


 
 

 

ESIPUHE 

LAADUKAS MENESTYY! ALL FOR THE QUALITY! 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen 

sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti koulutuksen, 

TKI- ja palvelutoiminnan sekä tukipalvelujen laatua avaimena käyttäjiltä ja asiakkailta kerätty pa-

laute. Vuoden 2017 alussa fuusioituneet Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat mo-

lemmat saaneet Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin laatuleiman ja korkeakoulut on 

lisätty Karvin verkkosivuilla ylläpidettävään auditointirekisteriin. Laatujärjestelmämme noudattaa 

eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia eli Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 

Tämä julkaisu antaa kokonaiskuvan Xamkin laadunhallinnasta. Laadunhallinnan kuvausta täyden-

tävät IMS-toimintajärjestelmässä, Dynasty-asianhallintajärjestelmässä ja henkilöstöintra Staffissa 

olevat prosessikuvaukset ja ohjeistukset. Nämä kaikki yhdessä muodostavat Xamkin laatukäsikir-

jan. Tämä kuvaus on rakennettu siten, että se vastaa viiteen keskeiseen kysymykseen. Ensimmäi-

nen osa eli Miksi laadunhallintaa tarvitaan korkeakouluissa? kuvaa korkeakoulujen laadunhallinnan 

eurooppalaista ja kansallista viitekehystä sekä laadunhallinnan yhteyksiä korkeakoulun strategi-

seen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen. Mitä laatujärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu? kertoo 

Xamkin laatupolitiikasta, laatujärjestelmän tavoitteista ja laatujärjestelmän osista. Kolmannessa 

osassa Miten ja millä työkaluilla laadunhallintaa kehitetään? kerrotaan tarkemmin Xamkin laadun-

hallinnan ja toiminnan kehittämiseksi käytettävistä laatutyökaluista. Ketkä ovat laadun tekijöitä 

Xamkissa? vastaa kysymykseen, millainen on Xamkin laatukulttuuri ja miten laatuvastuut jakaantu-

vat eri toimijoiden kesken. Viides eli viimeinen osio Mihin olemme menossa? kuvaa lyhyesti laatu-

järjestelmän jatkokehittämisen tavoitteita. 
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1 Miksi laadunhallintaa tarvitaan korkeakouluissa ja Xamkissa?  
 

Suomalaisilla korkeakouluilla on lakiin perustuva velvoite vastata toimintansa laadusta ja sen 

kehittämisestä. Ammattikorkeakoululain (932/2014, 14.11.2014 § 62) mukaan ammattikor-

keakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta ke-

hittämisestä. Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja nii-

den vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa 

ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulok-

set.  

Koulutuksen laatu on ydinkysymys, kun rakennetaan globaalia korkeakoulutusta.  Laadun 

osoittaminen ymmärrettävästi ja luotettavasti myös korkeakoulun ulkopuolelle on kuitenkin 

haasteellista, koska käsitys laadunhallinnasta ja laatujärjestelmistä voi olla kovin erilainen. 

Yhteistä ymmärrystä ja keskinäistä luottamusta edistetään eurooppalaisilla laadunhallinnan 

periaatteilla ja julkisilla laatujärjestelmillä.  

European Standards and Guidelines (ESG) 

Korkeakoulujen laadunarvioinnin periaatteet on kuvattu ESG-julkaisussa (Standards and 

Quidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Kaikella laadun-

varmistustoiminnalla on kaksi keskeistä tavoitetta: tilivelvollisuus ja kehittäminen. Yhdessä 

nämä seikat luovat luottamusta korkeakoulujen toimintaan ja tulokseen. Hyvin toimiva laa-

dunvarmistusjärjestelmä tuottaa tietoa korkeakoulun ja suuren yleisön vakuuttamiseksi kor-

keakoulun toiminnan laadusta (tilivelvollisuus) sekä ohjeita ja suosituksia, joiden avulla kor-

keakoulu voi parantaa toimintaansa (kehittäminen). Laadun varmistaminen ja kehittäminen 

ovat näin ollen kytköksissä toisiinsa. Niiden avulla voidaan edistää sellaista laatukulttuuria, 

jonka omaksuvat kaikki asianosaiset opiskelijoista ja opettajista korkeakoulun johtoon ja hal-

lintoon. 

ESG.ssä käytetään termiä laadunvarmistus (engl. Quality Assurance), jonka sijaan Suo-

messa nykyisin puhutaan mieluummin laadunhallinnasta. ESG:ssä on kymmenen sisäisen 

laadunvarmistuksen periaatetta ja suositusta: 

1. Laadunvarmistuspolitiikka 
 
Korkeakoululla tulee olla laadunvarmistuspolitiikka, joka on julkinen ja osa niiden strate-
gista johtamista. Sisäisten sidosryhmien tulee kehittää ja toimeenpanna tätä politiikkaan 
asianmukaisia rakenteita ja menettelyjä hyödyntäen sekä ulkoisia sidosryhmiä osallis-
taen. 
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2. Ohjelmien suunnittelu ja hyväksyminen 

Korkeakouluilla tulee olla menettelyt ohjelmien suunnittelulle ja hyväksymiselle. Ohjelmat 
tulee suunnitella siten, että ne täyttävät niille asetetut tavoitteet, mukaan lukien oppimis-
tavoitteet. Ohjelman tuloksena saatava tutkinto tulee olla selkeästi määritelty ja viestitty, 
ja se tulee sijoittaa oikealle tasolle kansallisessa ja täten myös eurooppalaisen korkea-
koulutusalueen tutkintojen viitekehyksessä. 

3. Opiskelijakeskeinen oppiminen, opetus ja arviointi 

Korkeakoulujen tulee varmistaa, että ohjelmat toteutetaan tavalla, joka kannustaa opiske-
lijoita ottamaan aktiivisen roolin oppimisprosessissa ja että tämä lähestymistapa otetaan 
huomioon opiskelijoiden arvioinnissa. 

4. Opiskelijavalinta, opintojen eteneminen, opintojen tunnustaminen ja todistusten 
myöntäminen 

Korkeakoulujen tulee soveltaa johdonmukaisesti ennalta määriteltyjä ja julkaistuja sään-
nöksiä ja määräyksiä, jotka kattavat kaikki opiskelijan ”opintopolun” vaiheet, kuten opis-
kelupaikan myöntämisen, opintojen etenemisen, opintojen tunnustamisen ja todistusten 
myöntämisen. 

5. Opetushenkilöstö 

Korkeakoulujen tulee varmistaa opettajiensa pätevyys. Korkeakouluilla tulee olla käytös-
sään oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät menettelyt henkilöstön rekrytoimiseen ja kehittämi-
seen. 

6. Palvelut ja opiskelijoiden tuki 

Korkeakouluilla tulee olla riittävä rahoitus opetustoiminnalle ja oppimisen edellytysten 
varmistamiseksi. Korkeakoulujen tulee varmistaa, että opiskelijoille tarjotaan riittävät ja 
helposti saatavilla olevat palvelut ja tuki. 

7. Tiedonhallinta 

Korkeakoulujen tulee varmistaa, että ne keräävät, analysoivat ja käyttävät tarkoituksen-
mukaista tietoa ohjelmiensa ja muiden toimintojensa tehokkaaseen hallinnointiin. 

8. Julkinen informaatio 

Korkeakoulujen tulee julkaista selkeää, paikkansapitävää, objektiivista, ajantasaista ja 
helposti saatavilla olevaa tietoa toiminnastaan ja ohjelmistaan. 

