintojaan tai tuot-
teitaan. Lisäksi viikon aikana järjestetään erilaisia lajikokeiluja ja muuta liikunnallista aktiviteettia. 
Liikkujan viikko on saanut hyvä palautteen opiskelijoilta. 

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän toiminta sai kehittävää palautetta. Ryhmän toimesta Kotkan 
Metsolaan ja myöhemmin Kouvolan Kasarminmäelle perustettiin ns. palvelubulevardi. Bulevardin 
tarkoituksena oli tuoda kaikki opiskelijan päivittäin tarvitsemat palvelut helposti saataville, yhdelle 
käytävällä. Palaute on ollut positiivista opiskelijoiden suunnalta. Henkilökunta on huomautellut 
melusta, julisteista sekä yleisestä epäsiisteydestä. Opiskelijakunnan mielestä opiskelijakulttuuri kui-
tenkin saa ja pitää näkyä! 
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PALVELUT OPPIMISEN TUKENA
Pirkko Rautaniemi, palvelujohtaja (Xamk)

Auditoinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että ”Yhtenäisen laatukulttuurin muotoutuminen sekä 
prosessien yhtenäistäminen ja tehostamista on vielä kesken”. Tämä artikkeli käsittelee sitä miten opis-
kelijoiden palveluiden kehittäminen on edistynyt Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 2012 saa-
man auditointipalautteen näkökulmasta.

Kyamkin ja Mamkin palvelujen yhdistäminen

Palveluyksiköiden laatukulttuurin luominen ja toimintojen yhtenäistäminen eri yksiköissä on 
edennyt suosituksen mukaisesti Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen kaikkien tu-
kipalvelujen siirryttyä Kaakkois - Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2014 alkaen.

Vuonna 2014 kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut -yksikkö yhtenäisti sisäiset toimintatapansa 
ja laati työlleen laatuprosessit ja toimintaohjeet. Yksikön työtehtäviä keskitettiin toiminnan tehos-
tamiseksi. Myös sisäisten koulutusten kehittämiseen panostettiin. Kirjasto- ja oppimisteknologia-
palvelut ryhtyi kuluneen vuoden aikana tilastoimaan oppimisteknologiaan liittyviä tukipyyntöjä ja 
käynnisti tytärammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan liittyvän yhteistyön.

Kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluissa toimeenpantiin yhteensä viisi rakenteellisen kehittämi-
sen hanketta: Kokoelmatietokantojen yhdistäminen, yhteisen verkko-oppimisympäristö Moodlen 
päivitys, kansallisen Melinda -kuvailun käyttöönotto, Finna-hakupalvelut ja eKampus jatkohanke.

Yhtiön tietohallintopalveluissa työstettiin vuonna 2014 viittä rakenteellisen kehittämisen hanketta:
• Moodle, yhteinen verkko-oppimisympäristö yhteistyössä kirjasto- ja oppimisteknologia-

yksikön kanssa 
• Helpdesk-palvelu 
• Henkilöstön intranet Staff , yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa 
• Etäkokousjärjestelmä Lync 
• SCCM, teknisten ympäristöjen mm. palvelimien ja levyjärjestelmien yhtenäistäminen
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Opiskelijapalveluyksikkö on ottanut käyttöön uuden hakujärjestelmän (KSHJ) vuoden 2014 syk-
syn haussa. Avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan ja täydennyskoulutuksen opintotoimistopal-
velut siirrettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa uusina tehtävinä opintoimistoon. Yksikön 
toimintaprosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen on käynnistetty. Opiskelijapalveluiden asia-
kaspalvelukyselyn tulokset ovat olleet erinomaisia.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikkö on laatinut viestintään yhteiset pelisäännöt. Lisäksi 
Viestintäpalvelut kilpailutti konsernin käyttämät mainostoimistot, mediatoimistot, mediaseuran-
nan ja mediajakelupalvelut. Rakenteellisen kehittämisen hankkeina viestintä-palveluyksikkö työs-
kenteli neljän hankkeen parissa: Henkilökunnan intranet Staff  yhteistyössä tietohallinnon kanssa, 
Opiskelijoiden intranet Studentin vaatimusmäärittely, Master School -brändin luominen ja koko 
konsernin muutosviestinnän suunnitelma.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Vapaaehtoisena auditointikohteena Kymenlaakson ammattikorkeakoululla oli Opiskelijoiden hy-
vinvointityö. Auditointipalautteessa todettiin; ”Korkeakoulun tulisi asettaa hyvinvointityöryhmän 
työskentelylle selkeät tavoitteet ja seurata niiden toteutumista systemaattisesti. Lisäksi korkeakoulu voisi 
määritellä asiat, jotka opiskelijan hyvinvoinnissa kuuluvat korkeakoululle.”

