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TIIVISTELMÄ

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Julkaisun nimi
Jyväskylän yliopiston auditointi 2015
Tekijät
Kari Seppälä, Johanna Björkroth, Perttu Karjalainen, Hannele Keränen, Kirsi Levä,
Kirsi Hiltunen

Tiivistelmä
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Jyväskylän yliopiston auditoinnin ja antanut yliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 11.5.2015
alkaen. Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle
asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan
periaatteita ja suosituksia.
Auditoinnin kohteena oli Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmä, jonka yliopisto on
kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Yliopiston valitsema
vapaavalintainen auditointikohde oli Student Life -toimintamalli.
Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:
͘͘ Yliopisto on onnistunut kehittämään laatujärjestelmäänsä siten, että se tukee
arjen laatutyötä mielekkäällä tavalla ja sitouttaa koko yliopistoyhteisön toiminnan
kehittämiseen. Tämä heijastuu vahvana laatukulttuurina ja myös opiskelijoiden
aktiivisena osallistumisena kehittämistyöhön.
͘͘ Sisäiset auditoinnit, itsearvioinnit ja erilaiset kyselyt muodostavat onnistuneesti
arvioinnin ja kehittämisen ytimen. Henkilöstö kokee erityisesti itsearvioinnit
hyödyllisiksi välineiksi oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
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͘͘ Koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä on paneuduttu onnistuneesti erityisesti opetuksen laatuun ja opettajien pedagogiseen osaamiseen. Koulutuksen
tieto- ja palautejärjestelmät ovat kehittyneet. Tarjolla on runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia yliopistopedagogiikassa pätevöitymiseen. Opetushenkilöstön
pedagogisen osaamisen kehittämisestä löytyy järjestelmällistä näyttöä.
Yliopistolle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:
͘͘ Johdon katselmuksiin tuotetaan erittäin laaja-alainen tausta-aineisto. Menettelyä
on suositeltavaa kehittää siten, että katselmuksen tuloksena muodostuu kiteytetty kokonaiskuva yliopiston ja sen laadunhallinnan tilasta ja keskeisimmistä
kehittämiskohteista. Kokonaiskuva edistää laadunhallinnan hyödyntämistä
osana johtamista sekä viestimistä strategian toteutumisesta yliopistossa ja sen
ulkopuolella.
͘͘ Yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta on parannettu laatimalla selkeä ja
johdonmukainen laadunhallinnan käsikirja. Käsikirjan vaikuttavuutta tulee kehittää edelleen konkretisoimalla erityisesti toimintojen tuotosten määrittelyä,
edistämällä käsikirjan tarkoituksenmukaista käyttöä ja selkiyttämällä käsikirjan
ja yksikkökohtaisten ohjeistusten kokonaisuutta.
͘͘ Yliopiston laadunhallinta toimii hyvin nykyisten tehtävien ja toimintojen jatkuvassa kehittämistyössä. Parantamisen varaa on erityisesti toimintaympäristön
muutosten ennakoinnissa, sidosryhmien systemaattisessa osallistamisessa ja
yvv-kokonaisuuden selkiyttämisessä.
Avainsanat
Arviointi, auditointi, korkeakoulut, laadunhallinta, laatu, laatujärjestelmä, yliopisto
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SAMMANDRAG

Utgivare
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Publikation
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Författare
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Sammandrag
Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Jyväskylä
universitet och beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från
och med den 11 maj 2015. Jyväskylä universitets kvalitetshanteringssystem uppfyller de nationella kriterier som fastställts för högskolornas kvalitetshantering och
motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna för högskolornas
kvalitetshantering.
Föremålet för auditeringen var Jyväskylä universitets kvalitetshanteringssystem som
universitetet tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet, som universitetet kunde välja fritt, var Student Life -verksamhetsmodellen.
De centrala styrkorna i kvalitetshanteringssystemet ansågs vara:
͘͘ Universitetet har lyckats utveckla sitt kvalitetshanteringssystem så att det stöder
vardagens kvalitetsarbete på ett meningsfullt sätt och förbinder hela universitetssamfundet vid att utveckla verksamheten. Detta syns som en stark kvalitetskultur
och även som studerande aktiva deltagande i utvecklingsarbetet.
͘͘ Interna auditeringar, självutvärderingar och olika slags förfrågan utgör på ett
lyckat sätt kärnan i utvärderingen och utvecklingen. Personalen upplever särskilt
självutvärderingarna som ett nyttigt verktyg för att utvärdera och utveckla den
egna verksamheten.
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͘͘ Universitetet har utvecklat kvalitetshanteringen av utbildningen och de har
lyckats särskilt väl med att sätta sig in i undervisningens kvalitet och lärarnas
pedagogiska kunnande. Utbildningens informations- och responssystem har
utvecklats. Det erbjuds många olika utbildningsmöjligheter i universitetspedagogik. Det finns systematiska bevis för utvecklingen av undervisningspersonalens
pedagogiska kunnande.
Bland annat följande utvecklingsrekommendationer framläggs för universitetet:
͘͘ Ett mycket omfattande bakgrundsmaterial produceras för ledningens genomgång.
Auditeringsgruppen rekommenderar att förfarandet utvecklas så att ledningens
genomgång ger en sammanfattad helhetsbild av det rådande läget för universitetet och dess kvalitetshantering samt de centrala utvecklingsobjekten. En
dylik helhetsbild skulle främja utnyttjandet av kvalitetshanteringen som en del
av ledningen samt kommuniceringen av hur strategin förverkligats både inom
och utanför universitetet.
͘͘ Universitetets kvalitetshanteringssystem har förbättrats genom att man gjort
upp en tydlig och konsekvent kvalitetshandbok. Handbokens inverkan bör vidare utvecklas genom att konkretisera särskilt definitionen av verksamheternas
resultat, genom att främja en ändamålsenlig användning av handboken och genom att klargöra helheten bestående av handboken och enheternas anvisningar.
͘͘ Universitetets kvalitetshantering fungerar väl i det ständiga utvecklingsarbetet av
de nuvarande uppgifterna och verksamheterna. Det finns rum för förbättringar
ifråga om hur förändringar i verksamhetsmiljön förutses och hur systematiskt
intressentgrupperna involveras i verksamheten. Därtill borde universitetet förtydliggöra den samhälleliga växelverkan som en helhet.
Nyckelord
Auditering, högskolor, kvalitet, kvalitetshantering, kvalitetssystem, universitet,
utvärdering
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ABSTRACT
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Abstract
The Finnish Education Evaluation Centre has conducted an audit of the University of
Jyväskylä and has awarded the university a quality label that is valid for six years from
11 May 2015. The quality management system of the University of Jyväskylä fulfils
the national criteria set for the quality management of higher education institutions,
and corresponds to the European quality assurance principles and recommendations
for higher education institutions.
The object of the audit was the quality management system that the university has
developed based on its own needs and goals. The freely selected audit target chosen
by the university was the Student Life concept.
The following were regarded as key strengths of the quality management system:
͘͘ The university has succeeded in developing the quality management system so
that the system supports daily quality work in a meaningful way and engages the
whole university community in the development of operations. This is reflected in
a strong quality culture and students’ active involvement in development activities.
͘͘ Internal audits, self-assessments and various surveys comprise a well-functioning
core for evaluation and development. The staff finds the self-assessments in
particular as a useful tool in assessing and developing their own activities.
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͘͘ In the development of the quality management of education, particularly successful
efforts have been made to develop the quality of teaching and teachers’ pedagogical
competencies. The information and feedback systems of education have advanced.
There is a wide range of training opportunities in university pedagogy, and there
is systematic evidence of the development of the teaching staff ’s pedagogical
competencies.
Among others, the following recommendations were given to the university:
͘͘ A broad background material is produced for the management reviews. It is
recommended that the procedure be developed so that a condensed overall picture
on the state of the university, its quality management, and central development
needs is produced as a result of the review. This overview would contribute to
the utilisation of quality management as part of the management process and
to the internal and external communication on the implementation of strategy.
͘͘ The university’s quality management as a whole has been improved by formulating
a clear and coherent quality management manual. The impact of the manual
should be further developed through more concrete definitions of operational
outputs, promotion of the appropriate use of the manual, and clarification of
the comprehensive whole formed by the combination of the manual and unitspecific guidelines.
͘͘ The university’s quality management functions well in the continuous development
of current duties and operations. There is room for improvement with regard to
forecasting changes in the operational environment, systematic involvement of
stakeholders, and clarification of societal interaction as a whole.
Key words
Assessment, audit, higher education institutions, quality management, quality, quality
system, university
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1

Auditoinnin kohteet
ja toteutus

1.1 Auditoinnin kohteet
Auditoinnin kohteena on Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmä, jonka yliopisto on
kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Arviointi kohdistuu
niihin menettelytapoihin ja prosesseihin, joilla yliopisto ohjaa ja kehittää toimintansa
laatua. Kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti auditoinnissa ei oteta kantaa
yliopiston päämääriin eikä toiminnan sisältöön tai tuloksiin sinänsä.
Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö yliopiston laatujärjestelmä liitteessä 1 määritellyt
kansalliset kriteerit ja vastaako se eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Arvioinnissa selvitetään, miten hyvin laatujärjestelmä vastaa
strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tarpeisiin sekä sitä, miten kattavaa ja
vaikuttavaa yliopiston perustehtävien laadunhallinta on. Lisäksi tarkastellaan yliopiston laatupolitiikkaa, laatujärjestelmän kehittämistä ja sitä, miten hyvin toimivan ja
dynaamisen kokonaisuuden järjestelmä muodostaa.
Yliopisto on valinnut vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi Student Life -konseptin,
jonka laadunhallintaa se haluaa erityisesti kehittää. Tutkintotavoitteisen koulutuksen
näytöiksi yliopisto on valinnut kielten laitoksen peruskoulutuksen ja kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksen. Auditointiryhmä valitsi kolmanneksi näytöksi
ekologian ja evoluutiobiologian osaston perustutkintoon johtavan kokonaisuuden.
Jyväskylän yliopiston auditointikohteet:
1.
2.
3.

Yliopiston laatupolitiikka
Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus
Laatujärjestelmän kehittäminen
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4.

5.

6.

Yliopiston perustehtävien laadunhallinta
a. Tutkintotavoitteinen koulutus1
b. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
c. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus2
d. Valinnainen auditointikohde: Student Life -konsepti
Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt:
aa Kielten laitoksen peruskoulutus
aa Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus
aa Ekologian ja evoluutiobiologian osaston perustutkintoon johtava kokonaisuus
Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Auditoinnissa käytetään kriteeristöä, joka on skaalattu neljä eri kehitysvaihetta sisältävälle asteikolle. Kriteeristö sisältää puuttuvan, alkavan, kehittyvän ja edistyneen
laadunhallinnan luonnehdinnat auditointikohteista. Kaikkien auditointikohteiden
kehitysvaihe määritellään erikseen. Valinnaista auditointikohdetta ei oteta huomioon
auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

1.2 Auditoinnin toteutus
Auditointi perustuu Jyväskylän yliopiston toimittamaan aineistoon ja itsearviointiraporttiin sekä auditointiryhmän vierailuun yliopistossa 13.–15.1.2015. Auditointiryhmällä oli myös pääsy yliopiston laadunhallinnan kannalta keskeisiin sähköisiin
aineistoihin. Auditointiprosessin keskeiset vaiheet ja aikataulu löytyvät raportin
liitteestä 2.
Yliopisto valitsi, että auditointi toteutetaan kansallisen auditointiryhmän toimesta
suomen kielellä. Ennen auditointiryhmän nimeämistä yliopistolla oli mahdollisuus
kommentoida ryhmän kokoonpanoa erityisesti mahdollisesta esteellisyysnäkökulmasta. Auditointiryhmässä toimivat:
Johtaja Kari Seppälä, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
Professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto
Kauppatieteiden yo Perttu Karjalainen, Aalto-yliopisto
Laatupäällikkö Hannele Keränen, Lapin ammattikorkeakoulu
Yli-insinööri Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Auditoinnin projektipäällikkönä toimi Kirsi Hiltunen Kansallisesta koulutuksen
arviointikeskuksesta.

1

Sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin koulutuksen. Ensimmäisen syklin tutkintoihin
kuuluvat alemmat korkeakoulututkinnot ja toisen syklin tutkintoihin ylemmät korkeakoulututkinnot.
Kolmannen syklin tutkintoja ovat jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot.

2

Sisältää yhteiskuntavastuun, täydennyskoulutuksen, avoimen yliopisto-opetuksen sekä
maksupalvelukoulutuksen.

10

Auditointivierailu toteutettiin kolmepäiväisenä. Vierailun tavoitteena oli todentaa ja
täydentää auditointiaineiston perusteella tehtyjä havaintoja yliopiston laatujärjestelmästä. Vierailun ohjelma on raportin liitteenä 3.
Auditointiryhmä laati arvioinnin aikana kertyneen aineiston ja siitä tehdyn analyysin
pohjalta tämän raportin. Raportti tuotettiin yhdessä siten, että kaikkien ryhmän
jäsenten asiantuntemusta hyödynnettiin raportin laatimisessa. Yliopistolla oli mahdollisuus tarkistaa raportti asiatietojen osalta ennen sen julkaisemista.
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2

Yliopiston organisaatio

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä monialainen
tiedeyliopisto. Yliopisto on saanut alkunsa vuonna 1863 perustetusta Suomen ensimmäisestä suomenkielisestä opettajankoulutusseminaarista, joka muuttui vuonna 1934
Kasvatusopilliseksi korkeakouluksi ja edelleen vuonna 1966 Jyväskylän yliopistoksi.
Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jossa oli 7 jäsentä vuonna 2014. Hallitus
valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori nimeää vararehtorit
ja päättää työnjaosta. Lisäksi hän nimeää tuekseen yliopiston johtoryhmän, tiedeneuvoston, koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston.
Neuvostot seuraavat ja valvovat yliopiston strategian toteutumista.
Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa:
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘

humanistinen tiedekunta,
informaatioteknologian tiedekunta,
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu,
kasvatustieteiden tiedekunta,
liikuntatieteellinen tiedekunta,
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja
yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Tiedekunnat jakautuvat laitoksiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulua lukuun ottamatta. Tiedekuntaa johtavat rehtorin nimeämä dekaani ja vaaleilla valittu
tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta.
Dekaani nimeää enintään kaksi varadekaania ja päättää työnjaosta. Tiedekunnassa
toimii myös dekaanin nimeämä johtoryhmä. Laitosta johtaa dekaanin nimeämä
johtaja, joka nimeää enintään kaksi varajohtajaa sekä pedagogisen johtajan ja päättää
työnjaosta. Laitoksissa toimii myös johtajan nimeämä johtoryhmä.
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Jyväskylän yliopiston organisaatio on esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1. Jyväskylän yliopiston organisaatiokaavio

Jyväskylän yliopistossa oli vuonna 2013 läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneita
alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä opiskelijoita yhteensä
11 828 ja 1473 jatkotutkinto-opiskelijaa. Samana vuonna yliopiston koko henkilöstön
määrä oli 2684, joista muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvia oli
yhteensä 945 henkilöä. Taulukossa 1 on esitetty yksityiskohtaisemmin opiskelijoiden,
henkilöstön ja valmistuneiden määrät.
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Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston henkilöstö- ja opiskelijamäärät
Opiskelijat (FTE) *

Määrä

Alempi korkeakoulututkinto

5 804

Ylempi korkeakoulututkinto

3 237

Jatko-opiskelijat**

677

Valmistuneet***

Määrä

Alempi korkeakoulututkinto

1198

Ylempi korkeakoulututkinto

1437

Jatkotutkinto

180

Henkilöstö****

Määrä

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

1 681

Muu henkilöstö

902

* Lähde: Vipunen (OKM, 2013)
** Lisensiaatin- ja tohtorintutkintoa suorittavat yhteensä (Lähde: Vipunen OKM, 2013)
*** Kolmen vuoden keskiarvo (Lähde: Vipunen OKM, 2012–2014)
**** Lähde: Jyväskylän yliopiston henkilöstökertomus 2014
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3

Yliopiston laatupolitiikka

Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmän tavoitteet ja vastuut on määritelty selkeästi. Vastuunjako on toimiva yliopiston eri tasoilla ja myös eri yksiköissä, ja keskeiset
vastuuhenkilöt ovat sitoutuneita tehtäviinsä. Vastuuhenkilöillä on myös laajaa ja monipuolista laadunhallintaan ja laadun kehittämiseen liittyvää osaamista.
Laadunhallintajärjestelmän ja sen tuottaman tiedon dokumentaatio on runsasta, ja se
ottaa pääosin huomioon eri sidosryhmien tiedontarpeet. Järjestelmän tuottamasta tiedosta viestitään avoimesti ja aktiivisesti erityisesti yliopiston sisällä. Sen sijaan ulkoisille
sidosryhmille kohdennettu viestintä ei kaikilta osin huomioi heidän tiedontarpeitaan.
Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka on kehittyvässä vaiheessa.

3.1 Laatujärjestelmän tavoitteet
Laadunhallintajärjestelmän ytimessä arviointi

Jyväskylän yliopisto käyttää laatujärjestelmästään termiä laadunhallintajärjestelmä.
Sitä on kehitetty STAK-kehän (Suunnittelu – Toteutus – Arviointi – Kehittäminen)
pohjalta (kuvio 2). Keskeisessä asemassa on ollut arviointien kehittäminen, mistä
on seurannut erilaisia toimintaan kohdistuneita kehittämisideoita ja -hankkeita.
Laadunhallintajärjestelmä on kuvattu yliopiston verkkosivuilla ja sivustoon on linkitetty johtamista, toimintatapoja, henkilöstöä sekä arviointia ja kehittämistä koskevat
ohjeet ja keskeiset tallenteet.
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Kuvio 2. Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä: STAK-kehä

Järjestelmän tavoitteet määritelty – yliopistossa
vahva jatkuvan kehittämisen kulttuuri

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteet on asetettu yliopiston strategiassa Laatua ja
liikettä – Jyväskylän yliopisto 2017 ja laatupolitiikassa. Järjestelmä on osa johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausprosessia. Myös laatupolitiikka kytkeytyy tiiviiksi osaksi
strategista johtamista ja toimintakulttuuria. Yliopisto määrittelee laadun tavoitteiden
toteutumiseen tähtääväksi ja vaatimukset täyttäväksi toiminnaksi. Laatupolitiikkaan
tärkeimmiksi tavoitteiksi on kirjattu:
1.
2.
3.

Yliopisto yltää tutkimuksen kärkialoillaan ylimmälle kansainväliselle tasolle ja
kuuluu opiskelupaikkana maan tavoitelluimpiin.
Yliopistossa on ammattimaisesti tutkimusta ja opetusta tukeva johtamis- ja
palvelukulttuuri.
Toimintakulttuurin perustana ovat avoimuus, tasa-arvo ja luottamus.

Laadunhallinta on määritelty yliopistoyhteisössä tunnetun vastuunjaon, hyviksi todettujen toimintatapojen ja käytänteiden sekä niihin kohdennettujen voimavarojen
kokonaisuudeksi. Sekä yliopiston laatimasta itsearviointiraportista että haastatteluista
välittyi erittäin vahva jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Laadunhallintajärjestelmän
tiivis kytkeytyminen osaksi johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausprosessia tukee
hyvin laadunhallinnan vaikuttavuutta ja eri toimijoiden sitoutumista laatutyöhön.
Samalla se kuitenkin vaikeuttaa laadunhallinnan erityistavoitteiden näkemistä. Ta-
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voitteiden selkiyttämiseksi yliopiston olisi hyvä jäsentää, mitkä tavoitteista liittyvät
strategiseen johtamiseen ja mitkä laadunvarmistukseen ja laadun parantamiseen,
mitä toimenpiteitä laatuun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään ja miten
nämä toimenpiteet johtavat laadun kehittymiseen.
Erilaiset tavat ilmaista laadunhallinnan ja laadun kehittämisen tavoitteita heijastuvat
myös laadunhallinnan käsikirjaan, johon ei ainakaan toistaiseksi ole kytketty toimintaan
liittyviä tavoitteita. Laadunhallinnan keskeinen tavoite on ennakoivaan arviointiin
perustuva jatkuva kehittäminen. Yliopistolla on selkeää ja jatkuvaa näyttöä erilaisten
arviointien vaikuttavuudesta laadun kehittämiseen; sen sijaan laatupolitiikkaan kirjattua ennakoivaa arviointia se ei ole vielä onnistunut hyödyntämään täysimääräisesti.
Tämän yliopisto on myös itse nostanut esiin itsearviointiraportissa.

3.2 Laatujärjestelmän vastuunjako
Johto vastaa laadunhallinnasta – laadunhallinnan asiantuntijat tukevat johtoa

Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta, nimeää laadunohjausryhmän ja määrittelee sen tehtävät. Tiedekunta- ja laitostasolla sekä yliopistopalveluissa johtaja vastaa
johtamansa yksikön laadunhallinnasta ja nimeää oman toimensa ohessa toimivan
laatuvastaavan. Laatuvastaavien tehtävät painottuvat eri tavalla eri yksiköissä: tärkein
tehtävä on koordinoida yksikön laadunhallintatyötä ja olla yhdysside yliopistotason
toimijoihin. Haastattelut osoittivat, että laadunohjausryhmä, dekaanit ja johtajat ovat
sitoutuneita tehtäväänsä, ja tästä on myös jatkuvaa näyttöä.
Yliopiston laadunohjausryhmän tehtävänä on
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘

arvioida ja ohjata toimintaa siten, että sen laatuvaatimukset täyttyvät,
tehdä esityksiä hallitukselle tai rehtorille laadunhallinnallisista asioista,
edistää yliopiston laatukulttuuria,
ohjata laatuauditointien käytännön toteutusta sekä
hyväksyä yliopistotason laadunhallinnan käsikirjan väliversiot.

Laadunohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori, mikä edesauttaa sen
toiminnan linkittymistä yliopiston johtamisjärjestelmään. Ryhmän työn vaikuttavuudesta saatiin laajaa näyttöä auditoinnin yhteydessä. Sen jäsenillä on monipuolista
laatuosaamista, ja he ovat sitoutuneita työhönsä. Ryhmän sihteerinä toimii Jyväskylän
yliopiston laatupäällikkö, jolla on laaja tehtäväkenttä ja merkittävä rooli yliopiston
laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä. Laadunohjausryhmän, laatupäällikön ja
muiden laadunhallinnan keskeisten toimijoiden osaaminen ja sitoutuminen jatkuvaan
kehittämiseen tukevat auditointiryhmän mielestä erinomaisella tavalla yliopiston
laatutyötä.
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Vastuunjako toimii ja sitoutumisesta on näyttöä

Yliopiston hallitus arvioi laatupolitiikan ja laadunhallintajärjestelmän sekä toiminnan
laadun kehittymistä vuosittain johdon katselmuksessa. Sisäisten laatuauditointien
valvonta ja ohjaus kuuluvat tarkastusvaliokunnalle, joka käyttää ns. audit logia tehtävän tukena. Tällä varmistetaan myös auditointien kehittämistoimien jälkiseuranta.
Tarkastusvaliokunta antaa vuosittain raportin hallitukselle, joka päättää seuraavan
vuoden auditointiohjelmasta. Itsearviointiraportissa audit log -käytäntöä pidetään
hyvänä ja systemaattisena tapana valvoa ja ohjata laatutyötä. Haastatteluissa tätä
käytäntöä ei kuitenkaan nostettu esille mitenkään vahvasti. Tarkastusvaliokunnan
ja hallituksen tehtävät laatutyössä tukevat omalta osaltaan sekä laadunvarmistusta
että laadun kehittämistä; toisaalta auditointiaineiston ja haastattelujen perusteella
vaikuttaa siltä, että erityisesti tarkastusvaliokunnan ja laadunohjausryhmän työnjakoa
voisi täsmentää.
Yliopiston laadunhallinnan keskeinen dokumentti on hiljattain uusittu laadunhallinnan
käsikirja. Se on syntynyt puolentoista vuoden työn tuloksena, ja sen laatiminen on
toteutettu osallistavalla tavalla. Käsikirja toimii verkossa. Tavoitteena on ollut uutta
rakennetta ja teknologian mahdollisuuksia hyödyntämällä keventää laadunhallintajärjestelmän kuvausta ja helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä erityisesti käyttäjien
näkökulmasta. Yliopistotason käsikirja koskee kaikkia tiedekuntia, erillislaitoksia ja
laitoksia sekä yliopistopalveluja. Käsikirjan yhtenäisyyden säilymiseksi kaikki toiminnot kuvataan yliopistotason runkoon. Tiedekunta- ja laitostaso voi täydentää
käsikirjaa linkityksillä omiin prosesseihin. Yliopiston laadunhallinnan käsikirjan
lisäksi tiedekunnilla, erillislaitoksilla ja laitoksilla voi olla oma käsikirja, joka täydentää
yliopiston käsikirjaa yksityiskohtaisilla prosessien kuvauksilla.
Laadunhallinnan käsikirja kuvaa vastuut prosessitasolla. Prosessien kuvaukset vastaavat siihen, miksi prosessi on olemassa, mitkä tahot ovat siitä vastuussa, mikä on
kunkin toimijan rooli ja mikä on prosessin tuotos.
Prosessivastuut on määritelty pääosin selkeästi: kuvauksissa on kerrottu vastuutoimija
ja prosessin muut toimijat. Näiden määrittelyjen lisäksi jokainen henkilöstöön kuuluva
ja yliopiston opiskelija vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Vastuut
on siis jaettu tältä osin organisaation eri tasoille. Haastattelut osoittivat, että vastuunjako toimii käytännössä ja eri toimijat ovat hahmottaneet oman roolinsa yliopiston
laatutyössä. Eri henkilöiden osaamisesta ja sitoutumisesta saatiin myös monipuolista
näyttöä. Tosin yliopisto voisi pohtia laatuvastaavien roolia ja tehtäviä osana toiminnan
kokonaisuutta. Yliopistossa vallitsee erittäin kehittämismyönteinen ilmapiiri, mikä
omalta osaltaan tukee eri henkilöiden sitoutumista laatutyöhön. Yliopiston on kuitenkin syytä varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisimman laajamittainen
sitoutuminen laatutyöhön järjestelmässä kuvatun vastuunjaon mukaisesti.
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3.3 Laatujärjestelmän dokumentaatio ja viestivyys
Dokumentointi laajaa ja viestintä avointa

Laatutyöhön liittyvät asiakirjat löytyvät yliopiston www-sivujen kautta. Auditointiaineiston ja -vierailun perusteella arviointiryhmälle muodostui kokonaiskuva
systemaattisista ja vakiintuneista menettelytavoista laatujärjestelmän tuottaman
tiedon dokumentoimiseksi. Kaiken kaikkiaan aineistoa on paljon, jolloin haasteeksi
voi muodostua kerätyn tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja laajan
dokumentaation jäsentäminen eri sidosryhmien tarpeisiin. Toisaalta yliopiston
www-sivuilla on kuvattu kattavasti laadunhallinnan kokonaisuutta, ja sivustolla on
pikalinkit eri sidosryhmille tarkoitettuun laatutyön dokumentaatioon, mikä auttaa
jäsentämään laatujärjestelmän tuottamaa tietoa ja sen käytettävyyttä. Myös ulkoisille
sidosryhmille kohdennetun tiedon viestimiseen on kehitetty erilaisia viestintäkanavia,
mutta niiden kautta välitetty tieto ei tavoita riittävällä tavalla kaikkia kohderyhmiä.
Laadun kehittämiseen liittyvä viestintä on erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden
osalta erittäin aktiivista. Yliopistolla on esimerkiksi ”Laatujyvä”-verkkotiedote, johon
on koottu laadunhallinnan kuulumisia. Laatusivustolla on myös ”Ajankohtaista”–palsta,
johon on kerätty uutisia laadunhallinnasta. Myös eri tilaisuuksien materiaalit ovat
avoimesti saatavilla. Samaa avoimuuden periaatetta noudatettiin myös auditointiprosessissa: arvioinnin perusaineistot ja itsearviointiraportti olivat saatavilla yliopiston
www-sivuilla, ja yliopistoyhteisö pidettiin läpi auditointiprosessin ajan tasalla sen
etenemisestä.
Haastattelujen yhteydessä kävi ilmi, että laadunhallinnan käsikirja toimii hyvin
esimerkiksi perehdyttämisen välineenä. Käsikirja tukee myös johdon ja esimiesten
työtä, koska se antaa kattavan kuvan yliopistotasoisista prosesseista ja niihin liittyvistä
säädöksistä ja ohjeista. Toisaalta tottumattoman käyttäjän voi olla vaikea hahmottaa
käsikirjan perusteella, miten eri prosessit vaikuttavat ja liittyvät toisiinsa ja miten
prosessien toimivuutta arvioidaan. Haastatteluissa laadunhallinnan käsikirjasta
annettiinkin kahdenlaista palautetta: osa henkilöstöstä koki sen helpottavan omaa
työtä, kun taas osa koki sen ohjausvaikutuksen omaan työhön etäiseksi. Tästä syystä
laitoksilla on käytössä omia ohjeistuksia, jotka havainnollistavat henkilöstön mielestä
paremmin laitostason prosesseja. Vaikuttaa siltä, että yliopistotason käsikirja ei ainakaan vielä palvele parhaalla mahdollisella tavalla eri toimijoiden tarpeita, joten sen
linkittyminen laitostason ohjeistuksiin olisi syytä varmistaa. Myös laatutavoitteiden
ja -indikaattorien kytkeytyminen prosesseihin vaatii vielä työtä (ks. luku 4.2).
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4

Strateginen johtaminen
ja toiminnanohjaus

Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä kytkeytyy melko hyvin korkeakoulun strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja toiminnanohjaukseen. Korkeakoululla on systemaattisia,
vakiintuneita ja laadukkaita menettelytapoja tiedon tuottamiseen strategisen johtamisen
ja toiminnanohjauksen tarpeisiin. Tiedon systemaattisesta hyödyntämisestä on näyttöä.
Järjestelmä toimii johtamisen kannalta yliopiston eri tasoilla, ja toiminnanohjaukseen
osallistuvat johtajat ovat laajasti sitoutuneita yhteiseen laatutyöhön.
Laadunhallintajärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen on
kehittyvässä vaiheessa.

4.1 Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen
johtamiseen ja toiminnanohjaukseen
Strategia ja strategian toimenpideohjelma määrittelevät suunnan

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi ’Laatua ja liikettä’ -strategian maaliskuussa
2010. Kehittämisen painopiste asetettiin määrään sijasta laatuun. Keskeisimmät toimet
suunnattiin huippututkimusedellytysten parantamiseen sekä luovien tutkimus- ja
oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tärkeimpiä keinoja olivat inhimillisten voimavarojen uudenlainen johtaminen. Hallinnollisia järjestelmiä keventämällä haettiin
aikaa ydintoimintoihin eli tutkimukseen ja opetukseen.
Yliopiston tavoitteena on olla Suomen johtava yliopisto painoaloillaan ja yltää kärkialoillaan ylimmälle kansainväliselle tasolle. Ihmisen ajattelun ja toiminnan sekä
luonnonilmiöiden ja näiden välisen vuorovaikutuksen syvällinen ymmärtäminen ja
selittäminen ovat tutkimustoiminnan keskiössä. Vahvat perustieteet, tieteiden välinen
yhteistyö sekä tutkimuksen ja opetuksen hedelmällinen yhteys on strategian lähtökohta osaamisen levittämiselle koko yhteiskunnan käyttöön. Yliopisto profiloituu
Suomen johtavana koulutuksen asiantuntijana ja ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin
keskittyvänä tiedeyliopistona.
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Yliopisto on onnistunut pitämään strategiansa tiiviinä ja fokusoituna. Sekä aikaisempi että auditointiprosessin kuluessa hyväksytty strategia toimenpideohjelmineen
sisältävät selkeitä konkreettisia valintoja, jotka ohjaavat tutkimusta, koulutusta ja
yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Ohjausvaikutusta tehostavat rajattujen tavoitteiden ja seurantaindikaattorien määrittely, laaja tiedonkeruu sekä seurantatietojen
säännöllinen käsittely. Yliopisto toteaa organisoineensa strategiaprosessiin laaja-alaisia
vaikuttamismahdollisuuksia, mutta myös kriittisiä äänenpainoja liian kapea-alaisesta
valmistelusta kuultiin.
Toiminnanohjaus on vakiintunut selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Strategialle on määritelty yksi toimenpideohjelma, johon on koottu keskeisimmät
kehittämiskohteet. Erityisesti ohjausvaikutuksen ja kuormittavuuden näkökulmasta
menettely on perusteltu verrattuna järjestelyyn, jossa esimerkiksi tutkimukselle,
koulutukselle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle olisi oma ohjelmansa.
Toimenpideohjelman toteutusta ja tuloksia seurataan järjestelmällisesti. Strategisen
suunnanmäärityksen ja konkreettisten toimenpiteiden yhteyttä konkretisoivaa
resurssiohjausta voidaan pitää ansiokkaana erityisesti tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yksittäisenä menettelynä rahoitustason alustava mitoitus ennen yksiköiden
kanssa käytäviä tulosneuvotteluja luo edellytykset tavoitteellisille ja konkreettisille
neuvotteluille.
Strategisen suuntautumisen ja toimintojen kehittämisen kannalta yliopiston olisi
hyvä arvioida tapaansa analysoida ja ennakoida toimintaympäristöä ja sen muutoksia.
Vaikka yliopisto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, se voisi
hyötyä nykyistä suunnitelmallisemmista ja järjestelmällisemmistä toimintakäytännöistä. Muun muassa yliopiston hallituksen, operatiivisen johdon ja sidosryhmien
kanssa käydyissä haastatteluissa tuli ilmi yhteydenpidon henkilösidonnaisuus, tapauskohtaisuus ja jonkinasteinen epäsystemaattisuus. Epämuodollinen yhteydenpito on
tärkeää, mutta sen rinnalla olisi tarpeen varmistaa ainakin tärkeimpien sidosryhmien
kanssa käydyn yhteydenpidon järjestelmällisyys ja huomioonottaminen keskeisissä
prosesseissa. Yllättävää oli esimerkiksi yliopiston ja Jyväskylän kaupungin strategiaprosessien irrallisuus toisistaan ajallisesta läheisyydestä huolimatta.
Arviointi ja palautetieto tukevat johtamista

Arvioinnin kuluessa hankittu tieto osoittaa, että johdon käyttöön tuotetaan mittava
aineisto, jota voidaan käyttää monipuolisesti toiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen. Itsearviointiraportti ja haastattelut vahvistivat, että aineistoja myös käsitellään
säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Jossakin määrin heikommaksi jäi näyttö siitä,
millä tavoin laajaa tiedonkeruuta ja monipuolisia tietoaineistoja hyväksikäyttäen on
voitu tunnistaa keskeisiä kehittämiskohteita, tehdä linjauksia nykyisten toimintojen
kehittämisestä ja suunnata toimintaa uudella tavalla.
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Johto käyttää erityisen määrätietoisesti hyväkseen erilaisia arviointimenettelyjä sekä
hankkiakseen tietoa toiminnan laadusta että ohjatakseen henkilöstöä ja opiskelijoita käsittelemään tärkeinä pitämiään kehittämisen kohteita. Sisäisten auditointien
toteutustapa vahvistaa henkilöstön ja opiskelijoiden roolia laadunhallinnassa, mikä
legitimoi osaltaan johtamisjärjestelmää. Itsearviointiraportin perusteella heräsi epäily lukuisten arviointien kuormittavuudesta, mutta auditointivierailun aikana kävi
selväksi, että yliopistoyhteisö pitää niitä arjen toimintaan luontevasti kytkeytyvinä,
suunnitelmallisina ja yhteisöllisinä. Hallituksen hyväksymä arviointisuunnitelma
kytkee arvioinnit tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Johdon katselmus on vakiintunut osaksi yliopiston laadunhallintaa edellisen auditoinnin jälkeen. Peruslähtökohdiltaan menettely on tarkoituksenmukainen ja
aineistoiltaan kattava. Muun muassa neuvostojen rooli aineistojen tuottamisessa on
tarkoituksenmukainen. Sekä hallituksen, operatiivisen johdon että laadunhallinnan
asiantuntijoiden näkökulmasta katselmuksella on keskeinen merkitys yliopiston
laadunhallinnassa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut myönteistä palautetta käytännön toimivuudesta. Auditointiryhmä pitää kuitenkin tarpeellisena,
että johdon katselmusta kehitetään siten, että tietoaineistoja kehitetään yhä tarkoituksenmukaisemmiksi, menettely vahvistaa edelleen kerätyn tiedon hyväksikäyttöä
ja että katselmuksen tuloksista viestitään nykyistä tehokkaammin.

4.2 Laatujärjestelmän toimivuus organisaation eri tasoilla
Yliopiston johdon roolit laadunhallinnassa

Kuten luvussa 3 todettiin, rehtori vastaa yliopiston laadunhallintajärjestelmästä.
Yliopiston hallituksella on vahva rooli yliopiston tahdonmuodostuksessa erityisesti
strategian kautta. Lyhyehkön toimintakautensa aikana tiivis hallituskokoonpano on
omaksunut kehittämissuuntautuneen toimintatavan. Rehtorin ja nykyisen hallituksen
vuorovaikutus koetaan myönteisenä. Myös hallituksen ja kollegion yhteys toimii.
Haastattelussa muodostui vaikutelma, että hallitus pitää hyvänä varsin tiiviiden yhteyksien rakentamista myös tiede-, koulutus- ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
neuvostoihin sekä tiedekuntiin. On tärkeää huolehtia siitä, että tämä yhteydenpito
ei hämärrä hallituksen ja operatiivisen johdon rooleja.
Kokonaisuutena yliopisto on sitoutunut yhteiseen laatutyöhön hyvin. Henkilöstö,
opiskelijat ja johtajat eri tasoilla osallistuvat omissa rooleissaan laadunhallintaan ja
laadun kehittämistyöhön aktiivisesti. Laatutyöhön erikoistuneen henkilöstön ammattimainen toiminta vahvistaa laatuosaamista ja laatuajattelua koko yliopistossa.
Laadunohjausryhmä on löytänyt luontevan roolin laatutyön ohjauksessa. Laatutyön
profiili eri johtamistasoilla näyttäytyy jossakin määrin erilaisena. Hallitus hyödyntää
laadunhallintajärjestelmän tuottamaa tietoa ja määrittelee arviointien suuntautumista
luontevan roolituksen mukaisesti mutta ei ole vielä määrittänyt omaa tahtotilaansa sen
suhteen, millä tavoin johdon katselmuksen aineistoja ja toteutusmalleja tulisi kehittää.
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Rehtori hyödyntää järjestelmän tuottamaa tietoa ja vaikuttaa laatutyöhön toiminnanohjauksen kautta, mutta auditointiryhmän arvion mukaan häneltä voisi odottaa
vielä selkeämpää roolia laadunhallinnan aseman vahvistamisessa ja laadunhallintajärjestelmän hyödyntämisessä johtamisen välineenä. Koulutuksen ja tutkimuksen
laadunhallinnassa vararehtoreilla on keskeinen rooli, johon sitoutuminen näkyy
näiden osa-alueiden kehittyneinä laatukäytäntöinä. Dekaaneille laadunhallinta on
olennainen osa johtamisen kokonaisuutta, ja he tuntevat laatutyön perusteet ja edellytykset hyvin. He kokevat myös uudistetun laadunhallinnan käsikirjan aineiston
hyödylliseksi. Laitosjohtajat lähestyvät laatukysymystä yliopiston perustehtävien
laadun kehittämisen kautta, ja haastattelujen perusteella laitostasolla näyttäisi olevan
tarvetta myös omiin ohjeistoihin.
Laadunhallintajärjestelmä ja johtaminen eri tehtäväalueilla

Yliopiston johtamisjärjestelmä ottaa huomioon laadunhallinnan vaatimukset yliopiston koko tehtäväalueella. Toimintakokonaisuuden eri osa-alueilla tilanne on
kuitenkin erilainen. Tutkimuksen osalta jo edellinen auditointi osoitti järjestelmän
vakiintuneisuuden. Tutkimustoiminnan laadunhallinta kohdistuu erityisesti tutkimuksen edellytysten ja tukitoimintojen toimivuuteen; itse tutkimustoiminnan
laatu varmistuu osana tieteellistä toimintaa ja sen johtamista. Opetuksen laadun
parantamiseksi on työskennelty määrätietoisesti edellisen auditoinnin jälkeen. Erityisen ansiokasta on ollut laajamittainen kehittämistoiminta muun muassa uuden
opetusteknologian hyödyntämisessä ja Student Life -konseptin kehittämisessä. Sen
sijaan laatupoikkeamien korjaaminen laadunhallintajärjestelmän tuottaman tiedon
perusteella, mikä itsearviointiraportin mukaan on laadunhallinnan ytimessä, ei vaikuttanut haastattelujen perusteella yhtä keskeiseltä.
Yliopiston johto on tuonut selkeästi esille yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkityksen yliopistolle ja edistänyt osaltaan merkittävästi tämän osa-alueen laadunhallintaa muun muassa asettamalla yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston ja
ottamalla käyttöön vastaavan barometrin. Osa-alueen monimuotoisuuden ja vaikean
hallittavuuden vuoksi laadunhallinta ei kuitenkaan ole yhtä systemaattista kuin tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yliopistolle on joka tapauksessa annettava tunnustus
määrätietoisesta pyrkimyksestä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen selkeään tavoiteasetantaan, monipuoliseen seurantaan ja kokonaisuuden hallintaan.
Laadunhallinnan käsikirja johtamisen tukena

Yliopiston johto on ottanut vakavasti edellisen auditoinnin yhteydessä esitetyn
näkemyksen siitä, että lukuisten laadunhallinnan käsikirjojen toimivuutta on syytä
arvioida. Kokonaisuuden hallittavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi
tähtäävän kunnianhimoisen laadunhallinnan käsikirjan laatimisprojektin ansioksi
on tähän mennessä luettava tutkimustietoa hyödyntävä, kokonaisvaltainen ja systemaattinen lähestymistapa, jonka avulla on tuotettu osakokonaisuuksittain selkeä
dokumentaatio erityisesti johtamis- ja hallintofunktioiden laadun varmistamiseksi.
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Johtamisen ja toiminnanohjauksen kannalta tilanne ei kuitenkaan ole täysin selkeä.
Johtamisfunktioiden osatuotosten määrittely muodossa ”… liittyvät tehtävät on hoidettu” kuvastaa sitä, että yliopistotasolla työ on vielä kesken. Käsikirja palvelee jo nyt
hyvin johtamis- ja hallintotoiminnan kuvauksena, ohjeistuksena ja tietovarastona.
Haastattelujen perusteella käsikirja palvelee olennaisesti paremmin tiedekuntatason
johtamista kuin laitostason perustehtävien toteuttamista, jossa laitosten oman ohjeistuksen merkitys on edelleen tärkeä.
Edellisen auditoinnin suositusta on syytä tältä osin päivittää siten, että laadunhallinnan käsikirjan ja ohjeistusten kohdentumista ja käyttöä tulisi arvioida uudelleen.
Tämä on erityisen tärkeä suhteessa siihen eri yhteyksissä tehtyyn havaintoon, että
yliopiston eri yksiköissä on edelleen huomattavan erilaisia käytäntöjä, joita ei voida
perustella tehtävien tai toimintaympäristöjen erilaisuudella. Ongelmaa on jo käsitelty
muun muassa yliopiston palvelutoimintojen arvioinnissa. On tärkeää, että yhtäältä
hallinnollisen selkeyden ja yhtenäisyyden sekä toisaalta perustehtävien ensisijaisuuden
ja todellisilla eroilla perustellun joustavuuden välillä vallitsee tasapaino. Samalla kun
edistetään yhdenmukaisuutta, on syytä huolehtia siitä, että rakenteiden ja ohjeistusten
kokonaisuus palvelee yliopiston monimuotoisia perustehtäviä.
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5

Laatujärjestelmän
kehittäminen

Yliopistolla on toimivat menettelyt laadunhallintajärjestelmän arvioimiseen ja kehittämiseen. Se pystyy tunnistamaan järjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet, ja järjestelmän
kehittäminen on suunnitelmallista.
Laadunhallintajärjestelmän kehittämistyö ensimmäisen auditoinnin jälkeen on ollut
suunnitelmallista. Järjestelmä on aiempaa toimivampi.
Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen on kehittyvässä vaiheessa.