9. Ohjelmien jatkuva seuranta ja säännöllinen arviointi 

Korkeakoulujen tulee seurata ja säännöllisesti arvioida ohjelmiaan varmistaakseen, että 
niille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että ne vastaavat opiskelijoiden ja yhteiskunnan 
tarpeita. Näiden arviointien tulee johtaa ohjelmien jatkuvaan parantamiseen. Kaikista ar-
viointien perusteella suunnitelluista tai toteutetuista toimenpiteistä tulee tiedottaa kaikkia, 
joita asia koskee. 
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10. Säännöllinen ulkoinen laadunvarmistus 

Korkeakoulujen tulee osallistua säännöllisesti ESG:n mukaisesti toteutettavaan ulkoiseen 
laadunvarmistukseen. 

Laatujärjestelmän auditointi 

Auditoinnilla tarkoitetaan riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Auditoinnissa 

arvioidaan, onko korkeakoulun laatujärjestelmä tarkoituksenmukainen ja toimiva ja täyttääkö 

se sovitut kriteerit. Tarkastelun kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja 

kehittää toimintansa laatua. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin Korkea-

koulujen auditointikäsikirja 2018–2024 ohjaa osaltaan korkeakoulujen laatujärjestelmien ke-

hittämistä. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka 

muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resurs-

seista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joi-

den avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua 

Auditointimallin tehtävänä on 

 arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaat-

teita, 

 arvioida, tuottaako laatujärjestelmä toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoi-

tuksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin, 

 rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä 

 kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä. 

 

Auditoinnin lähtökohtana on siten suomalaiseen arviointikäytäntöön vahvaksi perinteeksi 

muodostunut ja korkeakoulujen autonomiaa tukeva kehittävä arviointi. Auditoinnissa arvioi-

daan korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

Tarkastelun kohteena ovat menettelyt, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa 

laatua. Arviointialueita on neljä, kuten seuraavasta kuvasta ilmenee. 
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Auditoinnissa arviointialueet arvioidaan kokonaisuutena käyttäen kehitystasoja erinomainen, 

hyvä, riittämätön. Läpäistyään auditoinnin korkeakoulu saa auditointitodistuksen, sähköisen 

laatuleiman ja korkeakoulu sisällytetään Karvin verkkosivuilla ylläpidettävään auditoitujen 

korkeakoulujen rekisteriin. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta korkeakoulujen arviointijaok-

sen päätöksestä.  Mikäli korkeakoulu ei läpäise auditointia, siltä edellytetään uusinta-audi-

tointia.  

Auditointiprosessin keskeiset vaiheet ovat:  

 korkeakoulu valitsee vertaisoppimisen kumppaninsa ja vertaisarvioitavan kohteensa 

ja tekee sopimuksen vertaiskumppaninsa kanssa 

 Karvi tekee korkeakoulun kanssa auditointia koskevan sopimuksen 

 korkeakoulu kokoaa Karvin digitaaliseen alustaan auditointiaineiston ml. itsearvioinnin 

ja vertaisarviointiraportin kolme kuukautta ennen auditointivierailua  

 Karvin nimeämä auditointiryhmä vierailee korkeakoulussa pääsääntöisesti kahden–

kolmen päivän ajan ja laatii vierailun jälkeen auditointiraportin, jossa tulokset muuta-

man kuukauden kuluttua vierailusta julkistetaan 

 Karvin korkeakoulujen arviointijaosto päättää auditoinnin tuloksesta ja myöntää audi-

toinnin läpäisseelle korkeakoululle kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman. 

 

Laadunhallinta strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tukena 

Marraskuussa 2017 vahvistetun strategiansa mukaan Xamk tehtävä on olla Kaakkois-Suo-

mea vahvasti kehittävä korkeakoulu, joka kouluttaa toiminta-alueensa ja yhteiskunnan tarvit-

semia osaajia. Tehtävässä korostuu alueen elinkeinorakennetta ja työelämää uudistava kou-

lutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Xamk edistää elinikäistä oppimista ja 

yrittäjyyttä. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi, 

joka kantaa vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyy-

destä. Xamk vahvistaa toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja onnellisuutta, synnyttää inno-

vaatioita, luo uutta liiketoimintaa ja ratkaisee ongelmia. Visionsa mukaan Xamk on kansain-

välinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Xamk on myös merkittävä tutki-

mus- ja kehitysyhteisö. 

 

Xamkin laatujärjestelmä on kytketty strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja toiminnanoh-

jaukseen laatuympyrän mukaisesti. Kaiken toiminnan suunnittelua ohjaavat mm. ennakointi-
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tietoon, alueiden tarpeisiin, toimilupaan ja OKM-sopimukseen pohjautuva strategia. Strategi-

set linjaukset viedään vuosittain toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin. Käytännön toimintaa 

ohjaavat mm. johtoryhmien ja tiimien päätökset, prosessikuvaukset ja ohjeistukset. Toimin-

nan tuloksista kerätään tietoa arviointi- ja palautejärjestelmän avulla, johon kuuluvat tuloskor-

tit, kehityskeskustelut, palautekyselyt, katselmukset sekä sisäiset ja ulkoiset arvioinnit. Arvi-

oinnista nousseet kehittämistoimenpiteet kattavat kaikki ammattikorkeakoulun toiminnot ja ne 

viedään harkinnan mukaan strategisen tai operatiivisen suunnittelun kautta käytäntöön. Kaik-

kiin laatuympyrän vaiheisiin liittyy dokumentointi ja viestintä erillisten ohjeitten mukaan. 

Laatujärjestelmän tavoitteet ja arviointikohteet johdetaan Xamkin strategiasta ja järjestelmän 

kaikki osat sisältyvät toiminnanohjausprosessiin. Laatujärjestelmä tuottaa tietoa strategisen 

suunnittelun pohjaksi. Toiminnan suunnittelussa, toimeenpanossa, seurannassa, arvioin-

nissa ja raportoinnissa käytetään laatujärjestelmän työkaluja. Toiminnanohjausjärjestelmään 

sisältyy myös paljon muuta kuin laatujärjestelmän tuottamaa tietoa. Esimerkiksi toiminnan ar-

vioinnissa ja raportoinnissa osa raporttien tiedoista tulee laatujärjestelmästä, mutta osa pe-

rustuu lainsäädännön, esimerkiksi osakeyhtiölain, vaatimuksiin. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty Xamkin toiminnanohjausprosessi.  

 

Laatujärjestelmällä kerätään mittaussuunnitelman mukaisesti tietoa ydinprosessien ja tukipal-

velujen toiminnasta ja tuloksista. Palautejärjestelmä sisältää mm. opiskelija-, henkilöstö- ja 

sidosryhmäpalautteita sekä itsearviointeja ja katselmuksia. Mittaussuunnitelmassa kerrotaan 

jokaisen kyselyn tai arvioinnin osalta kohderyhmä, keräystapa, ajankohta, keräysvastuu, 

analysointivastuu ja muutostoimenpiteiden käynnistysvastuu.  
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Xamkin toiminnanohjauksen vuosikello on työkalu ajanhallintaan ja toimintaympäristön hah-

mottamiseen: mitä tehdään ja mitä tapahtuu milloinkin. Vuosikello antaa kokonaiskuvan yh-

den kalenterivuoden toiminnasta ja aikataulutuksesta. Siinä on eritelty osakeyhtiön hallituk-

sen käsittelyyn menevät, toiminnanohjausjärjestelmään ja/tai johtoryhmäkäsittelyyn menevät 

asiat sekä laatujärjestelmään liittyvät asiat.  

