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Esityksen alla

1. Sitoutuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen
2. Sisäinen kehittämistyö

1. Johdon katselmus (menneen arviointi, tulevat toimenpiteet ja
nelivuotinen arviointisuunnitelma)

2. Toiminnan ja tulosten itsearvioinnit (CAF-mallin kehittäminen)
3. Vertaisarvioinnit
4. YV-prosessien kuvaaminen ja indikaattorit

3. Ulkopuolista näkökulmaa
1. Tutkimuksen UTARAE2014, Koulutuksen (KA2016) ja HRS4R

4. Rakkaalla lapsella on monta nimeä (T3)



Sitoutuminen toiminnan
jatkuvaan parantamiseen:
periaatteet ja tavoitteet

• Laatupolitiikan tavoitteena on tukea yliopiston, sen toiminnan ja yliopistoyhteisön
kehittymistä strategian mukaisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

• Yliopiston laatujärjestelmä tuottaa tietoa ja menettelytapoja

• johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

• koulutuksen ja tutkimuksen edellytysten jatkuvaan parantamiseen (PDCA)

• yliopistoyhteisön osaamisen kehittämiseen

• Johdon katselmuksessa arvioidaan vuosittain laatujärjestelmän toimivuutta sekä
priorisoidaan ja aikataulutetaan suunnitelmia ja toimenpiteitä.

• Laatuohjausryhmä linjaa yliopiston laadunhallinnan kehittämistä yliopiston tasolla.
Laatuohjausryhmä tarkastelee yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta ja toimii
rehtorin tukena laatujärjestelmän kehittämisessä.

• Laatukoordinaattorit toimivat yksiköidensä johtajien tukena ja ovat laatupäällikön
verkoston kivijalka.



Sisäinen kehittämistyö
auditoinnin jälkeen

1. Johdon katselmus
• Johto muodostaa kokonaisnäkemyksen yliopiston laadunhallinnasta ja sen

kehittämistarpeista
• Sisältää nykytilan arvioinnin, tulevat toimenpiteet ja nelivuotisen

arviointisuunnitelman

2. Toiminnan ja tulosten itsearvioinnit (CAF-malli)
• Tiedekunnat ja erillisyksiköt arvioivat joka toinen vuosi

toimintaansa ja tuloksia
• Kolmas toteuttamis- ja kehittämiskierros käynnistynyt keväällä

2017 (valmennukset arvioijille)
3. Vertaisarvioinnit

• Toimijatason toimijat koulutetaan vertaisarvioijiksi
• Arviointiteemat johdon katselmuksesta (käytetty mm.

esimiesrakenteen, tutkintokoulutuksen ohjaukseen sekä HRS4R –
toimenpiteisiin)



Ulkopuolista näkökulmaa
auditoinnin jälkeen

1. Tutkimuksen arviointi UTARAE2014
Ø Tutkimuslinjaukset
Ø Tohtorikoulutuksen kehittäminen
Ø Tutkimuskeskusten sisäinen arviointi 2017

2. Koulutuksen arviointi KA2016 (mkl. ohjauksen
vertaisarvioinnit)
Ø Pedagogisen johtamisen kirkastaminen ja kehittäminen
Ø Osaamisperustaisuuden kuvaaminen eri tasoilla ja näkökulmista
Ø Ohjauksen kokonaisuus: asiantuntijuuden kasvaminen
Ø Palaute- ja seurantatiedon (mkl sidosryhmät) hyödyntäminen

3. Hyvä tehdä tutkimusta – toimintasuunnitelma (HRS4R)



Tampereen alueen
korkeakouluyhteistyö

• Tiedolla johtamisen tuki: palaute- ja seurantatiedon
kokonaisuus

• Koulutuksen palautejärjestelmä
• Koulutuksen prosessien mallintaminen
• Kokonaisarkkitehtuuri
• Laatupäällikkö ja liepeelliset -palaverit



Auditoinnin vaikutukset

• Luonut perustan jatkuvan parantamisen toimintatapaan. Laatutyön hyödyt
ovat tulleet tunnistetuiksi ja näkyviksi.

• Valmistautuminen auditointiin ja uuden laatujärjestelmän rakentaminen
yhdessä toimijoiden kanssa avasi ja konkretisoi laatutyön ja
laatujärjestelmän ulottuvuudet ja käytännöt toimijoille. Ymmärrys
laatutyöstä muuttui sanahelinästä aidoksi toiminnan kehittämiseksi.

• Auditoinnin kokonaisprosessin osalta positiivista on ollut esimiesrakenteen
kehittäminen tutkinto-ohjelmissa ja yliopistopalveluissa.
Laatuorganisaatiolle ja laatutyölle on luotu rakenne, joka tukee
jatkuvuutta (laatuohjausryhmä, laatukoordinaattorit, johdon katselmus).

• Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden prosessien kuvaaminen ja indikaattorien
laatiminen vuoden 2017 aikana (KARVI suositus)


