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I JOHDANTO

Opetuksen laadun arviointimatriisin johdanto-osassa on määritelty Helsingin yliopiston keskeiset opetuksen laatuun liittyvät arvot sekä vaihtuvat strategiset teemat.
Määrittelyt perustuvat yliopiston strategiaan sekä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmaan kaudelle 2007-2009. Näitä arvoja ja teemoja tarkastellaan arvioinnissa
”punaisena lankana” läpi opetuksen laadun eri osa-alueiden. Opetuksen laadun arviointimatriisin toinen osuus sisältää neliportaisen sanallisen määrittelyn keskeisistä
opetuksen osa-alueista välttävästä erinomaiseen laatuun. Huippulaatua kuvaavan kohdan perustana ovat hyvän laadun elementit, joita ei ole toistettu enää viimeisessä sa-
rakkeessa.

1. PYSYVÄT ARVOT

Tutkimukseen perustuva opetus

Yliopiston filosofian mukaan opetus ja opiskelu perustuvat aina tutki-
mukseen. Päämääränä on opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen,
joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle. Opetuksessa käytetään
tarkoituksenmukaisia ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustu-
via opetusmenetelmiä. Opintojensa aikana opiskelija hankkii valmiudet
oman alansa tieteellisen tiedon hakemiseen, tiedon kriittiseen arvioin-
tiin, analysointiin ja hyödyntämiseen sekä uuden tieteellisen tiedon
tuottamiseen ja siitä viestittämiseen. Oppimisen arvioinnissa kartoite-
taan sekä tiedon hallintaa että tietojen soveltamista. Tutkimusintensii-
visen yliopiston opetuksen laadun lähtökohtia ovat laaja-alainen tutki-
mus ja erinomaiset opettajat, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita ja
tutkijoita. Tutkimukseen perustuva opetus tarkoittaa myös sitä, että
opiskelijat tutustuvat ja osallistuvat osana opintojaan laitosten tutki-
musyhteisön työhön.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009)

Tutkimukseen perustuva opetus tarkoittaa sitä, että tutkimus on mukana opetuksessa monella ta-
voin ja opiskelijoita kannustetaan sekä tutustumaan että osallistumaan tutkimuksen tekoon. Ope-
tusta suunniteltaessa pyritään huomioimaan se, että tämän päivän opiskelijat voivat olla huomisen
huippututkijoita. