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YLIOPISTON OPETUKSEN LAADUN TULOKSELLISUUSARVIOINTI

Helsingin yliopiston opetuksen laadun tuloksellisuusarvioinnilla halutaan korostaa yliopisto-
opetuksen laadun merkitystä, kannustaa yksiköitä kokonaisvaltaiseen opetuksen laadun it-
searviointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä tukea hyvien toimintatapojen ja uusien innovaa-
tioiden leviämistä yliopistolla. Opetuksen laadun tuloksellisuusarvioinnissa arvioidaan opetuk-
sen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä jatko-opintojen keskeisiä osa-alueita. Tulok-
sellisuusarvioinnin perusteella rehtori päättää yliopiston opetuksen laatuyksiköistä sekä yksi-
köille jaettavasta tuloksellisuusrahasta kaudelle 2007-2009. Tuloksellisuusarviointi toteutetaan
kolmen vuoden välein. Kevätlukukaudella 2007 toteutettava tuloksellisuusarviointi on siirtymä-
vaiheen arviointi. Jatkossa arvioinnit toteutetaan kolmivuotissuunnittelukausien lopussa, niin
että seuraavan kerran tuloksellisuusarviointi toteutetaan kevätlukukaudella 2009. Tiedekunnat
päättävät missä määrin opetuksen laadun itsearviointi ja sen pohjalta tapahtuva osallistumi-
nen yliopiston tuloksellisuusarviointiin ovat laitoksia velvoittavaa toimintaa.

Tuloksellisuusarvioinnin periaatteet

• Arviointikriteereinä käytetään opetuksen laadun arviointimatriisiin koottuja kriteereitä,
jotka ovat sidoksissa voimassa olevaan yliopiston strategiaan sekä opetuksen ja opin-
tojen kehittämisohjelmaan. Arviointimatriisi on jaettu kahteen osaan; johdanto-osaan
sekä opetuksen laadun eri osa-alueita tarkastelevaan osaan. Johdanto-osassa määri-
tellään yliopiston keskeiset opetuksen laatuun liittyvät pysyvät arvot ja vaihtuvat strate-
giset teemat, joita tarkastellaan arvioinnissa ”punaisena lankana” läpi opetustoiminnan
eri osa-alueiden. Toisessa osassa tarkastellaan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja
arvioinnin sekä jatko-opintojen keskeisiä osa-alueita.  Kunkin osa-alueen kohdalle on
laadittu neliportainen sanallinen määrittely, joka kiteyttää laadullisen kehityskaaren
toiminnan heikosta tasosta aina tavoiteltavaan huippulaatuun ja erinomaiseen tulok-
seen.

• Arvioitava yksikkö on ensisijaisesti laitos. Jos tiedekunnassa ei ole laitoksia, voidaan
tuloksellisuusarviointiin esittää vastaavia opetusta organisoivia yksiköitä. Myös koko
tiedekunta, koulutusohjelma tai erillislaitos voi olla arvioitava yksikkö, jos koulutuksen
järjestäminen on alalla organisoitu niin, että se on mielekäs kokonaisuus opetuksen ar-
vioimisen kannalta.

• Kukin tiedekunta voi esittää kokonsa (läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden määrä) mu-
kaisesti 1-4 tuloksellisuusesitystä. Esityksiä voi tehdä yksi/2000 opiskelijaa, tätä pie-
nemmät tiedekunnat voivat tehdä yhden esityksen. Tiedekunnan ei tarvitse priorisoida
esityksiä. Kaudelle 2007-2009 nimetyt valtakunnalliset koulutuksen laatuyksiköt eivät
voi olla mukana yliopiston sisäisessä tuloksellisuusarvioinnissa.

