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Hyvä tiedekunnan ja laitosten väki,

Opetuksen laadun arviointimatriisi on uudistettu syksyn 2006 aikana vastaamaan yliopiston
uutta strategiaa sekä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmaa kaudelle 2007–2009. Samalla arvi-
ointimatriisin käyttöä ja ohjeistusta on selkiytetty. Arviointimatriisin sisällöllisessä uudistuksessa on
huomioitu pilotointikaudelta 2004–2006 saatu palaute tiedekunnilta ja laitoksilta. Pilotointikauden
kokemuksista on lisäksi julkaistu raportti ”Opetuksen laadun arviointimatriisi - käytäntöjä ja koke-
muksia Helsingin yliopistossa” (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 22/2006, http://www.helsinki.fi/julkaisut).

Opetuksen laadun itsearviointi on yksi keino kehittää tiedekuntien ja laitosten opetusta ja toi-
minnan laatua. Pilotointikauden kokemusten mukaan opetuksen laadun arviointimatriisi toimii var-
sin hyvänä itsearvioinnin runkona ja oman toiminnan arvioinnin peilinä. Pilotointikauden aikana
yliopiston 11 tiedekunnasta viisi tiedekuntaa toteutti itsearvioinnin koko tiedekunnan tasolla. Loppu-
jen kuuden tiedekunnan yhteensä noin 50 ainelaitoksesta itsearvioinnin toteutti 26 ainelaitosta sekä
yksi erillislaitos. Voidaan sanoa, että noin puolet yliopiston tiedekunnista ja laitoksista on ainakin
kerran toteuttanut opetuksen laadun itsearvioinnin arviointimatriisin pohjalta kauden 2004–2006
aikana. Tätä tiedekuntien ja laitosten opetustoiminnan kokonaisvaltaista itsearviointia halutaan yli-
opistossa edelleen tukea. Toivottavasti oheinen itsearviointiohje voi omalta osaltaan kannustaa ja
antaa vihjeitä arvioinnin käytännön toteuttamiseen. Arviointimatriisin käyttöä ja sen hyödyllisyyttä
opetuksen laadun itsearvioinnissa seurataan yliopiston opintoasiaintoimikunnassa kaudella 2007–
2009. Palaute hyödynnetään kehitettäessä arviointimatriisia seuraavalle toimintakaudelle.

Opetuksen laadun tuloksellisuusarviointi on uuden strategian ja kehittämisohjelman myötä
päätetty vakinaistaa pysyväksi osaksi yliopiston toimintaa. Keskeisin muutos on tuloksellisuusarvi-
oinnin toteuttaminen kolmen vuoden välein. Tuloksellisuusarvioinnilla halutaan korostaa yliopisto-
opetuksen laadun merkitystä, kannustaa yksiköitä kokonaisvaltaiseen opetuksen laadun itsearvioin-
tiin ja toiminnan kehittämiseen sekä tukea hyvien toimintatapojen ja uusien innovaatioiden leviämis-
tä yliopistolla. Tuloksellisuusarvioinnin perusteella rehtori päättää yliopiston opetuksen laatuyksi-
köistä sekä yksiköille jaettavasta tuloksellisuusrahasta, joka on kaudella 2007–2009 yhteensä
200 000 euroa/vuosi.

Tuloksellisuusarvioinnin periaatteet ja kevään 2007 tarkempi aikataulu sekä ohjeet tulokselli-
suusesityksen tekemiseen löytyvät oheisesta liitteestä sekä yliopiston Alma-sivuilta osoitteesta
https://alma.helsinki.fi/doclink/25608.
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