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Tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Helsingin yliopiston audi-
toinnin ja antanut yliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.2.2015 
alkaen. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle 
asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan 
periaatteita ja suosituksia.

Auditoinnin kohteena oli Helsingin yliopiston laatujärjestelmä, jonka yliopisto on 
kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Yliopiston valitsema 
vapaavalintainen auditointikohde oli kansainvälisen ylipiston rekrytoinnin laadun-
hallinta.  Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:

1. Helsingin yliopiston sitoutuneisuus korkeatasoisiin tavoitteisiin ja henkilöstön 
innostuneisuus opetuksen, tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
kehittämiseen ovat osoituksia kehittyneestä laatukulttuurista yliopistossa.

2. Yliopiston strategia määrittelee laatupolitiikan tavoitteet ja laatujärjestelmä on osa 
yliopiston johtamisjärjestelmää. Tietojärjestelmien tuottama tieto palvelee yliopiston 
johtamista. Tiedon tuotanto ja toiminnan seurantamekanismit tukevat toiminnan 
johtamista myös yksikkötasolla. 

3. Yliopiston uuden intranetjärjestelmän, Flamman, luominen on merkittävä askel 
yliopiston laadunhallinnan kehittämisessä. Se on toiminut yliopiston laadunhallinnas-
sa muutoksen käynnistäjänä ja käännekohtana. Tulevaisuudessa Flamma voi tarjota 
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mahdollisuuksia yliopiston laadunhallinnan menettelytapojen yhtenäistämisessä 
ja selkeyttämisessä sekä laatutyön näkyvyyden lisäämisessä. Flamma mahdollistaa 
myös hyvien käytäntöjen jakamisen yliopistoyhteisössä. 

Helsingin yliopistolle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

1. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto laatii kokonaissuunnitelman laatujär-
jestelmän rakenteesta. Samalla tulisi vakiinnuttaa toimivat käytännöt, joiden avulla 
tuetaan, kehitetään ja seurataan laatua yliopistossa. Yliopiston tulisi myös tarkastella, 
miten kaikki laadunhallinnan menettelytavat yhdistyvät toisiinsa muodostaen näky-
vän ja tunnistettavan järjestelmän.  

2. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto seuraa ja dokumentoi näkyvämmin 
laatutyön vaikutuksia ja kiinnittää enemmän huomiota laatujärjestelmän hyötyjen 
näkyväksi tekemiseen. Yliopisto voisi tuottaa analyysejä tietojärjestelmän tuloksista 
ja arvioida miten järjestelmät palvelevat laadunhallinnan tavoitteita. Lisäksi yliopisto 
voisi arvioida, miten tietojärjestelmien kehittämissuunnitelma tukee ja ohjaa laatu-
järjestelmän kehittämistä.  

3. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopiston johto käynnistää hankkeen tutkin-
totavoitteisen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
laadunhallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen jakamiseksi sekä perustaa tätä tar-
koitusta palvelevat foorumit. 
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