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Tiivistelmä

Kevääl lä 2010 jär jestet t i in Oulun seudun ammat t ikorkeakoulussa (Oamk) ensimmäinen sisä inen au -
d i to int i. Se toteutet t i in yksikö i t tä in kohteena ammat t ikorkeakoulun laadunvarmistusjär jeste lmä. Ta -
vo i t teena o l i  hy v ien käy täntöjen ja keh i t tämiskohteiden määr i t te lyn l isäksi lev i t tää laatut ieto isuut ta 
henk i lökunnal le ja opiskel i jo i l le.

Sisä isen audi to inn in kohteet va l i t t i in Korkeakoulu jen ar v io int ineuvoston (KKA) laat imaa audi to int ikäsi -
k i r jaa sovel taen (Korkeakoulu jen laadunvarmistusjär jeste lmien audi to int i , 2007). KKA:n määr i t te lemäs -
tä sei tsemästä kohteesta va l i t t i in ko lme: 

– Korkeakoulun laadunvarmistusjär jeste lmän tavoi t te iden, to imintojen, to imi jo iden sekä vastu iden 
 määr i t te ly ja dokumentaat io

– Korkeakoulun perusto imintojen laadunvarmistuksen kat tavuus ja va ikut tavuus
	 •	 Tutk intotavoi t te inen	koulu tus
	 •	 Tutk imus/tutk imus -	 ja	keh i t yst yö/ta i teel l inen	to iminta
	 •	 Yhte iskunnal l inen	vuorovaikutus,	va ikut tavuus	ja	a luekehi t yst yö
	 •	 Tuk i - 	 ja	pa lve lu to iminnot	
	 •	 Henki löstön	rekry to int i	 ja	keh i t täminen

– Korkeakoulun henk i lökunnan, opiskel i jo iden ja u lko is ten sidosryhmien osal l is tuminen 
 laadunvarmistukseen.

Sisä isen audi to inn in tu loksena saat i in t ietoa t yöhön osal l is tumisesta ja s i toutumisesta, perusto imin -
to jen nyky t i las ta, hy v is tä käy tänte is tä ja keh i t tämiskohteis ta sekä vastu iden määr i t te ly tarpeis ta. Au -
d i to inn issa löydet t i in hy v iä käy tänte i tä joka isesta yksiköstä sekä kehi t tämiskohtei ta, jotka to is tu ivat 
pääasiassa samoina yksiköstä to iseen.

Sisä isen audi to inn in perusteel la vo idaan todeta, et tä Oamkin yhte inen laadunvarmistus to imi i väh intään 
t y ydy t täväst i, kun tarkaste l laan va l i t tu ja audi to int ikohte i ta. Ammat t ikorkeakoulussa on hy v in to imivat 
rakenteet, esimerk iksi in t ranet ja t yöryhmät, jo iden avu l la vo imme kehi t tää laadunvarmistustamme 
edel leen. Yhtenäis ten to imintatapojen varmistaminen, laatuku l t tuur in ed is täminen ja laatuun l i i t t y vä 
v iest in tä ovat seuraav ia haastei ta. KKA:n u lko inen audi to int i  syksy l lä 2011 on vä l ietappi, laadunvar-
mis tuksen per immäisenä tavoi t teena on Oamkin to iminnan kehi t täminen yhä su juvammaksi ja yhte isö l -
l isemmäksi.
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1. Johdanto

Laadunvarmistusjärjestelmän kehitystyö aloitettiin Oulun 
seudun ammattikorkeakoulussa (Oamk) vuonna 1999. Sen 
kehittäminen nykyisen mallin mukaiseksi alkoi vuonna 2004. 
Aiemmin laadunvarmistustyötä on tehty toimintaa suunnittele-
malla, seuraamalla, arvioimalla ja kehittämällä. Vuonna 2009 
päätettiin aloittaa sisäiset auditoinnit oman toiminnan kehit-
tämistä tukemaan. Ensimmäinen laajamittainen auditointi jär-
jestettiin keväällä 2010 ja se toteutettiin yksiköittäin kohteena 
Oamkin laadunvarmistusjärjestelmä. Sisäiset auditoinnit tuke-
vat osaltaan myös valmistautumista Korkeakoulujen arviointi-
neuvosto (KKA) ulkoiseen auditointiin syksyllä 2011. KKA on 
toteuttanut syksystä 2005 lähtien korkeakoulujen laadunvar-
mistusjärjestelmien auditointeja.

Sisäisen auditoinnin tavoitteena on laadunvarmistusjärjes-
telmän seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen. Samalla 
nostetaan esille hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Au-
ditoinnin tarkoituksena on tukea, tehdä näkyväksi ja kehittää 
laadunvarmistustyötä ja sen kautta selvittää kokonaiskuva 
laadunvarmistusjärjestelmän toimivuudesta. Sisäisessä audi-
toinnissa ei tarkastella tulosten laatua.

Tähän raporttiin on koottu tiivistetysti vuoden 2010 sisäisen 
auditoinnin tulokset. Raporttia laadittaessa on tarkasteltu 

kaikkien yksiköiden auditointimateriaaleja, auditointiryhmien 
laatimia raportteja sekä tämän raportin kokoajien muistiin-
panoja auditointivierailuista. Taustamateriaalina on käytetty 
KKA:n julkaisemaa analyysia korkeakoulujen laadunvarmis-
tusjärjestelmien auditointien tuloksista vuosilta 2005–2008 
(Moitus 2009). 

Raportin luvussa 2 esitellään auditointiprosessin kulkua ja 
valittuja auditointikohteita. Luvussa 3 esitellään tulokset au-
ditointikohteittain. Tuloksia ei tarkastella yksikkökohtaises-
ti, mutta jokaisen kohteen lopuksi on listattu eri yksiköistä 
löydettyjä hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Luvussa 4 
esitellään yhteenvetoa tuloksista ja pohditaan suosituksia si-
säisten auditointien jatkokehittämiselle.

Raportin tekijät haluavat kiittää kaikkia sisäiseen auditointiin osal-
listuneita. Yksiköiden laatukoordinaattoreille esitämme lämpimät 
kiitokset yhteistyöstä ja työpanoksesta, jonka olette antaneet 
auditointiprosessin suunnitteluun ja läpivientiin. Kiitokset kuulu-
vat myös auditoijina ja haastateltavina toimineelle henkilökunnal-
le ja opiskelijoille sekä ulkoisten sidosryhmien edustajille. 

Raportin kokoajat toivovat, että raporttia luetaan ja hyödynne-
tään lukuvuoden 2010–2011 aikana.
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Sisäisestä auditointiprosessista (kuva 1) tehtiin päätös jou-
lukuussa 2009. Auditointia varten järjestettiin helmikuussa 
kaksipäiväinen koulutus, johon osallistui henkilöstöä ja opis-
kelijoita jokaisesta yksiköstä sekä ulkoisten sidosryhmien 
edustajia. Valmistautuminen alkoi yksiköissä tiedottamisella 
ja auditointimateriaalin keräämisellä. Materiaali laitettiin intra-
netiin kaikkien nähtäväksi.  

Auditointiprosessi
Sisäinen auditointi järjestettiin Oamkissa ensimmäistä kertaa 
tässä laajuudessa: aiemmin osassa yksiköitä on auditoitu 
ympäristöjärjestelmiä. Auditointi osallisti suuren määrän ih-
misiä: koulutettavia oli noin 60 ja valmistelumateriaalia tuo-
tettiin yksiköittäin useamman henkilön voimin. Auditoinnista 
tiedotettiin muun muassa työpaikkapalavereissa. Auditointien 
aikana haastateltiin yli 230 henkilöä Oamkin henkilökunnasta, 
opiskelijoista sekä ulkoisista sidosryhmistä.

Auditointiryhmään kuului kuusi–kahdeksan henkilöä  ja sen ko-
koonpano vaihteli yksiköittäin. Jokaisessa ryhmässä oli opis-
kelijaedustaja ja osassa työelämäedustaja. Ryhmä valitsi itse 
keskuudestaan puheenjohtajan. Auditointitilaisuuksia olivat 
seuraamassa rehtorin toimistosta laatukoordinaattorit.

Auditoinnin aikataulut
Auditointien aikataulu oli seuraava:
– Liiketalouden yksikkö 15.3.
– Kulttuurialan yksikkö 16.3.
– Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 17.3.
– Luonnonvara-alan yksikkö 19.3.
– Ammatillinen opettajakorkeakoulu 22.3.
– Rehtorin toimisto 24.3.
– Tekniikan yksikkö 25.3.
– Kirjasto 14.4.
– Täydennyskoulutus 16.4.

Auditointivierailuun varattiin yksi päivä, jolloin tarkasteltiin, mi-
ten havaittu toiminta vastaa dokumentoitua toiminnan kuvausta. 
Lisäksi tarkasteltiin dokumentointia ja toimintaa suhteessa valit-
tuihin auditointikriteereihin. Kehittämiskohteita pyrittiin etsimään 
asetettujen tavoitteiden sekä KKA:n kriteereiden mukaisesti.

Auditointiryhmän jäsenet haastattelivat auditoitavan toimin-
nan piiriin kuuluvia: henkilöstöä, opiskelijoita ja ulkoisia sidos-

ryhmiä. Haastattelut tehtiin pääasiassa yhtenä ryhmänä. Kak-
si auditointiryhmää käytti mahdollisuutta jakaantua kahdeksi 
ryhmäksi osassa haastatteluita. Päivän lopuksi auditointiryh-
mä teki lyhyen yhteenvedon tärkeimmistä havainnoistaan, 
joka esiteltiin yksikölle palautekeskustelussa. Auditointirapor-
tin valmisteluun varattiin aikaa kaksi viikkoa.

Auditointikohteet ja kriteerit
Sisäisen auditoinnin kohteet valittiin KKA:n laatimaa auditoin-
tikäsikirjaa soveltaen (Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjes-
telmien auditointi, 2007). KKA on määritellyt korkeakoulujen 
ulkoisia auditointeja varten seitsemän kohdetta, joista tähän 
sisäiseen auditointiin valittiin kolme: 

– Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, 
 toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja 
 dokumentaatio
– Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen 
 kattavuus ja vaikuttavuus
	 •	 Tutkintotavoitteinen	koulutus
	 •	 Tutkimus/tutkimus-	ja	kehitystyö/taiteellinen	toiminta
	 •	 Yhteiskunnallinen	vuorovaikutus,	vaikuttavuus	ja	
  aluekehitystyö
	 •	 Tuki-	ja	palvelutoiminnot	
	 •	 Henkilöstön	rekrytointi	ja	kehittäminen
– Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten
 sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen.

Laadunvarmistusjärjestelmä tavoitteineen ja vastuineen on 
määritelty Oamkin laatukäsikirjassa. Sisäisessä auditoinnissa 
haluttiin tarkastella tämän ilmenemistä yksikkötasolla. Perus-
toiminnot jakautuvat viiteen osa-alueeseen ja niiden parissa 
on työtä tehty jo useamman vuoden ajan, joten nykytila ja 
mahdolliset kehittämistarpeet haluttiin kartoittaa. Laadunvar-
mistustyössä olennaista on, että se on osa jokapäiväistä ar-
kista työtä, henkilöstöllä on rooli kokonaisuudessa sekä opis-
kelijat ja ulkoiset sidosryhmät on otettu mielekkäällä tavalla 
osaksi kehittämistä. Tätä arvioitiin yhtenä kohteena sisäisissä 
auditoinneissa. 

Kohteet arvioitiin KKA:n auditointikäsikirjassa määrittelemillä 
kriteereillä, jotka ovat puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt. 
Niille on määritelty sanalliset kuvaukset kohteittain. (Liite 1, 
Sisäinen auditointi Oamkissa 2010, raporttipohja.)
 

2. Auditointiprosessi ja auditointikohteet
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Kuva 1: Sisäisen auditointiprosessin kulku

1. Päätös sisäisestä auditoinnista, auditointikohteesta ja aikataulusta.

2. Sisäisen auditointiprosessin valmistelu.
Nimetään vastuuhenkilöt ja auditoijat. Valmistellaan ohjeet auditoinnista, siihen valmistautumisesta ja raportoinnista.

3. Sisäiseen auditointiin valmistautuminen yksikössä.
Yksiköt valmistautuvat sisäiseen auditointiin. Auditoitava tuottaa auditointiaineiston (näytöt), joka toimitetaan 
vähintään kaksi viikkoa ennen auditointia auditointityöryhmälle tutustuttavaksi.

4. Auditointiryhmän valmistautuminen.
Auditointiryhmä tutustuu aineistoon, pitää palaverin, jossa sopii ryhmän sisäisestä työnjaosta vierailua ja rapor-
tointia varten sekä laatii kysymykset auditointivierailua varten.

5. Sisäisen auditoinnin toteutus
Aloituspalaveri, minkä jälkeen auditointiryhmä tapaa kohderyhmät ja haastattelee heidät sekä vertaa dokumentteja 
(näyttöjä) toimintaan. Auditointityöryhmä kirjaa ylös kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä. Päivän lopuksi luonnos-
tellaan yksikkökohtainen raportti ja pidetään palautekeskustelu.

6. Raportti ja palaute
Auditointiryhmä valmistelee yksikkökohtaisen raportin loppuun. Yksikkökohtainen raportti käsitellään yksikön 
kehittämispäivässä ja työpaikkapalaverissa.

Rehtorin toimiston laatukoordinaattorit kokoavat Oamkin tasolle yhteenvetoraportin kaikkien yksikköjen raporteis-
ta. Palaute yhteisessä tilaisuudessa keväällä 2010.

7. Auditoinnin arviointi
Arvioidaan sisäisen auditoinnin prosessia, minkä pohjalta kehitetään sitä eteenpäin seuraavaa auditointikierrosta 
varten.
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3. Auditoinnin tulokset

Sisäisen auditoinnin tuloksia tarkastellaan kohteittain: korkea-
koulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, 
toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio; kor-
keakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja 
vaikuttavuus sekä korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden 
ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistuk-
seen. Jokaisen kohteen loppuun on koottu lista yksiköistä löy-
detyistä kehittämiskohteista ja hyvistä käytänteistä. 

3.1 Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän 

tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä  

vastuiden määrittely ja dokumentaatio

Ensimmäinen auditointikohde oli Oamkin laadunvarmistusjär-
jestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden 
määrittely ja dokumentaatio. Oamkin laadunvarmistusjärjes-
telmä todentuu yhteisessä intranetissä. Laadunvarmistusjär-
jestelmän kokonaisuutta tavoitteineen ja toimintoineen, vas-
tuineen sekä toimijoineen on määritelty intranetissä olevassa 
laatukäsikirjassa. Tarkemmalla tasolla sitä on kuvattu myös 
prosessien sanallisissa kuvauksissa sekä toiminnot ja tehtä-
vät -osiossa. Intranetissä mahdollistetaan selkeä ja kattava 
kokonaisuuden määrittely. Sisäisissä auditoinneissa havait-
tiin, että kokonaisuuden jäsentäminen on yksiköissä kuitenkin 
vielä eri vaiheessa. 

Arviointikriteeriksi Kirjastolle tuli kehittyvä ja muille yksiköille 
alkava. Kehittyvä-kriteeri on määritelty seuraavasti: 

”Tavoitteet, toiminnot, toimijat ja vastuut on selkeästi ja konk-
reettisesti määriteltyjä ja dokumentoituja. Vastuunjako on toi-
miva.” 

Alkava-kriteeri on puolestaan määritelty seuraavasti: 

”Tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely 
ja dokumentointi on puutteellista. Vastuunjako toimii osittain.” 
(Liite 1, Sisäinen auditointi Oamkissa 2010, raporttipohja.)

Pohdintaa tuloksista
Yhteiseksi kehittämiskohteeksi koko Oamkissa nousee pro-
sessinomistajien roolin, vastuun ja päätösvallan määrittely 

yhtenäisellä tavalla suhteessa linjaorganisaation toimijoiden 
vastuisiin. Tällä hetkellä Rehtorin toimistossa ja muissa yk-
siköissä toimivilla prosessinomistajilla on erilaisia vastuita ja 
työtehtäviä. Määrittelytyön yhteydessä on tarpeellista miettiä 
myös riittävä resursointi työhön. 

Henkilöstön intranet on ollut kehittämiskohteena vuodesta 
2006 alkaen. Tiedon jäsentämistä ja sijoittelua siellä on tar-
kasteltava edelleen kriittisesti, jotta kokonaisuudesta saadaan 
selkeä. On tarpeellista huomioida myös graafisten kuvausten 
rooli eri prosesseissa, esimerkiksi laatuympyrä PDCA (Plan, 
Do, Check, Act) -syklin mukaisesti (laatuleipä) ja vuosikellot, 
jotka voivat auttaa kokonaisuuden hahmottamista. Vuosikel-
loja on jäsennelty molemmista ydinprosesseista, kuten myös 
toiminnanohjauksesta. Nämä pyritään saamaan intranetiin 
syksyn 2010 aikana.

Dokumentaation ajantasaisuudesta ja keräämisestä intrane-
tiin on huolehdittava säännöllisesti ja se on osa prosessin-
omistajien vastuuta. Esimerkiksi suunnittelumateriaalit voivat 
olla verkkoasemilla tai keskustelupalstat oppimisympäristöis-
sä, mutta lopullisten materiaalien on oltava intranetissä. 

Prosessien kuvaamisen jatkokehittämisessä on toiminnanoh-
jaus-, ydin- ja tukiprosessien rajapinnat hyvä saada näkyviin. 
Prosessien dokumentointi on jäsennetty intranetiin PDCA-
sykliä soveltaen ja otsikointi on tämän mukaisesti suunnittelu, 
toteutus, seuranta ja arviointi. Jokaiseen osa-alueeseen on 
tarpeen täydentää näkyviin olennainen materiaali, mutta eri-
tyisesti prosessien arviointi -kohtia olisi kehitettävä ja luotava 
yhtenäiset käytännöt sille, mitä mittarien valinnan ja seuranta-
tietojen saannin jälkeen tehdään.

Haastatteluissa todettiin, että intranetin käyttöä on tarpeen 
tehostaa koulutusten avulla. Intranetistä on järjestetty kevääl-
lä 2009 koulutustilaisuuksia ja lukuvuonna 2009–2010 on 
pidetty yksiköissä esittelytilaisuuksia. Jatkokouluttamisessa 
pohditaan yhteistä koulutuskokonaisuutta harjoitustehtävi-
neen. Näin varmistetaan intranetin eri ominaisuuksien tuntemi-
nen ja niiden hyödyntäminen. Opiskelijoiden intranet otetaan 
käyttöön syksyllä 2010, joten erityisesti opetushenkilöstölle 
koulutusta tarvitaan molemmista kokonaisuuksista. 
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Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Prosessinomis ta j ien roo l i , vas tuu ja päätösva l ta sekä t yön resurso in t i on tarpeen määr i te l lä 
 in t ranet i in yhtenä ise l lä tava l la. (Ka ikk i yksiköt )
– Dokumento in t i ja prosessikuvaukset on tarpeen täydentää in t ranet i in. (Ka ikk i yksiköt )
– T iedon jäsentämis tä in t ranet issä on tarkaste l tava kr i i t t ises t i , jot ta kokona isuudesta saadaan se lkeä. 
 Graaf iset kuvaukset (es imerk iks i vuosike l lot ) on hy vä huomio ida er i prosesseissa. (Ka ikk i yksiköt )
– To iminnanoh jaus -, yd in - ja tuk iprosessien ra jap innat täy t y y saada näky v i in. Se on mahdol l is ta 
 es imerk iks i prosessien sana l l is issa kuvauksissa. (Ka ikk i yksiköt )
– In t ranet in käy t töä on tarpeen tehostaa kou lu tus ten avu l la sekä henk i lös tö l le et tä op iske l i jo i l le. 
 (Ka ikk i yksiköt )
– Prosessien ar v io in t i - koht ia p i tää keh i t tää sekä luoda yhtenä is iä käy täntö jä s i l le, mi tä mi t tar ien 
 va l innan ja seurantat ieto jen saann in jä lkeen tehdään. (Ka ikk i yksiköt )
– Dokumento in t i in t ranet i in Oamkin l in jaus ten muka isest i he lpot taa kokona isuuden hahmot tamis ta 
 koko ammat t ikorkeakou lussa. (K i r jas to)
– Laadunvarmis tus t yöryhmän ja organ isaat ion kuvausta on tarpeen se lkey t tää. (K i r jas to)
– Menet te ly tavat ja to imintamal l i t  on tarpeen l i i t tää in t ranet i in prosessien keh i t tämis tä var ten, 
 es imerk iks i laatuympyrä - esi t ys tapaa sovel taen. (K i r jas to)
– Organ isaat iokuvausta on se lkey tet tävä. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Johtor yhmän ja laatur yhmän vastu i ta ja tehtäv iä on se lkey tet tävä n i in, et tä ka ik i l la prosessin -
 omis ta j i l la on yhtä lä iset va iku tus - ja keh i t tämismahdol l isuudet omi in prosesseih insa. (Sosiaa l i -  ja 
 ter veysa lan yksikkö)
– T i imirakennet ta on tarkennet tava ja dokumentaat iota se lkey tet tävä muun muassa vanhoja 
 t yör yhmiä po is tamal la, t yör yhmien to imenkuv ia muokkaamal la sekä poht imal la t yör yhmien vä l is iä 
 suhte i ta, t yör yhmien v ies t in tää ja sys temaat t is ta dokumentaat iota. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan ja 
 Luonnonvara -a lan yksiköt )
– Yksikön to imintamal le ja on se lkey tet tävä, es imerk iks i määr i te l tävä v i ra l l iset va iku tuskanavat. 
 (Luonnonvara -a lan yksikkö)

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in: 

– Keskeiset prosessi t ja pa lve lu t on dokumento i tu kat tavast i . (K i r jas to)
– Henk i lös tö on o l lu t mukana luomassa laadunvarmis tusjär jes te lmää ja s i tou tunut sen käy t töön. 
 (K i r jas to)
– Työpaikkakokouksissa on käsi te l t y laatuasio i ta. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Yksikössä t iedotetaan in t ranet i in l isät y is tä tärke is tä dokumente is ta myös sähköpost i tse. Tämä 
 mot ivo i in t ranet in käy t töön. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– T i imiorgan isaat io osa l l is taa henk i lökunnan keh i t tämis t yöhön ja sen avu l la on hy vät mahdol l isuudet 
 ed is tää henk i lös tön s i tou tumis ta laadunvarmis tukseen. (L i iketa louden yksikkö)
– Yksikön i tsear v iont i keh i t tämiskohte iden tunn is tamisessa on ak t i i v is ta. (Täydennyskou lu tus)
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3.2 Korkeakoulun perustoimintojen laadun-

varmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus

Toinen auditointikohde oli Oamkin perustoimintojen laadunvar-
mistuksen kattavuus ja vaikuttavuus, jota tarkasteltiin viiden 
osa-alueen kautta: tutkintotavoitteinen koulutus; tutkimus/ 
tutkimus- ja kehitystyö/ taiteellinen toiminta; yhteiskunnalli-
nen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö; tuki- ja pal-
velutoiminnot sekä henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen.

Kokonaisuudelle annettiin yksi yhteinen kriteeri. Liiketalouden 
yksikölle ja Kirjastolle annettiin kriteeriksi kehittyvä, muut yk-
siköt saivat tästä kohdasta kriteeriksi alkava. 

Kehittyvä-kriteeri määritellään näin: 

”Järjestelmä kattaa useita korkeakoulun perustoimintoja. Tie-
toa käytetään koulutuksen ja muun toiminnan laadunhallinnan 
ja kehittämisen välineenä. Suuri osa kerättävästä palautteesta 
hyödynnetään. Laadunvarmistuksen menettelytavat edistävät 
toiminnan kehittämistä ja muutoksen aikaansaamista. Riittä-
mätön laadun tunnistaminen on tehokasta.” 

Alkava-kriteeri puolestaan on määritelty seuraavasti: 

”Järjestelmä kattaa yksittäisiä korkeakoulun perustoimintoja. 
Tiedon käyttö on satunnaista ja/ tai sen keruu on itsetarkoi-
tuksellista. Laadunvarmistus on saavutetun laatutason säilyt-
tämiseen tähtäävää. Laadunvarmistuksen menettelytapojen 
avulla voidaan tyydyttävästi tunnistaa riittämätön laatu.” (Liite 
1, Sisäinen auditointi Oamkissa 2010, raporttipohja.)

3.2.1 Tutkintotavoitteinen koulutus

Tutkintotavoitteista koulutusta tarkasteltiin osittain sovellet-
tuna, koska esimerkiksi Täydennyskoulutuksessa ei tutkinto-
tavoitteista koulutusta ole ja Kirjasto on tukipalveluyksikkö. 
Auditoinnissa tarkasteltiin, miten Opetus ja oppiminen -ydin-
prosessissa ja sen osaprosesseissa kuvatut toiminnot toteu-
tuvat yksiköissä.