 

 
 
2 Mitä laatujärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu? 
 

Xamkin laatutyön yleiset periaatteet kuvataan laatupolitiikassamme, jota toteutamme laatu-

järjestelmän avulla. Xamkissa arvostetaan laatua. Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus 

perustuvat laatujärjestelmän systemaattisesti tuottamaan tietoon. Laadukas toiminta varmis-

taa Xamkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja on tärkeä kilpailutekijä. Laadun tavoitteet, yl-

läpito ja parantaminen perustuvat Xamkin strategiaan ja integroituvat ammattikorkeakoulun 

ja sen eri yksiköiden toimintaan. Toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen valitaan tehok-

kaita ja taloudellisia toimintamalleja ja menettelyjä, jotka motivoivat henkilöstöä ja opiskeli-

joita laadun parantamiseen. Laatutyössä noudatetaan avoimuutta, luotettavuutta ja luotta-

muksellisuutta.  
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Laadun kehittäminen sisältyy Xamkin koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Lisäksi 

sidosryhmien edustajat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Jokainen korkea-

kouluyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Laatujärjestel-

män toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa laatuorganisaatio, johon kuuluvat laatu- ja palve-

lujohtaja, laatusuunnittelija ja laatutiimi.  

Laatujärjestelmä ja sen tuottama tieto dokumentoidaan Dynasty-asianhallintajärjestelmään, 

henkilöstö- ja opiskelijaintroihin, IMS-toimintajärjestelmään ja www-sivuille käyttäjäryhmien 

tarpeiden mukaisesti. Opiskelijaintrassa ja www-sivuilla on myös englanninkielistä aineistoa. 

Laatujärjestelmän tuottamasta tiedosta viestitään aktiivisesti. 

Laatujärjestelmän kokonaisuus 

Xamkin laatujärjestelmän tavoitteena on  

- tuottaa systemaattisesti tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi ja näin tu-
kea toiminnan laadun varmistamista  

- varmistaa tiedon hyödyntäminen kehittämisen tukena organisaation eri tasoilla 
- selkiyttää ja yhdenmukaistaa eri toimijoiden vastuut laadunhallinnassa 
- yhdenmukaistaa käytäntöjä ja levittää hyviä toimintamalleja 
- tukea korkeakouluyhteisön jäsenten eli opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien 

osallistumista toiminnan kehittämiseen  
- vahvistaa laatukulttuuria eli jatkuvan kehittämisen ilmapiiriä 
- ylläpitää ja vahvistaa laatujärjestelmän avoimuutta, luotettavuutta ja luottamukselli-

suutta.   
 

Laatujärjestelmässä ja laatutyössä sovelletaan laatuympyrää eli jatkuvan kehittämisen ke-

hää: SUUNNITTELE – TOTEUTA – ARVIOI – KEHITÄ.  Laatujärjestelmän kokonaisuuteen 

kuuluvat laadunhallinnan kuvaus, suunnitteluvaihetta ohjaavat asiakirjat, toteuttamisvaiheen 

ydinprosessit ja tukipalvelut sekä ohjeistukset, arviointi- ja palautejärjestelmä, kehittämistoi-

menpiteet ja kaikkia vaiheita koskeva dokumentointi ja viestintä. Laatujärjestelmän keskeiset 

osat on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Suunnitteluvaihe 

Ammattikorkeakoulun toimintaa ja laadunhallintaa ohjaa strategia, johon on kirjattu strategi-

set valinnat ja tavoitteet. Strategia laaditaan osakeyhtiön hallituksen johdolla vuorovaikuttei-

sesti ammattikorkeakoulun johdon, henkilöstön, opiskelijakunnan ja sidosryhmien kanssa vä-

hintään kolmen vuoden välein. Strategiaa päivitetään tarvittaessa toimintaympäristön muu-

tosten ja kehittämistoimenpiteiden arvioinnin perusteella. Strategiset linjaukset viedään vuo-

sittain ammattikorkeakoulun ja sen yksiköiden toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin. Ope-

ratiivista suunnittelua ohjaavat johtoryhmien ja tiimien päätökset, eri toimintojen suunnitel-

mat, kehittämisohjelmat, toimintamallit, suunnittelutyökalut sekä laadunhallinnan kuvaus ja 

mittaussuunnitelma. 

Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun laatujärjestelmään kuuluvat 

ydinprosessit ja tukipalvelut, johtoryhmän ja tiimien päätökset sekä erilaiset ohjeistukset, ku-

ten säännöt, ohjelmat ja menettelyohjeet. Osa ohjeistuksista on lakisääteisiä, osa organisaa-

tion omaan toimintaan liittyviä. 
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Ydinprosesseja ovat toiminnanohjaus-, koulutus- ja TKI-prosessit. Tukipalveluja ovat henki-

löstöpalvelut, kirjastopalvelut, kansainvälistymispalvelut, oppimisteknologiapalvelut, opiskeli-

japalvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut, tietohallintopalvelut, TKI-tukipalvelut, innovaatio- 

ja yrityspalvelut, taloushallintopalvelut, tilapalvelut, laadunhallintapalvelut ja muut hallintopal-

velut. Seuraavassa kuvassa on Xamkin prosessikartta. 

 

 

 

Koulutukselle ja TKI-toiminnalle on määritelty laadunhallinnan perusperiaatteet laatuympyrän 

mukaisesti. Näiden lisäksi palvelutoiminnalla ja tukipalveluilla on omat laadunhallinnan me-

nettelytapansa, jotka varmistavat niiden laadukkuuden ja tukevat niiden kehittämistä. Seu-

raava taulukko kuvaa koulutuksen ja TKI-toiminnan laadunhallinnan menettelyjä laatuympy-

rän mukaisesti.  
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 Suunnittele Toteuta Arvioi Kehitä 
K

ou
lu

tu
s Strateginen suunnittelu 

Xamkin strategia ja sen 
toimenpideohjelma 
 
Operatiivinen 
suunnittelu  
Pedagoginen 
kehittämisohjelma 
Opetussuunnitelmat 
Opintojen ohjauksen 
toimintamalli 
Opetuksen johtoryhmän 
päätökset 
Peppi-
järjestelmäkokonaisuuden 
suunnittelutyökalut 
Laadunhallinnan kuvaus 
ja mittaussuunnitelma 

Ydin- ja tukiprosessit 
Koulutusprosessi ja sen 
osaprosessit:  
- OPS-prosessi 
- Opetuksen suunnittelu 
- Opiskelijan ohjaus 
- Opetuksen 

työelämäyhteistyö 
- Koulutusten suunnittelu 

ja hyväksyminen (ESG) 
- Täydennyskoulutus ja 

avoin AMK 
Tukipalvelujen prosessit 
 
Lakisääteiset ohjeistukset 
Tutkintosääntö 
SORA-ohje 
Päihdeohjelma 
Opintotukilautakunnan 
ohjesääntö 
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma 
 

Toiminnan raportointi 
Jatkuva tulosseuranta 
Talousennusteet, -
raportit ja tilinpäätökset 
 
Katselmukset  
Johdon katselmus 
 
Arvioinnit 
CAF-itsearviointi 
Koulutusten ESG-
arvioinnit 
Ulkoiset arvioinnit 
 
Laatupalautteet 
Opintojaksopalautteet 
Tulokysely 
Koulutuksen 
kehittämiskysely 
AVOP-kysely 
Alumnipalaute 
 
Kehityskeskustelut 
 

Koulutuksen 
kehittäminen 
Opetuksen johtoryhmä 
Kehittämishankkeet 
Kehittämisfoorumit 
Koulutusyksikköjen 
tiimit  
  