5.1 Laatujärjestelmän kehittämismenettelyt
Sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit keskeisiä kehittämismenettelyjä

Yliopiston laadunhallintajärjestelmän tehtävänä on ohjata jatkuvaa kehittämistä
ja kehittymistä STAK-kehän (suunnittelu-toteutus-arviointi-kehittäminen) avulla.
Laadunhallinnan keskeisenä elementtinä on arviointi. Yliopiston laatupolitiikan
mukaan laadunhallintaa arvioidaan säännöllisesti sisäisin auditoinnein, itsearvioinnein ja muilla arviointimenettelyillä. Arviointitoiminta on laajaa. Sisäisiä ja ulkoisia
arviointeja kohdistetaan valittuihin teemoihin ja toimintoihin tai ne toteutetaan
laaja-alaisina, koko yliopistoa tarkastelevina arviointeina. Kuten aiemmissa luvuissa
on todettu, koulutuksesta vastaavan vararehtorin johtamana laadunohjausryhmä
on kyennyt uudistamaan laadunhallinnan toimintamalleja, määrittelemään uudistustarpeita, organisoimaan kehittämishankkeita ja edistämään laatuosaamista ja
laatukulttuuria yliopistossa.
Haastattelujen perusteella henkilöstö on kokenut erityisesti itsearvioinnit hyödyllisiksi
ja toimintaa kehittäviksi. Tätä selittänee osittain se, että itsearvioinnit kohdistuvat
laaja-alaisesti arvioitavan yksikön toimintaan. Itsearviointeja on toteutettu muun
muassa koulutuksesta, opintohallintopalveluista ja Student Life -konseptista. Sisäiset
auditoinnit tehdään tarkastusvaliokunnan esityksestä ja hallituksen päätöksestä, ja
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ne kohdistuvat vuosittain yhteen tai muutamaan erityisteemaan; esimerkkejä viime
vuosien teemoista ovat tasa-arvo, laboratoriotoiminta, henkilöstöjohtaminen ja -prosessit sekä hanketoiminta. Sisäisten auditointien toteuttamisesta vastaa laatupäällikkö
ja menettely on ohjeistettu selkeästi. Sisäisten auditointien erityispiirre yliopistossa
on, että auditoinnin kohde osallistetaan prosessiin teeman itsearvioinnilla.
Itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit tuottavat laajasti tietoa toiminnan kehittämiseen.
Haasteena onkin kehittää arviointipalautteen analysointia ja kehittämistoimien
priorisointia. Auditointiryhmän haastattelema henkilöstö koki, että itsearviointien
raporttien hyödyntäminen vaatii vielä kehittämistä. Osin kyse voi olla myös tarpeesta
kehittää sisäistä viestintää siitä, mihin toimenpiteisiin itsearviointien, sisäisten arviointien ja erilaisten kyselyjen perusteella on ryhdytty. Yliopiston tapa hyödyntää
sisäisiä auditointeja ja itsearviointeja osoittaa, että johdolla ja laatutyön keskeisillä
toimijoilla on kyky käyttää laadunhallinnan menettelytapoja tilanteen vaatimilla
tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Hyväksymällä arviointisuunnitelman yliopiston
hallitus suuntaa arviointitoiminnan kokonaisuutta edellisen ulkoisen auditoinnin
suosituksen mukaisesti.
Hankekokonaisuuksien tavoiteasetannassa ja johtamisessa vielä kehitettävää

Yliopistossa on meneillään runsaasti erilaisia kehittämishankkeita. Esimerkkejä viimeaikaisista hankkeista ovat muun muassa palvelujen kehittämisen ja arvioinnin hanke
sekä johtamisen ja kansainvälisten maisteriohjelmien arvioinnit. Auditointivierailun
perusteella vaikuttaa siltä, että hankkeet ovat yksittäisiä eikä niitä ole selkeästi kytketty yhteen. Haastatteluissa kävi ilmi, että lukuisten kehittämishankkeiden tulosten
kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä ja yhteensovittamisessa on vielä kehitettävää.
Tältä osin hankekokonaisuuksien johtaminen ja niiden keskinäinen vuorovaikutus
vaatii vielä kehittämistä. Laadunhallintaan liittyvä viestintä on kuitenkin aktiivista,
ja yliopistossa järjestetään tilaisuuksia, jotka tukevat toimintojen yhtenäistämistä ja
välittävät yksiköiden välillä tietoa hyvistä käytänteistä. Tässä yliopisto on parantanut
huomattavasti vuoteen 2008 verrattuna.
Yliopiston strategisessa johtamisessa ja toiminnanohjauksessa käytettävät barometrit
konkretisoivat strategian toimenpideohjelman ja resurssiohjauksen seurantaa. Barometrien arviointia ja kehittämistä on tehty jatkuvasti, ja kehittämistyötä tarvitaan
edelleen – erityisesti kaivataan laadullisten indikaattorien kehittämistä. Lisäksi barometrien kattavuuteen tulisi kiinnittää huomiota eri tiedekuntien, erityisesti humanististen tieteiden näkökulmasta. Tällä hetkellä koetaan, että esimerkiksi tiedebarometri
soveltuu parhaiten luonnontieteellisille aloille. Koulutusbarometrin käyttö jatkossa
edellyttää indikaattorikokonaisuuden uudelleen arviointia, ja useat haastatellut pitivät
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen barometria vain osittain toimintaa kuvaavana.
Yhtenä laadunhallintajärjestelmän keskeisenä elementtinä on myös luvussa 4 tarkemmin kuvattu johdon katselmus -käytäntö. Katselmusten toteuttamiseen kerätään
laaja-alainen tausta-aineisto yliopiston toiminnasta ja laadunhallinnasta. Hallituksen
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näkökulmasta johdon katselmuksiin tuotettu tieto ja sen analysointi vaativat vielä
terävöittämistä. Laaja-alaisesta tausta-aineistosta huolimatta johdon katselmuksen
tuloksena ei muodostu kiteytettyä kokonaiskuvaa laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta ja keskeisistä, johdon priorisoimista kehittämistoimista.

5.2 Laatujärjestelmän kehitysvaiheet
Laadun kehittämisellä pitkät perinteet

Laadunhallinnan kehittämistyötä on tehty pitkään Jyväskylän yliopistossa. Tavoitteellinen laadunhallintatyö on jäljitettävissä 1990-luvun alkuun, jolloin yliopiston
toiminta arvioitiin kokonaisuudessaan. Kokonaisvaltaisen, dokumentoidun laadunhallintajärjestelmän kehittämistyö käynnistyi yliopiston valmistautuessa Korkeakoulujen
arviointineuvoston toteuttamalle ensimmäiselle auditointikierrokselle. Yliopisto
viestii laatutyön kehittämisen vaiheistaan selkeästi verkkosivuillaan.
Yliopisto läpäisi ensimmäisen auditointinsa keväällä 2009. Siinä yliopiston vahvuuksina
ja hyvinä käytänteinä pidettiin muun muassa laadunhallintajärjestelmää yliopiston
strategisen johtamisen välineenä, tutkimuksen strategisen ohjauksen laadunhallinnan
edistyneisyyttä ja kaikille verkossa avoimia laatusivustoja, jotka luovat edellytykset
aktiiviselle kehittämiselle ja osallistumiselle. Lisäksi johdon ja henkilöstön sitoutuminen korkeaan laatukulttuuriin arvioitiin vahvaksi.
Arvioinnin kehittämissuositukset kohdistuivat muun muassa laadunhallintajärjestelmän kuormittavuuteen ja dokumentaation kehittämistarpeisiin, johdon katselmuksiin
kerätyn tiedon priorisointiin, koulutusbarometrin kehittämiseen, laadunhallintaan
liittyvien menettelytapojen levittämiseen yli tiedekunta- ja laitosrajojen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tahtotilan ja laadunhallinnan selkiyttämiseen. Yliopisto
on kehittänyt suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti laadunhallintajärjestelmäänsä
arvioinnissa annetun palautteen pohjalta. Kehittämistyö on kuitenkin vaativaa ja
aikaa vievää, ja osa kehittämistoimista on vielä käynnissä.
Laadunhallintajärjestelmää kehitetty suunnitelmallisesti

Edellisen ulkoisen auditoinnin jälkeen luotiin hanketoiminnan käsikirja ja ohjesivusto
yliopistoyhteisöä palvelemaan. Yliopiston hanketoiminta oli sisäisen auditoinnin
kohteena vuonna 2010. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöprosessit auditoitiin
vuonna 2011. Tuolloin jokainen yksikkö osallistui itsearviointikyselyyn. Sen lisäksi
palautetta henkilöstöprosessien toimivuudesta ja yliopiston henkilöstöohjelman
ohjaavuudesta saatiin auditointihaastatteluilla. Yksiköt laativat suunnitelman toimintansa kehittämiseksi sisäisten auditointien raporttien pohjalta ja raportoivat
laatupäällikölle suunnitelmistaan. Seuraavalla kierroksella vuonna 2014 auditoijat
seurasivat suunnitelmien toteutumista.
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Koulutuksen kehittämiseen paneuduttiin lukuvuonna 2012–2013 tehdyllä laajamittaisella koulutustoiminnan ohjatulla itsearvioinnilla. Jokainen koulutusta antava
yksikkö osallistui toimintansa itsearviointiin ja arviointien jälkeiseen hyvien käytänteiden levittämiseen. Itsearvioinnin seurantaa tehtiin lukuvuoden 2013–2014
aikana seurantaseminaareissa. Itsearvioinnit on toteutettu siten, että laadunhallinnan
osaamista on levitetty laajasti yliopiston eri yksiköihin. Voidaan todeta, että yliopisto
on edellisen auditoinnin suosituksen mukaisesti onnistunut jalkauttamaan laatutyön
ja integroimaan sen osaksi yliopistoarjen toimintoja.
Auditointihaastatteluissa nostettiin esiin yhtenä edellisen ulkoisen auditoinnin jälkeisenä merkittävimpänä kehittämistoimena laadunhallinnan käsikirjan uudistaminen.
Uudistamistyö toteutettiin laatupäällikön koordinoimana vuosina 2013–2014 ja siinä
otettiin huomioon edellisessä auditoinnissa saatu palaute ja kehittämissuositukset.
Kirjoitustyöhön osallistui kirjoittajia yliopiston eri organisaatiotasoilta ja toiminnan
eri vastuualueilta. Uudistustyössä on hyödynnetty innovatiivisesti verkkojulkaisemisen uusia mahdollisuuksia.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yliopisto on kehittänyt laadunhallintajärjestelmäänsä suunnitelmallisesti. Koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä on paneuduttu
onnistuneesti erityisesti opetuksen laatuun ja opettajien pedagogiseen osaamiseen.
Myös koulutuksen tieto- ja palautejärjestelmät ovat kehittyneet. Tutkimuksen laadunhallinnassa kehitystyö on kohdistettu edellisen auditoinnin suositusten mukaisesti
tutkimuksen prosessikuvauksiin ja ohjeistukseen. Yliopisto on edennyt määrätietoisesti
myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisessä selkiyttämällä tahtotilaansa
ja systematisoimalla yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallintaa.
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6

Yliopiston perustehtävien
laadunhallinta

6.1 Tutkintotavoitteinen koulutus
Toimivat laadunhallinnan menettelytavat edistävät tutkintotavoitteisen koulutuksen
kehittämistä, ja niiden vaikuttavuudesta koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on selkeää näyttöä. Tavoitteet kytkeytyvät yliopiston kokonaisstrategiaan.
Laadunhallintajärjestelmä tuottaa monipuolista ja tarkoituksenmukaista tietoa tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallintaan. Tietoa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti
koulutuksen kehittämisessä, mutta tiedon hyödyntämisen kokonaisvaltaisuutta voitaisiin
kehittää.
Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat aktiivisesti mukana koulutuksen kehittämisessä.
Myös ulkoiset sidosryhmät osallistuvat kehitystyöhön. Toiminnan kannalta keskeisten
tuki- ja palvelutoimintojen laadunhallinta toimii hyvin.
Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinta on kehittyvässä vaiheessa.
Koulutukselle asetetut tavoitteet kytkeytyvät strategiaan

Jyväskylän yliopiston strategiassa profiloidutaan Suomen johtavaksi koulutuksen
asiantuntijaksi, opettajan- ja aikuiskouluttajaksi sekä koulutusviejäksi. Liikunta- ja
terveystieteiden kokonaisuus on ainoa maassamme. Opiskelijarekrytointinsa perusteella
yliopisto houkuttelee opiskelijoita valtakunnallisesti. Yliopiston painoalavalintaan ovat
vaikuttaneet tutkimusprofiilin lisäksi myös kansalliset koulutusvastuut. Painoalat ovat:
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘
͘͘

Luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne
Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö
Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit
Liikunta ja hyvinvointi
Ihmisläheinen teknologia.
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Yliopisto hahmottaa strategiassaan useita tavoitteita opetuksen laadun kehittämiseksi. Yliopisto haluaa tulla tunnetuksi pedagogisesta uudistustyöstä ja oppimista
edistävistä toimintaympäristöistään. Yhteiskunnan nopeasti muuttuvia tarpeita
varten halutaan luoda uusia koulutusratkaisuja sekä varmistaa, että opetushenkilökunnan yliopistopedagogiset ja kansainväliset valmiudet olisivat hyviä. Strategiassa
linjataan tavoitteiksi myös oppimisen edistäminen ja valmistumisen nopeuttaminen
sekä koulutuksen työelämärelevanssin vahvistaminen.
Opetuksen laatua kehittävinä toimina linjataan muun muassa tutkimuksen ja opetuksen
vuorovaikutteisuuden vaaliminen, opettaja – opiskelija -suhteen korjaaminen edullisemmaksi, opetuksen interaktiivisuuden lisääminen sekä monipuolisten sivuaineiden,
kielten ja viestinnän opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. Yliopisto haluaa myös
varmistaa, että kaikilla opetustehtävissä toimivilla on riittävä yliopistopedagoginen
koulutus. Opiskelijavalintojen strategista kehittämistä on tehty laajan valintoja koskevan tutkimustyön pohjalta. Rekrytoinnin lisäys suoraan maisteri- ja tohtoriohjelmiin
sekä kandidaattikoulutuksen yhtenäistäminen tiedekunta- ja koulutusalakohtaisesti
ovat myös tutkintotavoitteisen koulutuksen strategisten toimenpiteiden joukossa.
Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan on päätetty sisällyttää
suunnitelma kansainvälistymisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä. Koulutukselle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön käyttämillä indikaattoreilla että yliopiston omilla, myös laadullisilla indikaattoreilla.
Koulutusneuvostolla keskeinen rooli laadunhallinnassa –
opetussuunnitelmatyön käytäntöjä tarpeen yhtenäistää

Koulutusneuvostolla on merkittävä rooli annettavan koulutuksen kehittämisessä.
Sen tehtävänä on seurata ja valvoa yliopiston strategian toteutumista. Neuvoston
jäsenet edustavat monipuolisesti koulutuksen asiantuntemusta, ja neuvostossa on
myös opiskelijaedustus. Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori. Koulutusneuvosto arvioi koulutuksen tilan hallitukselle annettavaan johdon katselmukseen.
Koulutuksen laatutavoitteet valmistellaan koulutusneuvostossa rehtorin päätöstä
varten. Yliopistotasoisesti kerättävä opetuksen palaute käsitellään vuosittain koulutusneuvostossa. Yliopistossa on panostettu strategian mukaisesti monitieteisyyteen
mahdollistamalla muun muassa laajojen sivuainekokonaisuuksien valinta, mitä kiitettiin useissa haastatteluissa sekä opiskelijoiden että opetushenkilökunnan taholta.
Koulutuksen laadun parantaminen on ollut selkeästi yksi yliopiston keskeisistä
tavoitteista meneillään olevan strategiakauden aikana. Yliopistossa on toimivat ja
kattavat koulutuksen laadunhallinnan menettelytavat, ja ne tukevat tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Yliopisto on toteuttanut koulutusbarometrin kolme kertaa (vuosina 2009, 2010
ja 2011). Barometrin tavoitteena on ollut kuvata erilaisten indikaattorien avulla
koulutuksen tilaa yliopiston johdolle. Barometrin keskeiseksi osaksi on kehitetty
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1–3–5-tutkimus, jossa ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijat
arvioivat oppimista, opettamista ja palvelua. Yliopisto pohtii barometrin uudistamista tai korvaamista.
Opetusta tarjoavat laitokset ja erillislaitokset laativat opetussuunnitelman, jonka
hyväksymisestä päättää tiedekuntaneuvosto/kielikeskuksen johtokunta. Opetussuunnitelmat ovat voimassa vähintään kolme vuotta, ja niiden tarkistamisen tarve
arvioidaan vuosittain. Rehtori antaa tarvittaessa koulutusneuvostossa valmistellut
yliopistotasoiset linjaukset opetussuunnitelmien laatimiseksi.
Kullakin laitoksella toimii opetuksen kehittämisryhmä, jonka tehtäviin kuuluu myös
opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman arviointi. Haastatteluissa ilmeni, että opetuksen kehittämisryhmät toimivat hyvin ja ovat osallistavia. Yliopisto on kehittänyt
viime vuosina opetussuunnitelmatyötään, mutta käytännöt kuitenkin vaihtelevat.
Osa oppiaineista noudattaa tutkintosäännön vaatimusta, ja osaamistavoitteet määritellään jokaiselle opintojaksolle. Osa tiedekunnista määrittelee osaamistavoitteet
ainoastaan tutkinnoille. Koulutuksen itsearvioinnit ovat toimineet merkittävänä
työkaluna opetussuunnitelmien kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja hyvien
käytänteiden jakamisessa yliopiston sisällä. Yliopisto on ryhtynyt yhtenäistämään
opetussuunnitelmatyötä, ja auditointiryhmä kannustaa yliopistoa jatkamaan tätä
kehittämistyötä.
Opiskelijoita osallistetaan aktiivisesti koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.
He eivät ole mukana laadunhallinnassa ainoastaan palautteen antajina vaan ovat
aktiivisesti mukana myös yliopiston erilaisissa työryhmissä. Ylioppilaskunta tapaa
yliopiston rehtorin kuukausittain.
HOPS- ja AHOT-käytännöissä vaihtelua

HOPS-käytännöt vaihtelevat jonkin verran yliopistossa. Tämän yliopisto on itsekin
tunnistanut. HOPS-ohjausta tulisi kehittää siten, että opiskelijat saisivat saman
kohtelun laitoksesta ja tiedekunnasta riippumatta. Auditointiryhmä kiinnitti huomiota etenkin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa esiin tulleisiin haasteisiin. Vaihdon
suunnitelmallisuutta olisi lisättävä siten, että ennen vaihtoa ennakoitaisiin opiskelijan
kannalta mielekäs vaihto ja vastaavasti opiskelijan palatessa takaisin vaihdossa opittu
otettaisiin paremmin huomioon. Kielten laitoksen opiskelijavaihtoprosessi on hyvä
käytänne hyödynnettäväksi muuallakin yliopistossa (ks. luku 6.2.1).
Osalla laitoksista on vakiintuneita ja järjestelmällisiä aiemmin hankitun osaamisen
tunnistamisen käytäntöjä (AHOT). Auditointivierailulla haastatellut opiskelijat vaikuttivat tyytyväisiltä yliopiston AHOT-käytäntöihin. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat
yksiköittäin. Niiden toivotaan yhtenäistyvän opetussuunnitelmatyön etenemisen
myötä.
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Opetuksen laatuun ja pedagogiseen kehittämiseen panostettu

Yliopisto on panostanut opetuksen laadun ja opettajien pedagogiseen kehittämiseen.
Yliopistopedagogisesta koulutuksesta vastaa kasvatustieteiden tiedekunta, ja opettajia
tukevia koulutuksen kehittämishankkeita hallinnoi vararehtori. Haastateltu opetushenkilökunta piti pedagogisen koulutuksen tarjontaa hyvänä. Kursseja on riittävästi, ja
niiden sisältö mahdollistaa opetushenkilökunnan pedagogisten taitojen kehittymisen.
Henkilöstö antoi haastatteluissa positiivista palautetta myös opettajille ja tutkijoille
tarjolla olevista noin puolen vuoden mittaisista tutkimuskausista, joiden tavoitteena
on tukea opetuksen laatua. Yliopiston tulee kiinnittää huomiota myös osa-aikaisen
opetushenkilöstön osaamisen varmistamiseen.
Opiskelijoiden näkökulmasta uutta teknologiaa käytetään melko laajasti, mutta
teknologiataitojen opettamiseksi osana opintoja ei ole yhtenäisiä käytäntöjä. Yliopistossa käytetään useita oppimisalustoja, myös koulutusalojen erilaisten tarpeiden
mukaisesti. Tämä on edistänyt kontekstinmukaisia teknologiavalintoja, mutta samalla
on päädytty tilanteeseen, jossa opiskelijoilla on jonkin verran hankaluuksia löytää
aineistoja ja he joutuvat käyttämään opinnoissaan useita toisistaan jonkin verran
poikkeavia ohjelmistoja.
Yliopisto on tukenut opetusteknologian kehittämistä muun muassa rahoittamalla
pienimuotoisia eEducation-hankeita. Tavoitteena on ollut tarjota mahdollisuus joustavien, pedagogisesti laadukkaiden oppimisympäristöjen ja -tilanteiden aikaansaamiseen.
Olennaista on ollut tukea opettajien omia kehittämispyrkimyksiä kuitenkin siten, että
on haettu käytänteitä, joita voitaisiin levittää koko yliopistossa. Erittäin merkittävää
on ollut kehittämistyöhön sitoutuneiden verkoston aikaansaaminen, joskin samalla
on koettu ongelmaksi riittämätön koko henkilöstön osallistaminen.
Avoimessa yliopistossa, jolla on laajamittainen kokemus opetusteknologian kehittämisestä, tärkeitä ovat erityisesti opintojen joustavuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat.
Sovellukset, jotka mahdollistavat laajan etä- ja verkko-opiskelun, hyödyttäisivät myös
kampusopiskelijoita. Haastatteluissa pidettiin tärkeänä, että löydettäisiin sellainen
yhteinen kampusopiskelun vaatimusten ja käytäntöjen tavoitteisto ja mittaristo, joka
ohjaisi teknologian suunnittelua opetuksen kehittämisen tueksi.
Itsearvioinnit mielekkäitä ja palautetietoa runsaasti

Palautetta kerätään runsaasti. Useilla tiedekunnilla, laitoksilla ja opetusta antavilla
erillislaitoksilla on omia palautejärjestelmiä. Palautetieto ei aina välity koulutuksen
johtamisen tarpeisiin. Yliopisto on yhtenäistämässä kurssipalautejärjestelmäänsä.
Yhtenäisellä palautejärjestelmällä tavoitellaan läpinäkyvyyttä. On kuitenkin tärkeää
varmistaa, ettei yhtenäistäminen vaaranna eri yksiköiden monimuotoisia käytäntöjä.
Yliopistossa ollaan myös rakentamassa palautejärjestelmän vuosikelloa, jotta varmistetaan, että palaute tulee analysoitua ja että se on yksiköiden käytössä.
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Opiskelijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että heidän antamansa palaute vaikuttaa ja
että opiskelijat saavat antamastaan palautteesta vastapalautetta. Joissakin yksiköissä
opettaja tekee koonnin palautteesta ja kertoo opiskelijoille, mihin toimenpiteisiin
aikoo ryhtyä palautteen perusteella, kun taas toisissa yksiköissä kurssipalaute käsitellään seuraavan toteutuskerran alussa kertomalla, mitä muutoksia kurssiin on tehty
palautteen perusteella.
Haastateltu henkilöstö oli hyvin tyytyväinen kaikilla laitoksilla toteutettuihin koulutuksen itsearviointeihin. Positiivista palautetta saivat niin itsearviointien hyvin
jäsennelty toteuttamistapa kuin niiden vaikutuksetkin. Itsearvioinnit olivat auttaneet
pohtimaan koulutusta monesta näkökulmasta. Haastateltavat toivat kuitenkin esiin,
että kehitettävää on vielä tiedon priorisoinnissa ja kehittämistoimien toteuttamisessa.
Opetuksen laadun käsitteestä ja käsityksestä jatketaan keskustelua yli yksikkörajojen.
Joillakin laitoksilla järjestetään säännöllisesti opetuksen iltapäiviä, joissa pyritään
levittämään hyviä käytänteitä.
Kansainvälinen henkilöstö ja opiskelijat tarpeen ottaa paremmin huomioon

