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Sisältö

• Arviointiprosessin kuvaus

• Arvioinnin tulokset

• TKI-toiminnan kehittämiskohteet

• Arviointiprosessin kehittäminen
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Arviointiprosessin kuvaus
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Arvioinnin 
tavoitteet
• Tuottaa kokonaisnäkemys 

tutkimusyksiköiden toiminnan 
laadusta, tuloksellisuudesta ja 
vaikuttavuudesta.

• Auttaa tunnistamaan sekä hyviä 
käytänteitä että kehittämistä 
vaativia kohteita.

• Antaa suuntaviivoja HAMKin 
TKI-toiminnan kehittämiseen.
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Arvioinnin 
kohteet
• Vaikuttavuus

• Tulokset

• Tulosten kaupallistaminen

• Kumppanuudet, verkostot ja 
yritysyhteistyö

• Rahoitus

• Tutkimuksen yhteys koulutukseen

• Tutkimusosaamisen kehittäminen
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Tausta-
aineisto
• HAMK yleisesittely -diasarja

• HAMK strategia 2020 ja 2030

• Kuvaus TKI-toiminnan johtamis- ja 
tukipalveluista

• Tutkimusyksikön itsearviointiraportti

• Tutkimusyksikön tutkimusohjelma

• Arviointiohje

Tausta-aineisto lähetettiin arvioijille ja 
haastateltaville kaksi viikkoa ennen 
arviointipäivää.
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Haastateltavat
• tutkimusyksikön johtaja, tutkijayliopettajia, 

tutkijoita (5- 6 hlöä)
• ryhmässä edustus tutkimusyksikön eri 

osaamisista
• keskusteltu haastateltavien kanssa etukäteen
• lähetetty tausta-aineistoa

Arvioijat

• 5-7 työelämäedustajaa, 1 opettaja, 1 opiskelija
• tutkimusyksiköt valitsivat edustajat
• kriteerinä tutkimusyksikön toiminnan tuntemus ja 

aikaisempi yhteistyö
• keskusteltu etukäteen puhelimessa tai 

henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä
• lähetetty tausta-aineistoa
• arviointitilaisuuden alussa keskustelu tilaisuuden 

kulusta ja työskentelytavoista

Arviointitilaisuuden 
osallistujat

Jokaisen tilaisuuden avasi TKI-toiminnasta vastaava vararehtori. Jokaisessa tilaisuudessa oli läsnä äänetön 
asiantuntijaryhmä, joka kirjasi tilaisuuksien sisältöä ja teki niistä analyysit. Asiantuntijaryhmään kuuluivat HAMKin 
laatupäällikkö, johtava hankeasiantuntija ja TKI-toiminnan kehittämispäällikkö.
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Arviointitilaisuuden 
kulku
• Tilaisuuden kesto n. 5 tuntia.
• Esittäytymiset ja 

tilaisuuden ohjelman läpikäyminen
• Alustus HAMKin TKI-toiminnasta (vararehtori)
• Tutkimusyksikön toiminnan esittely

(tutkimusyksikön johtaja)
• Puheenjohtajan valinta
• Arviointikeskustelut
• Loppukeskustelu
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Arvioinnin tulosten 
kokoaminen

• Keskustelujen jälkeen asiantuntijaryhmä teki 
yhteenvedon käydystä keskustelusta

• Asiantuntijaryhmä analysoi arvioijilta saadun 
kirjallisen palautteen, liitti sen keskustelujen 
yhteenvedon sisältöön ja teki 
kokonaisuudesta johtopäätökset

• Johtopäätösten perusteella valittiin TKI-
toiminnan yhteiset kehittämiskohteet

• Työelämäarviointiprosessin kehittämistarpeet 
nostettiin tilaisuuksissa havaituista asioista ja 
saadusta palautteesta
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Työelämäarvioinnin 
kokonaisprosessi

Vaihe Aikataulu

Itsearviointi Huhtikuu

Arviointihaastattelut Touko-kesäkuu

Arvioitsijoiden palautteiden koonti 
ja jako haastattelijoille ja tutkimusyksiköille

Kesä-elokuu

Palautteiden käsittely ja tutkimusyksikkökohtaisten kehittämiskohteiden valinta Syys-marraskuu