Hyvinvointityöryhmä laati Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnin toimin-
tasuunnitelman vuosille 2012 – 2016. Suunnitelmassa määriteltiin Opiskeluhyvinvoinnin käsite 
ja sen sisältö seuraavasti: Opiskeluhyvinvoinnilla Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tarkoi-
tetaan sitä, että opiskelijat ovat vähintään riittävän opiskelukykyisiä suoriutumaan ammattikor-
keakouluopinnoista. Opiskelukyvyn perustana ovat opiskelijan riittävän hyvät opiskelutaidot 
ja -motivaatio, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä normaalit sosiaaliset taidot ja verkostot. 
Toimiva opiskeluympäristö, laadukas opetus, opintojen ohjaus sekä oppilaitoksen hyvä ilmapiiri, 
turvallisuus ja tasa-arvo tukevat opiskelukykyä. Opiskelijan yleistä hyvinvointia lisäävät vapaa-ajan 
hyvät sosiaaliset suhteet, harrastukset ja liikunta.  Riittävä toimeentulo ja hyvät asumisolosuhteet 
ovat opiskelukykyä tukevia sosioekonomisia taustatekijöitä. Opiskelijan yleistä hyvinvointia lisää-
vät vapaa-ajan hyvät sosiaaliset suhteet, harrastukset ja liikunta.  

Opiskeluhyvinvointityö tavoitteet täsmennettiin kahteen tavoitteeseen: Edistää ja tukea opiskelijan 
opiskelukykyä ja luoda oppimista edistävä, terve ja turvallinen oppimisympäristö. Tavoitteiden 
pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma joka on toteutunut seuraavasti. 

Opiskelijaväkivallan selvitystyöhön on laadittu konsernin yhteinen toimintaohje. Palvelubulevardit 
kampuksilla valmistuivat. Palvelubulevardin tarkoituksena on luoda oppimisen iloa tukeva ilma-
piiri hyvällä palveluiden järjestelyillä, viihtyisällä kalustuksella, opiskelijatoiminnan näkyvyydellä.  
Opintopsykologi on osallistunut opintovastaavakoulutukseen ja ollut mukana ammatillisen kas-
vun opintojakson toteutuksessa Opintopsykologi on pitänyt opiskelijoille esiintymisjännitykseen 
liittyvää ryhmäkoulutusta iltaisin Metsolan ja Kasarminmäen kampuksilla. Opiskelijaterveyden-
huolto on järjestänyt Metsolan kampuksella elämänhallintaryhmiä opiskelijoille. Henkilöstön ja 
opiskelijoiden vuorovaikutusta on lisätty kerran kuussa pidettävillä seisoskelukokouksilla, joissa 
opiskelijat ovat voineet vaihtaa mielipiteitään ja tuoda esiin kehittämiskohteita talon johdon ja 
muun henkilöstön kanssa. Kokoukset ovat saaneet osallistujiltaan hyvä palautteen. Liikuntasuun-
nitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti.
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Lähteet: 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016, Kaakkois-
Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta ja taloussuunnitelma 2014 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun auditointiraportti 2012



38

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN 
KOULUTUKSEN KEHITYS 
AUDITOINNIN JÄLKEEN
Olli Ervaala, tekniikan ja liikenteen alan koulutusjohtaja (Kyamk)