Kansainvälinen opetus- ja tutkimushenkilöstö kaipasi arjen työtä tukevan englanninkielisen informaation laajempaa saatavuutta. Vaikka haastateltavien mukaan tilanne on
muuttumassa parempaan suuntaan, auditointiryhmä suosittelee, että kansainvälisen
henkilöstön tiedontarpeet otetaan entistä paremmin huomioon. Lisäksi kansainvälinen
henkilöstö on resurssi, jota yliopisto voisi hyödyntää laajemmin kansainvälistymistä
edistävissä toimissaan.
Kansainvälisten opiskelijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että englanninkielisten kurssien tarjonta vaihtelee yksiköittäin, ja osa kansainvälisistä vaihto-opiskelijoista antoi
kriittistä palautetta tarjonnan vähyydestä. Jotkut kokivat kirjatentein suoritettavat
opintojaksot turhauttaviksi. Toisaalta annettiin palautetta, että osa opettajista on aina
tarvittaessa valmiita vaihtamaan koko kurssin kielen englanniksi. Opiskelijat olivat
pääsääntöisesti tyytyväisiä sekä opiskelija- että opettajatutoreihin.
Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa

Yliopisto on kehittänyt tohtorikoulutusjärjestelmäänsä ja sen laadunhallintaa organisoimalla tohtorikoulutuksen yliopistotasoiseen tutkijakouluun. Järjestelmän kehitystyö aloitettiin vuonna 2011. Yliopisto kohdentaa vuosittain tohtorikoulutukseen
noin 6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahoitusta tulee projektien, henkilökohtaisten
apurahojen, laitosten käyttämän budjettirahoituksen ja muiden lähteiden kautta.
Tutkijakoulua johtaa vararehtori. Sillä on johtoryhmä, joka kehittää, ohjaa ja arvioi
tohtorikoulutusta sekä raportoi tohtorikoulutuksen tilasta vuosittain rehtorille ja
tiedeneuvostolle. Kussakin tiedekunnassa on oma tohtorikoulu. Tiedekuntien tohtorikouluja johtaa dekaani tai varadekaani, ja niiden toimintaa ohjaa ja valvoo tiedekuntaneuvosto. Tohtorikoulut vastaavat tutkijakoulun yleisten toimintaperiaatteiden
jalkauttamisesta tiedekuntien tohtoriohjelmien toimintaan.
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Tutkijakoululle on laadittu toimintaperiaatteet ja toimintaa ohjaava organisaatio. Lisäksi
tohtorikoulutettaville, ohjaajille ja seurantaryhmille on tehty kattavaa ohjeistusta. Tohtorikoulutettavien edistymistä opinnoissa seurataan muun muassa seurantaryhmillä
ja etenemiskyselyllä, johon tohtorikoulutettava vastaa lukuvuosi-ilmoittautumisen
yhteydessä. Tohtorikoulutuksen rakenteen hiljattain tapahtuneen uudistamisen jälkeen on ymmärrettävää, että kaikin osin sen laadunhallinnan prosessit eivät ole vielä
vakiintuneita. Vaikka haastatteluissa välittyi kuva tutkijakoulun ja tohtorikoulujen
välisen dialogin toimivuudesta, laadunhallintajärjestelmä ei kuitenkaan vielä ulotu
kokonaisvaltaisesti hallituksen ja johdon linjauksista yksikkötasolle.
Haastatteluissa nostettiin esiin muun muassa koulutuksen itsearvioinneissa ilmennyt
tohtorikoulutettavien seurantaryhmien toimintamallin kehittämistarve. Seurantaryhmien rooli ja käytännöt vaihtelevat yliopistossa. Tutkijakoulun johtoryhmä
onkin antanut loppuvuodesta 2014 tarkentavan suosituksen tohtorikoulutettavien
etenemisen seurannasta seurantaryhmissä. Ohjeistukseen on muun muassa laadittu
esimerkkiteemoja keskusteltaviksi seurantaryhmien tapaamisissa sekä esimerkkikysymyksiä, joiden pohjalta tohtorikoulutettava voi laatia seurantaryhmälle raportin
etenemisestään. Auditointiryhmä pitää tärkeänä, että seurantaryhmät toimisivat
yhtenäisin periaattein koko yliopistossa.
Yliopisto tarjoaa tohtorikoulutettaville yleisten valmiustaitojen opintoja, jotka ovat
kaikille avoimia kursseja, koulutuksia ja tukipalveluja. Valmiustaitojen opinnot voidaan
sisällyttää jatkotutkintoon siltä osin kuin ne on sisällytetty tiedekunnan hyväksymään
jatko-opintosuunnitelmaan. Valmiustaitojen opintoja tarjoavat useat eri toimijat, ja
tutkijakoulu koordinoi niiden järjestämistä. Opintotarjonnan pirstoutuneisuus aiheuttaa sen laadunhallinnalle haasteita, joihin yliopiston tulisi kiinnittää huomiota
opintotarjonnan kokonaisuutta kehittäessään.
Yliopiston tohtorikoulutus arvioidaan uuden strategian toimenpideohjelman mukaisesti vuosina 2015–2016. Arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeää saada lisätietoa,
miten tutkijakoulun tekemät linjaukset vaikuttavat tohtorikoulujen toimintaan ja
tohtorikoulutettavan saaman koulutuksen ja ohjauksen laatuun.
Keskeisten tukipalvelujen kokonaisuus toimiva

Tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeistä tuki- ja palvelutoimintaa voidaan pitää
onnistuneena. Erityisen positiivista palautetta haastatteluissa annettiin kansainvälisille
palveluille ja työelämäpalveluille. Palaute kansainvälisistä palveluista oli positiivista sekä
vaihtoon lähteneiltä että vaihdosta palaavilta opiskelijoilta. Opiskelijat nostivat esiin työelämäpalvelujen tärkeän merkityksen työuran hahmottamisen ja uravalintojen kannalta.
Erilaisen palautteen keräämisen lisäksi tuki- ja palvelutoiminnot ovat toteuttaneet
itsearviointeja. Muun muassa kirjasto on toteuttanut itsearvioinnin toiminnastaan
vuosina 2010 ja 2013 ja kielikeskus koko toiminnastaan vuonna 2011 ja koulutuksestaan vuonna 2013.
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Yliopisto on koonnut ansiokkaasti Student Life -toimintamallin alle moninaisen tukipalveluiden kokonaisuuden, jonka avulla halutaan luoda optimaaliset edellytykset
oppimiselle ja tukea opiskelijoiden monipuolista kehittymistä, aktiivista toimijuutta
sekä oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämistä. Student Life -mallia käsitellään
tarkemmin luvussa 7.

6.2 Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt
6.2.1 Kielten laitoksen peruskoulutus
Kielten laitoksen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat ovat systemaattisia ja vakiintuneita ja tukevat erinomaisella tavalla laitoksen toimintaa ja sen kehittämistä. Henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluista välittyi
kehittämismyönteinen työ- ja opiskeluilmapiiri. Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat
sitoutuneita ja erittäin aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Myös ulkoisten
sidosryhmien osallistuminen on mahdollistettu mielekkäällä tavalla.
Koulutuksen laadun parantamiseksi on käynnissä erilaisia hankkeita, ja laadunhallintajärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja systemaattisesti koulutuksen
kehittämisessä. Laatutyön vaikuttavuudesta on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
Kielten laitoksen peruskoulutuksen laadunhallinta on edistyneessä vaiheessa.
Kielten laitoksessa voi opiskella pääaineena englannin kieltä, romaanista filologiaa
(ranskaa), ruotsin kieltä, saksan kieltä ja kulttuuria, suomen kieltä, suomalaista viittomakieltä ja venäjän kieltä ja kulttuuria. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat kielen
oppimisen ja opettamisen asiantuntijuus ja monialainen kieliasiantuntijuus. Laitoksessa
tehtävä tutkimus tarkastelee kieltä eri ympäristöissä, kielten roolia ihmisyhteisöjen
toiminnassa sekä niiden asemaa ihmisen kasvussa ja kehityksessä. Tutkimuksen
painoalat ovat (1) kielen oppimisen polut, käytänteet ja ympäristöt ja (2) diskurssi,
vuorovaikutus, sosiaalinen ja kulttuurinen toiminta. Vuonna 2013 perustutkintoopiskelijoiden määrä laitoksessa oli noin 1200.
Koulutuksen suunnittelu edistynyttä ja osallistavaa

Kielten laitoksen peruskoulutuksen opetussuunnitelmat perustuvat selkeästi määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuu koko laitosyhteisö,
myös opiskelijat. Laitoksen koulutusprofiili perustuu kahteen tutkimuksen painoalaan,
ja tutkimustoiminta kytkeytyy koulutukseen hyvin. Painoalojen tutkimuksella on vahva
yhteiskunnallinen kytkentä, mikä omalta osaltaan tukee tutkintojen työelämärelevanssia. Työelämärelevanssia varmistetaan lisäksi eri sidosryhmien kanssa tehtävällä
yhteistyöllä ja heiltä kerätyn monipuolisen palautteen avulla. Opetussuunnitelman
kehittämisessä hyödynnetään henkilöstön laajaa ja tiivistä yhteistyötä työelämän
edustajien kanssa. Esimerkiksi kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon työelämäyhteys on varmistettu aktiivisen sidosryhmäyhteistyön avulla.
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Kielten maistereiden työllistymistä seurataan, ja työllistymisestä kerättyä tietoa
hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa. Koulutuksen vahva työelämäorientaatio
onkin yksi laitoksen monista vahvuuksista: se on integroitu koulutuksen rakenteisiin
ja koostuu asiantuntija-osaamisesta, yleisistä työelämätaidoista ja työllistymisosaamisesta. Opiskelijat antoivat haastattelussa myönteistä palautetta muun muassa
alumnitarinoista, alumnitapaamisista ja työelämäiltapäivistä. Tutkinto-opiskelijat
osallistuvat myös itse erittäin aktiivisesti ja mielekkäällä tavalla opetussuunnitelmatyöhön, ja esimerkiksi ainejärjestöillä on aktiivinen ja näkyvä rooli kehittämistyössä.
Laitoksella on myös onnistuttu erinomaisella tavalla oppiaineiden välisen pedagogisen
yhteistyön kehittämisessä.
Opetuksen kehittämisryhmä tukee eri tavoin koulutuksen kehittämistä. Laitoksella
toimii muitakin koulutuksen kehittämisen työryhmiä. Tällä varmistetaan pitkäjänteinen kehittämistyö, mutta lukuisat työryhmäjäsenyydet voivat samalla kuormittaa
henkilöstöä. Laatutyön kuormittavuutta on pyritty kuitenkin keventämään eri tavoin
ja myös kytkemällä työ osaksi johtamisen prosesseja: laitoksen laadunhallintatyötä
johtavat laitoksen johtaja ja varajohtajat kukin omalla vastuualueellaan. Näin varmistetaan laitosjohdon sitoutuminen laatutyöhön, mikä heijastuu monin eri tavoin
laitoksen toimintaan.
Oppimista tuetaan kokonaisvaltaisesti ja monipuolisin
opetus- ja arviointimenetelmin

Monipuoliset opetusmenetelmät tukevat erinomaisella tavalla oppimista, ja opetukselle on tyypillistä vuorovaikutteisuus. Opiskelijoiden haastattelussa kävi ilmi, että he
ovat tyytyväisiä monipuolisten opetusmenetelmien käyttöön laitoksella. Opiskelijat
korostivat myös sitä, että opintoihin tuovat joustavuutta vaihtoehtoiset suoritustavat, itseopiskelumahdollisuudet ja valinnaisuus. Myös tutkimuksen ja opetuksen
saumatonta yhteyttä painotettiin. Opiskelijat oppivat projektinhallintataitoja muun
muassa osallistumalla tutkimusprojektikursseille ja kansainvälisten konferenssien
järjestämiseen. Laitos on pilotoinut ePortfoliota, jolla tuetaan muun muassa opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia.
Laitoksella varmistetaan opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen laatua panostamalla henkilöstön pedagogiseen osaamiseen ja hyödyntämällä palautetietoa koulutuksen kehittämisessä. Myös itsearvioinnit nähdään tärkeänä laadun kehittämisen
välineenä. Keväällä 2013 toteutetun itsearvioinnin pohjalta lukuvuosi 2013–2014
julistettiin laitoksen opetuksen laadun teemavuodeksi ja opiskelijapalautteiden hyödyntämistä opetuksen kehittämisessä tehostettiin. Itsearvioinnit ovat myös lisänneet
hyvien käytäntöjen levittämistä.
Oppimista arvioidaan opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden kautta.
Opiskelijat saavat opintojakson alussa vielä yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa
opintojakson suoritustavoista ja aikatauluista. Opintojakson päätyttyä opiskelijoilta
kerätään palautetta, ja haastattelut vahvistivat, että palautetta myös hyödynnetään
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opintojaksojen toteutusten kehittämisessä. Opettajat kuitenkin toivoivat palautetiedon
keräämiseen ja hyödyntämiseen entistä systemaattisempaa otetta niin laitos- kuin
yliopistotasollakin.
Opintojen etenemisen tukemiseksi hyviä käytäntöjä

Kielten laitoksella on useita opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia tukevia käytäntöjä,
kuten ope-tuutorointi, hyvis-toiminta (ks. luku 7), ePortfolio, akateemiset tekstitaidot
ja graduspurtti. Oppimisen tueksi on kehitetty myös hyvin toimiva opiskelijoiden
ohjausjärjestelmä. Opintojen alkuvaiheessa pidetään säännönmukaisia henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja, mutta opintojen edetessä ne muuttuvat tarvelähtöisiksi.
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessi vaikuttaa toimivan laitoksella hyvin, ja muutenkin haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, että laitoksella
seurataan opiskelijoiden opintojen etenemistä. Jos opiskelija kohtaa opintojensa
aikana ongelmia, hän saa niihin asiantuntevaa apua ja ohjausta. Erityisesti laitoksen
amanuensseilla näyttää olevan keskeinen rooli ohjauksessa, ja he saivatkin opiskelijoiden haastattelussa tunnustusta sekä osaamisestaan että sitoutumisestaan työhönsä.
Kielten laitoksella on onnistuttu rakentamaan toimiva opiskelijavaihtoprosessi, johon
sekä opettajat että opiskelijat olivat tyytyväisiä haastatteluissa. Vaihtokohteet ovat
monipuolisia, ja ohjaus toimii asianmukaisella tavalla prosessin alusta loppuun saakka.
Myös vaihdossa suoritettujen opintopisteiden hyväksilukeminen osaksi tutkintoa
toimii hyvin. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus nousi auditointihaastatteluissa koko
yliopiston yhteiseksi kehittämiskohteeksi, ja yliopistossa voitaisiinkin hyödyntää
kielten laitoksen hyvää käytäntöä opiskelijavaihtoprosessin kehittämisessä.
Henkilöstön osaamiseen panostetaan – laitoksessa pitkälle kehittynyt laatukulttuuri

Henkilöstön osaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota jo rekrytointivaiheessa.
Valittavilta henkilöiltä edellytetään tutkimuskokemusta laitoksen painoaloilta. Mikäli
henkilön tehtävät ovat opetuspainotteisia, pedagogiseen pätevyyteen ja koulutukseen
kiinnitetään erityistä huomiota. Osaamisen kehittymistä seurataan kehityskeskusteluilla ja tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen kouluttautumissuunnitelma. Myös
kielikampusyhteistyön katsottiin edistäneen pedagogista kehittämistä.
Laitoksen opetuksella on itsearviointiraportin mukaan yhteisesti jaettu arvoperusta ja
pedagoginen lähtökohta, mutta ne sallivat opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen
ja arviointimenetelmien kirjon. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että pedagogista
kehittämistä ei suoranaisesti ohjaa mikään yhtenäinen linjaus, vaikka sille onkin
asetettu erilaisia tavoitteita yliopistotasolla. Laitoksen pedagogista kehittämistä ohjaavista periaatteista olisi hyvä sopia yhteisesti, jotta esimerkiksi opettajien osaamisen
kehittämiselle voitaisiin asettaa myös laitostason linjauksia. Yhtenä esimerkkinä
laitostason tarpeesta nostettiin esiin verkko-opetuksen ja siihen liittyvän osaamisen
kehittäminen yhteistyössä.
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Henkilöstö antoi haastattelussa jonkin verran palautetta myös työtehtävien tasapuolisesta jakaantumisesta työsuunnitelmissa. Henkilöstö kokee, etteivät esimerkiksi
erikoistuminen tai erityisosaaminen näy riittävässä määrin työsuunnitelmissa. Kokonaisuudessaan laitoksen koulutusstrategian toteutumisesta saatiin kuitenkin vahvaa
näyttöä: laitoksella huolehditaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä että
hyvinvoinnista. Haastatteluista välittyi erittäin kehittämismyönteinen ilmapiiri. Sekä
opettajat että opiskelijat vaikuttivat olevan varsin tyytyväisiä laitoksen toimintaan.
Avoin keskustelu laitoksen toiminnassa ilmenneistä kehittämistarpeista on myös
osoitus pitkälle kehittyneestä laatukulttuurista.

6.2.2 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus
Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksen laadunhallinnan perusmenettelyt on
dokumentoitu, ja ne edistävät jossakin määrin koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen
laadukkuutta. Eri henkilöstöryhmät, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät ovat mukana
toiminnan kehittämisessä.
Laatutyön vaikuttavuudesta on jossakin määrin näyttöä. Tiedekunnan tohtorikoulun
laadunhallinta osana yliopiston tutkijakoulun kokonaisuutta on edelleen kesken.
Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksen laadunhallinta on alkavassa vaiheessa.
Kuten luvussa 6.1 todettiin, tohtorikoulutus toteutetaan Jyväskylän yliopistossa
verrattain uudessa yliopiston tutkijakoulun ja tiedekuntien tohtorikoulut sisältävässä rakenteessa. Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulu on siten osa yliopiston
tutkijakoulua. Sitä ei ole kuitenkaan jaettu erillisiin tohtoriohjelmiin. Tiedekunnan
tohtorikoulu hyväksyy hakijan opiskelijaksi, järjestää koulutuksen ja myöntää tutkinnot
yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden
mukaisesti.
Kasvatustieteellistä tohtorikoulutusta antavat kasvatustieteiden tiedekunta ja sen laitokset (kasvatustieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos), Koulutuksen tutkimuslaitos
sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus on
240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen
osuus 60 opintopistettä. Tutkinto on mitoitettu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen
neljässä vuodessa. Vuonna 2013 kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutettavien
kokonaismäärä oli noin 180.
Kehryllä keskeinen rooli tiedekunnan tohtorikoulutuksen laadunhallinnassa

Tohtorikoulutuksen koordinoinnista vastaa kasvatustieteiden tiedekunnassa Tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen kehittämisryhmä (Kehry), jonka jäsenet edustavat
tiedekunnan kumpaakin laitosta sekä Koulutuksen tutkimuslaitosta. Kehryllä on vakiintunut rooli tohtorikoulutuksen laadun varmistajana koulutusprosessin eri vaiheissa.
Tohtorikoulutusta koskevia tehtäviä ovat tohtorikoulutuksen opetussuunnitelman
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laadintaprosessi, väitöskirjan arviointiprosessi, tohtorikoulutettavien rekrytointi- ja
valintaprosessi, tohtorikoulupaikkojen haku- ja valintaprosessi, väittelyprosessia
koskevat valmistelutehtävät sekä tohtorikoulutuksen monitorointi ja tiedottaminen.
Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavat toimijat ovat motivoituneita kehittämään tohtorikoulutusta ja ovat tunnistaneet keskeiset koulutuksen kehittämiskohteet. Muun muassa opintoaikojen lyhentämiseen on kiinnitetty huomiota ja siihen
tähtääviä toimenpiteitä on myös tehty. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen määrän vähentäminen, opiskelijoiden etenemiskysely
ja ns. ilmoittautumiskysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa tohtorikoulutettavien
kurssitarpeita.
Yliopistotasoiset strategiset tavoitteet eivät vielä välity tiedekuntien tohtorikouluihin
parhaalla mahdollisella tavalla. Yliopiston tutkijakoulun ja tiedekunnan tohtorikoulun
välinen dialogi koetaan hyödylliseksi, mutta selkeää kokonaisvaltaista tohtorikoulutuksen laadunhallintaprosessia alkaen yliopiston strategiatasolta ja ulottuen tiedekunnan tohtorikoulun toimintaan ei ole vielä tunnistettavissa huolimatta ohjeiden
ja hyvien käytäntöjen viimeaikaisesta kehitystyöstä. Vaikka yliopiston tutkijakoulu
on systematisoinut seurantaindikaattoritiedon keräämistä tiedekunnassa, se on samalla tuonut uusia indikaattoreita, joiden hyödyntäminen ei ole vielä kaikilta osin
suunnitelmallista.
Tohtorikoulutettavien valinnassa merkittävänä kriteerinä on tohtorikoulutettavan
tutkimustyön kohdentuminen tiedekunnan tutkimusstrategiassa määritellyille vahvuusalueille. Näin pyritään varmistamaan toisaalta asiantunteva ohjaus tohtorikoulutettavalle ja toisaalta tiedekunnan tutkimustoiminnan vahvistaminen väitöstutkimuksen
kautta. Vahvuusalueiden mukainen tohtorikoulutus on lisääntynyt tiedekunnassa, ja
erityisesti päätoimisia tohtorikoulutettavia on integroitu entistä paremmin tutkimusryhmiin. Tämä on myös parantanut tutkinnon kansainvälistymistä, minkä tukemiseksi
tiedeneuvosto on tarjonnut liikkuvuusrahoitusta ulkomaisiin tutkimusvierailuihin.
Tohtorikoulutettavat antoivat haastattelussa myönteistä palautetta englanninkielisen
koulutustarjonnan laajenemisesta ja kansainvälisten tohtorikoulutettavien aiempaa
paremmasta integroimisesta yliopistoyhteisöön.
Opiskelijoiden tukeen ja erilaisiin koulutuspolkuihin
tarpeen kiinnittää enemmän huomiota