Pohdintaa tuloksista
Opetus ja oppiminen on toinen ammattikorkeakoulun ydinpro-
sesseista. Se jakaantuu viiteen osaprosessiin: opiskelijarek-
rytointi, opintojen suunnittelu, opintojen toteutus, opintojen 
ohjaus ja tutkinnon hyväksyminen. Osaprosessit on kuvattu 

intranetissä. Syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana osapro-
sessien kuvauksia tarkistettiin ja täydennettiin. Työ on vielä 
kesken muun muassa vastuuhenkilöiden määrittelyn sekä 
toimintojen, tehtävien ja toteutusten kohdalla. Ajankohtaiset 
kuvaukset ovat toiminnanohjauksen kannalta välttämättömiä, 
joten niiden ajan tasaisuus on tärkeää. On kuitenkin huoleh-
dittava, ettei kuvauksista tehdä liian yksityiskohtaisia, varsin-
kaan Rehtorin toimistossa. 

Olennainen kaikkia yksiköitä koskeva kehittämisasia liittyy 
koulutusohjelmatiimeihin (ko-tiimit). Jokaisella koulutusoh-
jelmalla pitäisi olla oma ko-tiiminsa, ja näin pääsääntöisesti 
onkin. Tällä hetkellä yksiköiden ko-tiimit toimivat eri tavalla, 
käsittelevät eri asioita ja kokoontuvat eri tiheydellä. Kokouk-
set ovat joskus suljettuja, joskus kaikille avoimia. Ko-tiimien 
toimintaa on tarpeen kehittää yhtenäiseksi ja niiden vastuu ja 
asema on syytä määritellä selkeästi. Jokaisen yksikön pitää 
tietää, miksi ko-tiimit ovat olemassa ja missä asioissa niitä 
hyödynnetään. Ko-tiimien kaikki dokumentaatio (kokousai-
kataulut, asialistat, muistiot, liitteet) on tarpeen koota sekä 
henkilöstö- että opiskelijaintranetiin avoimuuden ja läpinäky-
vyyden takaamiseksi.

Systemaattisen opiskelijapalaute on myös tärkeä haaste yksi-
köille. Se koostuu yleisestä, säännöllisin väliajoin järjestettä-
västä opiskelijapalautekyselystä sekä jatkuvasta opintojakso-
palautteesta. Ensimmäiset yhteiset opiskelijapalautekyselyt 
tehtiin lukuvuosina 2006–2007 ja 2007–2008. Tämän jälkeen 
kyselyä muokattiin ja kehitettiin saatujen kokemusten ja kom-
menttien pohjalta. Uudistuneena kysely toteutettiin keväällä 
2010. Jatkossa se toteutetaan joka toinen vuosi. Auditoinnis-
sa huomattiin, että opiskelijapalautekyselyä suunnitellaan laa-
jasti hyödynnettäväksi esimerkiksi prosessien arvioinnissa. 
Auditoinnit tehtiin ennen palautekyselyä, joten lopullista tietoa 
opiskelijapalautekyselyn hyödyntämisestä ei vielä ole.

Opintojaksopalautteesta ollaan kehittämässä yhtenäistä toi-
mintamallia. Se takaa opiskelijoille yhdenvertaisen aseman 
ja selkeyttää toimijoiden vastuita. Tällä hetkellä yksiköissä 
kerätään palautetta eri tavoin ja ilman yhtenäistä ohjeistusta 
palautteen käsittelystä. Hyvään toimintatapaan kuuluu, että 
tietoa annetaan myös palautteen antajille heidän palautteensa 
vaikuttavuudesta (palautteen palaute) sekä viestitään palaute-
prosessista. Tällä hetkellä opiskelijoilla ei haastattelujen pe-
rusteella ole useinkaan tietoa oman palautteensa vaikuttavuu-
desta. Opintojaksopalautetta kehitetään kesän ja syksyn 2010 
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Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Kou lu tusoh je lmat i imien to imintaa ja vas tuuta on tarpeen yhdenmukais taa ja dokumento inn in on 
 löydy t tävä sekä henk i lös tön et tä op iske l i jo iden in t ras ta. (Ka ikk i yksiköt )
– Oamkin yhte inen op in to jaksopalaute on otet tava käy t töön. (Ka ikk i yksiköt )
– Hopsien oh jausta on keh i tet tävä ja sys temat iso i tava. eHopsin käy t töä kannat taa hyödyntää 
 esimerk iks i a iemmin hy väksy t t y jen op in to jen tunn is tamisessa. (Ka ikk i yksiköt )
– A iemmin hank i tun osaamisen tunn is tamisen ja tunnustamisen (AHOT) yhdenmukaiset ja läp inäky vät
 käy tännöt l isäävät op in to jen joustavuut ta. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Kou lu tuksen vastuutahojen roo l i t on määr i te l tävä ja v ies t i t tävä op iske l i jo i l le. Vastuutahoja ovat 
 osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat ja suuntautumisvaihtoehtovastaavat. (Kult tuurialan yksikkö)
– Osaamisperuste is ten opetussuunn i te lmien sys temaat t inen käy t töönot to ja keh i t täminen p i tää myös 
 dokumento ida. (L i iketa louden yksikkö)
– Opetussuunn i te lmat yön vastuut on tarpeen se lkey t tää ja v ies t iä. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Opiske l i jo iden kannustamiseen kansa invä l is i in op in to ih in on k i inn i tet tävä enemmän huomiota. 
 (Tekn i ikan yksikkö)

aikana. Palautelomake sijoitetaan opiskelijaintranetiin. Palaut-
teen käsittelystä, hyödyntämisestä sekä viestinnästä laaditaan 
ohjeistus yksiköiden systemaattisen toiminnan varmistamiseksi 
ja palautekoonnit käsitellään koulutusohjelmatiimeissä.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämishaasteisiin kuuluu 
myös seuranta- ja arviointikäytänteiden kehittäminen. Ydin- ja 
osaprosessien mittarien määrä on tehdyistä karsinnoista huoli-
matta edelleen suuri. Olennaisimmat mittarit pitää saada selke-
ästi määritellyksi. Eräs auditointiryhmä ehdotti esimerkiksi yhteis-
ten tarkastuspisteiden määrittelyä. Näin riittämättömän laadun 
havaitseminen helpottuu ja korjaaminen voi tapahtua ripeästi. 
Kehittämissuunnitelman jälkeen laadittava ydinprosessin tasolla 
oleva arviointisuunnitelma vastaa osittain tähän haasteeseen.

Osaamisperustaiset opintosuunnitelmat ovat auditointimate-
riaalien mukaan käytössä jokaisessa koulutusta antavassa 
yksikössä. Sisäisen auditoinnin perusteella ei kuitenkaan 
muodostunut kokonaiskuvaa Oamkin opetussuunnitelma-
työstä (ops-työ). Sosiaali- ja terveysalan yksikköä kehotettiin 
selkiyttämään ops-työhön liittyviä vastuita ja Liiketalouden 
yksikköä dokumentoimaan ops-työtä. Ammatillista opettaja-
korkeakoulua kehotettiin laatimaan yhdenmukaiset ja läpinä-
kyvät käytännöt aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen 
ja tunnustamiseen. Nämä kehittämiskohteet koskettanevat 
myös kaikkia muita yksiköitä.

Opiskelijoiden kannalta tutkintotavoitteisen koulutuksen laadun-
varmistus tuntui (ko-tiimejä ja palautejärjestelmää lukuun otta-
matta) sujuvalta. Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että 
kaikki heille olennainen tieto keskitetään samaan paikkaan. Syk-
syllä 2010 käyttöön otettavaan opiskelijaintranetiin kerätään 
monipuolisesti tietoa opiskelusta: muun muassa opetussuun-
nitelmat, eHops, ajankohtaiset opintojaksot sekä tarpeelliset 
yhteistiedot. Muut välineet, kuten ulkoiset nettisivut, oppaat ja 
kampanjat täydentävät opiskelijaintranetia tarvittaessa.

Erilaiset opintojen ohjauskäytänteet ovat koko ammattikor-
keakoulun haaste. Myös ohjausresurssit vaihtelevat yksiköit-
täin. Uutta ohjausmallia kehitetään parhaillaan, jotta ohjaus 
saadaan tasapuolisesti jokaiselle opiskelijalle. Erillisen hank-
keen avulla tuetaan erityisesti aloittavia opiskelijoita. Yksi au-
ditointiryhmä ehdotti, että ohjausta voisi kehittää esimerkiksi 
eHops-työkalun systemaattisen ja ohjatun käytön avulla. Tällä 
hetkellä eHopsin asema henkilökunnan ohjaustyön tukena on 
epäselvä eikä henkilökohtaisia opintosuunnitelmia (Hops) seu-
rata välttämättä vuosittain.

Lisäksi sisäisessä auditoinnissa suositeltiin, että koulutusyksi-
köiden ja Kirjaston yhteistyötä ja tiedonkulkua edistetään esi-
merkiksi sähköpostilistojen ja työryhmätyöskentelyn kautta. 
Myös opintojaksokirjallisuuden hankkimisprosessi on tarpeen 
saada toimimaan yhdenmukaisesti joka yksikössä. 

12
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3.2.2 Tutkimus/Tutkimus- ja kehitystyö/ 

Taiteellinen toiminta

Tutkimus- ja kehitystyön (tk-työ) ydinprosessi jakaantuu kah-
teen osaprosessiin, jotka ovat tutkimus- tai kehittämishanke 
sekä tutkimus- ja/tai taiteellinen työ. Osaprosessit on kuvattu 
ensimmäisen kerran vuonna 2006. Sitä ennen käytössä oli 
intranetiin tehty Ideasta hankkeeksi -polku ja tätä aiemmin 
hankeohje-dokumentti. Syksyllä 2009 osaprosessikuvauksia 
tarkistettiin ja tiivistettiin.

Pohdintaa tuloksista
Tutkimus- ja kehitystyö (tk-työ) on vahvistettu ammattikorkea-
koulujen tehtäväksi ammattikorkeakoululaissa vuonna 2003 
(Ammattikorkeakoululaki 351/2003). Tk-työn ja opetuksen in-
tegrointi on tunnistettu kehittämishaasteeksi jo silloin. Sisäis-
ten auditointien perusteella tk-työn ja opetuksen integrointia 
on tarpeen kehittää edelleen. Haastatteluiden perusteella 
opiskelijoilla ei ole riittävästi tietoa siitä, mitä yksiköissä teh-
tävä tk-työ on ja se näyttäytyykin heille lähinnä opinnäytetyön 
tekemisenä. Haastatteluiden perusteella yksiköiden tk-työ ja 
hankkeet ovat usein vieraita myös opettajille. 

Oamkissa on tarpeen miettiä uusia malleja, jotka osallistavat 
henkilöstöä ja opiskelijoita tk-työn tekemiseen ja mahdollista-

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in: 

– Opiske l i japa lau tet ta kerätään sekä opetuksesta et tä opetushar jo i t te lus ta. Opin to jaksopalaut te iden 
 yhteenveto jen perustee l la vas tuuopet ta ja t tekevät muutoksia ja l isäyksiä opetussuunn i te lmaan. 
 (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Opiske l i jo i l le tar jotaan op iske lumahdol l isuuksia myös kesä l lä. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Opiske l i jo i l le i lmoi tetaan opetusjär jes te ly jen muutoksis ta tekst i v ies te in. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Suu l l iseen op in to jaksopalaut teeseen reagoidaan jo op in to jakson a ikana. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Pa lau t teesta ja sen a iheut tamis ta to imenpi te is tä keskuste l laan yhdessä op iske l i jo iden kanssa luku
 vuosi t ta is issa keskuste lu t i la isuuksissa. (L i iketa louden yksikkö ja Tekn i ikan yksikkö)
– Opiske l i ja t anto ivat posi t i i v is ta pa lau tet ta op in to - oh jauksen to imivuudesta ja oh jaa j ien saavutet ta -
 vuudesta. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– A iemmin hank i tun osaamisen tunn is tamis - ja tunnustamiskäy tännöt (AHOT) ho idetaan tehokkaast i 
 het i lukuvuoden a lussa. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)

vat tk-työn ja opetuksen integroinnin. Sekä opiskelijoiden että 
opettajien osaaminen kehittyy, kun he ovat mukana tutkimus- 
tai kehittämishankkeissa. Luonnonvara-alan yksikössä oli haas-
tateltavana tk-henkilöstöä, joka hyödynsi tk-työtä opetukses-
saan. Tämän he kokivat positiivisena, omaa osaamista ja työtä 
kehittävänä asiana. Hankkeissa saatujen hyvien käytänteiden 
levittäminen yksikön sisällä ja koko ammattikorkeakoulussa 
voidaan nähdä yhteisenä kehittämishaasteena, joka liittyy lä-
heisesti kahden ydinprosessin integrointiin. Tutkimus- ja kehi-
tystyön onkin tarpeen näkyä jo opetussuunnitelmatasolla.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on ollut vuosina 2009 
ja 2010 käytössä tutkimuskuukausi, joka on opetuksesta va-
paa. Tutkimuskuukauden aikana henkilökunta edistää omia 
tutkimuksiaan tai hankkeitaan ja sitä hyödynnetään myös 
hankehakemusten valmistelussa. Sen tavoitteista keskustel-
laan yksikön tk-tiimin kokouksessa ja tuloksista raportoidaan 
jälkeenpäin. Työajankäyttö raportoidaan tutkimuskuukauden 
osalta Reportroniciin. (Ammatillisen opettajakorkeakoulun 
auditointimateriaali.) Tutkimuskuusi on hyvä käytänne, joka 
osallistaa henkilöstön laajasti tk-työn tekemiseen ja lisää hen-
kilöstön tietoisuutta yksikössä tehtävästä tk-työstä. 