 Suunnittele Toteuta Arvioi Kehitä 

T
K

I-
to

im
in

ta
 Strateginen suunnittelu 

Xamkin strategia ja sen 
toimenpideohjelma 
 
Operatiivinen 
suunnittelu  
Painoalojen toimintalinjat 
Tutkimusyksiköiden ja 
TKI-palveluyksiköiden 
toimintasuunnitelmat 
Rahoitusinstrumenttien 
ohjeistukset 
Hankehallinnon 
ohjelmiston HanSan 
suunnittelutyökalut 
 
 

Ydin- ja tukiprosessit 
TKI-prosessi ja sen 
osaprosessit:  
- Hankkeen valmistelu ja 

hakemuksen jättäminen 
- Kv-hankkeen valmistelu 

ja hakemuksen 
jättäminen 

- Hankkeen toteutus ja 
päättäminen, Xamk 
hallinnoijana 

- Hankkeen toteutus ja 
päättäminen, Xamk 
osatoteuttajana 

- Sopimusprosessi I ja II 
Keksintöilmoitukset 

- Hankkeen viestintä 
Palvelutoiminta 
Tukipalvelujen prosessit 
 
Sopimukset 
Kumppanuussopimukset 
Yhteishankkeiden 
sopimukset 
Yrityssopimukset 
 
Menettely- ja muut ohjeet 
Hankehallinnon ohjelmiston 
Hansan hankkeiden 
toteutusta koskevat työkalut 
Hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen liittyvät 
lomakkeet ja ohjeet 
Hankkeen viestintään 
liittyvät ohjeet ja mallit 
Keksintöilmoitus-lomake 

Toiminnan raportointi 
Jatkuva tulosseuranta 
Vaikuttavuusindikaattorit 
Talousennusteet, -
raportit ja tilinpäätökset 
 
Katselmukset  
Johdon katselmus 
 
Arvioinnit 
CAF-itsearviointi 
Ulkoiset arvioinnit 
Hankkeiden 
itsearvioinnit 
 
Laatupalautteet 
Projektikyselyt 
TKI-sidosryhmäkysely 
Koulutuksen 
kehittämiskysely 
Työyhteisön 
kehittämiskysely 

 
Kehityskeskustelut 

TKI-toiminnan 
kehittäminen 
TKI-johtoryhmä 
Hankkeiden 
ohjausryhmät 
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Arviointi- ja palautejärjestelmä 

 

Xamkin toiminnan tuloksista ja laadusta kerätään palautetta tuloskorttien, kehityskeskustelu-

jen, opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäpalautekyselyjen, sisäisten katselmusten, itsearvi-

ointien ja ulkoisten arviointien kautta. Arviointi- ja palautejärjestelmän tuottamaa tietoa käyte-

tään ammattikorkeakoulun johtamisessa ja toiminnanohjauksessa organisaation kaikilla eri 

tasoilla. Lisätietoja kohdassa 3 Miten ja millä työkaluilla toimintaa kehitetään?   

Kehittäminen 

Ydinprosessien mukaista toimintaa ja tukipalveluja kehitetään systemaattisesti. Kehittäminen 

perustuu kerättyyn ulkoiseen ja sisäiseen arviointi- ja palautetietoon. Kehittämistoiminta ku-

vataan laatuympyrän avulla. Kehittämistarpeet nousevat Suunnittele-osion mukaisesti esi-

merkiksi strategian ja eri toimenpideohjelmien tai tuloskorteissa asetettujen tavoitteiden poh-

jalta. Myös Xamkin arviointi- ja palautejärjestelmä nostaa esille erilaisia kehittämistarpeita. 

Tämän tiedon pohjalta esille nousseet kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan. 

Xamk-tasolla kehittäminen voi tapahtua ulkopuolisella rahoituksella toteutettavina TKI-hank-

keina tai omalla rahoituksella toteutettavina kehittämisprojekteina. Yksikkö/koulutus/yksilöta-

solla toteutetaan erilaisia kehittämistoimenpiteitä.  

Kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan hankkeiden 

raporteissa, johdon katselmuksissa asetettujen kehittämiskohteiden itsearvioinneissa sekä 

kehittämisprojektien ja hankkeitten itsearvioinneissa. Kaikki arviointiraportit dokumentoidaan. 

Kehittämistoimenpiteiden tulokset hyödynnetään ammattikorkeakoulun operatiivisessa toi-

minnassa tai strategisissa valinnoissa. Kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan ja niistä tie-

dotetaan korkeakouluyhteisön jäsenille. 

Seuraava kuva esittää laatuympyrän avulla kehittämistoimenpiteiden suunnittelua, toteu-

tusta, arviointia ja jatkotoimenpiteitä. 
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3 Millä työkaluilla toimintaa kehitetään?  
 
Xamkin laatutyökalujen avulla ohjataan toimintaa ja kerätään tietoa toiminnan tuloksista ja 

laadusta. Laatutyökalut voidaan jakaa toisaalta toteutusvaiheen prosesseihin ja ohjeistuksiin 

ja toisaalta arviointivaiheen työkaluihin, joita ovat tuloskortit, kehityskeskustelut, palauteky-

selyt, sisäisten katselmukset, itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit.  

Prosessit 

Xamkin prosessit ja ohjeistukset on jaettu kolmelle tasolle: 1) ydinprosessit ja tukipalvelut, 2) laki-

sääteiset ohjeistukset, jotka voivat olla sääntöjä, ohjelmia tai ohjeita ja 3) menettely- ja muut oh-

jeet. 

Ydinprosessit ja tukipalvelujen prosessit kuvataan IMS-toimintajärjestelmässä prosessiohjeen 

mukaisesti. Prosessit-osion kolme keskeistä kokonaisuutta ovat prosessikartta, prosessipuu ja 

kolmisivutekniikan periaatteella esitetty prosessikuvaus. Prosessikuvaukseen kuuluvat yhteen-

vetosivu, uimaratamallin mukainen prosessikaavio ja tarkempi prosessin vaiheiden kuvaus. 

Prosessikuvauksiin voidaan linkittää työohjeita ja lomakkeita, kansioita, mittareita, nettisivuja sekä 

esimerkiksi siirtymisiä muihin tietojärjestelmiin. Muutokset laadittuihin kuvauksiin tai linkityksiin 

versioituvat automaattisesti.  
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Menettely- ja muut ohjeet 

Xamkin ohjeistukset on jaettu kahdelle tasolle: lakisääteiset ohjeistukset, jotka voivat olla sään-

töjä, ohjelmia tai ohjeita sekä menettely- ja muut ohjeet. Lakisääteisiä ohjeita ovat mm. tutkinto-

sääntö, SORA-ohje, päihdeohjelma, opintotukilautakunnan ohjesääntö sekä tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuussuunnitelma. 

Menettelyohjeessa määritellään jonkin sellaisen toiminnon tai prosessin suoritustapa, joka koskee 

koko henkilöstöä, jotakin henkilöstöryhmää ja/tai opiskelijoita.  Menettelyohje sitoo ja velvoittaa 

kaikkia Xamkin henkilöstöryhmiä ja toimijoita. Yksittäisten työprosessien kuvaukset eivät ole me-

nettelyohjeita. Menettelyohjeella on oltava selvä tarve uuden toiminnon suunnittelemiseksi ja to-

teuttamiseksi tai olemassa olevan ohjeen muutosten kirjaamiseksi. Menettelyohjeiden laatimi-

sesta ja niiden päivittämisestä vastaavat toimintojen vastuuhenkilöt. 