Tiedekunnassa on suuri määrä sivutoimisesti väitöskirjaansa tekeviä tohtorikoulutettavia. Vuonna 2013 tiedekunnan tohtorikoulutettavista yli puolet (105/176)
opiskeli sivutoimisesti muun työn ohessa. Sivutoimisten opiskelijoiden määrälle tai
koulutussisällöille ei ole asetettu yliopistossa tai tiedekunnassa omaa tavoitetasoa,
eikä sivutoimisesti opiskelevien koulutukselle ole asetettu strategisia tavoitteita.
Auditointiryhmän näkemyksen mukaan sivutoimiset tohtorikoulutettavat tulisi
integroida paremmin tiedekunnan tohtorikouluun ja akateemiseen yhteisöön. Näin
varmistettaisiin myös tiedekunnan ohjausresurssien saatavuus. Tohtorikoulutettavien
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haastattelussa kävi ilmi, että osa sivutoimisesti opiskelevista koki olevansa ulkona
suunnitelmallisesti rakennetusta koulutuspolusta ja toivoi, että heidän tilanteensa
otettaisiin kokonaisvaltaisemmin huomioon.
Tiedekunnan opintovaatimukset ja tohtorintutkinnolle määritellyt osaamistavoitteet
toimivat pohjana tohtorikoulutettavan henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa.
HOPS laaditaan ensimmäisen kerran jatko-opinto-oikeutta haettaessa yhteistyössä
ohjaajien kanssa. Tohtorikoulutettava ja ohjaajat sopivat väitöskirjatyön tavoitteista,
aikatauluista, ohjauksen käytännöistä ja suoritettavista opinnoista sekä muista työn
etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Opintosuunnitelmaan kirjataan myös
ohjaussuhteet ja seurantaryhmän kokoonpano. Uutena käytäntönä tiedekunnassa on,
että jatko-opinto-oikeuden hakemisen yhteydessä tehtävää suunnitelmaa on aikaa
tarkentaa puoli vuotta, minkä jälkeen tehdään lopullinen suunnitelma.
Opetushenkilöstön haastattelussa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma nähtiin dynaamisena ja päivittyvänä dokumenttina, jonka avulla tohtorikoulutettava voi
myös seurata koulutuksensa edistymistä. Tohtorikoulutettavat sen sijaan viestivät
suunnitelman olevan enemmänkin kertaluonteisesti täytettävä asiakirja. Osalle sivutoimisesti opiskelevista oli ollut aluksi haastavaa hahmottaa oman tutkimustyönsä,
siihen liittyvän ohjauksen ja koulutussisältöjen kokonaisuus. Tutkimusryhmissä
työskentelevät tohtorikoulutettavat olivat tyytyväisiä ohjaukseensa ja pystyivät
hahmottamaan tutkintonsa etenemisen hyvin. Tohtorikoulutettavien haastattelussa
tuotiin esiin myös tutkintovaatimuksiin tehtyjen muutosten aiheuttamat haasteet.
Tiedekunnassa ei järjestetä yksinomaan tohtorikoulutettaville tarkoitettuja kursseja,
sillä niiden järjestämistä ei ole koettu kustannustehokkaaksi johtuen tohtorikoulutettavien hyvin erilaisista yksilöllisistä tarpeista ja opintopoluista. Tiedekunnan tohtorikoulutettavat poimivat opintoja muun muassa Ihmistieteiden metodikeskukselta
(IHME) ja yliopiston osaamiskeskittymältä Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt
(LaNKa). Haastattelujen perusteella opintoja voi suorittaa joustavasti myös muualla.
Opintotarjotin on kuitenkin tunnistettu tiedekunnan tohtorikoulussa yhdeksi kehittämiskohteeksi. Opintotarjonnan laadunhallinnan kokonaisuus on nykymallissa
usean eri toimijan käsissä, minkä vuoksi sen kokonaisuus olisi hyvä selkiyttää.
Seurantaryhmien toiminta kaikkia osapuolia hyödyttäväksi

Jokaisella tiedekunnan tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa,
joskaan tämä tavoite ei ole aina toteutunut. Ohjaajan ja opiskelijan tehtävät on kuvattu tiedekunnan tohtorikoulun verkkosivuilla. Verkkosivuilla on saatavilla tietoa
opiskeluprosessista sekä suomeksi että englanniksi. Yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaiselle tohtorikoulutettavalle muodostetaan ohjauksen
tueksi seurantaryhmä, joka koostuu väitöskirjan ohjaajista ja yhdestä ohjausryhmän
ulkopuolisesta professorista tai dosentista. Seurantaryhmä hyväksytään samalla kun
opiskelija saa jatko-opinto-oikeuden. Seurantaryhmät on otettu käyttöön vuodesta
2013 lähtien, joten ne ovat verrattain uusi käytäntö.
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Seurantaryhmän tehtävänä on jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen sekä
tohtorikoulutettavan urasuunnittelun tukeminen. Päätoiminen opiskelija ja seurantaryhmä tapaavat vuosittain, jolloin on mahdollista tarkentaa opinto- ja tutkimussuunnitelmaa. Sivutoimisen opiskelijan ja seurantaryhmän kokoontumisia järjestetään
riippuen väitöskirjan etenemisestä. Seurantaryhmän toimintaa on kehitetty vuoden
2015 alusta siten, että opiskelija kirjoittaa tapaamisesta raportin. Tarkoituksena on
dokumentoida tapaaminen siten, että dokumenttiin on mahdollista palata ryhmän
seuraavaan kokoontumiseen valmistauduttaessa.
Vaikka seurantaryhmien käyttö on verrattain uutta yliopistossa, haastatellut tohtorikoulutettavat antoivat myönteistä palautetta niiden olemassaolosta. Opetus- ja
tutkimushenkilökunnan haastatteluissa kävi ilmi, että seurantaryhmien roolista ja
hyödyllisyydestä on käyty keskustelua erityisesti pääohjaajatapaamisissa. Auditointiryhmä kannustaa yliopistoa ja tiedekuntaa jatkamaan työtään seurantaryhmien
roolin selkiyttämiseksi ja niiden toiminnan yhtenäistämiseksi. Tohtorikoulut voisivat
käyttää yhtenäistä opintojen etenemisen seuraamiseen kehitettyä lyhyttä lomaketta.
Seurantaryhmälle raportoimisen tarkoituksena tulisi olla tohtorikoulutettavan vastuun selkiyttäminen opintojensa edistämisessä tavoiteajassa, tukea ohjaajien työtä
auttamalla tohtorikoulutettavaa hahmottamaan tutkintonsa etenemisen tila ja tukea
molempia osapuolia, jos väitöskirjatyö ei jonkun ongelman tai ristiriidan vuoksi etene
suunnitellulla tavalla.
Oppimisen arvioinnissa vakiintuneet menettelyt

Oppimisen arvioinnin laadunhallinnan menettelytavat noudattavat yliopistoissa
vakiintuneita menettelyjä. Väitöskirjan arviointiprosessi on kuvattu selkeästi ja on
kaikkien saatavilla tohtorikoulun verkkosivuilla. Ennen väitöskirjan esitarkastukseen
lähettämistä käsikirjoituksen tarkastaa Kehry. Tässä vaiheessa varmistetaan, että
käsikirjoitus vastaa tiedekunnan väitöskirjalle kirjaamia muodollisia vaatimuksia.
Käsikirjoituksen lähettämisestä esitarkastukseen ja esitarkastajien määräämisestä
päättää tiedekuntaneuvosto. Esitarkastajien lausuntojen jälkeen tiedekuntaneuvosto
päättää väittelyluvasta.
Väitöskirjan arvioinnin yhdenmukaisuuden edistämiseksi vastaväittäjän ja tiedekuntaneuvoston tukena toimii arviointiryhmä, joka kuunneltuaan väitöksen kokoontuu
ja tekee esityksen arvosanasta tiedekuntaneuvostolle. Arviointiryhmään kuuluvat
vastaväittäjä(t), väittelijän tutkimusalueen tai käytetyn menetelmän hyvin tunteva
professori tiedekunnasta tai Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä työn pääohjaaja.
Tiedekuntaneuvosto nimittää arviointiryhmän samalla kun väittelijälle myönnetään
väittelylupa. Tiedekunnassa on tiedekuntaneuvoston hyväksymä arviointiohjeistus
esitarkastajille, vastaväittäjälle ja arviointiryhmän jäsenille.
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Tohtorikoulutettavat mukana koulutuksen kehittämisessä

Yliopistossa on lisätty tohtorikoulutettavien mahdollisuuksia osallistua koulutuksen kehittämiseen. Haastatellut tohtorikoulutettavat kokivat Korppi-järjestelmän
kautta vuosittain annettavan palautteen vaikuttavan heidän kannaltaan tärkeisiin
asioihin. Oppimisympäristö kuvattiin pääosin positiiviseksi ja kannustavaksi. Lisäksi
tohtorikoulutettavat kertoivat saavansa tukea kasvuun tiedeyhteisön jäseneksi muun
muassa oman opetustyönsä kautta. Opiskelijoiden haastattelussa tuotiin esiin, että
alumneja voitaisiin hyödyntää erityisesti sivutoimisesti väitöskirjaa tekevien perehdyttämisessä opintoihin.
Auditointiryhmä pitää hyvänä käytänteenä opettajankoulutuslaitoksen neljästi
vuodessa järjestämiä tilaisuuksia, joissa opiskelijat, opettajat ja tutkimusjohtaja tapaavat. Tohtorikoulutettavien haastattelussa ilmeni, että tilaisuudet toimivat hyvänä
palautekanavana ja että laitos kehittää koulutustaan kerätyn palautteen perusteella.

6.2.3 Ekologian ja evoluutiobiologian osaston
perustutkintoon johtava kokonaisuus
Ekologian ja evoluutiobiologian peruskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät
laadunhallinnan menettelytavat ovat systemaattisia ja vakiintuneita ja tukevat erinomaisella tavalla koulutuksen kehittämistä. Henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluista
välittyi erittäin kehittämismyönteinen työ- ja opiskeluilmapiiri. Eri henkilöstöryhmät ja
opiskelijat ovat sitoutuneita yhteistyöhön ja ovat myös erittäin aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Myös ulkoisten sidosryhmien osallistuminen toteutuu erilaisten
yhteistyöhankkeiden kautta.
Koulutuksen laadun parantamiseksi on käynnissä useita hankkeita, ja laadunhallintajärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja systemaattisesti koulutuksen
kehittämisessä. Laatutyön vaikuttavuudesta on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
Ekologian ja evoluutiobiologian peruskoulutuksen laadunhallinta on edistyneessä
vaiheessa.
Ekologian ja evoluutiobiologian peruskoulutuskokonaisuudet kuuluvat yhtenä
viidestä oppiaineesta yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen koulutustarjontaan. Laitos kuuluu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Ekologian
ja evoluutiobiologian osastolla tehtävä tutkimus nivoutuu yliopiston painoaloista
luonnon perusilmiöihin. Osastolla voi suorittaa perustutkintoina luonnontieteiden
kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon. Pääaineena on tällöin ekologia ja evoluutiobiologia. Vuonna 2013 osaston perustutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärä
oli noin 110.
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Koulutuksen suunnittelu systemaattista ja vakiintunutta

Ekologian ja evoluutiobiologian peruskoulutukselle on asetettu selkeät osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmassa on kuvattu myös opetusmenetelmät ja oppimisen
arviointi. Opetussuunnitelmien valmistelusta vastaavat pääaineiden vastuuprofessorit, mutta työhön osallistuu laajasti sekä henkilöstön että opiskelijoiden edustajia.
Laitoksella hyödynnetään esimerkiksi laatuhemmoja koulutuksen kehittämisessä.
Laatuhemmot ovat opiskelijoita, jotka ovat opetustyöryhmän aktiivisia jäseniä. He
laativat kurssipalautteista yhteenvetoja työryhmälle ja toimivat yhteyshenkilöinä
opiskelijoiden ja opettajien välillä. Auditointiaineiston ja haastattelujen perusteella
sekä henkilöstön että opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen suunnitteluun ja
kehittämiseen on hoidettu osallistavalla ja mielekkäällä tavalla.
Koulutuksen suunnittelu perustuu ajantasaiseen tutkimukseen. Pääosa ekologian ja
evoluutiobiologian sekä luonnontieteiden kandidaatin- ja maisterintutkinnon tutkielmista tehdään kansainvälissä tutkimushankkeissa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kytkeytymistä tuetaan myös ”EKOA909 Työskentely tutkimusryhmässä”
-opintojaksolla ja ”Tiedepäivä/Science Day” -tapahtumalla, joiden avulla opiskelijat
pääsevät perehtymään käytännönläheisesti tutkimuksen tekemiseen.
Koulutuksen onnistumisen arvioinnissa tarkastellaan muun muassa tutkintojen määrää, valmistuneiden työllistymistä, kansainvälisyyttä, opiskelija- ja opettajapalautetta
sekä sijoittumista tutkimuksen huippuyksikköarvioinneissa. Haastattelujen ja muun
auditointiryhmän käytössä olleen aineiston perusteella edellä mainitut tekijät myös
vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen ja laadunhallintajärjestelmän tuottamaa tietoa
hyödynnetään systemaattisesti kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Osastolla on ollut
vuodesta 2000 kolme Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä.
Huippuyksikkö näkyy muun muassa kansainvälisinä tutkija- ja opiskelijavierailuina
sekä jatko-opiskelijoille järjestettyinä kursseina ja työpajoina, joiden luento-osuudet
ovat olleet avoimia myös perustutkinto-opiskelijoille.
Laitoksella seurataan yliopiston työelämäpalveluiden Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tilastotiedoista tuottamaa tietoa laitokselta valmistuneiden työllistymisestä.
Esimerkiksi vuosien 2007–2011 aikana valmistuneista 85 % on ollut työelämässä.
Työllistymisen osalta tilannetta olisi kuitenkin hyvä tarkastella yhteistyössä eri
sidosryhmien ja jo työelämään sijoittuneiden alumnien kanssa sekä koulutuksen
sisällöllisen kehittämisen että valmistuneiden laadullisen sijoittumisen näkökulmasta.
Palautekyselyissä valmistuneet ovat antaneet muun muassa palautetta siitä, että koulutus keskittyy liikaa tutkimukseen ja tähtää jatkokoulutukseen. Laitos on hyödyntänyt
palautetta opetussuunnitelmien kehittämisessä ja panostanut viime vuosina ansiokkaasti tutkintojen työelämärelevanssin kehittämiseen. Tämä heijastuu esimerkiksi
opinto-ohjaukseen: opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja
HOPS-keskustelussa käydään läpi työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä muun muassa
sivuaine- ja kurssivalintojen näkökulmasta.

43

Laitos tekee myös erittäin tiivistä yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa, ja sidosryhmien aktiivinen rooli koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä tulee hyvin
esille muun muassa työharjoittelun ja alumniyhteistyön kautta. Alan työllisyystilanne
vaatinee kuitenkin myös muita yhteistyömuotoja ja entistä laajempaa vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa koulutuksen tavoitteista.
Laitoksen tavoitteena on saada jopa 50 % opiskelijoista kansainväliseen vaihtoon,
mutta nyt tilanne on lähempänä 20–30 %. Tavoite on laitoksen itsensä asettama, ja
se on korkeampi kuin yliopiston kokonaistavoite. Tavoitetta voidaan pitää kunnianhimoisena mutta perusteltuna, sillä kansainvälistymistä pidetään laitoksella yhtenä
tärkeänä osana tutkintojen työelämärelevanssia. Kansainvälisyyden edistämiseksi
on tehty erilaisia toimenpiteitä, mutta opiskelijaliikkuvuuden kehittämisen osalta
laitos voisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi kielten laitoksen kanssa ja soveltaa siellä
kehitettyjä hyviä käytäntöjä omaan toimintaansa.
Monipuoliset opetus- ja arviointimenetelmät tukevat oppimista erinomaisella tavalla

Laitoksen visiona on kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen perustuva opetus.
Opiskelijat rekrytoidaan varhaisessa vaiheessa tutkimusryhmien toimintaan, mikä
vaikuttaa opiskelumotivaatioon ja varmistaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kytkeytymisen koulutukseen. Haastattelut vahvistivat, että opiskelijat pääsevät jo hyvin
aikaisessa vaiheessa mukaan tutkimusryhmiin. Opiskelijat antoivat tästä erittäin
myönteistä palautetta. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon tutkielmien tekeminen
osana käynnissä olevia kansainvälisiä tutkimushankkeita vahvistaa omalta osaltaan
tutkintojen työelämärelevanssia.
Laitoksen koulutusstrategiassa on asetettu erilaisia tavoitteita opetusmenetelmien ja
oppimisympäristöjen kehittämiselle. Erityisinä kehittämiskohteina mainitaan syventävien opintojen kehittäminen, opiskelijoiden tiedonhankinnan ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, opiskelumotivaation parantaminen, opettajien työn tukeminen ja
omaehtoinen kehittyminen sekä valmistuneiden työllistymisen tukeminen ja seuranta.
Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen uudistushankkeessa on kiinnitetty erityistä
huomiota opiskelijoita aktivoiviin opetustilanteisiin ja erilaisiin opiskelumenetelmiin.
Sekä opettajien että opiskelijoiden haastattelussa saatiin vahvistusta monipuolisten
opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Opetukseen liittyy
erilaisia maasto-, kenttä- ja laboratoriotyökursseja, joissa opiskellaan vuorovaikutteisesti pienryhmissä. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä joustaviin opintopolkuihin,
jotka mahdollistavat monipuoliset sivuaineopinnot. Sen sijaan jonkin verran kritiikkiä
annettiin opetusmateriaalien saatavuudesta. Luentomateriaaleja ei aina toimiteta
etukäteen tutustuttaviksi, ja myös kurssikirjojen saatavuudessa on ollut ongelmia.
Bio- ja ympäristöalan tieteellisen pätevyyden lisäksi valmistuvilta vaaditaan hyviä
sosiaalisia taitoja, esiintymistaitoa, kansainvälistä osaamista ja projektiosaamista.
Näiden työelämätaitojen opiskelu on kytketty tiiviisti osaksi opintoja. Tämän lisäksi
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opiskelijoilla on opintojen aikana monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin työelämäkontakteihin muun muassa työharjoittelun, työelämään tutustuminen -kurssien ja
alumnivierailujen kautta. Osa opetuksesta järjestetään yhteistyössä alan kansallisten toimijoiden, kuten ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Laitos panostaa
opiskelijoiden työharjoitteluun taloudellisesti merkittävällä tavalla. Näin noin viisi
opiskelijaa ekologian ja evoluutiobiologian osastolta pääsee vuosittain harjoittelemaan
oman alan työtehtäviin. Tästä pitkään jatkuneesta yhteistyöstä on syntynyt yliopiston
ja kumppaneiden välille kattava verkosto, johon kuuluu yliopistoja, tutkimusasemia,
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja ympäristöalan yrityksiä. Koulutuksen
toteutus tukee hyvin työllistymistä edistävien valmiuksien kehittymistä.
Opiskelijoiden oppimista arvioidaan osaamistavoitteiden kautta. Laitoksella käytetään
monipuolisia arviointimenetelmiä: perinteisillä tenteillä ja tehtävillä toteutettavan
arvioinnin lisäksi oppimisen arvioinnissa käytetään muun muassa vertaisarviointia
ja itsearviointia. Opintojakson päätyttyä opiskelijoilta kerätään palautetta, ja haastattelut vahvistivat, että palautetta myös hyödynnetään opintojaksojen toteutusten
kehittämisessä. Laatuhemmoilla on aktiivinen rooli palautteiden käsittelyssä.
Vahva yhteisöllisyys ja kehittynyt laatukulttuuri

Oppimisen tueksi on kehitetty hyvin toimiva opiskelijoiden ohjausjärjestelmä. Jokaisella opiskelijalla on opintojen alusta asti oma henkilökohtainen HOPS-ohjaaja,
jonka kanssa laaditaan ensin kandidaattivaiheen opiskelusuunnitelma. Kolmannen
vuoden keväällä laaditaan maisterivaiheen suunnitelma. Ohjauksen tukena toimivat
myös hyvikset: laitoksella on kolme pysyvässä työsuhteessa toimivaa henkilöä, joiden
tehtäviin hyvis-toiminta kuuluu. Vanhempien vuosikurssien opiskelijat eivät olleet
tästä toiminnasta kovin hyvin perillä, mutta uusille opiskelijoille konsepti oli tutumpi.
Laitoksen toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoon, kunnioitukseen ja vastuullisuuteen. Opettajien osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia tukee avoin ja
keskusteleva työilmapiiri. Myös tästä sekä opettajat että opiskelijat antoivat kiitosta
haastattelujen yhteydessä. Opettajia kannustetaan pedagogiseen kouluttautumiseen:
opetushenkilöstöstä 67 % on suorittanut yliopistopedagogiset tai laajemmat pedagogiset opinnot. Laitos järjestää vuosittain ”Opetuksen kehittämisen” iltapäivän,
johon kutsutaan opetus- ja tutkimushenkilöstö ja opiskelijoiden edustus. Tällainen
yhteisöllinen kehittäminen on omiaan vahvistamaan hyvinvointia ja työilmapiiriä.
Laitoksella on käynnissä useita koulutuksen laadun parantamiseen liittyviä hankkeita:
HOPS-ohjauksen kehittämisen jatkaminen ja seuranta, laitoksen yhteisen perusopintopaketin kehittäminen, kandidaattiprojekti ja opetusyhteistyön kehittäminen.
Auditointiryhmä sai sekä kirjallisen aineiston että haastattelujen perusteella hyvin
myönteisen kuvan laitoksen eri henkilöstöryhmien sitoutumisesta laatutyöhön.
Opiskelijoiden haastattelujen perusteella välittyi käsitys, että he ovat osa työyhteisöä
ja että heidän näkemyksensä otetaan huomioon laitoksen toiminnan kehittämisessä.
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Laitoksen toimintaa ohjaavat arvot heijastuivat auditointivierailun aikana toteutetuista haastatteluista ja vahvistivat laitoksen itsearviointiraportista välittynyttä kuvaa
edistyneestä laatukulttuurista.