• Opintoasiaintoimikunnan asettama arviointiryhmä, jonka kokoonpanossa huomioidaan
monitieteisyys ja monipuolinen arviointiosaaminen, arvioi tuloksellisuusesitykset. Arvi-
ointiryhmä tutustuu yksiköiden tuloksellisuusesityksiin ottaen huomioon myös mahdolli-
sen aiemman arviointitiedon. Arviointiryhmän saaman käsityksen täydentämiseksi
ryhmä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja yksiköiltä tai vierailla arviointikohteissa. Arvioin-
tiryhmän tulkinnat ja johtopäätökset kootaan arviointiraporttiin. Raporttiin kirjataan ra-
kentavan palautteen periaatteiden mukaisesti arviointiryhmän näkemys yksikön vah-
vuuksista ja parantamisalueista. Yksiköiden tuloksellisuusesitykset sekä arviointirapor-
tit ovat julkisia. Julkisuusperiaatteella halutaan tukea hyvien toimintatapojen ja uusien
innovaatioiden leviämistä yliopistolla.

• Arviointiryhmän tulos esitellään opintoasiaintoimikunnalle, jonka ehdotuksesta rehtorille
esitetään 3-6 yksikön palkitsemisesta yliopiston tuloksellisuusrahoituksella. Rehtori
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päättää tuloksellisuusrahan jaosta kolmivuotiskaudelle 2007-2009. Palkitut yksiköt
saavat yliopiston opetuksen laatuyksikkö -statuksen.

TULOKSELLISUUSESITYKSEN TEKEMINEN

Tuloksellisuusesitys laaditaan opetuksen laadun arviointimatriisin pohjalta ja sen tekemisessä
hyödynnetään yksikössä tehtyä opetuksen laadun itsearviointia. Kaudella 2004-2006 tuloksel-
lisuusarviointia tehnyt opintoasiaintoimikunta arvosti tuloksellisuusesityksissä yksikön oman
perustoiminnan konkreettista kuvausta, kriittistä ja analyyttistä arviointia sekä mahdollisten
ongelmien eri ratkaisuvaihtoehtojen pohtimista.

§ Esityksen sisältö
Tuloksellisuusesityksessä kuvataan opetustoiminnan eri osa-alueiden nykytilaa ja esite-
tään siitä arvioivia johtopäätöksiä suhteessa arviointimatriisiin laadulliseen luokitteluun
(välttävä – kehittyvä – hyvä – huippulaatu). Arviointimatriisissa esitettyjä opetuksen laatuun
liittyviä pysyviä arvoja sekä strategisia teemoja kuvataan esityksessä läpi opetustoiminnan eri
osa-alueiden. Yksikön oma arvio opetustoiminnan eri osa-alueiden sijoittumisesta arviointimat-
riisin laatuluokituksiin kirjataan lisäksi erilliseen liitteeseen (Liite 1. Luokittelutaulukko).

Arvioinnin yhteismitallisuuden varmistamiseksi, yksikön tuloksellisuusesityksen tulee sisältää
kaikki opetuksen laadun arviointimatriisissa esitetyt opetuksen laadun osa-alueet. Yksikkö voi
kuitenkin painottaa eri osa-alueita omien lähtökohtiensa mukaan. Mikäli jokin osa-alue ei so-
vellu yksikön toimintaan, on asia perusteltava esityksessä.

Tuloksellisuusesityksen alkuun laaditaan johdanto-luku, jossa kuvataan opetuksen laadun
itsearvioinnin toteuttaminen yksikössä, miten tuloksellisuusesitys on syntynyt sekä miten sekä
opettajat, tutkijat, opiskelijat että soveltuvalla tavalla yksikön muu henkilökunta ovat osallistu-
neet itsearviointiprosessiin ja tuloksellisuusesityksen tekoon. Johdanto-luvussa on mahdollista
kuvata myös sellaisia yksikön erityispiirteitä, joiden nähdään vaikuttavan oleellisesti yksikön
toimintakontekstiin. Tuloksellisuusesityksen alkuun tulee kirjata yksikön yhdyshenkilön nimi ja
yhteystiedot.

§ Esityksen liitteet
Tuloksellisuusesityksessä esitettyjä arvioita ja väitteitä on syytä perustella liitteissä esitetyillä
dokumenteilla ja esimerkeillä, jotka kuvaavat yksikön hyviä käytäntöjä sekä osoittavat, että on
tehty laatua tuottavia valintoja ja päätöksiä (vrt. portfolioarviointi). Liitteissä ei ole tarkoitus
tuoda esiin varsinaisen esityksen asiasisältöjä. Raporttiin mahdollisesti liitettäviä www-linkkejä
ei avata, vaan niitä käsitellään olemassa olevana taustatietona. Esimerkkejä hyvistä liitekäy-
tännöistä löytyy mm. vuoden 2006 opetuksen laatuyksiköiden tuloksellisuusesityksistä1.

Tuloksellisuusesitykseen sisältyvät tunnusluvut (Liite 2. Tunnusluvut) tulostetaan valmisraport-
tina yliopiston ILMI-raportointipalvelusta osoitteesta http://ilmi.helsinki.fi. Valmisraportit ovat
tulostettavissa 26.2.2007 alkaen. Yksikkö täydentää tunnuslukuihin ainoastaan tutkintotavoite-
tiedot. ILMI-raportointipalvelusta löytyvät myös tunnuslukujen tarkat määrittelyt. Tunnuslukuja
käytetään arvioinnissa taustatietona.

§ Esityksen laajuus
Tuloksellisuusesityksen enimmäislaajuus on 27 000 merkkiä (ilman välilyöntejä). Esityksen
sisältämä merkkimäärä kirjataan esityksen loppuun. Enimmäislaajuutta ei saa ylittää. Tulok-
sellisuusesitykseen liitetään yksikön luokittelu arviointimatriisin eri osa-alueilla (Liite 1, 1 sivu),
matriisiin sisältyvät tunnusluvut (Liite 2, 1 sivu) sekä muut tarpeelliset liitteet (enintään 6 si-
vua).

1 Esitykset on julkaistu Alma-intranetissä osoitteessa https://alma.helsinki.fi/doclink/43038.

http://ilmi.helsinki.fi.
https://alma.helsinki.fi/doclink/43038.
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§ Esitysten lähettäminen
Tiedekunnat tallentavat yksiköidensä tuloksellisuusesitykset liitteineen 30.3.2007 mennessä
TUNE intranettiin osoitteeseen https://notes.helsinki.fi/halvi/tuneintranet.nsf/

§ Tuloksellisuusarvioinnin aikataulu keväällä 2007
Ohjeet tuloksellisuusarvioinnista tiedekunnille 8.1.2007
Tuloksellisuusarvioinnin info-tilaisuus 29.1.2007
Tuloksellisuusesitysten jättäminen (tiedekuntien DL) 30.3.2007
Päätös opetuksen laatuyksiköistä 14.5.2007

§ Lisätietoja
Opetuksen laadun tuloksellisuusarvioinnista ja tuloksellisuusesityksen tekemisestä järjeste-
tään kaikille yliopistolaisille avoin keskustelu- ja informaatiotilaisuus maanantaina
29.1.2007, klo 15.00–16.00. Paikkana Metsätalo, sali 2 (Unioninkatu 40, 2.krs).

Opetuksen laadun arviointimatriisi ja ohje tuloksellisuusesityksen tekoa varten ovat saatavissa
myös ruotsin- ja englanninkielisinä 5.2.2007 alkaen yliopiston Alma -sivuilta osoitteessa
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608

Lisätietoja opetuksen laadun tuloksellisuusarvioinnista antavat kehittämispäällikkö Päivi Pak-
kanen (p. 191 22240, 050-356 0752, paivi.pakkanen@helsinki.fi) sekä suunnittelija Minna
Frimodig (p. 191 21710, minna.frimodig@helsinki.fi) kehittämisosaston opintoasioiden yksi-
köstä.

Linkit:
Opetuksen laadun arviointimatriisi (5.2.2007 alkaen myös ruotsin- ja englanninkielisenä)

https://alma.helsinki.fi/doclink/25608
http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/arviointimatriisi.htm

Ohje tuloksellisuusesityksen tekoa varten
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608
http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/arviointimatriisi.htm

Tuloksellisuusesitykseen liittyvät tunnusluvut ja niiden määrittelyt (ILMI-raportointipalvelu, 26.2.2007 alkaen)
http://ilmi.helsinki.fi

https://notes.helsinki.fi/halvi/tuneintranet.nsf/
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608
mailto:paivi.pakkanen@helsinki.fi)
mailto:minna.frimodig@helsinki.fi)
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608
http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/arviointimatriisi.htm
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608
http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/arviointimatriisi.htm
http://ilmi.helsinki.fi