Yksiköissä toimii tällä hetkellä tk-työn yliopettaja, tk-päällikkö 
tai tk-koordinaattori. Hän osallistuu yksikön edustajana am-
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mattikorkeakoulun tasolla toimivaan tk-laatutiimiin ja vastaa 
tk-työn prosessista omassa yksikössään. Haastatteluissa 
nousi esiin tarve määritellä tk-työn yliopettajan/ päällikön/ 
koordinaattorin rooli ja vastuut. Samoin tk-laatutiimin toi-
mintaa on tarpeellista kehittää, esimerkiksi määrittelemällä 
työryhmän rooli, vastuut sekä päätösvalta. Näin varmiste-
taan ydinprosessin keskeisen työryhmän toiminta ja riittävä 
vastuutus yksikkötasolla toimimiseen.

Tutkimus- ja kehitystyön osalta on myös tarpeen kehit-
tää dokumentointia, joita ovat esimerkiksi erilaisten han-
kekriteerien ja toimintatapojen kirjaaminen intranetiin ja 
kansainvälisyys-näkökulman esille tuominen ohjeistuksiin 
ja materiaaleihin. Myös tk-työssä on seuranta- ja arviointi-

käytänteitä kehitettävä systemaattiseksi kokonaisuudeksi ja 
huomioitava tarkastuspisteet. Näin riittämättömän laadun ha-
vaitseminen ja korjaaminen helpottuu. Uusi kehittämissuunni-
telman jälkeen tehtävä prosessin arviointisuunnitelma vastaa 
osittain tähän haasteeseen. Palaute- ja arviointijärjestelmiä 
ovat esimerkiksi hankkeiden arviointikäytännöt (kokonaisuus 
kehitteillä) ja sidosryhmäpalaute ohjausryhmiä hyödyntäen 
(kokonaisuutta ideoitu). 

Kirjaston auditoinnissa nousi kehittämiskohteeksi vuorovai-
kutuksen lisääminen muiden yksiköiden tk-toiminnan ja -toi-
mijoiden kanssa. Tähän tarvitaan myös muiden yksiköiden 
aktiivisuutta, Kirjastolla on valmiutta ja halua yhteistyön tii-
vistämiseksi.

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Tk- t yön ja opetuksen in tegro in t ia on tarpeen keh i t tää. (Ka ikk i yksiköt )
– Hankkeissa saatu ja hy v iä käy tänte i tä on tarpeen lev i t tää yksikön s isä l lä. (Ka ikk i yksiköt )
– Tk-työn yliopettajan/ tk-päällikön/ tk-koordinaattorin roolia ja vastuita on tarpeen määritellä. (Kaikki yksiköt)
– Tk- laatu t i imin to imintaa on keh i tet tävä määr i t te lemäl lä esimerk iks i sen roo l i , vas tuut sekä 
 päätösva l ta. (Ka ikk i yksiköt ) 
– Dokumento in t ia on tarpeen keh i t tää, es imerk iks i er i la is ten hankekr i teer ien ja to imintatapojen 
 k i r jaaminen in t raan ja kansa invä l isy ys - näköku lman esi l le tuominen oh je is tuksi in ja mater iaa le ih in. 
 (Ka ikk i yksiköt )
– Seuranta - ja ar v io in t ikäy tänte i tä on keh i tet tävä sys temaat t iseksi kokona isuudeksi ja huomio i tava 
 tarkastusp is teet. Nä in r i i t tämät tömän laadun hava i tseminen ja kor jaaminen he lpot tuu. Pa lau te - ja 
 ar v io in t i jär jes te lmiä ovat esimerk iks i hankkeiden ar v io in t ikäy tännöt (kokona isuus keh i t te i l lä ) ja 
 s idosryhmäpalaute oh jausr yhmiä hyödyntäen (kokona isuut ta ideo i tu). (Ka ikk i yksiköt )
– U lkopuol is ta raho i tus ta on tarpeen l isätä ja kansa invä l is tä verkosto i tumis ta t i i v is tää. (Ammat i l l inen 
 opet ta jakorkeakou lu)
– Vuorova iku tus ta on tarpeen l isätä yksikö iden tk- to iminnan ja - to imi jo iden kanssa. Esimerk iks i 
 K i r jas to vo is i o l la edustet tuna t iedonhaun asiantunt i jana tk- t i imeissä (ta i - t yör yhmissä) sekä mukana 
 n i iden sähköpost i l is to i l la. (K i r jas to)
– Tk- to iminnan prof i i l ia ja resurso in t ia on tarpeen se lkey t tää. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Hankkeiden pr ior iso in t imenet te lyn keh i t täminen va iku t taa tarpeel l ise l ta. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Tk- to iminnan prof i i l ia on tarpeen se lkey t tää. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Hankehal l intoa on tarpeen yhtenäistää – samat toimintatavat kaik i l le yksikön sisäl lä. (Tekni ikan yksikkö)
– Hanketo imintaan l i i t t y v iä oh je is tuksia on tarpeen käydä läp i ja miet t iä, mi tkä ovat o lenna is ia hanke -
 to iminnan kanna l ta. (Tekn i ikan yksikkö)
– Tk- t yön roo l ia on tarpeen se lkey t tää ja määr i te l lä koko yksikön taso l la. (Täydennyskou lu tus)
– Tk- t i im in perustaminen ja tk- vas tu iden (mm. tk- vas tuuhenk i lö) nyky is tä läp inäky vämpi roo l i tus vo ivat 
 se lkey t tää tk- to iminnan to imintatapoja ja keh i t tää laatua. (Täydennyskou lu tus)
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Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in: 

– Tutk imuskuukausi luo edel l y t ykset tuot te l iaa l le ju lka isu to iminna l le ja ak t i i v ise l le konferensseih in 
 osa l l is tumise l le. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Neo Arena, Leev i Madeto ja - p ianok i lpa i lu ja Ark t iset askeleet ovat hy v iä esimerkkejä onn is tuneis ta 
 hankkeis ta, jo issa op iske l i ja t , opet ta ja t sekä u lko iset s idosryhmät kohtaavat. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Osa l le opet ta j ia resurso idaan ju lka isun k i r jo i t tamiseen 140 tunt ia vuodessa. (L i iketa louden yksikkö)
– Projekt iopintojakso yhdistää tk- t yön ja opetuksen, samoin yr i t yspolkuopinnot. (Li iketalouden yksikkö)
– SLK- ja K i lpa - hankkeissa keh i tetään mal l ia opetuksen ja tk- t yön sekä t yöelämän yhteyksien 
 l isäämiseksi. (L i iketa louden yksikkö)
– Tk- t yötä p idetään esi l lä kokouksissa ja s i i tä on jär jes tet t y kou lu tuksia henk i lökunna l le. 
 (L i iketa louden yksikkö)
– Hankkeissa t yöskente levät opet tavat yksikössä ja käy t tävät hankkeissa saatu ja t ieto ja hy väksi 
 opetuksessa. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Hankeihmiset osa l l is tuvat ak t i i v ises t i kou lu tusa lat i imeih in ja s idosryhmäseminaare ih in. (Luonnon -
 vara -a lan yksikkö)
– On käynn is tet t y LUOSKE-yhte is t yöpro jek t i (Luonnonvara -a lan kou lu tuksen ja tu tk imuksen keh i t tä -
 minen) luonnonvara -a lan osaamisen t i i v is tämiseksi. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Hankkeet tuodaan jo ideava iheessa hanket yöseminaare ih in ka ikk ien yksikö iden tu tus tumis ta var ten. 
 (Rehtor in to imis to)
– Y lemmän ammat t ikorkeakou lu tu tk innon keh i t tämis - ja oppimis tehtävät saadaan t yöelämästä. 
 Y lemmän ammat t ikorkeakou lu tu tk innon op iske l i ja t tekevät op in tokokona isuuksia hankkeissa, 
 es imerk iks i Tukeva - hankkeessa. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Opet ta j ien t yöa ikasuunn i te lmi in varataan resurssi tk - t yöhön. Hankkeiden ja opetuksen yhteyksiä 
 ar v io idaan säännöl l is issä tapaamisissa. (Tekn i ikan yksikkö, Raahen tekn i ikan ja ta louden kampus)
– Yr i t ys lähtö iset tuotanto - ja tuotekeh i t yspa inot te iset to imeksiannot in tegro ivat opetus ta ja tk- t yötä 
 luontevast i . (Tekn i ikan yksikkö, Raahen tekn i ikan ja ta louden kampus)
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3.2.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus,  

vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Oamk kehittää toiminta-aluettaan kahden ydinprosessinsa 
opetuksen ja oppimisen sekä tk-työn avulla. Joissakin KKA:n 
ulkoisissa auditointiraporteissa tämän seuraaminen on todet-
tu haasteeksi: aluekehitystehtävä on uusi ja laadunvarmistus-
ta on korkeakouluissa niukasti. Kuten hyvistä käytänteistä 
ilmenee, Oamkissa tehdään aluekehitystyötä monella tapaa, 
esimerkiksi erilaisten kehittämishankkeiden ja koulutusten 
avulla sekä useiden neuvottelukuntien ja alueella toimivien 
kehittämistyöryhmien kautta. Oamkin strategiassa on huomi-
oitu alueelliset linjaukset.

Pohdintaa tuloksista
Useille korkeakouluille on ehdotettu Moituksen (2009) mu-
kaan sidosryhmien tarkempaa määrittelyä ja priorisointia. 
Tämä todettiin ajankohtaiseksi myös Oamkissa. Tällä hetkel-
lä kumppanuudet yksiköissä ovat haastattelujen perusteella 
usein henkilökohtaisiin kontakteihin perustuvia. Ne voivat olla 
toimivia, mutta työtä ei välttämättä tehdä ja dokumentoida 
järjestelmällisesti. Kun strategiset kumppanuudet määritel-
lään ja sidosryhmäyhteistyötä kehitetään systemaattiseksi 
kokonaisuudeksi, hyödynnetään resursseja tehokkaammin. 

Yksi auditointiryhmä ehdotti nykyisten kumppanien kartoitta-
mista ja priorisointia, suunnitelman laatimista, yhteistyöfooru-
mien vahvistamista ja yksiköiden resursointia sidosryhmäyh-
teistyön kehittämistä varten. 

Alumniyhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen on nostettu 
esiin Moituksen (2009) analyysissä ja se on myös Oamkissa 
yksi kehittämiskohde. Alumnit tuntevat ammattikorkeakoulun 
oman opiskelunsa kautta ja ovat motivoitunut yhteistyöryhmä. 
On myös tarpeen selkeämmin määritellä, mitä yhteiskunnalli-
sella vuorovaikutuksella, vaikuttavuudella ja aluekehitystyöllä 
Oamkissa tarkoitetaan.

Sidosryhmäpalautteen kerääminen, käsittely ja dokumentointi 
ovat ajankohtaisia kehittämisasioita. Tavoitteena ei tällä het-
kellä ole yksi yhtenäinen sidosryhmäpalautejärjestelmä, vaan 
yksiköiden yhtenäiset tavat hyödyntää eri tavoin kerättävää 
palautetta ja toisaalta prosesseittain valita sopivat tavat si-
dosryhmäpalautteen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi. 

Dokumentointia on tarpeen kehittää tässä auditointikohtees-
sa muutenkin kuin palautteen osalta. Intranetiin on hyvä saa-
da näkyville esimerkiksi alueellinen verkostoituminen ja työ-
ryhmät, esityslistat ja muistiot sekä sopimuskäytänteet.  