Menettelyohjeeseen kirjataan menettelyt niin, että siitä selviää toiminnan tarkoitus ja sisältö, tar-

vittaessa käytettyjen käsitteiden määrittelyt, vastuut, tehtävien ajoitus ja toteutustapa sekä tarvit-

tavat asiakirjat ja raportointi. Uudet ja päivitettävät ohjeet laaditaan ’Menettelyohjeiden laatiminen 

ja ylläpito’-nimisen ohjeen mallin mukaan. Menettelyohjeet jaellaan henkilöstölle Staffissa ja opis-

kelijoille Studentissa. Ohjeet säilytetään Dynastyssa ja/tai Staffissa ja Studentissa sen asiakoko-

naisuuden yhteydessä, johon ne liittyvät. 

Tuloskortit 

Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisen yhteydessä tehdään tuloskortit. Tuloskortti sisäl-

tää strategian toteutumisen seurannan kannalta keskeiset mittarit. Tuloskorttien mittarit tarkiste-

taan ja päivitetään kerran vuodessa. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista seura-

taan ja raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. 

Kehityskeskustelut 

Esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa vuosittain kehityskeskustelut. Vuorovaikutteisessa 

keskustelussa käydään läpi henkilön itsearviointi, kehittymistarpeet sekä henkilön ja organi-

saation tavoitteet. Kehityskeskusteluissa noudatetaan yhteistä ohjeistusta, joka tarkistetaan 

vuosittain. Kehityskeskusteluista laaditaan yksikkökohtaiset yhteenvedot, jotka käsitellään 

henkilöstön kanssa. 

 

Laatupalautteet 

Merkittävä osa palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännölli-

sesti tehtävillä kyselyillä. Palautteen keräämisessä noudatetaan mittaussuunnitelmaa, jossa 
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on määritelty kohderyhmä, keräystapa, ajankohta, keräysvastuu, analysointivastuu ja muu-

tostoimenpiteistä vastuussa olevat henkilöt. Seuraava taulukko kuvaa arviointi- ja palautejär-

jestelmän kokonaisuutta. 

 

ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ 

Johto/yksikkö Henkilöstö Opiskelijat Sidosryhmät 

Tuloskortit 

Katselmukset 

Itsearvioinnit 

Ulkoiset arvioinnit 

Kehityskeskustelut 

Työyhteisön kehittä-
miskysely 

Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysely 

Tukipalvelujen palau-
tekyselyt 

Asiakaspalvelukyselyt 

 

Opintojaksopalautteet 

Tulokysely 

Koulutuksen kehittä-
miskysely 

Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysely 

Ammattiorkeakoulujen 
valmistumisvaiheen 
opiskelijapalautekysely 

Tukipalvelujen palau-
tekyselyt 

Asiakaspalvelukyselyt 

Sidosryhmäpalaute 

Alumnikysely 

Hankkeiden arvioinnit 

Asiakaspalvelukyselyt 

 

Opintojaksopalautteet 

Kaikista opintojaksoista kerätään välipalautetta ja loppupalautetta. Opettaja kokoaa laadulli-

sen välipalautteen oman osuutensa puolivälissä paperilomakkeella tai sähköisellä työka-

lulla. Palaute voidaan kerätä yksilö- tai ryhmäpalautteena. Opettaja käsittelee palautteen ja 

mahdolliset kehittämistoimet opiskelijaryhmän kanssa joko heti palautetilaisuudessa tai vii-

meistään kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta. 

 

Opintojakson opettaja tai vastuuopettaja, jos opettajia on useampi, kokoaa loppupalautteen 

sähköisellä työkalulla opintojakson lopussa. Opintojakson vastuuopettaja huolehtii palautteen 

yhteenvedon laatimisesta ja arkistoi yhteenvedon. Luettelo opettajan/vastuuopettajan totu-

tusten palautelinkeistä on Pepin Opettajan työpöydällä kohdassa Toteutukset. Luettelossa on 

aikajärjestyksessä seuraavaksi päättyvistä alkaen linkit suomen ja englanninkielisille lomak-

keille sekä linkit, joista aukeaa linkin sisältävät QR-koodit. 

 

Palautekyselyn tulokset löytyvät osoitteesta asiointi.xamk.fi. Opintojakson opettaja(t) käsitte-

lee yhteenvedon ja tekee kehittämissuunnitelmat. Opintojaksokyselyistä saatua palautetta 

käytetään vuosittain kehityskeskustelujen pohjana. Kukin opettaja laatii koulutusjohtajalle ke-
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hityskeskustelua varten yhteenvedon saamistaan opintojaksopalautteista ja säilyttää yhteen-

vedon seuraavaan kehityskeskusteluun saakka. Yhteenveto voi olla laadullinen ja/tai numee-

rinen ja koulutusjohtaja voi ohjeistaa sisältöä tarkemmin. 

 

Opintojaksopalautteesta laaditaan opiskelijoille vastapalaute. Vastapalautteessa esitetään 

yhteenveto palautteista ja kehittämisehdotuksista. Lisäksi esitetään yhteenveto siitä, miten 

opintojakson toteutustapa tuki oppimista ja kooste kehittämisehdotuksista. Seuraava kuva 

esittää opintojaksopalautteen polkua. 

 

 

Tulokysely 

Tulokyselyllä kootaan tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, työskentelyilma-

piiristä, opiskelijatuutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Tulokyselyyn vastaavat kaikki 

tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Kysely tehdään opiskelijoiden ensimmäisen lukukau-

den aikana. Käsittely ja kehittämistoimenpiteet hoidetaan erillisen prosessikuvauksen mukaisesti. 

Koulutuksen kehittämiskysely 

Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen oh-

jausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä. Koulutuk-

sen kehittämiskyselyyn vastaavat opiskelijat opintojen puolivälissä. Käsittely ja kehittämistoi-

met toteutetaan erillisen prosessikuvauksen mukaisesti. 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP) 

Kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat vastaavat ammattikorkeakoulujen ja 

opetusministeriön yhteiseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalauteky-

selyyn (AVOP). Opiskelijat vastaavat kyselyyn noin kolme viikkoa ennen valmistumisajankohtaa.  

AVOP-kyselyn kysymykset koostuvat seitsemästä osiosta, jotka ovat: taustatiedot, opetus ja oppi-

minen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta, 

harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.  Vastauksia käytetään ammattikorkeakoulujen 

toiminnan kehittämiseen.   
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Työyhteisön kehittämiskysely 

Työyhteisön kehittämiskysely on henkilökunnalle tarkoitettu kysely, jonka tuloksia käytetään hen-

kilöstön, työn ja yksikköjen sekä koko ammattikorkeakoulun kehittämiseen ja vahvuuksien ylläpi-

tämiseen.  

Kyselyn omaa työyksikköä koskevissa kysymyksissä selvitetään työn luonnetta, tiedonkulkua, 

työskentelyolosuhteita, työyksikön toimintatapoja, johtamista sekä työhön sitoutumista. Koko am-

mattikorkeakoulua koskevat kysymykset käsittelevät Xamkin arvoja, tehtäviä ja tavoitteita, johdon 

ja johtoryhmän toimintaa ja päätöksiä, korkeakouluyhteisön toimivuutta, laadun arvostusta, kump-

panuuksien ja verkostojen toimivuutta sekä ammattikorkeakoulun roolia maakunnan kehittäjänä. 

Työyhteisön kehittämiskyselyyn vastaa koko henkilöstö. Viimeisessä väittämässä kysytään, miten 

hyvänä työpaikkana Xamkia pidetään. Kyselyn Xamk-tason tulokset käsitellään johtoryhmässä ja 

yksikkökohtaiset tulokset niiden omissa kokouksissa. Lisäksi tuloksia käsitellään vuosittaisissa 

johdon katselmuksissa. Työyhteisön kehittämiskysely toteutetaan joka vuosi. Kyselyn yhteydessä 

toteutetaan vuosittain myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. 

