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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Turun yliopiston uusinta-auditoinnin 
ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.6.2017 alkaen. Turun 
yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit 
ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Turun yliopiston auditointi toteutettiin vuosien 2014–2015 aikana. Varsinaisessa auditoinnissa 
Turun yliopisto ei täyttänyt kansallisia auditointikriteereitä. Laatujärjestelmän kehittäminen 
edellytti korkeakoululta toimenpiteitä ja uusinta-auditointia. Uusinta-auditointi kohdistui seu-
raaviin auditointikohteisiin: 

 ▪ Laatujärjestelmän kehittäminen

 ▪ Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö

 ▪ Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Auditointiryhmän mukaan Turun yliopisto on kehittänyt laatujärjestelmäänsä merkittävällä tavalla 
varsinaisen auditoinnin jälkeen. Yliopisto on toteuttanut useita toimenpiteitä, joiden tuloksena 
sen laatujärjestelmän toimivuus, kattavuus ja läpinäkyvyys ovat parantuneet.

Yliopisto kehitti laatujärjestelmäänsä ja uudisti strategiansa rinnakkain. Tämän tuloksena uusi 
strategia ja laatujärjestelmä ovat nyt tiiviisti kytkeytyneet toisiinsa. Samalla yliopisto virtavii-
vaisti toiminnan suunnittelu- ja raportointijärjestelmän, mikä on lisännyt laadunhallinnan 
yhtenäisyyttä yli tiedekuntien ja yksiköiden. Ulkoisten arviointien ohella rehtorin yksikkövie-
railut ja sisäiset arvioinnit tukevat kehittämistyötä ja laadun kehittämistä. Lisäksi uudistettu 
laatukäsikirja ja intranet ovat parantaneet laatujärjestelmän läpinäkyvyyttä ja viestivyyttä koko 
yliopistoyhteisössä. 
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Turun yliopisto on merkittävästi parantanut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallintaa 
ja liittänyt sen osaksi laatujärjestelmää. Tätä työtä ovat tukeneet yhteiskunnallisen vuorovaiku-
tuksen kehittämisohjelma, useat organisatoriset uudistukset ja ulkoisten sidosryhmien ottaminen 
mukaan aiempaa tiiviimmin kehittämistyöhön. Ulkoisten sidosryhmien palautteella on ollut 
myönteistä vaikutusta muun muassa yliopiston strategiaan ja opetussuunnitelmien kehittämi-
seen. Opiskelijoiden urasuunnittelua tuetaan hyvin toimivalla mentorointiohjelmalla. Neuvot-
telukuntien käyttöönotto kaikissa tiedekunnissa on tärkeä aloite vuorovaikutuksen lisäämiseksi 
ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Turun yliopiston laatukulttuurille on ominaista avoimuus sekä keskinäinen luottamus ja vuoro-
vaikutus. Yliopiston sisäistä vuoropuhelua ovat tukeneet rehtoraatin yksikkövierailut ja rehtorin 
säännölliset tapaamiset ylioppilaskunnan edustajien kanssa. Osallistavan strategian laadintapro-
sessin ansiosta henkilöstö on hyvin tietoinen yhteisistä strategista tavoitteista ja sitoutunut 
niihin vahvasti.

Yliopisto on sitoutunut käyttämään ulkoista palautetta toimintansa kehittämiseen ja on systemaat-
tisesti kehittänyt laatujärjestelmäänsä varsinaisen auditoinnin palautteen pohjalta. Yliopistolla on 
selkeät suunnitelmat laatujärjestelmänsä jatkokehittämiseksi. Auditointiryhmä kannustaa Turun 
yliopistoa jatkamaan laadunhallinnan kehittämistä omien tavoitteidensa ja tarpeidensa pohjalta.
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