Tutkimusyksiköiden työelämäarvioinnin raportti Marraskuu

HAMKin TKI-toiminnan kehittämiskohteet Syksy 2019 - v. 2020

Arvioijien ja tutkimusyksikön tapaaminen Alkusyksy 2020

Tutkimusyksikön työelämäarviointi Kevät 2021
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Arvioinnin tulokset
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Yhteistä hyvää
• Kunnianhimoiset tavoitteet ja 

proaktiivinen kehittäminen

• Osaaminen hyvällä tasolla

• Hyvät kumppanit ja toimiva vuorovaikutus

• Hankkeiden ja rahoituksen kasvava määrä

• Tutkimuksen ja koulutuksen 
välinen yhteistyö

• Toimivat tukipalvelut
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Kaikilla kehitettävää
• Toiminnan vaikuttavuuden arviointi

• Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen ja 
hyödyntäminen

• Tutkimusyksiköiden erilaiset sisäiset toimintatavat

• Yritysyhteistyön syventäminen ja asiakkuuksien 
hallinta

• Yksityisen rahoituksen määrän osuus

• Tutkimustulosten kaupallistamisosaaminen

• Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen

• Puutteellinen tai hajanainen viestintä
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TKI-toiminnan kehittämiskohteet
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Vaikutus tutkimusyksiköiden ja 
tukipalvelujen kehittämistyöhön

Tutkimusyksiköt

• Arvioitsijoiden palautteiden 
koontia hyödynnetään 
tutkimusyksiköiden päivittäisessä 
työskentelyssä

• Arvioinnin tulosten perusteella 
tutkimusyksiköt valitsevat omat 
kehittämiskohteensa

• Tutkimusyksiköiden 
tutkimusohjelmissa 
huomioidaan arvioinnin tulokset

Tukipalvelut

• Sisäisten prosessien kehittäminen 
HAMKin tasolla

• Hankkeiden hakuprosessia 
kuvataan

• Hankkeiden valmisteluvaihetta 
kehitetään

• Sisäistä verkostoitumista, 
koulutusta ja tukea kehitetään 
edelleen
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Tutkimusyksiköiden 
TKI-toiminnan yhteiset 
kehittämiskohteet 2020

• Kehittämissuunnitelma 
rakennetaan yhteistyössä

• Toimenpiteitä tehdään 
yhteistyössä

• Syksyllä 2020 arviointiryhmä 
palaa arvioimaan kehityksen 
etenemistä
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Tutkimusyksiköiden TKI-toiminnan yhteiset kehittämiskohteet 
2020

Kehityskohde Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilö

Vaikuttavuuden arviointi

Asiakaspalautteen 
hyödyntäminen

Yritysyhteistyön 
syventäminen

Yritysrahoituksen määrän 
lisääminen

Kaupallistamisosaamisen 
nosto

Kansainvälisten verkostojen 
vahvistaminen

Viestinnän parantaminen
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Prosesseja kehittävät toimenpiteet

TKI-toiminnan 
kehittäminen

Aikataulu

HAMK 2030 strategiset 
tavoitteet TKI-toiminnalle

Jatkuva seuranta

Tutkimusohjelmat Päivitys syksy 2019, syksy 2020

Avoimet tutkimusohjelmat Kevät 2020

Tutkimuksen kuva 2020

TKI-toiminnan 
kehittämiskohteet

Syksy 2019 - 2020

Työelämäarviointi Kevät 2021

Kehittämisprojektit Aikataulu

Power BI-raportoinnin 
kehittäminen

2020

CRM-järjestelmän 
käyttöönotto

Kevät 2020

Tulosten 
kaupallistamisosaamisen 
lisääminen

Kevät 2020

HAMK intran uudistaminen Syksy 2019 - kevät 2020

Julkaisutoiminnan ohjelma Syksy 2019 - 2020
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Arviointiprosessin kehittäminen



w
w

w
.h

am
k.

fi

Prosessin 
arviointi
Mikä meni hyvin?

• Tilaisuuksien tunnelma oli hyvä 
ja keskustelu oli rakentavaa.

• Tilaisuuksien järjestelyt toimivat hyvin.

• Arvioitsijoiden antamat palautteet olivat 
huolellisesti laadittuja ja tarjosivat hyvän 
pohjan kehittämiselle.

• Työelämäkumppaneilla oli halu 
jatkaa yhteistyötä.

Mitä kannattaisi tehdä toisin?

• Arviointipalautteen keräämisen tapa

• Palautteen kerääminen arviointiprosessista 
myös arvioijilta (nyt vain haastatellut)

• Arvioitsijoiden ja haastateltavien 
valmentaminen arviointia varten 
keskitetysti yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi


