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OPETUKSEN LAADUN ARVIOINTIMATRIISI
YKSIKÖIDEN ITSEARVIOINNISSA

MIKSI?

Opetuksen laadun itsearviointi on yksi keino kehittää yksikön1 opetusta ja toiminnan laatua. It-
searvioinnin tavoitteena on yksikön opetustoiminnan erittely sekä arvioivien johtopäätösten teke-
minen yksikön vahvuuksista ja mahdollisista parantamisalueista. Itsearvioinnin lähtökohtana on
sen hyöty ja vaikuttavuus. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa sellaista tietoa, jota koko yksikkö –
sen henkilökunta ja opiskelijat – voivat käyttää hyväksi kehittäessään yksikön toimintaa. Nostamal-
la esiin yksikön vahvuudet ja parantamisalueet, itsearviointi auttaa yksikköä ja sen johtoa suun-
taamaan opetuksen kehittämistoimintaa sekä seuraamaan tehtyjen toimien vaikutuksia. Itsearvi-
ointi tehdään vain yksikön oman toiminnan kehittämistä varten.

Itsearviointi on parhaimmillaan yhteisöllinen oppimisprosessi – oppimista yksikön omasta toimin-
nasta. Itsearvioinnilla voidaan nostaa esiin yksikön hiljaista tietoa ja edesauttaa yhteisen ymmär-
ryksen syventämistä. Kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti itsearvioinnissa on oleellista
koko yksikön osallistuminen arviointiprosessiin. Itsearvioinnissa korostuu yksikön eri toimijoiden
välinen vuoropuhelu ja pyrkimys yhteisymmärrykseen.

MIT EN?

Opetuksen laadun itsearviointi voidaan organisoida hyvin monella tavalla. Yksikkö päättää yh-
dessä miten se toteuttaa itsearvioinnin; mitkä ovat itsearvioinnin tavoitteet, miten arvioinnin tulok-
sia hyödynnetään ja miten arviointituloksista raportoidaan yksikössä. Tässä ohjeessa keskitytään
opetustoiminnan itsearviointiin yliopiston opetuksen laadun arviointimatriisin pohjalta.

Opetuksen laadun arviointimatriisi toimii itsearvioinnin runkona. Sen avulla yksikkö voi kuvata ja
arvioida omaa toimintaansa suhteessa yliopistoyhteisön yhdessä asettamiin tavoitteisiin ja kehit-
tämishaasteisiin. Opetuksen laadun arviointimatriisi on jaettu kahteen osaan; johdanto-osaan ja
opetuksen laadun eri osa-alueita tarkastelevaan osaan. Johdanto-osassa määritellään yliopiston
keskeiset opetuksen laatuun liittyvät pysyvät arvot ja vaihtuvat strategiset teemat. Määrittelyt pe-
rustuvat yliopiston strategiaan sekä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmaan kaudelle 2007-
2009. Toisessa osassa tarkastellaan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä jatko-
opintojen eri osa-alueita sekä kuvataan niiden laadullista kehittymistä neliportaisen sanallisen ku-
vauksen kautta. Johdanto-osassa määriteltyjä arvoja ja teemoja tarkastellaan itsearvioinnissa ”pu-
naisena lankana” läpi opetuksen eri osa-alueiden.

§ Koko opetustoiminta – tai vain keskeiset osat
Itsearviointi voidaan ulottaa koskemaan arviointimatriisissa kuvattua koko opetustoimintaa tai

valita vain joitakin keskeisiä osa-alueita. Koko opetustoimintaa koskevassa itsearvioinnissa kuva-
taan opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä mahdollisesti jatko-opintoihin liittyvät
eri osa-alueet ja arvioidaan niitä suhteessa arviointimatriisin luokittelukriteereihin. Kokonaisvaltai-
nen itsearviointi on vaativa tehtävä, joka edellyttää aikaa, yhteistyötä ja todellista tahtoa kehittää
yksikön toimintaa.

§ ”Pika-arviointi”

Yksinkertainen ja nopea tapa tehdä opetuksen laadun itsearviointi on käydä yksikössä yhdessä
läpi kaikki - tai sovittu osa - opetuksen laadun osa-alueista erillisen luokittelutaulukon avulla (ks.
Opetuksen laadun arviointimatriisi, liite 1). Tällainen ”pika-arviointi” antaa yleiskuvan opetuksen
laatuun liittyvistä eri osa-alueista ja yksikön toiminnasta. Sen avulla voidaan selvittää missä kohdin
yksikön eri toimijoiden näkemykset yksikön vahvuuksista ja parantamisalueista eroavat toisistaan

1  Tässä yhteydessä yksikkö-käsitettä käytetään tarkoittamaan niin laitosta, erillislaitosta, oppiainetta, osastoa kuin tiedekuntaakin.
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ja miksi. Pika-arvioinnilla voidaan myös karkeasti priorisoida ja sopia yhdessä tärkeimmät kehittä-
miskohteet.

§ Hyvä huomioida

Päätettäessä itsearvioinnin toteuttamisesta yksikössä, on hyvä olla tietoinen siitä, että itsearvi-
oinnin organisoiminen vaikuttaa siihen, miten arviointiprosessiin sitoudutaan ja miten sen tuloksiin
suhtaudutaan. Kokonaisvaltaisessa opetuksen laadun itsearvioinnissa on hyvä huomioida joitakin
yleisiä itsearvioinnin toteutuksen periaatteita.

§ Koko henkilökunnan ja opiskelijoiden mahdollisimman laaja osallistuminen;
Itsearvioinnin toteutuksessa on hyvä miettiä miten taataan koko henkilökunnan ja opiskeli-
joiden mahdollisimman laaja osallistuminen arviointiin. Millaisia keskustelutilaisuuksia jär-
jestetään? Miten taataan mahdollisuus eri näkemysten ja ns. hiljaisen tiedon esiin nouse-
miseen? Miten mahdollistetaan osallistuminen raportin tuottamiseen sekä palautteen an-
tamiseen?

§ Itsearvioinnin koordinointi;
Itsearvioinnin toteuttamista varten on hyvä koota koordinoiva ryhmä, jonka tehtävänä on
suunnitella arvioinnin toteuttaminen yksikössä, varmistaa mahdollisimman laaja osallistu-
minen sekä koota yhteinen itsearviointiraportti.

§ Itsearvioinnista on hyvä tuottaa raportti;
Itsearviointiraportissa sekä kuvataan toiminnan nykytilaa että tehdään siitä arvioivia johto-
päätöksiä. Havaitut vahvuudet ja priorisoidut parantamisehdotukset kirjataan raporttiin.

Parantamisehdotusten kirjaamisen muistiin on todettu selkeästi edistävän arviointitulosten
vaikuttavuutta. Usein arviointeja suoritetaan, mutta niiden tulokset eivät tule käytännön ta-
solle. Kehittämistoimenpiteiden kirjaaminen auttaa myös toiminnan seurantaa.

§ Lisätietoa ja palautetta
Opintoasiaintoimikunta seuraa arviointimatriisin käyttöä ja sen hyödyllisyyttä opetuksen laadun

itsearvioinnissa kaudella 2007–2009. Palaute hyödynnetään kehitettäessä arviointimatriisia seu-
raavalle toimintakaudelle. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteisiin pai-
vi.pakkanen@helsinki.fi ja minna.frimodig@helsinki.fi.

Opetuksen laadun arviointimatriisi sekä nämä itsearviointiohjeet löytyvät yliopiston Alma-sivuilta
osoitteesta https://alma.helsinki.fi/doclink/25608. Helmikuun 5. päivä alkaen myös ruotsin- ja eng-
lanninkielisenä.
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