   
Projektiarvioinnit 

Projektiarviointeja toteutetaan useissa vaiheissa projektin aikana ja päättyessä. Arviointeihin 

osallistuvat projektin toimijat, ohjausryhmän jäsenet ja haluttaessa muut projektissa mukana ol-

leet.  

Sidosryhmäkysely ja alumnikysely 

Sidosryhmä- ja alumnipalautetta kerätään kyselyillä vuosittain.  Kyselyt voidaan kohdentaa erik-

seen koulutukseen, TKI-toimintaan ja palvelutoimintaan. Alumnikyselyllä selvitetään alumnien 

työllistymistä ja urakehitystä, koulutuksen antamia työelämävalmiuksia ja alumnien tiedontarpeita. 

Sidosryhmäkyselyllä selvitetään sidosryhmien kokemuksia yhteistyöstä ja tarjoamistamme palve-

luista sekä roolistamme alueellisena toimijana ja aluekehittäjänä. Tavoitteena on myös selvittää, 

mitä tietoa Xamkista sidosryhmämme tarvitsevat ja miten hyvin tietoa on saatavilla.  

Muut kyselyt  

Opiskelijoilta ja henkilöstöltä kootaan lisäksi noin joka toinen vuosi palautetta tukipalveluista: mm. 

opintotoimistosta, tietohallintopalveluista, kirjastopalveluista (valtakunnallinen kysely) ja kansain-

välistymispalveluista. Palveluyksiköt tekevät asiakaspalvelukyselyjä.   

Mittaussuunnitelma  

Mittaussuunnitelma pitää sisällään Xamkin yhteiset laatukyselyt ja arvioinnit sekä kyseessä ole-

van kyselyn tai arvioinnin kohderyhmän, keräystavan, ajankohdan, keräysvastuun, analysointi-

vastuun ja vastuun muutostoimenpiteiden käynnistyksestä.    
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Katselmukset 

Xamkin johtoryhmä tekee vuosittain yksiköissä johdon katselmuksen. Tavoitteena on arvioida 

yksikön toimintaa sekä tukea ja edistää itseohjattua kehitystyötä. Katselmuksessa käsitellään tu-

loskorttimittareiden avulla yksiköiden toimintaa, tuloksia ja taloutta. Lisäksi käsitellään edellisenä 

vuonna sovitut kehittämistoimenpiteet ja sovitaan uusista kehittämistavoitteista palautejärjestel-

män antamien tulosten ja johdon katselmuksen pohjalta. Yksiköistä katselmuksiin osallistuvat yk-

sikön johtaja tai päällikkö, muut avainhenkilöt ja opiskelijoiden edustajat. 

Johdon katselmukset järjestetään toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän mukaisesti toimintavuo-

den aikana ennakolta valmistellun aineiston pohjalta. Aineisto valmistellaan keskitetysti ja se on 

henkilöstöintrassa kaikkien osapuolten käytettävissä jo ennen katselmustilaisuutta. Johdon kat-

selmusten tavoitteena on arvioida sitä, miten toiminta on edistynyt ja käydä siihen liittyvää tiedon 

vaihtoa. Johdon tavoitteena on myös tukea ja edistää yksiköiden toimintaa.  

Katselmuksista tehdään muistiot, johon sovitut kehittämistoimenpiteet kirjataan. Seuraavan vuo-

den katselmus alkaa edellisessä katselmuksessa sovittujen kehittämistoimenpiteiden raportoin-

nilla. Muistiot ovat henkilöstöintrassa koko henkilöstön saatavilla.  

Koulutusten ESG-arviointeja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Yksi ESG:n sisäi-

sen laadunhallinnan periaatteista on koulutusten jatkuva seuranta ja arviointi. Sen mukaan 

korkeakoulujen tulee seurata ja säännöllisesti arvioida koulutuksiaan varmistaakseen, että 

niille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että ne vastaavat opiskelijoiden ja yhteiskunnan tar-

peita. Näiden arviointien tulee johtaa koulutusten jatkuvaan parantamiseen. Kaikista arvioin-

tien perusteella suunnitelluista tai toteutetuista toimenpiteistä tulee tiedottaa kaikkia, joita 

asia koskee. 

Lisäksi voidaan tehdä muita eri tavoin kohdennettuja katselmuksia, kuten laatukatselmuksia ja 

TKI-katselmuksia. 

Itsearvioinnit 

Itsearvioinnilla tarkoitetaan organisaation omaan toimintaan, sen edellytyksiin ja tuloksiin kohdis-

tuvaa arviointia. Ammattikorkeakoulun johto tekee kokonaisarvioinnin CAF-mallin pohjalta joka 

kolmas vuosi. Arvioinnit johtavat strategisiin kehittämishankkeisiin, joille varataan erilliset resurs-

sit. CAF-itsearviointi toteutetaan pääosin sähköisin menetelmin. Arviointipohja on sähköisessä 

muodossa ja se lähetetään johdolle sähköpostitse. Pohjaan on liitetty linkit arviointia helpottavaan 

tausta-aineistoon. Arvioinnin tulokset käsitellään konsensuskokouksessa, jossa äänestetään ke-

hittämishankkeiden tärkeydestä. Johtoryhmä päättää jatkotoimenpiteistä. 

Laatujärjestelmän itsearviointi tehdään joka kolmas vuosi. Prosessit arvioidaan säännöllisesti. Li-

säksi tehdään muita itsearviointeja esimerkiksi ulkoisiin arviointeihin liittyen. 
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Ulkoiset arvioinnit 

Ulkoisen arvioinnin avulla Xamk saa tietoa toimintansa nykytilasta ja kehittymisestä suhteessa 

muihin korkeakouluihin ja muuhun toimintaympäristöön. Ulkoinen arviointi voidaan tehdä koko-

naisarviointina, jonkin yksikön, koulutuksen tai erillisen prosessin arviointina. Xamk osallistuu 

mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arviointihankkeisiin. Ulkoisen arvioinnin 

tavoitteita palvelevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittarit, erilaiset 

benchmarking-hankkeet ja akkreditoinnit sekä työelämältä koulutuksen, tutkimus, kehitys- ja inno-

vaatiotoiminnan, palvelutoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön pa-

rantamiseksi hankitut palautteet.  

 

4 Ketkä ovat laadun tekijöitä Xamkissa eli mistä laatukulttuuri muo-
dostuu?  
 
Xamkin opiskelijat ja henkilöstö ovat yhteisönä sitoutuneet laatutyöhön. Jokainen korkeakou-

luyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Tässä yhdessä ke-

hittämisen ilmapiirissä syntyy laatukulttuurimme. Xamkissa laatukulttuurilla tarkoitetaan sel-

laista toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ilmapiiriä, jossa aktiivisesti ja määrätietoisesti 

tunnistetaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Näiden perusteella käynnistetään, toteutetaan 

ja seurataan toiminnan ja laadun kehittämistoimia. Kehittämisen tavoitteena on toiminnan 

laadun jatkuva parantaminen ja vahvuuksien ylläpitäminen ja hyödyntäminen. 

 

Laadun kehittäminen sisältyy Xamkin koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Lisäksi 

sidosryhmien edustajat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Rehtorilla on koko-

naisvastuu ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta ja tuloksista. Ylimmässä johdossa muut 

johtoryhmän jäsenet vastaavat oman toimialueensa toiminnan laadusta ja tuloksista.  

 

Laatu- ja palvelujohtajalla on kokonaisvastuu ammattikorkeakoulun laatupolitiikan toteutumi-

sesta laatujärjestelmän avulla. Lisäksi laatu- ja palvelujohtaja tukenaan laatusuunnittelija ja 

laatutiimi vastaa mm. laatujärjestelmän kehittämisestä ja laadunhallinnan koordinoinnista ja 

ohjeistuksesta yksiköille. Laatutiimin jäsenet edustavat koulutusta, opiskelijoita, opetuksen 

hallintoa, opetuksen palveluja, TKI- ja palvelutoimintaa sekä talous-, henkilöstö- ja muuta 

hallintoa.  

 

Yksikkötasolla johtajalla tai päälliköllä on vastuu yksikön toiminnan laadusta ja tuloksista, yk-

sikön laadunhallinnan toimivuudesta, yksikön kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä, 
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seurannasta ja arvioinnista sekä jokaisen yksikössä työskentelevän laatutietoisuudesta. Yksi-

kön johtaja tai päällikkö vastaa myös palautekyselyiden käynnistämisestä ja yksikön tulosten 

analysoinnista ja niistä tiedottamisesta sekä laadunhallintaan liittyvästä dokumentoinnista yk-

sikkötasolla yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijavastaavilla on erityistehtävänä esi-

tellä laatujärjestelmä opiskelijoille. Koulutusvastaavat osallistuvat koulutuksen palautteiden 

käsittelyyn laatujärjestelmän mukaisesti mm. osallistumalla kehittämisfoorumien työskente-

lyyn ja vastaavat sovittujen teemojen jatkokäsittelystä. 

 

Yksilötasolla henkilöstöllä on vastuu oman tehtäväalueensa toiminnan laadusta ja kehittämi-

sestä ja oikeus antaa kehittävää palautetta. Opiskelijoilla puolestaan on vastuu omasta oppi-

misestaan ja opintojensa etenemisestä ja oikeus antaa kehittävää palautetta. Opiskelijakunta 

nimeää edustajansa osakeyhtiön hallitukseen, kehittämistiimeihin ja yksikkötasolla kehittä-

misfoorumeihin ja mahdollisiin yksiköiden omiin tiimeihin. Laatujärjestelmän vastuut kuvataan 

seuraavassa taulukossa. 

 

Laadun tekijät Laatuvastuut 

Opiskelijat Opiskelijat vastaavat omasta oppimisestaan ja opintojensa etene-
misestä. Opiskelijoilla on oikeus antaa kehittävää palautetta koulu-
tuksen ja muun toiminnan kehittämiseksi. 

Opiskelijakunta 
Kaakko  

Opiskelijakunta vastaa opiskelijoiden osallistumisesta Xamk-tason 
kehittämistyöhön (edustajat oy-hallituksessa, eri tiimeissä ja kehit-
tämisfoorumeissa). 

Henkilöstö Henkilöstö vastaa oman tehtäväalueensa toiminnan laadusta ja ke-
hittämisestä ja huolehtii siitä, että toimii yhteisten sääntöjen, pro-
sessien, ohjeiden ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. Henkilös-
töllä on oikeus saada ja antaa kehittävää palautetta toiminnan ke-
hittämisen tueksi. 

Kehittämisfoorumit Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilai-
silla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja 
keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. 
Palautteet käsitellään vastuullisesti.  

Yksiköiden kokouk-
set ja kehittämispäi-
vät 

Yksiköiden henkilöstö käsittelee laatupalautteita johtotiimien ja 
henkilöstön kokouksissa ja kehittämispäivillä. Palautteiden pohjalta 
suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet, joi-
den toteutumista seurataan ja arvioidaan. 

Koulutusjohtajat, 
opetusjohtaja, tutki-
musjohtajat ja yksi-
köiden päälliköt 
 

Koulutusjohtajat, opetusjohtaja, tutkimusjohtajat ja yksiköiden pääl-
liköt vastaavat oman yksikkönsä/vastuualueensa 
- toiminnan laadusta ja tuloksista 
- laadunhallinnan toimivuudesta 
- kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä, seurannasta ja ar-

vioinnista 
- palautekyselyiden käynnistämisestä ja yksikön tulosten analy-

soinnista ja niistä tiedottamisesta 
- laadunhallintaan liittyvästä dokumentoinnista yksikkötasolla 
- jokaisen yksikössä työskentelevän laatutietoisuudesta.  
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Opiskelijavastaavat Opiskelijavastaavat (OVAt) vastaavat laadunhallinnan esittelystä 
opiskelijoille osana Ammatillinen kasvu –opintojaksoa.  

Koulutusvastaavat Osallistuvat koulutuksen palautteiden käsittelyyn laatujärjestelmän 
mukaisesti mm. osallistumalla kehittämisfoorumien työskentelyyn 
ja vastaavat sovittujen teemojen jatkokäsittelystä. 

Laatu- ja palvelu-  
Johtaja 

Laatu- ja palvelujohtajalla on kokonaisvastuu ammattikorkeakoulun 
laatupolitiikan toteutumisesta laatujärjestelmän avulla. 

Laatuorganisaatio: 
Laatu- ja palvelu- 
johtaja 
Laatusuunnittelija 
Laatutiimi 
 

Laatuorganisaatio vastaa  
- ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kehittämisestä  
- laadunhallinnan koordinoinnista ja ohjeistuksesta yksiköille 
- laadunhallintaan liittyvästä sisäisestä ja tarvittaessa ulkoisesta 

viestinnästä 
- palautekyselyiden käynnistämisestä ja Xamk-tason tulosten 

analysoinnista 
- Xamk-tason kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä, seu-

rannasta ja arvioinnista 
- laatujärjestelmään liittyvästä dokumentoinnista Xamk-tasolla. 

Rehtori/ 
Toimitusjohtaja 
 

Rehtorilla on kokonaisvastuu ammattikorkeakoulun tehtävien tulok-
sellisesta johtamisesta ja koko ammattikorkeakoulun toiminnan 
laadusta ja kehittämisestä. 

Muut johtoryhmän 
Jäsenet 

Muut johtoryhmän jäsenet eli vararehtori, kehitysjohtaja, koulu-
tusalajohtajat, talous- ja hallintojohtaja sekä opetuksen palvelujoh-
taja vastaavat oman toimialueensa toiminnan laadusta ja tulok-
sista. 

Johtoryhmä Johtoryhmä vastaa laatutyön strategisesta ohjauksesta. 

Johdon katselmus Ylimmän johdon pitämien katselmusten tavoitteena on arvioida yk-
sikön toimintaa sekä tukea ja edistää itseohjattua kehitystyötä. Kat-
selmuksessa käsitellään yksiköiden toimintaa sekä tuloksia ja ta-
loutta tunnuslukujen ja laatupalautteiden avulla ja sovitaan kehittä-
mistoimenpiteistä. 

Osakeyhtiön hallitus Osakeyhtiön hallitus seuraa strategian toteutumista ja ammattikor-
keakoululla asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Sidosryhmät Sidosryhmien edustajat osallistuvat eri tavoin ammattikorkeakoulun 
koulutuksen, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan kehittämiseen. 

 

 

5 Mihin olemme menossa? 
 
Laatujärjestelmää kehitetään itsearviointien, laatukatselmusten sekä kehittämis- ja 

benchmarking-hankkeiden avulla. Laatujärjestelmän kehittämisestä vastaa Xamkin laa-

tuorganisaatio. Laatujärjestelmän itsearviointi tehdään noin joka kolmas vuosi kulloinkin voi-

massa olevan Karvin auditointikäsikirjan mukaisesti. Itsearvioinnin toteuttaa ammattikorkea-

koulun johto. Laatujärjestelmälle on määritelty neljä tavoitetilaa. Laatujärjestelmän kehittämi-

sen tavoitteena on ylläpitää järjestelmää, joka on dynaaminen (1) ja tukee strategiaa ja toi-
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minnan kehittämistä (2), jossa on tehokas ja selkeästi kuvattu prosessikokonaisuus ja ohjeis-

tus (3) ja joka omalta osaltaan takaa sen, että korkeakoulussa on avoin ja vuorovaikutteinen 

laatukulttuuri (4). 

