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TIEDOTE LAADUNVARMISTUKSESTA LAITOKSILLE

1. Aikataulu

- Tiedekunnan toimintakäsikirjan runko ja osia sisällöstä valmiina vuoden 2006 loppuun
mennessä; auditointimateriaali toimitetaan keskushallintoon 15.6.2007 mennessä; audi-
tointi Helsingin yliopistossa (5 päivää) marraskuussa 2007.

2. Auditointi

- Auditointiryhmä: 8-10 henkilöä, joka koostuu korkeakoulujen, opiskelijoiden ja korkea-
koulujen sekä työelämän edustajista. Auditointiryhmä voi olla myös kansainvälinen, jol-
loin ulkomaalaisten auditoijien määrä ja rooli määritellään tapauskohtaisesti. HUOM: tä-
mä ei tarkoita, että aineiston olisi oltava esim englanniksi: suomenkielinen aineisto riittää
hyvin.

- Auditointiryhmä arvioi ennalta ilmoitettujen auditointiperusteiden ja -kriteerien perusteella
laadunvarmistusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta ja osoittaa yliopistol-
le laadunvarmistuksen kehittämissuosituksia, sekä nostaa esiin laadunvarmistuksen hy-
viä käytänteitä.

- Auditoinnissa kiinnitetään huomiota mm. siihen, miten toiminnan eri osat kytkeytyvät toi-
siinsa, miten toiminnan kehittäminen on organisoitu, miten opiskelijat osallistuvat toimin-
taan sekä siihen, miten eri osapuolet (tutkijat, opettajat, opiskelijat) tuntevat laadunvar-
mistusjärjestelmän.

- Ryhmä tekee KKA:lle esityksen auditoinnin johtopäätöksistä ( = läpäiseekö yliopisto au-
ditoinnin vai ei). Sen jälkeen KKA päättää hyväksytäänkö laadunvarmistusjärjestelmä vai
onko uusinta-auditointi tarpeen.

- Auditointi uusitaan kuuden vuoden välein.
- Auditoinnissa käytettävät kriteerit: auditointikäsikirjassa s. 28-31.

- KKA:n auditointikäsikirja:
http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_405.pdf (suomeksi)
http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_505.pdf (ruotsiksi)
http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_406.pdf (englanniksi)

3. Toimintakäsikirja

Edelleen luonnoksina olevia toimintakäsikirjan jäsennyksiä eri tasoilla:

 Yliopiston toimintakäsikirja:
https://portal7.it.helsinki.fi/download/2000000030485/Toimintakasikirjan_runko_versio_0
.1_13.11.06.doc

 Tiedekunnan käsikirjan runkoluonnos (liitteenä)

http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_405.pdf
http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_505.pdf
http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_406.pdf
https://portal7.it.helsinki.fi/download/2000000030485/Toimintakasikirjan_runko_versio_0.1_13.11.06.doc
https://portal7.it.helsinki.fi/download/2000000030485/Toimintakasikirjan_runko_versio_0.1_13.11.06.doc
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 Laitos / tutkimus ja jatko-opinnot (liitteenä)
 Ehdotus laitoksien toimintakäsikirjan rungoksi (liitteenä)

Lisäksi:
- Jäsentelyä ja kysymyksiä peruskoulutuksen laadunvarmistusjärjestelmän pohjaksi (liit-

teenä)
- Tiedekuntien ja laitosten toimintakäsikirjojen toivotaan olevan linjassa yliopiston toimin-

takäsikirjan kanssa ja noudattavan sitä pääotsikkotasolla
- Toimintakäsikirjojen laatimista ei edellytetä laitoksilta

4. Prosessikuvaukset

- Toimintakäsikirjan laadinnan pohjaksi sekä sen liitteiksi voidaan laatia prosessikuvauksia
keskeisimmistä toiminnoista. Yliopisto on ottanut käyttöön sähköisen QPR-
prosessikuvausmallinnuksen, johon on tarjolla koulutusta. Lisätietoja saa keskushallin-
non laadunvarmistusryhmältä (laatupäällikkö Aimo Virtanen ja laatuasiantuntija Helena
Immonen)

- Liitteenä esimerkki laitoksen opetusprosessista.

5. Lisätietoja

- hallintopäällikkö Leena Barros (leena.barros@helsinki.fi)
- opintoasiainpäällikkö Sirpa Kajan (sirpa.kajan@helsinki.fi)
- tiedesihteeri Raija Oikari (raija.oikari@helsinki.fi)
- koordinaattori Marja K. Martikainen (marja.k.martikainen@helsinki.fi)
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