6.3 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Toimivat laadunhallinnan menettelytavat edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
kehittämistä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet kytkeytyvät yliopiston kokonaisstrategiaan. Tutkimustoiminnan painoalat ovat määriteltyjä, yliopistossa
tunnistetaan korkean profiilin tutkimusalat ja niille kohdennetaan erityistä rahoitusta.
Innovaatiotoiminnan osalta laadunhallinta on ansiokasta.
Laadunhallintajärjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista tietoa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laadunhallintaan, ja tietoa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti toiminnan
kehittämisessä. Eri henkilöstöryhmät ja jossakin määrin ulkoiset sidosryhmät ovat mukana toiminnan kehittämisessä.
Toiminnan kannalta keskeisten tuki- ja palvelutoimintojen laadunhallinta toimii varsin
hyvin.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laadunhallinta on kehittyvässä vaiheessa.
Tutkimuksen laadunhallinnalla useita vahvuuksia

Jyväskylän yliopisto tukee strategiansa mukaan vaativien tieteellisten ongelmien
ratkaisemista ja tieteiden rajapinnoilla tehtävää tutkimusta sekä kantaa vastuuta
tutkimuksen vapaudesta ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen strategiset tavoitteet
koskevat yliopiston asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä tiedeyhteisössä, tutkimusedellytysten parantamista ja kansainvälistä vetovoimaa sekä strategisia kumppanuuksia. Toimenpiteinä tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa mainitaan muun
muassa ulkopuolisen arvioinnin pohjalta tunnistettuihin tutkimuksen kärkialoihin
pohjautuva vahvuusaluepolitiikka, kansainvälinen rekrytointi, tohtorikoulutuksen
sisällöllinen ja rakenteellinen uudistaminen sekä innovatiivisten tutkimusympäristöjen luominen. Valittuja painoaloja priorisoidaan strategisessa rahoituksessa ja
rakenteellisessa kehittämisessä.
Yliopiston tutkimustoiminnan laadunhallinnalla on useita vahvuuksia, joista merkittävin on, että se tukee konkreettisesti yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimustoimintaa ohjaavat yliopiston strategia, tiedekuntien ja laitosten strategiat
sekä tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma (TIIO). Yliopistossa on toteutettu säännöllisesti tutkimuksen laadun kansainvälisiä arviointeja (vuosina 2005 ja
2010). Suunnitteilla on kolmannen tutkimuksen kokonaisarvioinnin toteuttaminen.
Arviointien tuloksia on hyödynnetty yliopiston tutkimustoiminnan kehittämisessä
ja tutkimuksen strategisten tavoitteiden määrittelemisessä.
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Tutkimuksen laadunhallinta on luonteva osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Yliopistoyhteisön ääni kuuluu laadunhallinnassa muun muassa
tiedeneuvoston kautta. Neuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa yliopiston strategian
toteutumista hallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Lisäksi se
arvioi tutkimuksen tilan johdon katselmusta varten, mikä myös osallistaa tutkimushenkilöstön tuottamaan tietoa johdon strategisiin tarpeisiin. Tutkimuksen tilaa
seurataan vuosittain laadittavan tiedebarometrin avulla.
Johdolle vuosittain tehtävä katselmus perustuu tutkimuksen avainindikaattoreihin,
joiden säännöllinen seuraaminen on yksi laadunhallinnan vahvuuksia, vaikka se
koetaankin haastavaksi ja tunnistetaan myös yhdeksi kehittämiskohteeksi. Tiedeneuvosto seuraa myös tutkimustoiminnan tilannekuvaa pyrkien tunnistamaan
yliopiston tutkimusedellytyksiä parantavia asiakokonaisuuksia, kuten tutkimusinfrastruktuureihin liittyviä haasteita. Tutkimustoiminnan laadunhallinnassa yliopiston
toimintaympäristön analyysi ja tulevaisuuden ennakointi on edistynyttä. Yliopistolla
on tunnistettu myös selkeät tutkimuseettiset toimintamallit.
Itsearviointiraportissa tuodaan esiin tarve parantaa tutkimuksen vaikuttavuuden ja
laadunarvioinnin mittareita edelleen. Yliopisto onkin osana tietojärjestelmien kehitystyötään ottamassa käyttöön uuden tutkimustietojärjestelmän. Tämä on askel
oikeaan suuntaan tietoperusteisen johtamisen vahvistamisessa, tutkimustulosten
monipuolisessa levittämisessä ja yliopiston asiantuntemuksen hyödyntämisessä.
Tutkimustietojärjestelmään liittyvä sisältömäärittely oli auditointivierailun aikaan
käynnissä työryhmätasolla. Järjestelmän voi ennakoida parantavan tiedebarometria
varten kerättävän indikaattoritiedon laatua ja edistävän avoimuutta tiedon ollessa kaikille
näkyvää. Sisältömäärittelyn yhteydessä olisi hyvä pohtia, voidaanko laadunhallinnan
kautta saada enemmän tietoa nuorempien tutkijoiden työurien etenemisestä hyvien
potentiaalisten kykyjen tunnistamiseksi. Seurantatiedon retrospektiivisyys johtaa
usein painopisteen asettumiseen hyvin menestyvien senioritutkijoiden suuntaan nuorempien lupaavien tutkijoiden jäädessä yliopistoyhteisössä vaille vastaavaa huomiota.
Innovaatiopolitiikkaa ja tutkimushanketukea kehitetty ansiokkaasti

Yliopiston innovaatiopolitiikka on määrätietoista. Investointeja varten on päätetty
perustaa rahasto kaupallistamiseen tähtäävän tutkimustoiminnan tukemiseksi.
Yliopisto viestii selkeästi, ettei sen ole tarkoitus kerryttää aineetonta pääomaa vaan
tukea tutkimustulosten hyödyntämistä muita reittejä pitkin. Yliopiston innovaatiotoiminnan laadunhallinta toimii erinomaisesti. Yliopistossa on sisäistetty sille
ominainen innovaatiotoiminnan luonne, luotu tämän toiminnan edellytyksiä tukeva
palvelurakenne ja päätetty investointitasosta.
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut toimivat hyvin, ja osaava henkilöstö on sitoutunutta ja
motivoitunutta kehittämään palveluja erityisesti kansainvälisten rahoitusinstrumenttien luomia haasteita vastaaviksi. Yksi tutkimuksen tukipalvelukokonaisuuksista on
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hankepalvelut, joka auttaa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tarjoaa hanketoiminnan asiantuntijapalvelua sekä tukee hankeprosessin kehittämistä. Hankepalvelujen
ajankohtaisimmaksi tehtäväksi on valittu tutkimusrahoituksen saamista parantavat
palvelut, mikä on haastattelujen mukaan yliopiston strategian ja palvelulle varattujen
toimintaresurssien kannalta hyvä ratkaisu.
Hanketoiminnan kehittämisryhmä on laadunhallinnan kannalta tärkeä toimija, sillä
se seuraa yliopiston tutkimushanketoimintaa ja toiminnalle annettavia tukipalveluja
pitkäjänteisesti ja ennakoi hankepalvelujen muutostarpeita. Ryhmän toiminta tavoittaa
myös tutkimushenkilöstön ja osallistaa sitä yhteen tutkimustoiminnan laadunhallinnan kannalta keskeiseen prosessiin. Hankehallinnon laadunhallinta toimii, ja myös
siinä kuvastuu kyky ennakoida tulevia muutoksia, kuten kansainvälisten rahoitusinstrumenttien suurempaa kysyntää. Haastateltavat antoivat positiivista palautetta
hanketoiminnan käsikirjasta.
Tutkimuksen tukipalvelut ovat tyypillisesti kovan kysyntäpaineen alaisena, minkä
vuoksi palveluprosessien selkeämpi kontekstualisointi, aikatauluttaminen ja viestintä
ovat hyviä kehittämiskohteita. Palvelujen käyttäjien kokemuksissa oli eroa siinä, miten
hyvin he kokivat hankeasioiden hoidon sujuvan projektirahoituksen saatuaan. Olisi
oleellista, että hankkeen realisoituessa kaikki palvelukeskukset pystyisivät paikasta
ja henkilöstä riippumatta tarjoamaan samantasoista laadukasta palvelua, johon ei
heijastuisi muun muassa palvelukeskusten henkilöstövaihdokset.
Tenure track -tutkijanurajärjestelmä tarpeen selkiyttää

Yliopiston strategiassa on mainittu yhtenä tutkimustoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä tenure track -tutkijanurajärjestelmän luominen.
Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa uralla eteneminen ja liikkuvuus. Monien
yliopistojen kohdalla tenure track tarkoittaa vakinaistamista professuuriin apulaisprofessuurin tehtävien arviointiprosessin kautta. Akateeminen yhteisö toi useassa
haastattelussa esiin, ettei yliopiston nykyinen tenure track -järjestelmä ole selkeästi
viestitty. Yliopiston tulisikin selkiyttää järjestelmäänsä ja viestiä siitä paremmin
akateemiselle yhteisölle. Laadukkaiden rekrytointiprosessien ja etenkin nuorten
tutkijoiden kannalta kaikkien vakinaistamisjärjestelmien tulisi olla selkeästi ja ymmärrettävästi kuvattuja.
Tutkimusaineistojen hallinnan merkitys on tunnistettu oleelliseksi kehittämiskohteeksi. Tutkimusaineistojen hallinnan menettelytavat ja niiden ohjeistukset ovat
toistaiseksi osittain tieteenala-, laitos-, tutkimusryhmä- tai jopa tutkijakohtaisia, sillä
osa yliopistotason aineistoja koskevasta ohjeistuksesta on uutta tai vasta valmisteilla.
Tutkimusaineistojen laadunhallintaa varten yliopiston tulisi tunnistaa merkittävimmät aineistot ja suunnitella niiden tallentamiseen ja käyttöön liittyvät prosessit sekä
resursoida tämän kokonaisuuden toiminta.
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6.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yliopisto on tehnyt määrätietoisesti työtä toimivien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
laadunhallinnan menettelytapojen edistämiseksi, mikä on edesauttanut toiminnalle
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet kytkeytyvät pääosin yliopiston kokonaisstrategiaan.
Laadunhallintajärjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista vaikkakaan ei kattavaa tietoa
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallintaan, ja tietoa hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä. Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Myös ulkoiset sidosryhmät osallistuvat kehitystyöhön.
Toiminnan kannalta keskeisten tuki- ja palvelutoimintojen laadunhallinta toimii melko
hyvin.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta on kehittyvässä vaiheessa.
Yliopiston strategia linjaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämistä

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu
yliopiston strategiaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy strategian mukaan
ensisijaisesti perus- ja soveltavan tutkimuksen sekä koulutuksen tuloksena. Yliopisto
haluaa olla sekä kansallinen että kansainvälinen vaikuttaja, jolla on myös alueellisesti
merkittävä rooli.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteissaan yliopisto painottaa tiedon ja osaamisen avoimuutta; tavoitteena on avoin vuorovaikutus yritysten, päätöksentekijöiden
ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Myös yliopiston roolia innovaatioiden
tuottajana, testaajana ja kaupallistajana korostetaan. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia
verkostoitumis- ja toimintamalleja sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi. Alueellista vuorovaikutusta halutaan kehittää erityisesti lisäämällä alueen koulutuksellista
vetovoimaa. Tavoitteena on tehdä korkeakoulujen kesken uusimuotoista yhteistyötä. Yliopisto haluaa myös toimia aktiivisesti alueellisen innovaatiokeskittymän
rakentamisessa ja ottaa keskeisen roolin alueen elinkeinorakenteen uudistamisessa.
Sidosryhmähaastattelujen perusteella osa toivoo yliopistolta vielä enemmän alueellista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
Arviointivierailulla tehtyjen haastattelujen mukaan yliopistossa on keskusteltu
aktiivisesti ja laajasti yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.
Yliopiston strategia määrittelee vaikuttavuuden laajasti – alueelliseksi, kansalliseksi
tai kansainväliseksi, mutta haastattelujen perusteella laaja-alainen linjaus ei ole vielä
kaikilta osin jalkautunut. Eri tiedekuntien ja laitosten johdon ja henkilöstön käsityksissä
yliopiston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on eroja. Toisaalta yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden nähdään syntyvän ensisijaisesti tutkimuksen ja koulutuksen kautta,
ja osa johdosta ja henkilöstöstä kokee haastavana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
tarkastelun omana tehtävänään.
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Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevaa keskustelua tulee edelleen jatkaa ja konkretisoida tiedekunnissa ja laitoksissa tämän osa-alueen tavoitteiden ja tehtävien selkiyttämiseksi ja laaja-alaisen (alueellinen, kansallinen, kansainvälinen) vaikuttavuuden
konkretisoimiseksi. Yliopiston uudistettu strategia 2015–2020 antaa hyvät raamit
ja uutta suuntaa tälle kehittämiselle. Uuden strategian mukaan ”Yliopisto osallistuu
koulutuksen ja tutkimuksen kautta kansallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.” Keskeistä
on saattaa yliopiston tieto ja osaaminen yhteiskunnan käyttöön. Tämä konkretisoituu
seuraaviin strategisiin tavoitteisiin:
͘͘ Yliopisto on haluttu yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiantuntemustaan julkisyhteisöjen ja yritysten käyttöön, tuottaa innovaatioita ja välittää tehokkaasti tietoa
tiedeyhteisön ulkopuolelle.
͘͘ Yliopiston kansallisessa ja kansainvälisessä koulutustoiminnassa korostuvat tasaarvo ja elinikäinen oppiminen.
͘͘ Yliopisto tunnistaa nopeasti yhteiskunnassa esiin nousevia uusia tutkimus- ja koulutustarpeita ja vastaa niihin.
Strategian toimenpideohjelmassa tavoitteet on konkretisoitu selkeiksi tehtäviksi
vuosiksi 2015–2016.
Rehtorin johtama yvv-neuvosto toiminnon johtamisen
ja strategisen kehittämisen tukena

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamassa auditoinnissa vuonna 2008–2009
yhteiskunnallinen vuorovaikutus todettiin yhdeksi kehittämiskohteeksi. Arvioinnin
jälkeen yliopiston johto on käynnistänyt useita kehittämistoimia tehtäväalueen selkiyttämiseksi, johtamiseksi ja laadunhallinnan kehittämiseksi. Yliopisto on muun
muassa perustanut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston (yvv-neuvosto)
koordinoimaan ja kehittämään yliopiston alueellista vuorovaikutusta yhteistyössä
alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Rehtori toimii neuvoston puheenjohtajana, ja
neuvoston jäseniksi on kutsuttu keskeisiä alueen toimijoita sekä yliopiston sisäisiä
jäseniä. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen erityiset kehittämistoimet perustuvat
yvv-neuvoston laatimaan toimenpideohjelmaan. Lisäksi tiedekunnat ovat esittäneet
omat tarkennetut tavoitteensa vuosittain yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arvioinnin yhteydessä. Yvv-neuvosto seuraa ja arvioi vuoden mittaan toimenpideohjelman
toteutumista.
Erilliset yksiköt osana yliopistoa ja sen yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Yliopiston erillislaitoksilla on sekä yvv-rooleja että tutkimus- ja koulutustehtäviä.
EduCluster Finland Oy:llä on oma erityisroolinsa osana yliopistokonsernia. Erillislaitosten laadunhallinta perustuu lähtökohtaisesti yliopiston perusohjeistuksen
hyödyntämiseen, joskin osalla erillislaitoksista on jossakin määrin tarvetta omaan
ohjeistukseen. Muun muassa avoimen yliopiston yksityiskohtainen laadunhallinnan
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käsikirja tarkentaa yliopiston käsikirjan määrityksiä esimerkiksi yhteistyöoppilaitoksia varten. Avoimen yliopiston laajamittainen oppimisympäristöjen ja pedagoginen
kehittämistyö on vakiintunutta ja tuloksekasta.
Kielikeskuksessa on kerätty paljon palautetietoa oman toiminnan kehittämiseen.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius korostaa toimintasuunnitelman merkitystä toiminnanohjauksessa. Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ei ole paljon erillisiä määrittelytarpeita. EduCluster Finland toimii osakeyhtiölain mukaan, jolloin pääomistaja käyttää
äänivaltaansa yhtiökokouksen ja hallituksen kautta. Koulutusyrityksen perustamisen
yhteydessä tehtyjen ratkaisujen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa täydennyskoulutuksen organisointi ja toimintamallit yliopistossa ovat tulleet uudelleen harkittaviksi.
Erillislaitosten johdon näkökulmasta niiden asema yliopiston kokonaisuudessa otetaan aiempaa paremmin huomioon. Yhteiset tapaamiset hallintojohtajan johdolla
ovat vahvistaneet sekä laitosten yhteistyötä että niiden näkemyksen kuulemista.
Erityisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi
erillislaitosten asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää selvästi enemmänkin. Indikaattoripohjaisen mallintamisen rinnalla voitaisiin harkita yhteisesti sovitun kaavan
mukaista raportointia.
Yvv-toiminnan kehittämishaasteina resurssiohjaus ja henkilösidonnaisuus

Yliopiston strategia, strategian toimenpideohjelma, resurssien ohjaus strategisesti
tärkeille alueille ja seurantaindikaattorit muodostavat hyvät raamit myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi, mutta näiden menettelyjen soveltaminen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevaan tehtävään on vielä alkuvaiheessa. Tämä
näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nähdään
syntyvän erityisesti osana tutkimus- ja koulutustoimintaa, mutta niihin liittyviä
seurantaindikaattoreita ei kuitenkaan analysoida yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
näkökulmasta. Toisaalta henkilöstö kokee, että yliopistossa käytössä oleva resurssienohjausmalli ei tue yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteuttamista ja kehittämistä,
koska toiminnolle ei suoraan ohjata resursseja.
Yliopisto on alueellisesti ja valituilla painopistealueilla kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava toimija. Yliopiston laadunhallinnan käsikirjan mukaan yliopisto
tekee suunnitelmallista ja monipuolista yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa.
Yliopisto osallistuu tärkeäksi katsomiinsa alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin
verkostoihin ja yhteistyöelimiin. Sidosryhmäverkostoja ja -suhteita myös arvioidaan,
esimerkiksi vuosittain johdon katselmuksissa. Merkille pantavaa kuitenkin on, että
osa ulkoisten sidosryhmien edustajista ja henkilöstöstä nosti esiin haastatteluissa, että
yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu liiaksi yksittäisten henkilöiden
aktiivisuuteen ja henkilökohtaisiin verkostoihin. Henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvan yhteistyön heikkouksina tuotiin esiin yhteistyön jatkuvuuden vaarantuminen
henkilövaihdosten tai projektirahoituksen päättymisen yhteydessä. Henkilösidonnaisuuden vaikutuksia tulee arvioida, ja laadunhallinnan menettelyjä on suositeltavaa
kehittää siten, että yhteistyö on toimivaa ja jatkuu myös henkilövaihdosten jälkeen.
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Yvv-barometrin kehittäminen tärkeää

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisen seurannan ja kehittämisen tueksi
on laadittu yvv-barometri. Barometri sisältää kymmenen mittaria, jotka tuottavat
johdolle yleiskuvan yliopiston sidosryhmille tarjoamista palveluista, innovaatioiden
tuottamisesta, testauksesta ja kaupallistamisesta sekä koulutuksen työmarkkinaosuvuudesta. Näillä tekijöillä ja mittareilla on pyritty konkretisoimaan yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yvv-barometrin kehittäminen on vaatinut paljon työtä ja
johto kokee, että barometrin kehittäminen on vasta alkutaipaleella ja se vaatii vielä
paljon kehittämistä. Auditointiryhmä suosittelee erillislaitosten asiantuntemuksen
hyödyntämistä ja mahdollista mukaan ottamista tähän kehittämistyöhön. Myös
määrällisten yvv-seurantatietojen hyödyntäminen on vasta alkuvaiheessa.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen systemaattisten laadunhallintamenettelyjen
tavoitteellinen kehittäminen on edennyt merkittävästi edellisen auditoinnin jälkeen.
Yliopistolla on kohtalaisen selkeä kokonaisnäkemys laadunhallinnan toimivuudesta
ja kehittämiskohteista, joskin toimintakokonaisuuden monimuotoisuuden selkeässä
hahmottamisessa riittää parannettavaa. Toimenpideohjelman tarkennetut ja profiloidut
tavoitteet ovat ohjanneet toimintaa ja varmistaneet laadunhallintaa muun muassa
kehittämisohjelmien ja konkreettisten toimien kautta. Koetaan että valituilla kehittämisalueilla on edetty määrätietoisesti strategisten linjausten ja toimenpideohjelman
mukaisesti. Tulevaisuuden yhtenä keskeisenä haasteena nähdään yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja sen laadunhallinnan sisällyttäminen läpinäkyväksi osaksi tulosohjausta ja yliopiston sisäisiä rahoitusmalleja.
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7

Student Life -konsepti

Jyväskylän yliopiston Student Life -konseptin laadunhallinnan menettelytavat edistävät
toiminnan kehittämistä ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Student
Lifen tavoitteet kytkeytyvät tiiviisti yliopiston strategiaan.
Student Lifellä on systemaattisia ja hyviä menettelytapoja tiedon tuottamiseksi toiminnan
laadunhallintaan ja kehittämiseen. Konseptin vaikuttavuudesta toiminnalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen ei kuitenkaan ole vielä selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
Eri tukipalveluiden tuottajat, henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat sitoutuneita ja erittäin
aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Myös ulkoiset sidosryhmät osallistuvat
kehitystyöhön.
Student Life -konseptin laadunhallinta on kehittyvässä vaiheessa.
Nuorison parasta tässä harrastetaan3

Jyväskylän yliopisto on onnistunut kokoamaan moninaisen ja moniulotteisen tukipalveluiden verkoston yhden sateenvarjon, Student Lifen alle. Student Life sisältää
kattavasti toiminnan, jota tehdään yliopistossa opiskelun ja opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistämiseksi. Kyseinen toimintamalli on edistyksellinen ja mahdollistaa suunnatut
ja laaja-alaiset kehittämistoimet tukipalveluiden kokonaisuudessa.
Student Life -konseptin yleisenä tavoitteena on ”luoda optimaaliset edellytykset
akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla
tavoin opiskelijoiden kehittymistä ja kasvua hyvinvoiviksi ja eheiksi yksilöiksi sekä
monipuolisiksi osaajiksi.” (Student Lifen ohjausryhmän asettamiskirja 2010). Student
Lifen tavoitteet linkittyvät tiiviisti yliopiston strategiaan, jossa painotetaan sujuvaa
opiskelua, työllistymistä ja opiskelijoiden hyvinvointia.

