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• Laatujärjestelmän esittely lyhyesti

• Auditoinnin jälkeisen kehittämistyön esittely

• Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuudesta 
korkeakoulun toiminnan kehittämiseen



The basic ideas of LUT QMS

The objective of LUT QMS is to

 Ensure the continuous development of the
university

 Ensure the high quality of operations and results

 Support the achievement of the univeristy’s vision 
and strategic goals



QM as part of everyday life @ LUT

 The objective of the development of QMS has been to build an 
integrated system which combines the quality management 
procedures into the everyday life of all univeristy community
members. 

 QM becomes concrete in everyday life in form of strategy, planning, 
objectives, instructions, feedback, statistics, responsibilities, 
development.

 All LUT community members are responsible for the quality of their
own work/study and continuous development while QM as a system
has an established organisation (rector, steering group for QMS, 
quality system manager)



PDCA–cycle of countinuous development as a 

framework for quality management

Established
procedures for 

improving quality of 
processes

The QMS assures that
the processes are

monitored
systematically

The QMS indicates the 
targets for development

The QMS assures that
descriptions and 
instructions are

available

The QMS assures
that the

responsibilities are
defined



An example: QMS of Scientific Research in a nutshell

PLAN – Targets

LUT strategy of research
Action plan for research
Operations plans and budget
Other plans and agreements

CHECK – Monitoring

Follow-up of indicators
Collection and analysis
of feedback 
External and internal
assessments (e.g. RAE)
Benchmarking data

ACT – Decisions on development

Rectorate and deans
Vice-rector of research
Heads of department and degree
programmes
Process owners
Graduate school steering group
Development discussions

DO – Processes

Research platforms
Research projects
Scientific publishing
Researcher career
Doctoral education

Procedures for improving the quality of research (e.g.) 
- Maintaining the research infrastructure
- Development of researchers' HR processes (HR Excellence)
- Incentives to foster high quality research in LUT salary system
- Enhancing procedures of open science



An example: QMS of Academic Education in a 

nutshell

PLAN - Targets

LUT strategy of education
Action plan for education
Operations plans and budget
Development programmes
Curriculum

Other plans and agreements

Check – Monitoring

Follow-up of indicators
Collection and analysis
of feedback 
External and internal
assessments (e.g. 
accreditations)
Benchmarking data

Act – Decisions on development

Rectorate and deans
Vice-rector of education
Heads of departments and degree
programmes
Process owners
LED-group
Development discussions

DO – Processes

Undergraduate education
Student recruitment process 
Curriculum work 
Study guidance 
Teaching

Procedures for improving the quality of education (e.g.) 
- International accreditation of programmes
- Cooperation forums
- Evaluation and development of pedagogical competences 
- Support for information and communication technology in 
teaching



Bilingual LUT Intranet as the main 

communication channel



Bilingual LUT Intranet as the main 

communication channel



Development of QMS after the audit

round II

Laatujärjestelmän kuvaukset intrassa, UNIssa ja laatukäsikirjassa
Laatukäsikirja 5.0
> erityisesti ulkoisia sidosryhmiä varten http://www.lut.fi/tutustu-meihin/laatu

> painopiste on kehittämistoiminnan kuvaamisessa 
> laatukäsikirja on tuotettu vain englanniksi

Digitalisaatio laatutyössä
> sähköiset kommunikaatio-, dokumentointi-, raportointijärjestelmät
> kokonaisarkkitehtuurityö tukemassa kehittämistä

Sisäiset auditoinnit uudella logiikalla
> huomio auditointikohteen nimeämän toiminnon arviointiin
> otetaan huomioon myös ympäristöjärjestelmän auditointitarpeet
> menettelyä toteutetaan käytännön toteutusta joustavasti muunnellen
> auditoinnin kuorimittavuuden minimointiin erityistä huomiota

http://www.lut.fi/tutustu-meihin/laatu


Development of QMS after the audit

round II

Tieteellinen tutkimus
> Tohtorikoulutuksen menettelytavat: mm. tohtorikoulutettavien haku- ja 
valintamenettelyt
> Tutkimuksen vaikuttavuus: Research Platform-konsepti ja avoin tiede

Akateeminen koulutus
> Tutkinto-ohjelmien laadunhallinnan menettelyjä on vahvistettu 
kolmiportaisen tutkintorakennemallin pohjalta: BSc-, MSc- ja tohtoriohjelmien 
vastuuhenkilöt, Curriculum Tool-työkalu, ohjelmatason monitoroinnin 
systematisointi (indikaattorit) + koulutusohjelmien laatutyöpajat pilotissa
> Kansainväliset akkreditoinnit
> Opiskelijoiden roolin vahvistaminen palauteprosesseissa 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
> Kestävän kehityksen ja Yrittäjämäisen yliopiston toimenpideohjelmat 
> Innovaatiotoiminnan tuki: Yrityskiihdyttämö, Green Campus Innovations



Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin 

vaikuttavuudesta korkeakoulun toiminnan 

kehittämiseen

 Laatujärjestelmätyö yliopiston toiminnalle pysyvyyttä ja systemaattisuutta 
nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 Olemassa olevien käytäntöjen kuvaaminen osana laatujärjestelmää luo hyvän 
pohjan toiminnan kehittämiselle.

 Auditointi ’pakottaa’ pitämään huolta toiminnan kokonaisuuden kuvaamisesta, 
tarvittavasta ja systemaattisesta dokumentaatiosta sekä tiettyjen yhdessä 
sovittujen laadunhallinnan menettelyjen ylläpidosta.

 Auditoinnin suositukset antavat tukea kehittämistoiminnalle.

 Ulkoisesti arvioitu ja hyväksytty laatujärjestelmä on lähtökohta kansainvälisille 
arvioinneille, joilla on tärkeä merkitys toiminnan kehittämiselle kansainvälisten 
standardien pohjalta, kansainväliselle tunnistamiselle, yhteistyölle eri tahojen 
kanssa. 