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– St rategis ten kumppanuudet on tarpeen määr i te l lä ja s idosryhmäyhte is t yötä keh i t tää jär jes te lmäl -
 l isemmäksi kokona isuudeksi. To imet tähän vo ivat o l la esimerk iks i suunn i te lman laat iminen, 
 yhte is t yöfoorumien vahv is taminen ja yksikö iden resurso in t i s idosryhmäyhte is t yön keh i t tämis tä 
 var ten. (Ka ikk i yksiköt )
– Sidosryhmäpalautet ta on tarpeen kerätä, käsi te l lä ja dokumento ida. (Ka ikk i yksiköt )
– Dokumento in t ia on tarpeen keh i t tää. In t raan vo i es imerk iks i la i t taa a lueel l isen verkosto i tumisen ja 
 t yör yhmät, es i t ys l is tat, muis t iot sekä sopimuskäy tänteet. (Ka ikk i yksiköt )
– A lumniyhte is t yötä on tarpeen keh i t tää ja hyödyntää. (Ka ikk i yksiköt )
– Yhte is t yön sy ventäminen t iedey l iop is to jen kanssa monipuo l is ta is i ent isestään tar jontaa ja tuonee 
 säästö jä. (K i r jas to)
– Www-s ivu i l le vo i keh i t tää sähköisen pa lau te jär jes te lmän, jos ta t iedotetaan tapahtumien osa l l is tu j i l le. 
 (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Pa lau tet ta ja ar v io in t ia on tehtävä läp inäky väksi (es imerk iks i tar ve - ja osaamiskar to i tukset ). 
 (Täydennyskou lu tus)
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Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Täydennyskou lu tuksena toteutet tava Näy t tötu tk in tomestar ikou lu tus perustuu joka isen op iske l i jan 
 i tse laat imaan henk i lökohta iseen op in tosuunn i te lmaan (HOPS) ja näy tö in oso i tet tavaan ja tunn is -
 tet tavaan oman osaamisen henk i lökohta iseen näy t tösuunn i te lmaan (HENSU). Tä l lä henk i lökohta is ta -
 misen prosessi l la pyr i tään parempaan a ika isemmin hank i tun osaamisen tunn is tamiseen ja tunnusta -
 miseen. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Tanssipedagogiop iske l i jo iden har jo i t te lu t Ou lun peruskou lu issa on hy vä esimerkk i s i i tä, ku inka 
 op iske l i ja t jo op iske luva iheessa to imivat a luee l la. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Musi ik in etäopetushanke on hy vä käy tänne tekn is ten jär jes te lmien käy t tämisestä op in to jen 
 toteut tamisessa. Hanke mahdol l is taa Poh jo is -Suomen har vaan asut tu i l la a lue i l la asuv ien ihmis ten 
 osa l l is tumisen musi ik in op iske luun. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– V ies t innän kou lu tusoh je lman jär jes tämät pa ika l l isseminaar i t ja op iske l i jo iden tekemät se lv i t ykset 
 a jankohta is is ta a ihe is ta (Lokkaa l i - hanke) ovat hy vä käy tänne tuoda t yöelämä ja op innot yhteen. 
 (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Kou lu tusoh je lmien oh jausr yhmissä on t yöelämän edustus. (L i iketa louden yksikkö)
– Yr i t yspa lve lus ih teer in kaut ta saa op innäy tet yö - ja har jo i t te lukontak te ja. (L i iketa louden yksikkö)
– Yr i t yksi l le, kunn i l le ja mui l le organ isaat io i l le tar jotaan suunn i t te lupa lve lu i ta, jotka toteutetaan a ina 
 osana opetus ta. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Sähköisessä muodossa o leva a ine is to l isää ja monipuo l is taa pa lve lu iden tar jontaa ja parantaa n i iden 
 saavutet tavuut ta. (K i r jas to)
– Oamki l la on edustus va l takunna l l is issa ja a luee l l is issa t yör yhmissä, jo iden kaut ta va iku tetaan 
 kou lu tusa lo jen keh i t ykseen. (Rehtor in to imis to)
– Ou la is ten t yöva l iokunta on a luekeh i t ys t yön näköku lmasta to imiva yhte is t yötapa. (Sosiaa l i -  ja ter veys
 a lan yksikkö)
– Poh jo is -Suomen sosiaa l ia lan osaamiskeskuksen (Poske) to iminta vahv is taa a lueel l is ta va iku t tavuut ta 
 osana yksikköä. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Lap in t yöelämätarpeis i in on vastat tu jär jes tämäl lä suuhygien ia - kou lu tus ta verkon vä l i t ykse l lä. 
 (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Raahen kampuksen ja t yöelämän edusta jat tapaavat säännöl l ises t i oh jausr yhmässä. Tämän ansios ta 
 myös muu yhteydenpi to on luontevaa. (Tekn i ikan yksikkö)
– Sidosryhmäyhte is t yö Ou lun kaupungin opetus to imen kanssa: räätä lö idy t tar ve - ja osaamiskar to i -
 tukset ja n i iden hyödyntäminen kou lu tus ten suunn i t te lussa. (Täydennyskou lu tus)
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3.2.4 Tuki- ja palvelutoiminnot 

Tuki- ja palvelutoimintoja on Oamkissa kolme: viestintä, tieto-
hallinto ja IT-palvelut sekä Kirjasto. Näistä Kirjasto auditoitiin 
yksikkönä, joten tukiprosesseja jäi auditoitavaksi osana muita 
yksiköitä kaksi. Viestinnän tukiprosessin kuvaukset valmistui-
vat Rehtorin toimistossa hieman ennen sisäisiä auditointeja, 
joten suurimmaksi osaksi yksiköt eivät olleet ehtineet täyden-
tää niitä. Tietohallinto ja IT-palveluissa on puolestaan parhail-
laan käynnissä organisaatiomuutos, mikä osaltaan vaikeuttaa 
tukiprosessin kuvaamista – kuvaus ja vastuutahot voivat van-
hentua nopeastikin eikä henkilöstö ole täysin tietoinen tule-
vasta toimintamallista. Organisaatiomuutos nähtiin Rehtorin 
toimiston sisäisessä auditoinnissa riskinä, joten siihen on tar-
peen kiinnittää erityistä huomiota, kun toimintaa jäsennetään 
uuteen malliin.

Pohdintaa tuloksista
Kaikkia yksiköitä koskeviksi kehittämishaasteiksi nousi pro-
sessikuvausten ja intranetin dokumentoinnin täydentäminen 
systemaattiseksi kokonaisuudeksi mukaan lukien seuranta, 
arviointi ja kehittäminen.  Kuvauksissa on huomioitava raja-
pintojen määrittely muihin prosesseihin. Viestinnän osalta 

materiaalia on paljon, joten olennaista on sen jäsentäminen 
intrassa. Samoin on tärkeää määritellä selkeästi prosessin-
omistajan ja muiden toimijoiden rooli ja vastuut. Näin varmis-
tetaan tukiprosessin linjakas toiminta myös yksikkötasolla. Tu-
kiprosessien osalta yhteisenä kehittämishaasteena ovat myös 
sisäiset palautejärjestelmät. 

Huolimatta siitä, että prosessikuvausten täydentäminen on 
vielä kesken, löytyi monia hyviä käytänteitä. Kirjaston sisäinen 
viestintä on tehokasta, vaikka yksikkö sijaitsee eri koulutus-
yksiköissä. Kirjastolla on käytössä verkkopohjaisia tiedotus-
kanavia. Sosiaali- ja terveysalan yksikössä on tehty viestin-
täsuunnitelma, jota seurataan viestintäryhmän kokouksessa 
ja Täydennyskoulutus puolestaan on hahmottanut kokonaisuu-
den viestinnän vuosikellon avulla. Rehtorin toimistossa vies-
tintää seurataan monin eri tavoin, esimerkiksi www-sivujen 
kävijämäärien ja julkisuusraporttien avulla. Arviointien pohjal-
ta tehdään kehitystyötä, esimerkiksi Oamkin www-sivuista on 
tehty asiantuntija-arvio, jonka pohjalta sivustoa uudistetaan. 
Myös Oamkin yhteisölehti Oranssia on arvioitu ja lehteä on 
arvioiden pohjalta kehitetty. Kehitystyötä on tehty paljon ja 
nyt on lähinnä kyse siitä, että se tehdään näkyväksi.

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Prosessikuvaukset ja in t rassa o leva dokumento in t i on tarpeen täydentää sys temaat t iseksi 
 kokona isuudeksi mukaan luk ien seuranta, ar v io in t i  ja keh i t täminen. (Ka ikk i yksiköt )
– Tuk iprosessien s isä is ten pa lau te jär jes te lmiä on tarpeen keh i t tää. (Ka ikk i yksiköt )
– Tuk iprosessien prosessinomis ta j ien ja muiden to imi jo iden roo l i  ja vas tuut on tarpeen määr i t tää 
 in t ranet i in. (Ka ikk i yksiköt )
– V ies t innän onn is tumis ta on tarpeen ar v io ida sekä IT- tuk i vas tuut taa nyky is tä se lkeämmäksi. 
 (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Tehtävänkuvat on tarpeen käydä läp i osasto i t ta in. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Osasto jen yhte is t yötä on tarpeen tehostaa esimerk iks i v ies t innän avu l la. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– IT- puo len organ isaat iomuutos nähdään r isk inä. (Rehtor in to imis to)
– V ies t innän vastuua lue i ta on tarpeen määr i t tää, jot ta s isä is tä v ies t in tää saadaan tehostet tua. 
 (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– IT- tuk i on tarpeen vastuut taa, muun muassa varahenk i löt . (Täydennyskou lu tus)
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Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Verkkopoh ja is ten t iedotuskanav ia sovel letaan käy tössä. (K i r jas to)
– Tuk ipa lve lu t tu tus tuvat yd inprosessien to imintaan t yöpa ikkakokouksissa ja yksikön yhte is i l lä 
 kou lu tuspä iv i l lä. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– V ies t in tät i imissä on op iske l i jaedusta j ia. (L i iketa louden yksikkö)
– V ies t in tä ja IT- pa lve lu t jär jes tävät säännöl l ises t i kyse ly i tä to iminnastaan. (L i iketa louden yksikkö)
– K i r jas ton henk i lökunta on otet tu mukaan yksikön to imintaa. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Tekn iset jär jes te lmät on rakennet tu n i in, et tä t i laukset /pyynnöt oh jau tuvat usea l le henk i lö l le. 
 (Rehtor in to imis to)
– T ietoa jaetaan IT- puo le l la – t yöpar i t , jotka tuuraavat to is iaan. (Rehtor in to imis to)
– Oh je lmis to jen käy t töä seurataan. Mikä l i  hava i taan, et tä jota in oh je lmaa käy tetään vähän, n i in se 
 vo idaan t iet y in edel l y t yksin po is taa (ta loudel l isuus - näköku lma). (Rehtor in to imis to)
– U lko is i l la s idosryhmi l lä on edustus v ies t in tävastaav ien t yör yhmässä ja Oranssin to imi tusneuvos -
 tossa. Nä i tä ovat A lumniyhd is t ys ja OSAKO r y. (Rehtor in to imis to)
– Yksikö l lä on oma v ies t in täsuunn i te lma, jota seurataan v ies t in tär yhmän kokouksissa. (Sosiaa l i -  ja 
 ter veysa lan yksikkö)
– In t ranet iä käy tetään tuk ipa lve lu issa tehokkaast i ja ak t i i v ises t i . (Tekn i ikan yksikkö)
– V ies t innässä on vuosike l lo. (Täydennyskou lu tus)
– Web -s ivuana ly ysi t on saatav i l la kuukausi t ta in (käv i jä t i las to jen seuranta). (Täydennyskou lu tus)

3.2.5 Henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen

Henkilöstön rekrytointi on ohjeistettu Oulun seudun koulu-
tuskuntayhtymässä (OSEKK) ja tämän ohjeistuksen mukaan 
toimitaan Oamkin jokaisessa yksikössä. Henkilöstön osaami-
sen johtamisesta ja kehittämisestä on tehty prosessikuvaus-
ta OSEKK:n tasolla lukuvuonna 2009–2010. Kehityskeskus-
teluissa on otettu käyttöön kaikille yhteinen lomake, joka on 
ollut koekäytössä keväällä 2010. Kehityskeskustelut siirtyvät 
sähköiseen järjestelmään syksyllä 2010. 

Pohdintaa tuloksista
Kehityskeskusteluja järjestetään jokaisessa yksikössä, mutta 
niissä on erilaisia käytänteitä muun muassa sen dokumen-
toinnissa. Opintojaksopalautetta tulisi käsitellä opettajien ke-
hityskeskusteluissa, mutta auditoinnin perusteella tästä ei ole 
kattavasti näyttöä. Tällä hetkellä se toteutuu ainakin Tekniikan 
yksikössä. 