3

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi joulukuussa 2014 yliopiston uuden strategian vuosiksi
2015–2020. Strategiassa yliopiston mission otsikkona on ”Nuorison parasta tässä harrastetaan”
(Seinäteksti Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa vuodelta 1882).
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Rehtori johtaa Student Lifen kehittämistyötä, myöntää sille resurssit ja nimittää
Student Lifen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori. Ohjausryhmä raportoi toiminnasta rehtorille, ja rehtoria konsultoidaan keskeisissä ja
merkittävissä asioissa.
Student Lifellä lukuisia toimintoja ja tiivis kytkös yliopiston strategiaan

Student Lifen piirissä on vuodesta 2010 alkaen toteutettu kymmenkunta projektia,
joista suurin osa on edelleen käynnissä. Näistä yliopistoyhteisölle tunnetuin on
hyvis-toimintamalli, joka on onnistuneesti levitetty yliopiston jokaiselle laitokselle.
Laitosten henkilökuntaa on koulutettu hyvinvointineuvojiksi, jotka tarjoavat opiskelijoille apua matalalla kynnyksellä. Muita opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin keskittyviä Student Lifen projekteja ovat esimerkiksi Opiskelijan Kompassi,
akateeminen opiskelukykykurssi ja opiskelun taitokartta. Opintoja joustavoittamaan
kehitetään verkkotenttimallia.
Student Lifen alla on myös erinomaisia työelämätaitojen kehittämiseen tähtääviä
projekteja. Auditointivierailulla näistä esille nousi ePortfolio-sovellus, joka kokoaa
eri elämänalueilta karttuneita kokemuksia ja osaamista ja jonka avulla työelämätaitoja ja asiantuntijuutta voidaan tallentaa, kehittää ja kuvata. Osaamista Opintojen
Ohessa (OOO-projekti) auttaa opiskelijaa kehittämään osaamistaan myös opintojen
ulkopuolella, esimerkiksi luottamustehtävissä tai vapaaehtoistyössä.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Adult Student Lifessä on kehitetty KVhops-malli aikuisopiskelijoiden kansainvälistymistaitojen parantamiseksi. KV-hopsprosessia on kehitetty pilottiin osallistuneilta opiskelijoilta ja HOPS-ohjaajilta kerätyn
palautteen perusteella. Tavoitteena on laajentaa mallin käyttöönottoa yliopistossa.
Kehittämispiloteissa käytetyt toimintamallit, kuten hyvis-toiminnassa käytetyt
työkalut, pohjaavat tutkimukseen, ja toimintamallien toimivuudesta on näyttöä. Kehittämispiloteissa hyödynnetään yliopiston tutkijoiden ja asiantuntijoiden osaamista.
Student Life on onnistunut levittämään hyviä toimintamalleja laajasti yliopistossa:
hyvis-toimintaa on kaikilla laitoksilla, ja akateemista opiskelukykykurssia tarjotaan
kaikille aloittaville perustutkinto-opiskelijoille. Student Lifen piirissä sovellettuja tapoja
toimintamallien levittämiseen voisi soveltaa yliopistossa laajemminkin strategiassa
linjattujen alueiden kehittämisessä. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Student
Lifen toimintaperiaatteista voisi löytyä ratkaisuja esimerkiksi opiskelijavaihtoon
lähtevien opiskelijoiden osuuden kasvattamiseen tähtääviin toimiin.
Erinomaisia toimintatapoja – konseptin vaikuttavuuden arviointi haastavaa

Student Lifen piirissä on systemaattisia ja erinomaisia menettelytapoja tiedon tuottamiseksi toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan. Kaikkiin kehittämispilotteihin
pyritään kytkemään systemaattisia palauterakenteita. Lisäksi esimerkiksi akateemisen
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opiskelukyvyn kurssilla opiskelijoiden taso kartoitetaan ennen ja jälkeen kurssia. Hyvikset pitävät kirjaa opiskelijoiden ongelmien luonteesta, minkä lisäksi opiskelijoilta
pyydetään aina palaute hyvis-käynnistä.
Kerättyä tietoa käytetään merkityksellisellä tavalla kokonaiskuvan muodostamiseen: Student Lifen ohjausryhmä käsittelee kerättyä palautetta yksityiskohtaisesti
ja tekee rehtorille tilannekatsaukset, jotka rehtori välittää edelleen hallitukselle.
Student Lifen ohjausryhmä näyttää toimivan tarkoituksenmukaisella tavalla ja
tehokkaasti. Se kokoaa mielekkäällä tavalla yhteen Student Lifen toimintakentän
merkittävimmät toimijat.
Syvällisempää tietoa toiminnan vaikutuksista selvitetään kehittämispilotteihin liitetyllä
tutkimuksella. Kehittämispilottien vaikuttavuuden arviointi nähdään kuitenkin vaikeana, koska tavoitellut vaikutukset ovat usein monimutkaisia ja syy-seuraussuhteiden
osoittaminen voi olla ongelmallista (esim. opiskelijan kohentuneeseen hyvinvointiin
johtaneet tekijät). Tavoitteiden asettamisessa nähdään myös haasteita, sillä esimerkiksi
opiskelijan hyvinvointi ja tavoiteajassa valmistuminen voivat olla joissakin tilanteissa
ristiriitaisia tavoitteita. Kehittämispilotteihin pyritään kuitenkin kytkemään myös
mitattavia tavoitteita vaikutusten arvioimiseksi.
Student Lifen laadunhallinta muodostaa järkevän kokonaisuuden, ja sen kuormittavuus on kohtuullisella tasolla. Kehittämistä tehdään myös arjessa, dokumentoimatta
ja välittömästi. Tämän mahdollistaa kontekstuaalinen työtapa, jonka nähdään varmistavan jatkuva palaute ja sen soveltaminen käytäntöön. Haasteena on löytää keinoja, joilla kontekstuaalisen työtavan tuottama palaute ja kehitysehdotukset saadaan
mielekkäällä tavalla kytkettyä Student Lifen laadunhallintajärjestelmään tekemättä
kokonaisuudesta turhan kuormittavaa.
Tiivistä yhteistyötä ja akateemisen yhteisön henkeä

Ilahduttavinta Student Lifessä on yliopistoyhteisön laaja sitoutuminen sen kehittämiseen. Opiskelijat ovat paitsi palveluiden käyttäjiä myös keskeisessä roolissa palveluiden
kehittämisessä, ja henkilöstö on kaikilla tasoilla mukana Student Lifessä. Myös YTHS
on tiiviisti mukana konseptin kehittämisessä, ja sen edustaja on mukana Student
Lifen ohjausryhmässä. YTHS:n ja Student Lifen välinen yhteistyö on keskeistä etenkin YTHS:n mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden parantamisessa ja YTHS:n
psykologien kanssa tehtävässä tiiviissä konsultaatioyhteistyössä.
Student Life ei kuitenkaan ole käsitteenä opiskelijoiden keskuudessa kovinkaan
tunnettu. Haastattelujen perusteella yksittäisistä tukipalveluista parhaiten tunnettu on hyvis-toiminta. Opiskelijoiden tietoisuus vaihtelee eri alojen välillä. Lisäksi
uudemmat opiskelijat tuntevat Student Lifen aiempien vuosikurssien opiskelijoita
paremmin opintojen alkuvaiheen kehittyneemmän viestinnän ja kampuspiknikin
ansiosta. Viestinnän kattavuuteen ja tukipalveluiden saavutettavuuteen tiedekunnasta
tai laitoksesta riippumatta on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota.
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Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on vahvasti mukana Student Lifen kehittämisessä. Ylioppilaskunnan edustajat ovat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa ja
tiiviiseen yhteistyöhön Student Lifen kanssa. Opiskelijoiden haastatteluissa nousi
kuitenkin esiin huoli opintopsykologipalveluiden puuttumisesta. Opiskelijat näkevät,
että hyvis-toiminnan tukena olisi syytä olla yksi tai useampi opintopsykologi.
Student Lifen rinnalle on kehitteillä Academic Life -konsepti, jonka tavoitteena on
tukea henkilöstön työtä ja viihtyvyyttä sekä luoda yliopistosta vetovoimainen ja hyvinvoiva työyhteisö. Student Lifen ja Academic Lifen välinen yhteistyö sujuu hyvin,
ja projekteja toteutetaan rinnakkain samojen henkilöiden toimesta.
Student Lifen tulevaisuus

Student Life lähti käynnistämisensä jälkeen vauhdikkaasti ja hyvin liikkeelle. Ylimmän johdon rooli oli merkittävä, ja toimintaan varattiin riittävästi resursseja. Auditointivierailulla kävi ilmi, että yliopistoyhteisössä on huolta Student Lifen jatkosta.
Toiminnan jatkuminen on kirjattu yliopiston uuteen strategiaan, mutta käytännön
ratkaisut puuttuivat auditointivierailun aikaan. Kehittämisvaiheen aikana on saavutettu
merkittäviä tuloksia, joiden onnistuneisuutta on seurattu ja analysoitu. Ennen Student Lifen toimintamuotojen vakinaistamista on perusteltua tehdä kokonaisarviointi
konseptin vaikuttavuudesta. Olennaista on uusien innovaatioiden hyödyntämisen
lisäksi varmistaa, että opiskelijoiden menestystä ja hyvinvointia tukevien toimintojen
kokonaisuus on toimiva ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla
Student Lifeä rakennetaan.
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8

Laatujärjestelmän
kokonaisuus

Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan menetelmät muodostavat toimivan järjestelmän.
Laadunhallintajärjestelmä kattaa korkeakoulun perustehtävät ja tukee tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan kehittämistä ja yliopiston strategisia linjauksia. Järjestelmän
vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on näyttöä.
Toiminnan kehittäminen perustuu olemassa oleviin laatukulttuurin elementteihin.
Laadunhallintajärjestelmän kokonaisuus on kehittyvässä vaiheessa.
Tiedon keruu ja hyödyntäminen. Jyväskylän yliopisto kerää tietoa ja palautetta perustehtäviensä tuloksista ja strategian toteuttamisesta monipuolisesti ja säännöllisesti.
Tutkimuksen ja koulutuksen seurannan lisäksi yliopisto on pyrkinyt aloitteellisesti
vahvistamaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tietopohjaa. Laadunhallinnan
ohjausryhmällä sekä tiede-, koulutus- ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoilla on luonteva rooli tiedonkeruun ylläpidossa ja kehittämisessä.
Auditointivierailun haastattelujen perusteella kerättyä tietoa hyödynnetään laajasti ja sillä on konkreettisia vaikutuksia strategisten linjausten uudistamiseen ja
toimintojen kehittämiseen. Johdon katselmuksessa kootaan yhteen monipuoliset
tietoaineistot, joita tietojen kokoaminen barometreiksi jäsentää. Haastatteluissa
nousi jossakin määrin esiin kysymys, miten lukuisten työryhmien ja kehittämishankkeiden raporttien suositukset otetaan huomioon ja saadaan sovitettua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Arviointien toimivuus. Yliopisto korostaa arviointiprosessien keskeistä merkitystä
laadunhallinnan kokonaisuudessa. Aineisto antaa kuvan varsin laaja-alaisesta ja
monimuotoisesta arviointitoiminnasta. Toiminnan kokonaisvaltaisuutta tukee
se, että yliopiston hallitus hyväksyy arviointisuunnitelman. Arviointikohteiden
suunnitelmallinen määrittely perustuu laadunhallintajärjestelmän tuottamaan tie-
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toaineistoon. Sisäisten auditointien ja arviointien yhtenä ansiona on henkilöstön
laaja-alainen sitouttaminen laatutyöhön, laatuosaamisen jakaminen yliopistossa
ja roolien vaihto arvioitsijana ja arvioitavana. Laatukapasiteetin rakentamistyössä
laadunohjausryhmän, laatupäällikön ja muiden laadunhallinnan keskeisten toimijoiden rooli on olennainen.
Tutkimuksen laadunhallinta. Jo edellisessä auditoinnissa tutkimuksen laadunhallinnan
todettiin rakentuvan hyville periaatteille ja sen strategisen ohjauksen laadunvarmistus
edistyneeksi. Yliopisto on parantanut auditoinnin suositusten mukaisesti tutkimuksen
prosessikuvauksia ja ohjeistusta. Tohtorikoulutuksen uudelleen organisointi on selkiyttänyt sen kokonaisuuden hallintaa, mutta yliopiston ratkaisu arvioida kokonaisuus
vuosina 2015–2016 on uudistuksen toteutusvaiheen näkökulmasta perusteltu. Tutkimustietojärjestelmän käyttöönotto ja tutkimusaineistojen hallinta ovat olennaisia
meneillään olevia kehittämishankkeita.
Koulutuksen laadunhallinta. Edellisessä auditoinnissa tutkintotavoitteisen koulutuksen laadullisen kehittämisen vastuut todettiin kattavasti määritellyiksi, mutta
tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareita edellytettiin kehitettäväksi. Viime vuosina
yliopisto on kehittänyt erityisesti koulutuksen laadunhallintaa. Keskeisiä elementtejä
ovat tiedonkeruu, seuranta ja analysointi. Tietojärjestelmät ja palautteiden kerääminen ovat kehittyneet. Yliopiston tunnistamia kehittämistarpeita ovat muun muassa
yliopistotasoisen kurssipalautejärjestelmän rakentaminen ja koulutusbarometrin
korvaaminen tai uudistaminen. Koulutuksen laatua varmistetaan monipuolisin
palautemenettelyin, minkä lisäksi on syytä korostaa pedagogisen kehittämistyön
mittavuutta ja tuloksellisuutta.
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallinta. Edellisen auditoinnin yhteydessä
ulkopuoliset sidosryhmät todettiin erinomaisesti määritellyiksi, mutta niiden osallistumista laadunhallintaan suositeltiin systematisoitavaksi. Yvv-neuvosto on kehittänyt
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallintaa muun muassa määrittelemällä
toiminnan tavoitteet, minkä lisäksi neljästi toteutettu yvv-barometri on kohentanut
laadunhallintaa. Monipuolisen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallinta
on vaativa tehtävä. Yliopisto on toiminut määrätietoisesti ja osin tuloksekkaasti kokonaisuuden haltuun ottamiseksi, mutta työ on edelleen kesken.
Käsikirja laadunhallinnan kokonaisuudessa. Yliopiston johto korostaa uudistetun
laadunhallinnan käsikirjan merkitystä laadunhallinnan systematisoinnissa ja tehostamisessa. Keskeneräisenäkin tämä kunnianhimoinen prosessi ansaitsee kiitokset
muun muassa kattavuuteen tähtäävän dokumentaation ja ylläpidon kuormittavuuden pienentämisen ansiosta. Käsikirjalla on ilmeistä merkitystä sekä kokonaiskuvan
rakentamisessa että eri johtamisfunktioiden toteuttamisessa. Auditointivierailun
perusteella käsikirjan merkitys näyttäisi vähenevän, kun siirrytään organisaatiotasoilla alaspäin: dekaaneille käsikirja on olennainen työkalu, laitosjohtajille vähemmän
tärkeä, muulle henkilöstölle edelleen vieraampi.
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Laatukulttuurin painotukset ja elementit. Kuva yliopiston laadunhallinnan luonteesta,
kokonaisuudesta ja merkityksestä vaihtelee melko paljon näkökulmasta riippuen.
Laatutyöhön yleisesti tyytyväinen hallitus painottaa sen systemaattisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Nämä tukevat strategian toimeenpanon seurantaa. Tarkastusvaliokunnan toiminnassa painottuu laatupoikkeamien tarkastelu, ja laadunohjaustyöryhmän
painopiste on perustehtävien kehittäminen yliopiston arjessa.
Dekaanien ja yksiköiden johtajien laatutyössä voidaan erottaa käsikirjassa konkretisoituva johtamisen ja hallinnon laadunhallinta sekä tutkimuksen ja koulutuksen
laadun kehittäminen yliopiston arjessa. Opiskelijoille laatuprosessit ovat yksi tärkeä
osa-alue omien vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämisessä. Yliopisto on reagoinut
tarpeeseen kohentaa tuloksiaan kansainvälistymisen näkökulmasta, mutta sitä tukevien toimintojen laadunhallinnassa on edelleen kehitettävää.
Yliopistossa on nähtävissä myönteisiä laatukulttuurin elementtejä. Yliopiston hallitus
ja operatiivinen johto hyödyntävät strategisia valintoja tehdessään laajoja laadunhallinnan prosesseissa tuotettuja tietoaineistoja. Tiedekunnat ja laitokset ovat sitoutuneita
perustehtävien kehittämiseen. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana kehittämis- ja
strategiatyössä. Ammattitaitoiset asiantuntijat levittävät laatuosaamista yliopiston
eri yksiköihin viestinnän, koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin.
Laatutyö toimintojen hiomisena ja palvelujen uudistamisena. Laadunhallintajärjestelmään
on rakennettu yliopiston tehtäväkentän kattavat menettelyt tutkimuksen, koulutuksen
ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen palvelutuotannon toimeenpanon ja tulosten
seurantaan ja arviointiin. Auditointiryhmän käytössä ollut aineisto ja haastattelut
viittaavat siihen, että laadunhallinnan näkökulmasta huomio kiinnittyy erityisesti
nykyisten toimintojen määrätietoiseen kehittämiseen.
Sen sijaan dokumentaatiossa jää vähemmälle huomiolle se, miten yliopisto uudistaa
tehtäväkokonaisuuttaan suhteessa toimintaympäristön muutokseen. On ilmiselvää,
että saavuttaakseen tulostavoitteensa yliopisto käy sidosryhmiensä kanssa monimuotoista vuoropuhelua. Auditointiryhmän käsitys on, että strategisesti suunnattu
ja laadunhallinnan kokonaisuuteen kytketty toimintaympäristön analyysi vahvistaisi
yliopiston menestymisen edellytyksiä. Olennaista tässä menettelyssä olisi systemaattisuus, tarkoituksenmukainen dokumentaatio ja sidosryhmien näkemysten
huomioonottaminen osana strategiaprosessia.
Laadunhallinta laadun varmistamisena ja kehittämisenä. Kokonaisvaltainen laadunhallinta sisältää sekä laadun varmistamisen että laadun kehittämisen. Yliopiston
itsearviointiraportissa on asianmukaisesti käsitelty molempia näkökulmia, joskin
yleisvaikutelmassa riittävän laadun varmistaminen painottuu enemmän kuin erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen.
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Auditointivierailun aikana selvitettiin sekä laatupoikkeamien luonnetta, käsittelyä ja
merkitystä että yliopiston rakenteita ja menettelyjä erinomaisten käytäntöjen jakamiseksi. Haastatteluissa laatupoikkeamilla näytti olevan erityistä painoarvoa lähinnä
tarkastusvaliokunnan näkökulmasta, sen sijaan henkilöstö tai opiskelijat eivät korostaneet laadunhallinnan merkitystä tältä osin. Toisaalta henkilöstö ja opiskelijat toivat
esiin varsin useita foorumeja ja käytäntöjä, jotka edistävät yhteistä oppimista myös
yksikkörajat ylittäen. Sekä sisäisten auditointien että laitosten kehittämistoimien
ansiona on tiivis kytkeytyminen perustehtävien toteuttamiseen yliopiston arjessa.
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9

Johtopäätökset

9.1 Laatujärjestelmän vahvuudet ja hyvät käytänteet

Vahvuudet

͘͘ Yliopisto on onnistunut kehittämään laatujärjestelmäänsä siten, että se tukee
arjen laatutyötä mielekkäällä tavalla ja sitouttaa koko yliopistoyhteisön toiminnan
kehittämiseen. Tämä heijastuu vahvana laatukulttuurina ja myös opiskelijoiden
aktiivisena osallistumisena kehittämistyöhön.
͘͘ Sisäiset auditoinnit, itsearvioinnit ja erilaiset kyselyt muodostavat onnistuneesti
arvioinnin ja kehittämisen ytimen. Henkilöstö kokee erityisesti itsearvioinnit
hyödyllisiksi välineiksi oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
͘͘ Koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä on paneuduttu onnistuneesti erityisesti opetuksen laatuun ja opettajien pedagogiseen osaamiseen. Koulutuksen
tieto- ja palautejärjestelmät ovat kehittyneet. Tarjolla on runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia yliopistopedagogiikassa pätevöitymiseen. Opetushenkilöstön
pedagogisen osaamisen kehittämisestä löytyy järjestelmällistä näyttöä.
͘͘ Yliopistolla on selkeä laatupolitiikka, joka kytkee laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen työtä. Samalla laatupolitiikka tukee yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tämä edesauttaa yliopiston johtamista sen
toimintakulttuurin eikä prosessien ja toimintaohjeiden kautta.
͘͘ Yliopiston kaikki toiminnot kattavaa laadunhallintajärjestelmää on kehitetty järjestelmällisesti. Laadunhallinnan verkkosivustoa on kehitetty käyttäjäystävälliseksi
hyödyntämällä verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Toteutus on innovatiivinen
mutta uusi, joten sen vaikutuksia on vielä liian aikaista arvioida.
͘͘ Laadunohjausryhmän, laatupäällikön ja muiden laadunhallinnan keskeisten
toimijoiden osaaminen ja sitoutuminen tukee erinomaisella tavalla yliopiston
kehittämistä. Heillä on kokonaisvaltainen näkemys laadusta, mikä omalta osaltaan
tukee muiden toimijoiden sitoutumista yliopiston toiminnan kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen.
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͘͘ Tutkimuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjataan allokoimalla
resursseja strategisten tavoitteiden mukaisesti.
͘͘ Yliopisto on kehittänyt eri tavoin tutkintojen työelämärelevanssia. Sekä kielten
laitoksella että ekologian ja evoluutiobiologian koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alumnien ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa, ja työelämätaitojen
kehittäminen on integroitu opintojaksoihin. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminta on onnistuttu integroimaan opetukseen tutkintojen työelämärelevanssia
tukevalla tavalla.
͘͘ Student Life -konsepti edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja kokonaisvaltaista oppimista sekä luo erinomaiset puitteet tukipalveluiden kehittämiseen ja arviointiin.
͘͘ Tutkimustoiminnan tueksi tarjottavat hankepalvelut toimivat hyvin, ja niiden
suunnittelu ja kehittäminen osallistaa tutkimushenkilöstön esimerkillisellä
tavalla. Hankepalvelujen toteuttaminen on myös tulevaisuusorientoitunutta ja
toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa.
͘͘ Innovaatiotoiminnoissa on selkeä ja vahva tahtotila. Toimintamalli ja siihen liittyvät prosessit ovat hyvin suunniteltuja, ja toiminnan resursointi on tavoitehakuista.

Hyvät käytänteet

͘͘ Yliopisto on löytänyt mielekkäitä keinoja osallistaa opiskelijat toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi ekologian ja evoluutiobiologian koulutuksessa opiskelijat
otetaan jo varhaisessa vaiheessa tiedeyhteisön jäseniksi integroimalla heidät
tutkimusryhmiin. Välitön ja avoin ilmapiiri sekä opiskelijoiden kohteleminen
tasavertaisina yhteisön jäseninä on osoitus vahvasta laatukulttuurista.
͘͘ Ekologian ja evoluutiobiologian koulutuksessa on käytössä laatuhemmo-toimintamalli, jossa opiskelijoiden keskuudesta valitut laatuhemmot vastaavat
opiskelijapalautteen keräämisestä ja analysoinnista. Palaute käsitellään yhdessä
henkilöstön kanssa, ja opiskelijat saavat näin välittömän palautteen siitä, mihin
kehittämistoimenpiteisiin heidän antamansa palaute johtaa. Tämä käytäntö mahdollistaa opiskelijoiden mielekkään osallistumisen koulutuksen kehittämiseen.
͘͘ Kielten laitoksen opiskelijavaihtoprosessi toimii erinomaisella tavalla. Laitoksen
vaihtokohteet ovat monipuolisia ja on valittu siten, että yhteistyökorkeakoulussa
suoritetut opinnot tai ulkomailla suoritettu harjoittelu tukevat opintojen etenemistä ja tutkintojen työelämärelevanssia. Ohjaus toimii asianmukaisella tavalla
prosessin alusta loppuun saakka. Myös vaihdossa suoritettujen opintopisteiden
hyväksilukeminen osaksi tutkintoa toimii hyvin.
͘͘ Student Life -konseptin avulla on onnistuneesti levitetty hyviä käytänteitä yliopistoyhteisön sisällä. Konseptista voisi löytyä malleja ja toimintatapoja hyvien
käytänteiden levittämiseen myös laajemmin yliopistossa.
͘͘ Yliopisto on toiminut määrätietoisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
laadunhallinnan edistämiseksi muun muassa perustamalla yvv-neuvoston, ottamalla käyttöön yvv-barometrin ja kehittämällä yvv-käytäntöjä. Työ on ollut
tuloksekasta ja merkittävää.
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9.2 Kehittämissuositukset
͘͘ Johdon katselmuksiin tuotetaan erittäin laaja-alainen tausta-aineisto. Menettelyä
on suositeltavaa kehittää siten, että katselmuksen tuloksena muodostuu kiteytetty kokonaiskuva yliopiston ja sen laadunhallinnan tilasta ja keskeisimmistä
kehittämiskohteista. Kokonaiskuva edistää laadunhallinnan hyödyntämistä
osana johtamista sekä viestimistä strategian toteutumisesta yliopistossa ja sen
ulkopuolella.
͘͘ Yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta on parannettu laatimalla selkeä ja
johdonmukainen laadunhallinnan käsikirja. Käsikirjan vaikuttavuutta tulee kehittää edelleen konkretisoimalla erityisesti toimintojen tuotosten määrittelyä,
edistämällä käsikirjan tarkoituksenmukaista käyttöä ja selkiyttämällä käsikirjan
ja yksikkökohtaisten ohjeistusten kokonaisuutta.
͘͘ Yliopiston laadunhallinta toimii hyvin nykyisten tehtävien ja toimintojen jatkuvassa kehittämistyössä. Parantamisen varaa on erityisesti toimintaympäristön
muutosten ennakoinnissa, sidosryhmien systemaattisessa osallistamisessa ja
yvv-kokonaisuuden selkiyttämisessä.
͘͘ Uudistetun tohtorikoulutusrakenteen toimivuus on tarpeen arvioida, jotta tohtorikoulutuksen laadunhallinta saataisiin kaikki osa-alueet kattavaksi ja laadunhallinnan prosessit kaikilta osin vakiinnutettua. Uudistuksen toteutus olisi hyvä
viedä loppuun, jotta laadunhallinnan käytänteet, kuten seurantaryhmän rooli ja
toimintamalli, olisivat yhtenäisemmät yliopiston eri tohtorikouluissa.
͘͘ Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutettavista suuri osa tekee väitöskirjaansa sivutoimisesti. Sivutoimisten tohtorikoulutettavien koulutusprosessi
tulisi selkiyttää ja sisällyttää kiinteämmin laadunhallintaan. Tiedekunnan tulisi
kiinnittää enemmän huomiota sivutoimisten tohtorikoulutettavien tukeen ja
erilaisiin koulutuspolkuihin.
͘͘ Uuden teknologian hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä on edelleen
pioneerityön varassa. Yliopiston olisi syytä pohtia keinoja, miten uuden teknologian käyttöä voitaisiin edistää laajemminkin koulutuksessa. Yliopistolla
on vahvaa osaamista opetusteknologian käytön kehittämisessä, ja sen laajempi
hyödyntäminen voisi tukea koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
esimerkiksi laajempana opetustarjontana, opintoaikojen lyhenemisenä ja joustavina opintopolkuina.
͘͘ Student Life -konseptin piirissä toteutettavien monipuolisten toimien vaikuttavuuden arviointiin ei ole vielä löydetty toimivaa tapaa. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan yliopistolla on kuitenkin edellytykset vaikutusmekanismien
tunnistamiseen ja arviointiin ja tällä saralla suunnannäyttäjänä toimimiseen
suomalaisessa korkeakoululaitoksessa.
͘͘ Laadunhallintaa on suositeltavaa kehittää siten, että se tukee paremmin yliopiston kansainvälistymisen tavoitteita. Kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden
tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon. Henkilöstön osalta yliopistolla on
kehitettävää erityisesti arjen työtä tukevan englanninkielisen informaation saatavuudessa ja opiskelijoiden osalta erityisesti englanninkielisen kurssitarjonnan
laajuudessa. Myös opiskelijavaihdon prosessia tulee kehittää.
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͘͘ Yliopiston tulee selkiyttää tenure track -tutkijanurajärjestelmäänsä ja viestiä siitä
paremmin akateemiselle yhteisölle.
͘͘ Yliopisto on ottamassa käyttöön uuden tutkimustietojärjestelmän. Järjestelmä
olisi hyvä rakentaa siten, että se palvelisi niin johdon katselmuksen kuin tutkijoidenkin tiedontarpeita. Kerättävän aineiston määrittelyssä tulisi ottaa huomioon
myös yliopiston ulkopuolisten käyttäjien tiedontarpeet.