Keväällä 2012 tehdyn auditoinnin jälkeen on Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa muuttunut 
moni asia. Suurin yksittäinen muutos, joka toki vaikutti lähes kaikkeen, oli vuonna 2013 toteutet-
tu organisaatiouudistus. Tekniikan ja liikenteen opetusala jaettiin kuuteen opetustiimiin. Näitä tii-
mejä johtavat tiimivastaavat. Tiimivastaavien esimiehenä toimii koulutusjohtaja, jolla on kokonais-
vastuu alasta. Koulutusjohtaja raportoi rehtoraatille. Johtoajatus tiimimallissa on päätöksenteon 
tuominen lähemmäs opettajia ja opiskelijoita. Tiimeillä on myös taloudellinen vastuu toiminnas-
taan, toki niin, että opetusalalla voidaan tasata kuluja ja tuottoja tiimien kesken. Koulutusjohtajalla 
on budjetista kokonaisvastuu.

Lähes samaan aikaan organisaatiouudistuksen kanssa tehtiin Kyamkissa suuri opetussuunnitelma-
uudistus. Opetussuunnitelman sisällöllisenä johtoajatuksena oli osaamisperustaisuus, mutta myös 
taloudellisuus ja tehokkuus suuntasivat uudistustyötä. Edelleen samanaikaisesti Kyamkin sisäisten 
uudistusten kanssa astui uusi rahoitusmalli voimaan. Myös toimilupahakemus Opetus- ja kulttuu-
riministeriölle tuli uusia.

Uudistumiseen on siis ollut sekä sisäisiä että ulkoisia paineita. Tämä on ollut varsin kuormittavaa, 
mutta toisaalta näiden muutosten vieminen yhtäaikaisesti on ollut melko luontevaa. Voisi ehkä 
sanoa, että ulkoisten tekijöiden aiheuttamat muutokset on saatu vietyä jopa helpommin läpi, kos-
ka niin moni asia on myös sisäisesti muuttunut. Samassa yhteydessä on ollut aivan välttämätöntä 
myös tarkastella toimintaa varsin kriittisesti koko ajan. Tämä on antanut mahdollisuuden korjata 
monia asioita, jotka ovat esimerkiksi auditoinnissa huomattu puutteelliseksi. Tästä näkökulmasta 
myös auditoinnin ajoitus oli mitä mainioin.
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Tekniikan ja liikenteen koulutuksen tilastoja

Opiskelijamäärät ovat vuodesta 2012 hieman nousseet tekniikassa ja liikenteessä. Päiväopetuk-
sessa (ent. nuoriso-opetuksessa) opiskelijamäärät ovat pysyneet ennallaan, samoin ylemmän am-
mattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä. Sen sijaan selvää kasvua on ollut 
monimuotokoulutuksessa (ent. aikuiskoulutus), jossa opiskelijamäärä on noussut 169:stä (2012) 
312:een (2014).

Opiskelijamäärät 2012 2013 2014
Päiväopetus 1029 1044 1047
Monimuotokoulutus 169 221 312
Ylempi amk-tutkinto 65 88 86

Tekniikan ja liikenteen kokonaistutkintomäärä vuonna 2014 oli 209. Näistä 36 oli merenkulun 
tutkintoa, 30 ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoja ja loput 143 tekniikan koulutusalan tut-
kintoja. Koulutuksista eniten tutkintoja tuli energiatekniikassa, jonka osuus vuonna 2014 oli 51 
tutkintoa. Lukumääräisesti seuraavina olivat merenkulku (39*), rakennustekniikka (36), tietotek-
niikka (24), logistiikka (22). 

* sisältää alas ajettavien venealan ja veneteknologian koulutusten tutkinnot

Tutkintomäärät 2014
Amk-tutkinto 179
Ylempi amk-tutkinto 30
Yhteensä 209

Yksikön tutkintomäärät ovat pysyneet verrattain tasaisena viime vuodet. Verrattuna vuoteen 2008 
lukumäärä on kuitenkin selvästi laskenut. Tämä johtuu ennen kaikkea koulutusohjelmien karsi-
misesta, ja noudattaa valtakunnallista kehitystä. Tutkintojen lukumäärässä tapahtunee lievä not-
kahdus vuonna 2015, mikä johtuu vuoden 2011 pienemmästä sisäänotosta. Jatkossa tutkintojen 
lukumäärän voidaan olettaa kasvavan lievästi.

Monimuoto-opiskelijoiden (aikuisopiskelijoiden) osuus tutkinnon suorittaneista on tekniikan ja 
merenkulun koulutuksissa kasvanut jonkin verran vuodesta 2012. Tutkintojen määrä on noussut 
parin viime vuoden lievän notkahduksen jälkeen tasolle, jolle se vuosina 2008 – 2010. Monimuo-
to-opiskelijoiden osuus tutkintojen määrästä on kasvussa.

2012 2013 2014
Monimuoto-opiskelijoiden tutkinnot 25 26 32

Vuonna 2014 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä tekniikan ja meren-
kulun koulutuksissa on hieman enemmän kuin aiempina vuosina. 

2012 2013 2014
Yamk-tutkinnot 22 21 30

Opintojen sujuvuutta mitataan 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden opiskelijoiden lukumää-
rää seuraamalla. Tällä mittarilla mitattuna Kyamkin Tekniikka ja liikenne on parantanut selkeästi 
viime vuosina: lukumäärä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2011. Vuoteen 2013 mennessä paran-
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nus on n. 10 prosenttiyksikköä (31,1 % - 40,9 %). Vuoden 2014 virallisia prosenttitietoja ei vielä 
ole saatavilla, mutta 55 op:n suorittaneiden lukumäärä on kuitenkin selvästi suurempi kuin vuon-
na 2013 (vahvistamaton prosenttiluku vuodelta 2014 on 42,7 %). Valtakunnallisessa vertailussa 
Kyamk on myös parantanut asemiaan. Toki lähtökohta oli melkoisen kehno: Kyamk oli sijalla 
12/21 vuonna 2011, mutta vuonna 2013 sijoitus oli 9. Varsinkin tällä mittarilla näyttää tilanne 
olevan se, että lähes kaikki ammattikorkeakoulut parantavat tulostaan. Kysymys onkin siitä, kuka 
parantaa eniten.

55 opintopistettä suorittaneet tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat ja heidän osuutensa kaikista 
alan opiskelijoista

2011 2012 2013 2014

Opiskelijat Osuus kaikista 
opiskelijoista

Opiskelijat Osuus kaikista 
opiskelijoista

Opiskelijat Osuus kaikista 
opiskelijoista

Opiskelijat

261 31,10 % 291 35,70 % 328 40,90 % 389

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden määrä tekniikassa ja liikenteessä oli vuonna 2012 
vain 74, vuonna 2013 lukumäärä nousi selvästi (150), mutta laski taas vuonna 2014 (99). Avoi-
men amk:n opiskelijat ovat kuitenkin suorittaneet koko ajan enemmän opintopisteitä: vuonna 
2012 määrä oli 295, vuonna 2013 määrä oli 848, vuonna 2014 peräti 1280. Trendi on hyvä: 
avoimen amk:n opiskelijat suorittavat suhteessa enemmän pisteitä.

2012 2013 2014

opiskelijat opintopisteet opiskelijat opintopisteet opiskelijat opintopisteet

74 295 150 848 99 1 280

Kyamkin tekniikan ja liikenteen koulutuksista valmistuneet työllistyvät kohtuullisen hyvin. Vuosi 
valmistumisen jälkeen päätoimisessa työssä oli 76 % tutkinnon suorittaneista, työttöminä 9,7 %. 
Verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin näyttää siltä, että syystä tai toisesta Kyamkissa tutkin-
non suorittaneet ovat työllistyneet varsin hyvin. Valtakunnallisessa rankingissa Kyamk sijoittuu täs-
sä 8. tilalle. Sen sijaan työttömien valmistuneiden osuus on verrattain suuri (ranking-sijoitus 16.). 
Vuoden 2012 luvut ovat melko lailla vastaavat, mutta vuonna 2013 Kyamk paransi asemiaan ollen 
em. rankingeissa sijoilla 6. ja 16. Vuoden 2013 työllistymistilanne oli valtakunnassa kautta linjan 
huonompi, mutta vaikutukset Kyamkista valmistuneisiin olivat jostakin syystä vähäisemmät.

2011 2012 2013

Päätoiminen 
työllinen

Työtön
Päätoiminen 
työllinen

Työtön
Päätoiminen 
työllinen

Työtön

76,0 % 9,7 % 78,3 % 11,7 % 74,2 % 12,9 %

Valmistuvien opiskelijoiden antama palaute

Valmistuville opiskelijoille suunnatun kyselyjärjestelmän, OPALA:n, tulokset ovat kehittyneet var-
sin suotuisasti viime vuosina Kyamkin tekniikan ja liikenteen koulutuksissa. Esimerkiksi vuoden 
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2014 opetuksen tasoa mittauksessa käytettävä vertailuluku oli 5,1. Tämä vertailuluku ilmoittaa 
kuinka paljon tyytyväisempiä/tyytymättömämpiä kysymyksiin vastanneet ovat opetuksen tasoon 
suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun.

OPALA-mittarilla opetuksen tasoa mitataan väittämällä ”opetus on ollut asiantuntevaa ja kor-
keatasoista”. Opiskelijat ovat väittämän kanssa täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, osittain samaa 
mieltä tai täysin samaa mieltä. Vuoden 2014 tuloksissa täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 1,1 
%:a opiskelijoista (vastaava luku vuonna 2012 oli 1,4 %). Täysin samaa mieltä väittämän kanssa 
oli 17,9 %:a opiskelijoista (vastaava prosenttiosuus vuonna 2012 oli vain 9,4). Voidaan siis sanoa, 
että opetukseen tyytymättömien osuus on selvästi laskenut, ja vastaavasti opetukseen tyytyväisten 
osuus on selvästi noussut.

”Opetus on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista”

täysin eri mieltä osittain eri mieltä osittain samaa 
mieltä

täysin samaa 
mieltä

2012 1,4 29,7 59,4 9,4
2013 1,1 25,7 62 11,2
2014 1,1 20,7 60,3 17,9

Opintojen ohjausta mitataan väittämällä ”ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja 
ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojen edistymistä”. Tällä mittarilla Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulun Tekniikan ja liikenteen vertailuluku on 2,7. Tämä kertoo siis siitä, että Kyamkin 
opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä ohjauspalveluihin. Väittämän kanssa täysin eri miel-
tä olevien opiskelijoiden osuus on vuonna 2014 laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Väittämän 
kanssa täysin samaa mieltä olevien osuus on puolestaan noussut selvästi: vuonna 2014 tämä luku 
oli 26 ja alimmillaan, vuonna 2012, tämä luku oli 13,4.

”Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opin-
tojen edistymistä”

täysin eri mieltä osittain eri mieltä osittain samaa 
mieltä

täysin samaa 
mieltä

2012 2,8 26,1 57,7 13,4
2013 4,5 22,9 52 20,7
2014 3,8 18,8 51,4 26,0

Harjoitteluun liittyvät mittarit eivät ole harjoittelun ohjauksen osalta kovin imartelevia. Vertailu-
luku keskimääräiseen ammattikorkeakouluun on lievästi negatiivinen: -0,5. Sen sijaan harjoittelun 
aikaisia työtehtäviä Kyamkin opiskelijat pitivät erityisen relevantteina. ”Työtehtävät harjoittelun 
aikana ovat tukeneet oppimista” -mittarin vertailuluku on hämmentävä: 26,4.