Osaamisen johtamiseen liittyen kaikki esimiehet ovat osal-
listuneet koulutuksiin keväällä 2010 ja ne jatkuvat syksyllä. 
Osaamisen johtamisessa on kiinnitetty huomiota osaamisen 
suunnitelmalliseen kehittämiseen. Näitä asioita ei ollut kui-
tenkaan otettu vielä käyttöön sisäisten auditointien aikaan. 
Kaikkia yhteisesti koskevaksi kehittämiskohteeksi nousikin 
suunnitelmallisuus osaamisen kehittämiseksi. Myös yhteistä 
foorumia koulutuksista saatavan tiedon jakamiselle kaivat-
tiin.

Henkilöstön perehdyttäminen on sisäisen auditoinnin pe-
rusteella tärkeä kehittämiskohde. Perehdyttämiseen ei ole 
olemassa yhtenäisiä ohjeita, vaan jokaisessa yksikössä asia 
hoidetaan eri tavalla ja eri laajuudessa. Perehdyttämiseen on 
olemassa yksiköissä monia hyviä käytänteitä. Liiketalouden 
yksikkö sai positiivista palautetta mentoroinnin avulla toteu-
tettavasta perehdytyksestä. Tämä onkin hyvä käytäntö, mut-
ta se on tarpeen ulottaa koko henkilöstöön ja dokumentoida 
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intraan. Tekniikan yksikössä perehdyttäminen on kuvattu pro-
sessina ja Täydennyskoulutuksessa perehdytysopas ja -passi 
tukevat uuden henkilökunnan perehdytystä. 

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Osaamisen keh i t täminen on tarpeen saada suunn i te lmal l iseksi kokona isuudeksi. S i tä kannat taa myös 
 tarkaste l la s t rategis ten tavo i t te iden näköku lmasta. (Ka ikk i yksiköt )
– Henk i lös tön perehdy t tämiseen on sov i t tava yhtenä iset to imintatavat. Tarkat prosessikuvaukset 
 vas tu ineen ja dokument te ineen he lpot tavat perehdy t tämis tä. (Ka ikk i yksiköt )
– Varahenk i lö jär jes te lmän keh i t täminen on tarpeel l is ta, samoin varahenk i lö iden kou lu tus ta on 
 pohdi t tava. (Ka ikk i yksiköt )
– Kou lu tuksis ta saatavan t iedon jakamise l le on hyödy l l is tä saada oma foorumi, jonne vo is i s i jo i t taa 
 es imerk iks i a ine is tot, a ine is to l ink i t sekä keskuste lua lus ta. (Ka ikk i yksiköt ) 
– Pa lk i tsemisjär jes te lmää on keh i tet tävä ka ikk ia henk i lökunnan jäsen iä koskevaksi. (Ka ikk i yksiköt )
– Pa lau tet ta on a ina käsi te l tävä keh i t yskeskuste lu issa. (Ka ikk i yksiköt )
– Keh i t yskeskuste lu iden l isäksi on tarpeen keh i t tää myös mui ta henk i lös tön pa lau tekanav ia. (Sosiaa l i - 
 ja ter veysa lan yksikkö)
– Keh i t yskeskuste lu iden merk i t yksen k i rkastaminen on tarpeen. (Tekn i ikan yksikkö)

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Keh i t yskeskuste lu ja käydään ka ik issa yksikö issä. (Ka ikk i yksiköt )
– Henk i lökunnan  jäsen iä kannustetaan kou lu t tau tumaan. (Ka ikk i yksiköt )
– Opintomatko i l le ja kou lu tuksi in osa l l is tuneet henk i lös tön jäsenet jakavat t ietoa ja kokemuksia 
 t yökavere i l leen. (K i r jas to ja Rehtor in to imis to)
– Yksikön yhte iset l i i kunta - ja muut t yky tapahtumat ovat saaneet hy vää pa lau tet ta. (Ku l t tuur ia lan 
 yksikkö ja Tekn i ikan yksikkö)
– Opetushenk i lön perehdy t täminen ho idetaan mentoro inn in ke ino in. (L i iketa louden yksikkö)
– Henk i lös tön keskuudessa on teht y kou lu tus tar vekar to i tus ta. (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Opintoasio iden oma v i ikkot iedote vuorote l len laad i t tav ine pääk i r jo i tuksineen keh i t tää yhte isö l l i -
 sy y t tä. (Rehtor in to imis to)
– Yhte iset kesk iv i ikkokahv i t keh i t tävät yhte isö l l isy y t tä. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Opinto jakso i l ta kerät t yä pa lau tet ta käsi te l lään säännönmukaisest i keh i t yskeskuste lu issa. (Tekn i ikan 
 yksikkö) 
– Perehdy t täminen on kuvat tu prosessina. (Tekn i ikan yksikkö)
– Perehdy t ysopas ja - passi tukevat uuden henk i lökunnan perehdy t ys tä. (Täydennyskou lu tus)

Auditoinnin perusteella yksiköiden varahenkilöjärjestelmät ei-
vät ole ajantasaisia tai niitä ei ole. Auditoinnissa huomattiin 
myös, että käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät eivät kata 
kaikkia henkilökunnan jäseniä.
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3.3. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja 

ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmis-

tukseen

Kolmas auditointikohde oli Oamkin henkilökunnan, opiskelijoi-
den ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmis-
tukseen. Kriteeriksi tästä kohteesta Kirjasto sai edistyneen, 
Rehtorin toimisto kehittyvän ja muut yksiköt alkavan. 

Edistynyt-kriteerissä eri ryhmät toimivat aktiivisesti ja luon-
tevasti: 

”Eri henkilöstöryhmät ovat käytännössä erittäin sitoutuneita 
ja aktiivisia laadunvarmistustoiminnassa. Lisäksi ulkoiset si-
dosryhmät on mielekkäällä tavoin otettu mukaan arvioinnin 
toimijoiksi.” 

Kehittyvä-kriteerissä puolestaan määritellään osallistuminen 
seuraavasti: 

”Edellä mainitut henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat järjestel-
mässä aktiivisesti mukana. Myös ulkoisilla sidosryhmillä on 
rooli laadunvarmistusjärjestelmän toiminnassa.” 

Alkava-kriteeri on määritelty seuraavasti: 

”Jokin seuraavista toimijaryhmistä on laadunvarmistustoimin-
nan ulkopuolella: opiskelijat, opettajat, tukipalveluiden edus-
tajat, tutkijat, hallinto, johto tai ulkoiset sidosryhmät.” (Liite 1, 
Sisäinen auditointi Oamkissa 2010, raporttipohja.)

3.3.1 Henkilöstö

Henkilöstö on sitoutunutta järjestelmän kehittämiseen ja tie-
dostaa roolinsa hyvin ainakin Kirjastossa ja Rehtorin toimis-
tossa. Muissa yksiköissä havaittiin enemmän hajontaa. Eroja 
oli lähinnä johdon ja muun henkilöstön välillä. Johtotasolla 
laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus hahmotetaan pää-
sääntöisesti hyvin, mutta henkilöstölle kokonaisuus ei aina 
tuntunut selvältä.

Pohdintaa tuloksista
Henkilöstön osallistuminen, käsitys omasta roolista ja tietoi-
suus laatutyön kokonaisuudesta vaihteli yksiköittäin, mutta 
myös yksiköiden sisällä. Oamkin laatukäsikirjassa on määri-

telty, että ”Laadukas toiminta tarkoittaa Oamkissa hyvin teh-
tyä jokapäiväistä työtä” (Laatukäsikirja). Tämä ei ollut selvästi 
tavoittanut koko henkilöstöä, vaan osa näki laatutyön kokonai-
suuden erillisen järjestelmän kehittämisenä, josta ei ole suo-
ranaista yhteyttä omaan tehtäväkenttään. Omia työtehtäviä 
ei siis osattu liittää prosesseihin tai laatuympyrään. Osa hen-
kilöstöstä liitti työtehtävänsä luontevasti osaksi kokonaisuut-
ta, esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan yksikössä henkilöstön 
tekemät lukioesittelyt liitettiin opiskelijarekrytointi-prosessin 
toteutukseen. 

Yksiköissä tarvitaan keskustelua laatuasioista, jotta ihmiset 
löytävät oman roolinsa osana kokonaisuutta. Jo termistöön 
tutustuminen auttaa: Oamkissa laadunvarmistusjärjestelmällä 
tarkoitetaan menettelytapoja ja prosesseja, joiden avulla yllä-
pidetään ja kehitetään toiminnan laatua. Laadunvarmistustyön 
tavoitteena on korkeakoulun toiminnan ja tulosten jatkuva pa-
rantaminen koko henkilöstön ja opiskelijoiden voimin. (Laatu-
käsikirja.) Näin jokaisella on vastuunsa kokonaisuudesta omi-
en tehtäviensä kautta.

Kirjastossa henkilöstö tunsi poikkeuksellisen hyvin kokonai-
suuden ja tunnisti myös oman roolinsa siinä. Kirjastossa laa-
dunvarmistustyötä, esimerkiksi prosessikuvauksia, on tehty 
koko henkilöstön voimin. Tämän ansiosta henkilöstö tuntee 
kuvaukset ja kokonaisuuden ja noudattaa yhteisesti sovittuja 
linjauksia.

Henkilöstön sitoutuminen laadun ja laatujärjestelmän kehittä-
miseen on tärkeää, jotta järjestelmä toimii tulevaisuudessakin 
luonnollisena osana toiminnanohjausta. Henkilöstön sitoutta-
minen kannattaakin ottaa keskeiseksi kehittämisen kohteek-
si jokaisessa yksikössä. Yhteisöön sitoutuminen tarkoittaa 
myös opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävää työtä. 
Esille nousi myös hyvän ilmapiirin merkitys henkilöstön osal-
listumiselle: sitoutumista tapahtuu, kun yksikössä suunnitel-
laan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä. 

Oman roolin hahmottaminen onnistuu helpommin, kun yhteis-
työ yksikön henkilöstön välillä on jatkuvaa. Osallistumisen 
välineitä on jo nyt olemassa. Joka toinen vuosi toteuttava Työ-
olobarometri-kyselytutkimus (TOB) on hyvä käytäntö, mutta 
palautetta kannattaa kerätä useammin. Henkilöstökokoukset 
ovat oivia foorumeita laadunvarmistukseen liittyvien asioiden 
käsittelylle. Henkilöstölle on aina kerrottava, miten heiltä ke-
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rätty palaute on vaikuttanut toimintaan, mahdollisuuksia tä-
hän ovat esimerkiksi tiimien kokoukset ja kehityskeskustelut. 
Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen on dokumentoitava, 
ja kokonaisuudesta viestittävä aktiivisesti. 

Intranet mahdollistaa osallistumisen ja yhteisöön kuulumisen, 
vaikka kaikki eivät olekaan fyysisesti samoissa tiloissa. Sisäi-
sen auditoinnin mukaan intranetia käytetään varsin laajasti. 
Pieni osa henkilöstöstä kokee intranetin käytön hankalaksi. 
Sen rakenteen tunteminen auttaa navigoimaan tiedon keskellä 
ja löytämään itselle tärkeät asiati. Intranetin käyttökoulutuksia 
tarjotaankin yksiköille säännöllisesti.

Pienemmissä yhteisöissä henkilöstön osallistuminen laadun-
varmistukseen oli luonnollista. Palautetta annettiin ja siihen 
vastattiin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kautta. Koska 
henkilökunnan määrä on pieni, monet laatutyöhön liittyvät 
tehtävät hoidetaan esimerkillisesti osana yksikön normaalia 
toimintaa. Toisaalta pienen yhteisön ongelmana voi olla, että 
kaikkia asioita ei katsota tarpeelliseksi dokumentoida tai vas-
tuuttaa. Koska asioita on käsitelty kahvipöydässä ”kaikkien 
kuullen”, niitä ei ole ollut tarvetta kirjata ylös. Dokumentointiin 
kannattaa kiinnittää kuitenkin huomiota, jotta arvokas kehittä-
mistoiminta ei ajan myötä unohdu. 