9.3 Auditointiryhmän kokonaisarvio
Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä täyttää Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen asettamat kriteerit laatujärjestelmien kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunhallinnalle. Mikään auditointikohteista ei ole tasolla puuttuva, ja
yliopiston laatujärjestelmän kokonaisuus (auditointikohde 6) on tasolla kehittyvä.
Tällä perusteella auditointiryhmä esittää korkeakoulujen arviointijaostolle, että Jyväskylän yliopisto läpäisee auditoinnin hyväksytysti.

9.4 Korkeakoulujen arviointijaoston päätös
Korkeakoulujen arviointijaosto päätti kokouksessaan 11.5.2015 auditointiryhmän
esitykseen ja auditointiraporttiin perustuen, että Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä täyttää järjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Jyväskylän yliopistolle on siten annettu laatuleima, joka
on voimassa kuusi vuotta.
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1. Korkeakoulun laatupolitiikka

KOHTEET

Laatujärjestelmä ja
sen tuottama tieto
dokumentoidaan
puutteellisesti.
Dokumentoinnissa
ei oteta riittävästi
huomioon korkeakoulun
eri henkilöstöryhmien,
opiskelijoiden tai ulkoisten
sidosryhmien tiedontarpeita.
Järjestelmän tuottamasta
tiedosta viestiminen
korkeakoulun sisällä tai
ulkoisille sidosryhmille ei ole
suunnitelmallista.

• järjestelmän ja sen tuottaman
tiedon dokumentointi tai

• tarkoituksenmukainen
viestintä.

• vastuuhenkilöiden
osaaminen ja sitoutuminen
tehtäväänsä

• järjestelmän tavoitteiden ja
vastuiden määrittely

Laatujärjestelmän ja sen
tuottaman tiedon dokumentaatio on selkeä ja tarkoituksenmukainen. Dokumentoinnissa otetaan pääosin
huomioon korkeakoulun eri
henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryh
mien tiedontarpeet. Järjestelmän tuottamasta tiedosta
viestitään suunnitelmallisesti
ja kohdennetusti korkeakoulun sisällä ja ulkoisille
sidosryhmille.

Laatujärjestelmän tavoitteet
ja vastuut ovat selkeästi
määriteltyjä. Tavoitteiden
asetanta on osallistavaa.
Vastuunjako on toimiva.
Keskeiset vastuuhenkilöt
ovat sitoutuneita tehtäväänsä
ja heillä on siihen riittävää
osaamista.

Kehittyvä

KRITEERIT
Laatujärjestelmän tavoitteita
ja vastuita ei ole määritelty
selkeästi. Vastuunjako toimii
osittain, ja vastuuhenkilöiden
osaamistaso ja sitoutuminen
tehtäväänsä on hyvin
epätasaista.

Alkava

Laatujärjestelmästä puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

Puuttuva

Liite 1. Auditoinnissa käytettävät kriteerit

Liitteet

Korkeakoululla on systemaattiset ja vakiintuneet menettelytavat laatujärjestelmän
ja sen tuottaman tiedon
dokumentoimiseksi siten, että
dokumentaatio palvelee hyvin
eri toimijoiden tiedontarpeita.
Korkeakoululla on erinomaisia
ja vakiintuneita menettelytapoja eri henkilöstöryhmille,
opiskelijoille sekä ulkoisille
sidosryhmille kohdennetun
tiedon viestimiseen. Viestintä
on aktiivista ja ajantasaista.

Laatujärjestelmän tavoitteiden
määrittely on erittäin selkeä
ja osallistava. Tavoitteet
ja vastuunjako tukevat
erinomaisesti korkeakoulun
toiminnan kehittämistä.
Vastuuhenkilöiden
osaamisesta ja sitoutumisesta
tehtäväänsä on selkeää ja
jatkuvaa näyttöä.

Edistynyt
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2. Strateginen johtaminen ja
toiminnanohjaus

KOHTEET

• toiminnanohjaukseen
osallistuvien johtajien
sitoutuminen laatutyöhön.

• kyky vastata strategisen
johtamisen ja
toiminnanohjauksen
tarpeisiin tai

• kytkentä strategiseen
suunnitteluun, johtamiseen
ja toiminnanohjaukseen

Laatujärjestelmästä puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

Puuttuva

Järjestelmä ei toimi
tarkoituksenmukaisesti
johtamisen välineenä kaikilla
organisaation eri tasoilla,
ja toiminnanohjaukseen
osallistuvien johtajien
sitoutumisessa yhteiseen
laatutyöhön on puutteita.

Laatujärjestelmä kytkeytyy
korkeakoulun strategiseen
suunnitteluun, johtamiseen
ja toiminnanohjaukseen
puutteellisesti. Järjestelmä
ja sen tuottama
tieto eivät palvele
strategisen johtamisen ja
toiminnanohjauksen tarpeita
tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Alkava

Järjestelmä toimii
johtamisen kannalta
organisaation eri tasoilla,
ja toiminnanohjaukseen
osallistuvat johtajat ovat
sitoutuneita yhteiseen
laatutyöhön.

Laatujärjestelmä
kytkeytyy melko hyvin
korkeakoulun strategiseen
suunnitteluun, johtamiseen
ja toiminnanohjaukseen.
Järjestelmä ja sen
tuottama tieto palvelevat
strategista johtamista ja
toiminnanohjausta, ja tiedon
hyödyntämisestä on näyttöä.

Kehittyvä

KRITEERIT

Laatujärjestelmä toimii
johtamisen kannalta
erinomaisesti organisaation
kaikilla tasoilla, ja
toiminnanohjaukseen
osallistuvien johtajien
sitoutumisesta yhteiseen
laatutyöhön on selkeää ja
jatkuvaa näyttöä.

Laadunhallinta on luonteva
osa korkeakoulun strategista
suunnittelua, johtamista
ja toiminnanohjausta.
Korkeakoululla on
systemaattisia, vakiintuneita ja
erinomaisia menettelytapoja
tiedon tuottamiseen
strategisen johtamisen
ja toiminnanohjauksen
tarpeisiin, ja tiedon
systemaattisesta ja laajasta
hyödyntämisestä on selkeää ja
jatkuvaa näyttöä.
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Seurantaosio toista kertaa auditoitaville
korkeakouluille:

3. Laatujärjestelmän kehittäminen

KOHTEET

• ensimmäisen auditoinnin
jälkeinen kehittämistyö.

Korkeakoululta puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

• kokonaiskäsitys
laatujärjestelmän
toimivuudesta.

• menettelyt arvioida tai
kehittää laatujärjestelmää tai

Korkeakoululta puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

Puuttuva
Korkeakoululla on toimivat
menettelyt laatujärjestelmän
arvioimiseen ja kehittämiseen.
Se pystyy tunnistamaan
järjestelmän vahvuudet
ja kehittämiskohteet, ja
järjestelmän kehittäminen on
suunnitelmallista.

Laatujärjestelmän
kehittämistyö ensimmäisen
auditoinnin jälkeen on ollut
suunnitelmallista. Järjestelmä
on aiempaa toimivampi.

Laatujärjestelmän
kehittämistyö ensimmäisen
auditoinnin jälkeen ei ole
ollut suunnitelmallista tai
vaikuttavaa.

Kehittyvä

KRITEERIT
Korkeakoululla on
puutteelliset menettelyt
laatujärjestelmän arvioimiseen
ja kehittämiseen. Sillä on
heikko kokonaiskäsitys
laatujärjestelmän
toimivuudesta. Järjestelmän
kehittämisessä ei ole
suunnitelmallisuutta.

Alkava

Korkeakoulu on ensimmäisen
auditoinnin jälkeen
systemaattisesti parantanut
laatujärjestelmän toimivuutta
ja tarkoituksenmukaisuutta.
Järjestelmän
kuormittavuuteen on
kiinnitetty erityistä huomiota.
Järjestelmän kehittämistyö
on erittäin onnistunutta ja
vaikuttavaa.

Korkeakoululla
on vakiintuneet ja
systemaattiset menettelyt
järjestelmän arvioimiseen
ja kehittämiseen. Se pystyy
tehokkaasti tunnistamaan
järjestelmän vahvuudet ja
kehittämiskohteet sekä
arvioimaan järjestelmän
vaikuttavuutta. Järjestelmän
tuloksekkaasta kehitystyöstä
on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
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4d) Valinnainen auditointikohde

4c) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ja aluekehitystyö (sisältäen
myös yhteiskuntavastuun,
täydennyskoulutuksen
sekä avoimen yliopisto- ja
ammattikorkeakouluopetuksen ja
maksupalvelukoulutuksen)

• toiminnan kannalta
keskeisten tuki- ja
palvelutoimintojen
laadunhallinta.

• korkeakoulun eri
henkilöstöryhmien,
opiskelijoiden tai ulkoisten
sidosryhmien osallistuminen
toiminnan kehittämiseen tai

• toiminnalle asetettujen
tavoitteiden kytkentä
korkeakoulun
kokonaisstrategiaan

• laadunhallinnan
menettelytavat toiminnalle
asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi

4a) Tutkintotavoitteinen koulutus

4b) Tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminta sekä taiteellinen
toiminta

Laatujärjestelmästä puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

Puuttuva

4. Korkeakoulun perustehtävien
laadunhallinta

KOHTEET
Laadunhallinnan
menettelytavat eivät ole
kaikilta osin toimivia eivätkä
ne tue tarkoituksenmukaisella
tavalla toiminnalle
asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Tavoitteet
eivät kytkeydy korkeakoulun
kokonaisstrategiaan.
--------------------------------Laatujärjestelmä tuottaa
puutteellisesti tietoa
toiminnan laadunhallintaan,
ja tiedon hyödyntäminen on
satunnaista ja/tai sen keruu on
itsetarkoituksellista.
--------------------------------Korkeakoulun eri
henkilöstöryhmät,
opiskelijat ja ulkoiset
sidosryhmät eivät ole mukana
toiminnan kehittämisessä
tarkoituksenmukaisella
tavalla.
-------------------------------Toiminnan kannalta
keskeisten tuki- ja
palvelutoimintojen
laadunhallinta ei ole toimivaa.

Alkava
Toimivat laadunhallinnan
menettelytavat edistävät
toiminnan kehittämistä
ja toiminnalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista.
Tavoitteet kytkeytyvät
pääosin korkeakoulun
kokonaisstrategiaan.
--------------------------------Laatujärjestelmä tuottaa
tarkoituksenmukaista tietoa
toiminnan laadunhallintaan,
ja tietoa hyödynnetään
tarkoituksenmukaisesti
korkeakoulun toiminnan
kehittämisessä.
--------------------------------Eri henkilöstöryhmät ja
opiskelijat ovat mukana
toiminnan kehittämisessä
tarkoituksenmukaisella
tavalla. Myös ulkoiset
sidosryhmät osallistuvat
kehitystyöhön.
--------------------------------Toiminnan kannalta
keskeisten tuki- ja
palvelutoimintojen
laadunhallinta toimii melko
hyvin.

Kehittyvä

KRITEERIT

Seuraavien kriteerien täyttymistä tarkastellaan kunkin perustehtävän ja valinnaisen auditointikohteen osalta erikseen:

Korkeakoululla on systemaattisia
ja vakiintuneita laadunhallinnan
menettelytapoja, jotka tukevat
erinomaisella tavalla toiminnan
kehittämistä ja korkeakoulun
kokonaisstrategian toteuttamista. Järjestelmän vaikuttavuudesta
toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on selkeää ja
jatkuvaa näyttöä.
-------------------------------Korkeakoululla on systemaattisia
ja erinomaisia menettelytapoja
tiedon tuottamiseksi toiminnan
laadunhallintaan. Tiedon hyödyntäminen on systemaattista
ja sen tuloksekkaasta käytöstä
toiminnan kehittämisessä on
selkeää ja jatkuvaa näyttöä.
---------------------------------Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat sitoutuneita ja erittäin
aktiivisesti mukana toiminnan
kehittämisessä. Laadunhallinnan
menettelytapojen kuormittavuuteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Ulkoiset sidosryhmät
ovat mielekkäällä tavalla mukana
kehitystyössä.
----------------------------------Korkeakoululla on systemaattisia
ja vakiintuneita menettelytapoja
toiminnan kannalta keskeisten
tuki- ja palvelutoimintojen
laadunhallintaan. Menettelytapojen toimivuudesta on selkeää
ja jatkuvaa näyttöä.
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Laatutyön vaikuttavuus
- keskeisimpien arviointitapojen
ja seurantaindikaattoreiden
tarkoituksenmukaisuus ja
niiden vaikuttavuus tavoitteiden
saavuttamiseen

Koulutuksen toteutus
- opetusmenetelmät ja
oppimisympäristöt
- oppimisen arviointimenetelmät
- opiskelijoiden oppiminen ja hyvinvointi
- opettajien osaaminen ja työhyvinvointi
- eri henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja
ulkoisten sidosryhmien osallistuminen

Koulutuksen suunnittelu
- opetussuunnitelmat ja niiden laadinta
- oppimistavoitteet ja niiden määrittely
- tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan sekä taiteellisen
toiminnan kytkeytyminen
koulutukseen
- elinikäinen oppiminen
- tutkintojen työelämärelevanssi
- eri henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja
ulkoisten sidosryhmien osallistuminen

5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen
näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat
tutkintoon johtavat kokonaisuudet

KOHTEET

• laatutyön vaikuttavuus.

• korkeakoulun eri
henkilöstöryhmien,
opiskelijoiden tai ulkoisten
sidosryhmien osallistuminen
toiminnan kehittämiseen tai

• koulutuksen toteutukseen
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat

• koulutuksen suunnitteluun
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat

Laatujärjestelmästä puuttuu
kokonaan tai keskeisiltä osin:

Puuttuva

Laatutyön vaikuttavuudesta
on vähän näyttöä.

Korkeakoulun eri
henkilöstöryhmät,
opiskelijat ja ulkoiset
sidosryhmät eivät ole mukana
toiminnan kehittämisessä
tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Koulutuksen toteutukseen
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat eivät ole
kaikilta osin toimivia eivätkä
tue tarkoituksenmukaisella
tavalla koulutuksen toteutusta.

Koulutuksen suunnitteluun
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat ovat
systemaattisia ja vakiintuneita
ja tukevat erinomaisella tavalla
koulutuksen suunnittelua.
Koulutuksen toteutukseen
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat ovat
systemaattisia ja vakiintuneita
ja tukevat erinomaisella tavalla
koulutuksen toteutusta.
Eri henkilöstöryhmät ja
opiskelijat ovat sitoutuneita
ja erittäin aktiivisesti mukana
toiminnan kehittämisessä.
Myös ulkoiset sidosryhmät
ovat mielekkäällä tavalla
mukana kehitystyössä.
Laatutyön vaikuttavuudesta
on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.

Koulutuksen toteutukseen
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat edistävät
koulutuksen toteutuksen
laadukkuutta ja tukevat
koulutuksen toteutusta.
Eri henkilöstöryhmät ja
opiskelijat ovat mukana
toiminnan kehittämisessä
tarkoituksenmukaisella
tavalla. Myös ulkoiset
sidosryhmät osallistuvat
kehitystyöhön.
Laatutyön vaikuttavuudesta
on selkeää näyttöä.

Edistynyt

Koulutuksen suunnitteluun
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat edistävät
koulutuksen suunnittelun
laadukkuutta ja tukevat
koulutuksen suunnittelua.

Kehittyvä

KRITEERIT
Koulutuksen suunnitteluun
liittyvät laadunhallinnan
menettelytavat eivät ole
kaikilta osin toimivia eivätkä
tue tarkoituksenmukaisella
tavalla koulutuksen
suunnittelua.

Alkava

Seuraavien kriteerien täyttymistä tarkastellaan kunkin koulutusohjelman tai vastaavan kokonaisuuden osalta erikseen:
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6. Laatujärjestelmän kokonaisuus

KOHTEET

Menettelytapojen
vaikuttavuudesta toiminnan
kehittämiseen ei ole näyttöä.

Korkeakoululla on vain
yksittäisiä ja toisistaan
erillisiä laadunhallinnan
menettelytapoja,
jotka eivät muodosta
järjestelmärakennetta.

Puuttuva

Kehittyvä

Laadunhallinnan
Laadunhallinnan
menettelytavat eivät muodosta menettelytavat muodostavat
toimivan järjestelmän.
toimivaa ja yhtenäistä
järjestelmää.
Laatujärjestelmä kattaa
keskeisiltä osin korkeakoulun
Laatujärjestelmä kattaa
perustehtävät ja tukee
osittain korkeakoulun
tarkoituksenmukaisella tavalla
perustehtävät, mutta se ei tue
tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan kehittämistä.
Järjestelmän vaikuttavuudesta
toiminnan kehittämistä.
Järjestelmän vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on
näyttöä.
toiminnan kehittämiseen on
vähän näyttöä.
Toiminnan kehittäminen
pohjautuu olemassa olevaan
Korkeakoulun laatukulttuuri
laatukulttuuriin.
on vasta syntymässä.

Alkava

KRITEERIT

Vakiintunut laatukulttuuri
tukee erinomaisella tavalla
toiminnan kehittämistä.

Laatujärjestelmä kattaa kaikki
korkeakoulun perustehtävät
ja tukee erinomaisella
tavalla korkeakoulun
kokonaisstrategiaa sekä koko
korkeakoulun toiminnan
kehittämistä. Järjestelmän
vaikuttavuudesta toiminnan
kehittämiseen on selkeää ja
jatkuvaa näyttöä.

Laadunhallinnan
menettelytavat
muodostavat dynaamisen
ja kokonaisvaltaisen
järjestelmän.

Edistynyt

Liite 2. Auditointiprosessin vaiheet ja aikataulu

Sopimusneuvottelu

16.1.2014

Auditointiryhmän nimeäminen

28.4.2014

Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen

30.9.2014

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus yliopistossa

1.12.2014

Auditointivierailu

13.–15.1.2015

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta

11.5.2015

Raportin julkaiseminen

13.5.2015

Päätösseminaari

11.6.2015

Laatujärjestelmän kehittämistyön seuranta

Vuonna 2018
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Liite 3. Auditointivierailun ohjelma

Tiistai 13.1.2014
9.00–10.00

Yliopiston johdon haastattelu

10.15–11.15

Dekaanien haastattelu

11.30–12.30

Opiskelijoiden haastattelu

12.30–13.30

Lounas

13.30–14.30

Opetus- ja tutkimushenkilöstön haastattelu

14.45–15.45

Rinnakkaishaastattelut
Teemahaastattelu: Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laadunhallinta
Kansainvälisten opiskelijoiden haastattelu

16.00–17.00

Yliopiston ulkoisten sidosryhmien haastattelu

Keskiviikko 14.1.2014
9.00–10.00

Yliopiston hallituksen haastattelu

10.15–11.15

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston perustutkintoon johtava kokonaisuus:
Opetus- ja tutkimushenkilöstön haastattelu

11.30–12.30

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston perustutkintoon johtava kokonaisuus:
Opiskelijoiden haastattelu

12.30–13.30

Lounas

13.30–14.30

Student Life -konsepti opiskelijoiden näkökulmasta

14.45–15.45

Student Life -konseptin kehittäminen ja toteuttaminen, henkilöstön
näkökulma

16.00–17.00

Teemahaastattelu: Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden
laadunhallinta
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Torstai 15.1.2014
9.00–10.00

Rinnakkaishaastattelut
Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus: Opetus- ja
tutkimushenkilöstön haastattelu
Kielten laitoksen peruskoulutus: Opetus- ja tutkimushenkilöstön haastattelu

10.15–11.15

Rinnakkaishaastattelut
Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus: Tohtorikoulutettavien
haastattelu
Kielten laitoksen peruskoulutus: Opiskelijoiden haastattelu

11.30–12.30

Rinnakkaishaastattelut
Tuki- ja palvelutoiminnot
Erillislaitokset

12.30–13.30

Lounas

13.30–14.30

Rinnakkaishaastattelut
Laatujärjestelmän tuki ja toimivuus kansainvälisen opetus- ja
tutkimushenkilöstön näkökulmasta
Teemahaastattelu: ”Uudet teknologiat oppimisen kehittämisessä”

14.30–15.30

Auditointiryhmän palaveri

15.30–16.15

Yliopiston johdon loppuhaastattelu
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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen
ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Lisäksi arviointikeskus toteuttaa perusopetuksen ja toisen asteen
koulutuksen oppimistulosten arviointeja. Keskuksen tehtävänä on
myös tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää koulutuksen arviointia.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja on toteutettu Suomessa kehittävän arvioinnin periaatetta noudattaen vuodesta 2005 lähtien. Auditointien tavoitteena on ollut tukea
suomalaisia korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
vastaavat laatujärjestelmät ja osoittaa, että
Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla. Auditoinneissa korkeakouluja tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan
suuntaamisessa ja luodaan näin edellytyksiä
korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.
Tässä raportissa esitellään Jyväskylän yliopiston auditointiprosessi ja auditoinnin tulokset.
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