Opinnäytetyön ohjaukseen liittyvät mittarien mukaan Kyamkin tekniikan ja liikenteen opiskelijat 
ovat vuonna 2014 olleet hieman keskimääräistä tyytyväisempiä saamaansa ohjaukseen (vertailulu-
ku 0,6). Sen sijaan opinnäytetyön relevanssi opiskelun kannalta on ollut hieman heikompi kuin 
keskimäärin (-2,9).
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Energiatekniikan koulutus

Energiatekniikan koulutus oli yhtenä erityisenä auditoinnin kohteena (tutkintotavoitteisen koulu-
tuksen näyttö) vuonna 2012. Auditointia varten koulutuksen laatima itsearviointi oli ristiriidassa 
käytännön kanssa ja vaikuttaa siltä ettei ongelmia osattu tunnistaa.  Energiatekniikan koulutus, sa-
moin kuin kaikki muutkin koulutukset, on ollut sen jälkeen varsin kattavan muutoksen kohteena. 
Organisaatio on muuttunut, koulutusta on uusittu sisällöllisesti, koulutuksen toteutus ja erilaiset 
tukitoiminnot ovat muuttuneet ratkaisevasti. Nostan seuraavassa esiin muutamia asioita.

Vuonna 2014 tehtiin tekniikan koulutuksissa kattava opetussuunnitelmauudistus, jossa pää-
huomio kiinnitettiin osaamisperustaisuuteen. Uudistusta varten laadittiin koko ammattikor-
keakoulua koskeva opetussuunnitelman perusteet. Myös tulevaa fuusiota Mikkelin ammattikor-
keakoulun kanssa ennakoitiin jo tässä vaiheessa. Organisaatiouudistuksen yhteydessä Kyamkiin 
nimitettiin pedagogiikan kehittämiskoordinaattori, jonka päätehtävä tuossa vaiheessa oli opetus-
suunnitelmauudistuksen läpivienti. Uudistuksen yhteydessä opetussuunnitelmia tarkasteltiin koko 
organisaation tasolla, koulutusalan tasolla ja yksittäisen koulutuksen tasolla. Moduulirakenteen ja 
osaamisperustaisuuden lisäksi uudistuksen johtoajatuksena oli myös tehokkuus. Uudistus vietiin 
läpi poikkeuksellisen systemaattisesti korkeakoulun eri henkilöstöryhmiä, opiskelijoita ja sidosryh-
miä hyödyntäen. Opettajakunnalle järjestettiin myös erilaista pedagogista koulutusta. Tekniikan ja 
liikenteen koulutuksissa keskityttiin erityisesti osaamisperustaisuuteen.

Koulutuksen palaute- ja arviointimenettelyyn on kiinnitetty paljonkin huomiota. Opintojaksopa-
lautejärjestelmä on uusittu kokonaan. Järjestelmän uudistaminen oli ennakoitua vaivalloisempaa 
sekä teknisesti että sisällöllisesti. Palautejärjestelmästä pyrittiin tekemään mahdollisimman avoin 
ja läpinäkyvä kaikille organisaation tasoille. Tässä kuitenkin törmättiin mm. erilaisiin tulkintoihin 
tällaisen avoimuuden laillisuudesta. Niinpä järjestelmää korjattiin niin, että opettaja lisäksi vain 
lähiesimies näkee opettajan saaman palautteen. Tähän kuitenkin kului valitettavan paljon aikaa.

Erilaisia opiskelijatapaamisia on Kyamkissa järjestetty edelleen. Tekniikassa ja liikenteessä käytössä 
ollut ”ryhmän vanhempien” (ryhmästä valittu yhteyshenkilö) tapaamiset johdon kanssa on laa-
jennettu koko kampusta koskeviksi ”seisoskelukokouksiksi”, jotka ovat tietoisesti epämuodollisia 
koulun johdon ja opiskelijoiden yhteisiä tapaamisia. Opiskelijat tuovat esiin erilaisia kehittämiseh-
dotuksia, joihin kokemuksen mukaan on varsin helppo tarttua ja tehdä muutoksia tai korjauksia. 
Seisoskelukokoukset dokumentoidaan ja muistiot saatetaan kaikkien nähtäväksi. Kokouksia pide-
tään kerran kuukaudessa.

Opettajuuden muutos, jota Kyamkin LCCE-toimintamallin ”oppimisen uusi paradigma” edellyt-
tää, näkyy energiatekniikan koulutuksessa jo varsin selkeästi. Erilaiset projektit ovat keskeinen osa 
koulutuksen sisältöä, kaikki opiskelijat osallistuvat projekteihin, mukana on yrityksiä ja yhteisöjä. 
Opetuksen työelämärelevanssia voi peilata jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä tästä on Step to Ecosup-
port –hanke, jossa opiskelijat olivat mukana arvioimassa erilaisten rakennusten energiatehokkuut-
ta energiakatselmuksilla. Hankkeessa tehty työ oli osa opetussuunnitelmaa, opiskelijoille siis osa 
tutkintoon liittyvää koulutusta. Katselmointeihin osallistuivat eri vuosikurssien energiatekniikan 
opiskelijat. Pidemmälle opinnoissaan ehtineet opiskelijat suoriutuivat katselmuksista jo varsin it-
senäisesti, auktorisoitujen ohjaajien valvonnassa ja ryhmäohjauksessa. Tämä perusteella voidaan 
ehkä argumentoida, että opettajuuden muutos näkyy nimenomaan toiminnassa eikä toimintaan 
päälleliimattuna etikettinä. Olennaista on myös ”opiskelijuuden” muutos.
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Tekniikan ja liikenteen koulutuksissa on viime vuosina kiinnitetty myös arviointiin erityistä huo-
miota. Opetussuunnitelma osaamisperustaisuus tuo myös arviointiin uuden, relevantimman nä-
kökulman. Arvioinnin tulee kohdistua nimenomaan osaamiseen ja/tai sen kehittymiseen. Edellä 
mainittu opetussuunnitelmauudistus paljasti jonkin verran puutteita arvioinnissa. Aito osaamispe-
rustaisuus edellyttää myös arvioinnin uudistamista. Tähän työhön ryhdyttiin systemaattisen kou-
lutuksen avulla lukuvuonna 2014–2015. Työtä jatketaan edelleen. Kyamkin ja Mamkin tulevaan 
fuusioon valmistautuminen edellyttää jälleen kerran jonkun verran opetussuunnitelmatyötä. Ky-
amkin Tekniikan ja liikenteen kohdalla tässä uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota arvioin-
tiin niin opintojaksotasolla kuin moduulitasolla.

Insinööritutkintoon liittyvää harjoittelua on syytä edelleen kehittää. Ammattikorkeakoulujen ra-
hoituksen niukkuus näkyy erityisesti harjoittelun ohjauksessa. Opettajilla ei ole mahdollisuutta 
käydä seuraamassa opiskelijoiden harjoittelua paikan päällä. Harjoittelun koordinointi tehdään 
ammattikorkeakoulussa minimiresurssein. Opiskelijat kirjoittavat harjoittelustaan raportin, ja pa-
laute harjoittelusta tulee siis vain raportin perusteella. Tähän olisi ehkä syytä luoda jonkinlainen 
kustannustehokas järjestelmä, jolla harjoittelun merkitystä voisi tarkoituksenmukaisesti korostaa 
osana oppimista. Ongelmatonta tämä ei kuitenkaan ole. Kyamkiin perustettiin organisaatiouudis-
tuksen yhteydessä opinnäytetyön- ja harjoittelun koordinaatiotiimi, joka on pureutunut ainakin 
jollakin tasolla tähän problematiikkaan. Selkeitä tuloksia ei ole vielä syntynyt.

Johtopäätös

Yleisesti ottaen voidaan siis sanoa, että muutos on ollut melkoinen. Kyamkin tekniikan ja liiken-
teen koulutusten osalta on ilahduttavaa, että muutos näkyy myös parempina tuloksina - monella 
mittarilla mitattuna. Suoritusta voidaan pitää erinomaisena, kun otetaan huomioon myös talou-
dellinen näkökulma: tulosta on syntynyt, vaikka budjetti on vuosi vuodelta pienenentynyt.