Laatujärjestelmän dynaamisuus varmistetaan päivittämällä laatujärjestelmää jatkuvasti ke-

hittämistarpeiden mukaan. Laatutyökalujen kokonaisuus arvioidaan saatujen palautteiden ja 

kokemusten perusteella. Laatudokumentaation selkeydestä ja helposta saavutettavuudesta 

huolehditaan. Laadunhallinnasta viestitään aktiivisesti.   

Laatujärjestelmää kehitetään yhä edelleen tukemaan strategiaa ja toiminnan kehittä-

mistä. Toiminnanohjausprosessi tukee ja ohjaa ydinprosesseja ja tukipalveluja. Toiminnan-

ohjausprosessi ja ydinprosessit eli koulutus- ja TKI-prosessit päivitetään aina strategian päi-

vittämisen jälkeen. Kehittämistoimenpiteiden kokonaisuus on jäsennetty laatuympyrän mu-

kaan. Suunnittele-osiosta näkee, mistä kehittämistarpeet syntyvät. Toteuttaminen tapahtuu 

toisaalta Xamk-tason kehittämishankkeiden, toisaalta yksikkö/koulutustason kehittämistoi-

menpiteiden avulla.  

Tehokkaan ja selkeästi kuvatun prosessikokonaisuuden ja ohjeistuksen kehittämistä jat-

ketaan IMS-toimintajärjestelmässä. Sovelluksen avulla kootaan kaikki tarvittava tieto yhteen 

paikkaan helpottamaan prosessien hallintaa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön tilanteessa, 

jossa fuusioituvan ammattikorkeakoulun uusia yhteisiä prosesseja joka tapauksessa kuvattiin 

uudelleen.  

Tavoitteena on luoda ja ylläpitää avointa ja vuorovaikutteista laatukulttuuria. Laatukulttuurin 

kehittämistä tuetaan eri henkilöstöryhmille suunnatuilla laatukoulutuksilla sekä henkilöstön ja 

opiskelijoiden yhteisillä kehittämisfoorumeilla. Uuden ammattikorkeakorkeakoulun laatujär-

jestelmän lanseerauksen tueksi laaditaan viestintäsuunnitelma. Opiskelijoita tavoitellaan yh-

teistyössä opiskelijakunnan kanssa ja myös jalkautumalla eri kampuksille. 

Muutosluettelo: 

Pvm Muutetut luvut/sivut Kuvaus

Laatutiimi 
14.12.2016 

s. 15 Muutettu: Sidosryhmä- ja alumnipalautetta kerätään ky-
selyillä 3–5 vuoden välein  vuosittain.   
Lisätty: Kyselyt voidaan kohdentaa erikseen koulutuk-
seen, TKI-toimintaan ja palvelutoimintaan. 

Laatutiimi 
12.12.2017 

Koko aineisto Muutettu: mm. Karvin auditointikäsikirjan 2018–2024, 
Xamkin strategian 2018–2030 ja  parannetun opintojak-
sopalautejärjestelmän aiheuttamat muutokset 



KYSELY KOHDERYHMÄ KERÄYSTAPA AJANKOHTA KERÄYSVASTUU ANALYSOINTIVASTUU MUUTOSTOIMENPITEIDEN 
KÄYNNISTYS

Opintojaksopalautekysely, välipalaute Kaikki opiskelijat Paperi tai e-lomake Jokaisen opintojakson 
keskivaiheessa Opettaja Opettaja Opettaja

Opintojaksopalautekysely, loppupalaute Kaikki opiskelijat e-lomake Jokaisen opintojakson 
päättymisvaiheessa Opettaja Opettaja Opettaja ja koulutusjohtaja

Tulokysely 1. vuoden opiskelijat Webropol Marraskuu ja maaliskuu Koulutusjohtaja Koulutusjohtaja, Xamkin tasolla 
laatuasiantuntija

Yksikkötasolla koulutusjohtaja, 
Xamkin tasolla opetuksen 

johtoryhmä

Koulutuksen kehittämiskysely Opintojen puolivälissä Webropol Lokakuu Koulutusjohtaja Koulutusjohtaja, Xamkin tasolla 
laatuasiantuntija

Yksikkötasolla koulutusjohtaja, 
Xamkin tasolla opetuksen 

johtoryhmä

Tukipalvelujen palautekyselyt Henkilöstö ja opiskelijat Webropol 3 vuoden välein Tukipalvelujen vastaava päällikkö Tukipalvelujen vastaava päällikkö Tukipalvelujen vastaava päällikkö

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen 
opiskelijapalautekysely (AVOP) Valmistuvat Avop.fi Noin kolme viikkoa ennen 

valmistumisajankohtaa Koulutusjohtaja Koulutusjohtaja Yksikkötasolla koulutusjohtaja, 
Xamkin tasolla johtoryhmä

Työyhteisön kehittämiskysely Henkilöstö Webropol Vuosittain Laatu- ja palvelujohtaja Yksikön johtaja tai päällikkö Johtoryhmä, yksikön johtaja tai 
päällikkö

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely Henkilöstö ja opiskelijat Webropol Vuosittain Henkilöstöpäällikkö, Opetuksen 
palvelujohtaja

Henkilöstöpäällikkö, Opetuksen 
palvelujohtaja

Työyhteisöneuvottelutoimikunta, 
Opetuksen johtoryhmä

Koulutusten ESG-arviointi Koulutusten henkilöstö Webropol Erillisen aikataulun mukaan Opetuksen kehittämispäällikkö Koulutusohtaja Koulutusjohtaja

CAF-itsearviointi Johtajat ja päälliköt Webropol Kolmen vuoden välein Laatu- ja palvelujohtaja Laatu- ja palvelujohtaja Rehtori, laatu- ja palvelujohtaja

Laatujärjestelmän itsearviointi Johtajat ja päälliköt Webropol Kolmen vuoden välein Laatu- ja palvelujohtaja Laatu- ja palvelujohtaja Laatutiimi

Käynnissä olevan projektin arviontikysely ja 
päättyneen projektin arviointikysely Projektin ohjausryhmä HanSa Jokaisen projektin aikana ja 

päätyttyä Projektipäällikkö Projektipäällikkö Kehitysjohtaja

Sidosryhmäpalaute TKI tai koulutus Webropol Vuosittain Laatu- ja palvelujohtaja Kehitysjohtaja tai opetusjohtaja Kehitysjohtaja tai opetusjohtaja

Alumnikysely Alumnit Webropol Kolmen vuoden välein Alumnivastaava Koulutusjohtajat ja opetuksen 
palvelujohtaja

Koulutusjohtajat ja opetuksen 
palvelujohtaja

Avoimen ammattikorkeakoulun 
asiakaspalautekysely

Avoimen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille Webropol Lokakuu, pariton vuosi Suunnittelija (Avoin AMK) Suunnittelija (Avoin AMK) Täydennyskoulutuspäällikkö

Täydennyskoulutuksen loppupalaute Täydennyskoulutuksen opiskelijat Webropol / paperi Koulutusten lopussa
 Koulutuksen opettaja /yksikön 

täydennyskoulutuksen vastaava 
 Koulutuksen opettaja / yksikön 
täydennyskoulutuksen vastaava 

 Koulutuksen opettaja / yksikön 
täydennyskoulutuksen vastaava 

MITTAUSSUUNNITELMA
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