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TTY:n laatujärjestelmä

• Auditoitiin keväällä 2014

• Perustuu jatkuvaan 

kehittämiseen (PDCA-ympyrä)

• Laatujärjestelmän tavoitteet:

– yhdenmukaiset toimintatavat

– toiminnan ennustettavuus

– yliopiston tavoitteiden 

mukaisen toiminnan ja 

tulosten tukeminen sekä 

varmistaminen.

• Laatutyö osa jokapäiväistä 

toimintaa
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Organisaatiomuutokset

• Tukipalvelu-uudistus, uusi rakenne vuoden 2015 alusta

– Oppii, Tutkii ja Yleispalvelut vararehtorien ja hallintojohtajien

vetämänä

– Samoja työtehtäviä tekevät samaan yksikköön ja tiimiin

– Uudistuksen arviointi keväällä 2017

• TTY:n laitosrakenne purettiin vuoden 2017 alusta  Viisi

tiedekuntaa tulosyksiköiksi

– Kokoaikaiset dekaanit

– Itsearviointi käynnissä

• Vaikutukset laatujärjestelmään: strategisen ohjauksen

tehostaminen, toimintapojen yhtenäistäminen, vastuiden

selkiytyminen
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Johtaminen ja kehittäminen

• Tutkinto-ohjelmaportfolioajattelu koulutuksen

johtamisessa

– Johdetaan kokonaisuutena, jossa tutkinto-ohjelmat

painottuvat eri tavoin huomioiden tutkimuksen kärjet ja 

työelämän tunnistetut osaamistarpeet

• Projektihallintamallin ja projektisalkun käyttöönotto

kehittämisprojekteissa

– Tavoitteena erityisesti projektien priorisointi, 

resurssien hallinta ja tiedon kulku
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Opintojen ohjaus

(valinnainen auditointikohde)

• Opettajamentorointi otettu käyttöön kaikissa 

tiedekunnissa

• Tampere3 valmistelussa suunnitelma ohjauksen 

must have- ja nice to have –osa-alueista eri 

opintojen vaiheissa 

• Opintojen läpimenoon liittyvä sisäinen tarkastus

– loppuvaiheen ohjauksen heikkous 

diplomityöprosessin kehittäminen

• Työelämäpalvelut perustettu

– Uraohjauksen suunnittelu kokonaisuutena, ohjausta, 

koulutusta, jne. 
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Sidosryhmätyö

• Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa

– Tunnistettu kuusi strategista yhteistyöyliopistoa, 

joiden kanssa yhteistyön vahvistaminen ja 

fokusoiminen

– Yliopistoverkostoissa aktiivinen toimiminen

• European Innovative Universities (ECIU)

• World Technology Universities

– Henkilöresurssi kumppanuustoiminnan koordinointiin

ja verkostoyhteistyöhön
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Mitä meneillään juuri nyt

• Tiedekuntien strateginen profilointi

• Tutkimuksen kansainvälinen RAE-arviointi

• Palvelukartan määritys

• Hukkuneiden prosessien (ja erityisesti vastuiden) 

määrittely

• Tampere3

– Yhteistyö TaY:n ja TAMKin laatutoimijoiden kanssa

– Koulutuksen prosessien suunnittelu

– Palaute- ja indikaattoritiedon kehittäminen

– Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhdistäminen

– Korkeakoulujen oma kehittämistyö minimiin
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Auditoinnin hyödyt

• Tutkinto-ohjelmien itsearvioinnit

• Yhteishengen nostattaja

• Toi näkyväksi mikä toimii

– Pääsee välillä unohtumaan

• Kehittämisehdotukset luovat perustan 

kehittämistyölle

• Laatutyö nivoutunut kiinteäksi osaksi yliopiston 

toimintaa
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KIITOS!