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– In t ranet in käy t töä kannat taa tukea säännöl l is ten kou lu tus ten avu l la. (Ka ikk i yksiköt )
– Laadunvarmis tus t yöhön l i i t t y v iä roo le ja ja vas tu i ta on tarpeen se lk iy t tää ja n i is tä v ies t iminen 
 ed is tää henk i lös tön s i tou tumis ta. (Ka ikk i yksiköt )
– Henk i lös tön osa l l is tuminen laadunvarmis tukseen vaat i i  use i ta vuorova iku t te is ia kanav ia. (Ka ikk i 
 yksiköt )
– T i imien vä l isen t iedonku lun tehostaminen ed is tää kokona isuuden hahmot tamis ta. (Ka ikk i yksiköt )

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Johtor yhmän kokousten asio i ta käsi te l lään myös osastokokouksissa. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Prosesseja käydään läp i t i im ien kokouksissa ja johtot i imissä on säännöl l iset laatukatsaukset. 
 (L i iketa louden yksikkö)
– T i imirakenne osa l l is taa ison osan henk i lös töä. (Sosiaa l i -  ja ter veysa lan yksikkö)
– Yksikköpa lavere ja p idetään kuukausi t ta in. (Täydennyskou lu tus)
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3.3.2 Opiskelijat

Opiskelijat olivat pääsääntöisesti löytäneet oman roolinsa 
laadunvarmistusjärjestelmässä. Palautteen antajan rooli oli 
opiskelijoille tuttu jokaisessa yksikössä. Joissakin yksiköissä 
opiskelijoilla oli aktiivisempi kehittäjän rooli: palautteen anta-
misen lisäksi koulutusta kehitettiin vuorovaikutuksessa henki-
löstön ja sidosryhmien kanssa. Kaikissa yksiköissä tällainen 
yhteisöllinen toimintatapa ei ollut käytössä, vaan opiskelijat 
nähtiin enemmän asiakkaan roolissa.

Pohdintaa tuloksista
Opiskelijapalautetta kerätään jokaisessa yksikössä. Positiivis-
ta on, että opettajat ovat ottaneet käyttöön monenlaisia mene-
telmiä oman opetuksensa kehittämiseksi. Kerättyä palautetta 
hyödynnetään ja osassa yksiköitä siitä myös keskustellaan 
opiskelijoiden kanssa. Kuitenkaan opiskelijapalautekokonai-
suus ei ole tällä hetkellä kattava eikä sen vaikuttavuudesta 
viestitä tarpeeksi (katso luku 3.2.1, tutkintotavoitteinen kou-
lutus). 

Monessa yksikössä korostettiin suoran palautteen merkitystä 
ja avointen ovien toimintakulttuuria. Suullisen palautteen do-

Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Opiske l i ja t p i tää osa l l is taa kou lu tuksen keh i t tämiseen yhtenä is i l lä tavo i l la koko Oamkissa (ko - t i im ien 
 to iminta, op iske l i japa lau te jär jes te lmät, v ies t in tä va iku t tavuudesta). (Ka ikk i yksiköt )
– Pa lau t teen läp ikäyminen yhdessä op iske l i jo iden kanssa ja suunn i te l lu is ta to imenpi te is tä ker tominen 
 on tärkeää. Menete lmänä vo i o l la esimerk iks i lukukausi t ta iset pa lau tepä ivät, ko - t i im in jär jes tämät 
 keh i t tämispä ivät, tent inpa lau tus tunn i t ta i lukuvuosi t ta iset laatupa lautekeskuste lu t . (Ka ikk i yksiköt )
– Opiske l i jo iden mot ivo in t i ja ak t i vo in t i omi in op in to ih in va iku t tamiseen ja muuhun laatu t yöhön vaat i i 
 to imenpi te i tä (Ka ikk i yksiköt )   
– Opiskel i jo iden perehdy t tämistä Oamkin laadunvarmistusjär jeste lmään ( ja in t ranet i in) on tehostet tava,
  koska esimerk iks i ko - t i im ien op iske l i ja jäsenet va ih tuvat t iheäst i . (Ka ikk i yksiköt )
– Y lempien amk-op iske l i jo iden roo l i  laatu t yössä on tarpeen määr i te l lä ja nostaa esi l le. Esimerk iks i 
 y lempään amk- tu tk in toon johtav i l la kou lu tusoh je lmi l la p i tä is i o l la omat ko - t i im i t . (Ka ikk i yksiköt )
– Sisä iseen aud i to in t i in aud i to i j ina osa l l is tune iden op iske l i jo iden pa lk i tsemis ta on pohdi t tava, 
 to iminnasta vo i es imerk iks i myöntää op in top is te i tä. (Ka ikk i yksiköt )   
– Myös vä l i tön pa lau te p i tää dokumento ida jo l la in tava l la. (Tekn i ikan yksikkö)

kumentointi osoittautui kuitenkin haasteelliseksi. Sen kerrot-
tiin vaikuttavan toimintaan, mutta ei millä tavalla se tapahtuu 
tai mitä jälkiä siitä jää. Tekniikan yksikön auditointiryhmä nosti 
asian esille, mutta se koskettanee samalla tavalla myös muita 
yksiköitä. Muutamassa yksikössä opiskelijoiden mahdollisuut-
ta antaa välitöntä palautetta hankaloittivat tarkasti määritellyt 
vastaanottoajat.

Osa opiskelijoista tunnisti ko-tiimien merkityksen, kun mietit-
tiin opiskelijoiden osallistumista laadunvarmistukseen. Osalle 
ko-tiimit oli taas tuntemattomampia. On tärkeää, että tiimit 
saadaan toimimaan yhtenäisellä tavalla jokaisessa koulutus-
ohjelmassa. Näin opiskelijat pääsevät aidosti mukaan kehittä-
mään opetusta yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa 
(katso luku 3.2.1, tutkintotavoitteinen koulutus).

Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen on nostettu esiin 
muun muassa Oamkin strategiassa. Auditoinnin perusteella 
jokaisessa yksikössä asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. 
Ei riitä, että innokkaita opiskelijoita saadaan pelkästään ko-
tiimeihin, vaan opiskelijoita pitää aktivoida laajemmin. Heitä 
voidaan osallistaa esimerkiksi lukuvuosittaisten palautepäivi-
en avulla.
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3.3.3. Ulkoiset sidosryhmät

Ulkoisten sidosryhmien mukana olo toiminnassa ja sen ke-
hittämisessä on Oamkille tärkeää. Sidosryhmien edustajia 
haastateltiin kaikissa yksiköissä yhtä lukuun ottamatta. Haas-
tatteluihin oli valíkoitunut läheisintä yhteistyötä tekevät sidos-
ryhmät, jotka olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä yhteistyöhön. 
Sidosryhmien edustajia oli haastatteluissa kuitenkin vain 2–4 
henkilöä yksiköittäin, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. 

Pohdintaa tuloksista
Sidosryhmät osallistuvat laadunvarmistustyöhön hallituksen, 
hankkeiden ohjausryhmien, erilaisten neuvostojen ja työryh-
mien kautta. Aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa oli 
myös opetussuunnitelmien kehittämisessä. Sidosryhmien 
edustajat toimivat myös harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden 
ohjaajina. Pääosa sidosryhmäyhteistyöstä tuntuu tapahtuvan 
henkilökohtaisten yhteyksien kautta, mikä asettaa haasteita 
toiminnan jatkuvuudelle ja dokumentoinnille.

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Opiske l i ja t osa l l is tu ivat s isä iseen aud i to in t i in ak t i i v ises t i sekä aud i to i j ina et tä haastate l tav ina 
 (Ka ikk i yksiköt )
– Joka ise l ta kurssi l ta pyr i tään keräämään pa lau tet ta. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Opiske l i ja t vo ivat tuoda ko - t i im ien esi t ys l is ta l le as io i ta. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Opinto jakson toteutussuunn i te lmaan vo idaan tehdä muutoksia esimerk iks i tunn in a lussa annetun 
 pa lau t teen perustee l la. (Ku l t tuur ia lan yksikkö)
– Joka inen opet ta ja kerää  pa lau tet ta jo l tak in op in to jakso l ta. Uusis ta op in to jakso is ta kerätään a ina 
 pa lau te. (L i iketa louden yksikkö) 
– Pa lau t teen pa lau tet ta käsi te l lään laatupa lautekeskuste lu t i la isuuksissa. (L i iketa louden yksikkö)
– Ko - t i imien muist iot lähetetään kaik i l le opiskel i jo i l le. (Sosiaal i - ja terveysalan yksikkö, Oula is ten osasto)
– Opiske l i jo iden yhte inen pa lau tet i la isuus kerran lukuvuodessa tukee keh i t tävää i lmapi i r iä ja tuot taa 
 läp inäky vää t ietoa keh i t tämisestä. (Tekn i ikan yksikkö)
– Jo issak in yamk- tu tk innossa on käy tössä pa lau te lomake, jonne o l i  k i r ja t tu ka ikk i op in to jaksot. Ka ikk i 
 op iske l i ja t täy t tävät ja pa lau t tavat lomakeen. (Tekn i ikan yksikkö)
– Opinto jakso i l ta kerät t yä pa lau tet ta käsi te l lään keh i t yskeskuste lu issa. (Tekn i ikan yksikkö)
– Työvo imapol i i t t is issa kou lu tuksissa käy tetään OPAL-pa lau te jär jes te lmää, jonka tuot tama t ieto tu lee 
 kou lu tuksen vastuuvetä j i l le. Pa lau te käydään läp i kou lu t ta j ien kanssa. (Täydennyskou lu tus)

Sidosryhmäyhteistyöhön ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä mo-
lemmin puolin, mutta sidosryhmien edustajat eivät haastatte-
lujen perusteella kuitenkaan kokeneet osallistuvansa Oamkin 
laadunvarmistustyöhön. Palautetta he olivat antaneet, mutta 
heillä ei ollut välttämättä käsitystä mitä annetulle palautteelle 
tapahtuu, missä se käsitellään tai miten se vaikuttaa toimin-
taan. 

Sidosryhmien osallistuminen Oamkin laadunvarmistukseen ei 
ole tällä hetkellä systemaattista. Työelämä- ja sidosryhmäpa-
lautejärjestelmä puuttuu tai vaihtelee yksiköstä toiseen eikä 
sidosryhmien roolia laadunvarmistuksen kokonaisuutta ole 
juuri määritelty. Sidosryhmien osallistumisen määrittelyn ja 
toimintatapojen yhtenäistämisen kautta nykyistä hyvää yhteis-
työtä saadaan laajennettua ja jämäköitettyä. Dokumentoinnin 
kautta toiminta saa rakennetta ja sen vaikuttavuutta voidaan 
seurata.
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Kehi t tämiskohtei ta yksiköi t tä in:

– Sidosryhmäyhte is t yöhön on tarpeen keh i t tää yhtenä is iä käy tänte i tä. Tä l lä hetke l lä s idosryhmäyhte is -
 t yö perustuu use in henk i lökohta is i in kontak te ih in. (Ka ikk i yksiköt )
– Sidosryhmäyhte is t yön dokumento in t ia on keh i tet tävä. Haasteena on nyky inen dokumento in t ipa ikka 
 ( in t ranet ), jonne s idosryhmät e ivät pääse. (Ka ikk i yksiköt )
– Sidosryhmiä on mot ivo i tava pa lau t teen antamiseen ja he i l le on v ies t i t tävä, mi ten pa lau tet ta 
 hyödynnetään. (Ka ikk i yksiköt )
– A lumniyhte is t yötä on keh i t tävä yhtenä iseksi muun muassa a lumnien roo l in määr i t te lyn kaut ta. 
 (Ka ikk i yksiköt )
– Pa lau te jär jes te lmän keh i t täminen/ kokoaminen on tarpeen. Tavo i t teena e i o le tä l lä hetke l lä yksi 
 yhtenä inen s idosryhmäpalaute jär jes te lmä, vaan yksikö iden yhtenä iset tavat hyödyntää er i tavo in 
 kerät tävää pa lau tet ta. (Ka ikk i yksiköt )
– Hankkeiden oh jausr yhmien dokumentaat iota p i tää keh i t tää. Oh jausr yhmien mater iaa l i t vo i ta is i in 
 s i jo i t taa ympär is tö ih in, johon s idosryhmätk in pääsevät ja l ink i t tää s i t ten in t ranet in t yör yhmä -s ivu l le. 
 (Ka ikk i yksiköt ) 
– Opet ta jankou lu tusneuvostoa on tarpeen hyödyntää enemmän. Neuvoston roo l ia ja vas tuuta 
 kannat taa k i rkastaa ja to iminta täy t y y dokumento ida in t ranet i in. (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)

Hyviä käy täntei tä yksiköi t tä in:

– Opetushar jo i t te lu is ta jär jes tetään ar v io in t ipa lau tekeskuste lu tuu tor in ja oh jaa jan kanssa. 
 (Ammat i l l inen opet ta jakorkeakou lu)
– Sidosryhmäseminaare ja jär jes tetään säännöl l ises t i . (Luonnonvara -a lan yksikkö)
– Sa i raanhoi top i i r in kanssa on laad i t tu yhte inen ” laatukäsik i r ja” har jo i t te lun oh jaukseen. (Sosiaa l i -  ja 
 ter veysa lan yksikkö)
– Sidosryhmätapaamisis ta lähetetään muis t iot osa l l is tu j i l le. (Tekn i ikan yksikkö)
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4.1 Auditointiprosessi

Sisäisen auditoinnin tavoitteena oli hyvien käytäntöjen ja ke-
hittämiskohteiden määrittelyn lisäksi levittää laatutietoisuutta 
henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa sekä tutustuttaa 
eri yksiköiden ihmisiä toisiinsa. Tavoitteen voidaan katsoa to-
teutuneen kiitettävästi. Auditointiryhmissä oli 6–8 auditoijaa. 
Haastatteluihin osallistui yli 230 henkilökunnan, opiskelijoiden 
ja sidosryhmien edustajaa. 