Lähteet:

Itsearviointiraportti 2011 – Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi, Korkeakoulujen 
arviointineuvoston julkaisuja 1:2005

Opala – palautteiden raportit vuosilta 2012-2014 (Kyamkin sisäisiä raportointeja, jotka perustuvat 
Opala-järjestelmään tulleeseen palautteeseen https://opala.pkamk.fi /main.do)
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YHTEISTEN SÄHKÖISTEN 
RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN 
Timo Pirtilä, tietohallintopäällikkö (Xamk)

Tieto- ja viestintäteknisessä kehittämisessä konsernissamme (Kaakkois-Suomen Ammattikorkea-
koulu, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Mikkelin Ammattikorkeakoulu) on ollut lähtökoh-
tana löytää toimivat ja nykyaikaiset ratkaisut; jotka perustuvat valtavirran tuotteisiin, palveluihin ja 
tekniikkoihin. Ratkaisuja on pyritty löytämään kokonaisarkkitehtuurimallia hyödyntäen ,toiminta 
edellä,. Kehittämistyötä ohjaa Tietohallinnon ohjausryhmä.

Intramme ovat uudistuneet ja nyt asiakkaidemme käytössä ovat vuorovaikutteiset Intraratkaisut 
sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijaintran suunnittelussa ovat opiskelijajäsenet olleet 
mukana alusta alkaen. Opiskelijaintrasta löytyy opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvän perusin-
formaation lisäksi tietoa mm. opettajien muuttuneista/peruuntuneista oppitunneista, tapahtumis-
ta (tapahtumakalenteri) sekä käytössä on ostetaan/myydään –palsta eli kirpputori.

Konsernissamme on otettu käyttöön yhteinen verkko-oppimisympäristö Moodle sekä etäopetus-
käyttöön Adobe Connect. Opiskelijoiden käytössä oleva työryhmäohjelmisto Offi  ce 365 (pilvi-
palvelu) sisältää mm. sähköpostin, kalenterin, runsaasti tallennustilaa, etäkokouspalvelun (Skype) 
sekä ryhmätyömahdollisuuden. Näiden avulla on mahdollista järjestää opetusta ajasta ja paikasta 
riippumatta. Rakenteilla on myös tenttiakvaario (sähköinen tenttitila jossa opiskelija voi suorittaa 
tentin haluamanaan ajankohtana).

Erityisesti verkko-opiskelijoita varten on otettu käyttöön eKampus-konsepti, joka kokoaa yhteen 
sähköisiä palveluita niiden löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Tässä yhteydessä uu-
distetaan myös palvelupyyntöjen hallintatyökalu ServiceDesk ja sen käyttöä laajennetaan uusiin 
palveluihin. Uudentyyppisiä palveluita (esim. Chat) on tarkoitus myös ottaa käyttöön tässä hank-
keessa. Uusilla palveluilla pyritään täyttämään paremmin aktiivisesti sosiaalista mediaa hyödyntä-
vien opiskelijoiden tarpeet. Sähköistä tunnistautumista varten on otettu käyttöön Vetuma-palvelu.
Henkilökunnalla on yhteiset työtilat Microsoft Sharepoint-ympäristössä. Tämä mahdollistaa tie-
don työstämisen yhdessä. Työtilat ovat lähtökohtaisesti avoimia; perustellusta syystä voidaan tehdä 
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rajattuja työtiloja. Opetuksessa on otettu käyttöön runsaasti Tablet-tietokoneita; aluksi opettajien 
käyttöön ja myöhemmin opiskelijoille jaettavaksi oppitunneilla.

Tärkein ja suurin edessä oleva järjestelmäuudistus tulee koskemaan kokonaisuutta ”opintoasian-
hallinto-opetuksen suunnittelu-työjärjestykset-tilavaraukset”. Tarvitsemme tuohon hyvin toimi-
van kokonaisuuden, jossa ovat kunnossa myös raportointi ja viranomaistiedonsiirrot. Myös hal-
linnon (Talous- ja henkilöstöhallinto, käyttäjähallinto, asiakirjahallinto ja sähköinen arkistointi, 
T&K&I) järjestelmiä ja prosesseja on uudistettu ja kehitetään edelleen. Tilaratkaisuissa pyritään 
jatkossa mahdollisimman suureen muunneltavuuteen mahdollistaen erikokoiset opiskelijaryhmät 
sekä erityyppiset oppimismetodit.
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