Oamkin johto osallistui sisäiseen auditointiin aktiivisesti. 
Johdon tuki laadunvarmistustyölle on merkittävä auditoinnin 
onnistumisen kannalta. Sisäisen auditoinnin koordinointi on 
resursoitu riittävälle tasolle: niin Rehtorin toimistossa kuin yk-
siköissäkin toimii laatukoordinaattoreita.

Auditointikohteiden valintaa voidaan pitää onnistuneena. Au-
ditoinnissa saatiin tietoa työhön osallistumisesta ja sitoutumi-
sesta, perustoimintojen nykytila, hyvät käytänteet ja kehittä-
miskohteet sekä vastuiden määrittelytarpeet. Kaikkien KKA:n 
kohteiden auditointi samalla kerralla olisi tehnyt prosessista 
liian raskaan.

Auditointiryhmät työskentelivät pääasiassa hyvin. Jokainen 
ryhmä oli laatinut omat kysymyksensä aineiston pohjalta. 
Kuitenkin on tärkeä muistaa, että kysymykset tehdään haas-
tateltavien toimenkuvat huomioiden. Välillä kysyttiin melko 
vaikeita kysymyksiä käyttäen yleisiä laadunvarmistukseen liit-
tyviä termistöjä. Kieli on tarpeen suhteuttaa haastateltaville 
sopivaksi. Jatkossa voidaan ajatella osittain myös yhteiskysy-
myksiä. Niissä on huomioitava, että arvioidaan järjestelmää 
eikä toiminnan laatua. Tämän rajanveto on todettu haastavak-
si myös KKA:ssa, mutta se on mahdollista. Kysymyksiä teh-
dessä on hyvä miettiä, mitkä asiat haastattelulla pitää saada 
selvitettyä ja mihin materiaalissa mainittuihin asioihin tulee 
saada tarkennusta. Kun kysymykset koostetaan yhteiseen 
pohjaan, karsitaan päällekkäisyydet eikä ryhmän toiminta ole 
haavoittuvaista. Ilmapiiristä huolehtiminen on tärkeää: audi-
toinnin tarkoitus on kehittää toimintaa.

Sisäiseen auditointiin valmistauduttaessa tiedettiin, että aika-
taulu tulee olemaan tiukka. Toista kierrosta varten asiaa pyri-

tään huomioimaan siten, että auditointikohteet aikatauluineen 
tiedotetaan heti kesälomien jälkeen. Näin yksiköille jää hyvin 
valmistautumisaikaa. Lisäksi auditointiryhmät kootaan ja nii-
den toiminta aikataulutetaan jo syksyllä.

Auditointiryhmien on tarpeen kokoontua kaksi kertaa ennen 
vierailupäivää. Sen lisäksi raportin loppuun työstämistä varten 
tarvitaan ainakin yksi riittävän pitkä kokousaika auditoinnin jäl-
keen. Raporttiin on tarpeen panostaa, koska se on lopullinen 
tuotos sisäisestä auditoinnista.

Auditointiryhmän työskentelyssä puheenjohtajan rooli on vas-
tuullinen ja tärkeä. Ryhmille valitaan jatkossa puheenjohtajat 
valmiiksi. Rehtorin toimistosta tulee lisäksi jokaiseen ryhmään 
laatukoordinaattori varmistamaan auditointiprosessin yhden-
mukaisuutta. 

Oamkissa on päätetty järjestää sisäisiä auditointeja joka toi-
nen vuosi. Alkuvuonna 2011 auditoidaan loput KKA;n kohteet. 
Sen jälkeen voidaan toteuttaa esimerkiksi teema-auditointeja, 
mikä mahdollistaa syvällisen paneutumisen kohteisiin.

4.2 Auditoinnin tulokset

Sisäinen auditointi kohdistui kaikkiin Oamkin yksiköihin. Au-
ditoinnissa löydettiin lukuisia hyviä käytänteitä jokaisesta 
yksiköstä. Nyt kaikkien yksiköiden kannattaa aktiivisesti hyö-
dyntää hyviä käytänteitä omaa toimintaansa kehittäessään. 
Kehittämiskohteet toistuivat pääasiassa samoina yksiköstä 
toiseen. Kokonaisuutena jokaisessa auditointikohteessa on 
tarpeen kiinnittää huomiota huolelliseen dokumentointiin. 

Ensimmäisessä auditointikohteessa (Korkeakoulun laadun-
varmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden 
sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio) kävi ilmi, että 
prosessinomistajan rooli ja vastuu kaipaa määrittelyä kaikissa 
prosesseissa ja yksikkötasolla. Myös intranetin käyttöä pitää 
tehostaa.

Toisessa audintointikohteessa (Korkeakoulun perustoiminto-
jen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus) perustoi-
minnot jakautuivat viiteen osa-alueeseen. Tutkintotavoitteisen 

4. Yhteenveto
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koulutuksen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat ko-tiimien yh-
denmukainen toiminta sekä systemaattisen opiskelijapalaute-
järjestelmän rakentaminen. Tk-työn ja opetuksen integrointia 
on tarpeen kehittää edelleen. Oamkin tasolla on mietittävä 
uusia malleja, jotka osallistavat henkilöstöä ja opiskelijoita tk-
työhön. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tapahtuu ydinproses-
sien kautta, mutta sen seuranta on haasteellista ja on tarpeen 
miettiä, mitä se Oamkissa tarkoittaa. Strategisten kumppa-
neiden määrittely ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen jär-
jestelmällisemmäksi kokonaisuudeksi jämäköittäisi toimintaa. 
Osaamisen kehittäminen on tarpeen saada suunnitelmalliseksi 
kokonaisuudeksi. Sitä kannattaa myös tarkastella strategisten 
tavoitteiden näkökulmasta. Henkilöstön perehdyttämiseen on 
sovittava yhtenäiset toimintatavat. Tarkat prosessikuvaukset 
vastuineen ja dokumentteineen helpottavat myös perehdyt-
tämistä. 

Kolmas audintointikohde oli henkilöstön, opiskelijoiden ja 
sidosryhmien osallistuminen Oamkin laadunvarmistukseen. 

Henkilöstön osallistumista oman työnsä kautta on tarpeen 
kirkastaa. Henkilöstön kohdalla kaivataan myös lisää vuoro-
vaikutteisia palautekanavia. Opiskelijoita on osallistettava ja 
aktivoitava tarmokkaammin. Ammattikorkeakouluyhteisön 
jäseninä heidän panoksensa yhteiseen kehittämistyöhön on 
tärkeä. Sidosryhmien ottaminen mukaan laadunvarmistustyö-
hön vaatii systemaattista otetta, jossa yhteistyö ei pohjaudu 
pelkästään henkilökohtaisiin kontakteihin. 

Sisäisen auditoinnin perusteella voidaan todeta, että Oamkin 
yhteinen laadunvarmistus toimii vähintään tyydyttävästi, kun 
tarkastellaan valittuja auditointikohteita. Oamkissa on hyvin 
toimivat rakenteet, esimerkiksi intra ja työryhmät, joiden 
avulla voimme kehittää laadunvarmistustamme edelleen. Yh-
tenäisten toimintatapojen varmistaminen, laatukulttuurin edis-
täminen ja laatuun liittyvä viestintä ovat seuraavia haasteita. 
KKA:n ulkoinen auditointi syksyllä 2011 on välietappi, laadun-
varmistuksen perimmäisenä tavoitteena on Oamkin toiminnan 
kehittäminen yhä sujuvammaksi ja yhteisöllisemmäksi.  
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LIITE 1

SISÄINEN AUDITOINTI -RAPORTTI

Perustiedot Yksikkö

Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Tutkintotavoitteinen 
koulutus

Tutkimus/tutkimus- 
ja kehitystyö/
taiteellinen toiminta

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Annettu kriteeri ja perustelut

Puuttuva Tavoitteita, toimintoja, toimijoita ja vastuita ei ole määritelty eikä dokumentoitu.
Alkava Tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely ja dokumentointi on puutteellista. 
 Vastuunjako toimii osittain.
Kehittyvä Tavoitteet, toiminnot, toimijat ja vastuut on selkeästi ja konkreettisesti määriteltyjä ja 
 dokumentoituja. Vastuunjako on toimiva.
Edistynyt Dokumentointi ja vastuunjako ovat erittäin hyvin toimivia ja tehostavat laadunvarmistusta.

Auditointiajankohta

Auditoijaryhmä Käytössä ollut toimintaa kuvaava materiaali

Auditoinnin vastuuhenkilöt yksikössä Haastatellut henkilöt

Auditointihavainnot auditointikohteittain
Kohde 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio

Kohde 2. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus

Havainnot

Havainnot

Kriteerit
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Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Tutkintotavoitteinen 
koulutus

Yhteiskunnallinen 
vuorovaikutus, 
vaikuttavuus ja 
aluekehitystyö

Tuki- ja palvelu-
toiminnot (kirjasto- 
ja tietopalvelut, 
viestintä, tietohal-
linto ja IT-palvelut)

Henkilöstön 
rekrytointi ja kehit-
täminen

Annettu kriteeri ja 
perustelut

Kriteerit

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Puuttuva Perustoiminnoissa ei ole laadunvarmistusta.
 Laadunvarmistusjärjestelmän tuottamaa tietoa ei hyödynnetä koulutuksen ja muun toiminnan 
 laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä.
 Laadunvarmistuksen menettelytapojen avulla ei voida tunnistaa riittämätöntä laatua.

Alkava Järjestelmä kattaa yksittäisiä korkeakoulun perustoimintoja.
 Tiedon käyttö on satunnaista ja/tai sen keruu on itsetarkoituksellista.
 Laadunvarmistus on saavutetun laatutason säilyttämiseen tähtäävää.
 Laadunvarmistuksen menettelytapojen avulla voidaan tyydyttävästi tunnistaa riittämätön 
 laatu.

Kehittyvä Järjestelmä kattaa useita perustoimintoja.
 Tietoa käytetään koulutuksen ja muun toiminnan laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä. 
 Suuri osa kerättävästä palautteesta hyödynnetään.
 Laadunvarmistuksen menettelytavat edistävät toiminnan kehittämistä ja muutoksen 
 aikaansaamista. Riittämätön laadun tunnistaminen on tehokasta.
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Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Huomioita auditointivierailulla

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Kehittämistarpeet ja ehdotukset

Henkilökunta

Opiskelijat

Annettu kriteeri ja 
perustelut

Ulkoiset 
sidosryhmät

Kriteerit

Sisäisen auditointi- 
prosessin arviointi

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet

Edistynyt Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa pääsääntöisesti kaikki korkeakoulun perustoiminnot.
 Tiedon hyödyntäminen on systemaattista ja tiedon tuloksekkaasta käytöstä koulutuksen ja 
 muun toiminnan kehittämisessä on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
 Uusien ideoiden syntymistä ja niiden toteuttamista tukeviin menettelytapoihin ja rakenteisiin on 
 kiinnitetty erityistä huomiota. Toimintakulttuuri tukee innovatiivisuutta. Riittämätön laatu 
 tunnistetaan tehokkaasti.

Puuttuva Korkeakoulun henkilökunta, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät eivät osallistu laadunvarmistukseen.
Alkava Jokin seuraavista toimijaryhmistä on laadunvarmistustoiminnan ulkopuolella:
 •	opiskelijat
	 •	opettajat
	 •	tukipalveluiden	edustajat
	 •	tutkijat
	 •	hallinto
	 •	johto
	 •	ulkoiset	sidosryhmät 
Kehittyvä Edellä mainitut henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat järjestelmässä aktiivisesti mukana. Myös 
 ulkoisilla sidosryhmillä on rooli laadunvarmistusjärjestelmän toiminnassa.
Edistynyt Edellä mainitut henkilöstöryhmät ovat käytännössä erittäin sitoutuneita ja aktiivisia laadunvarmistus-
 toiminnassa. Lisäksi ulkoiset sidosryhmät on mielekkäällä tavoin otettu mukaan arvioinnin toimijoiksi.

Kohde 3. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen.
Havainnot
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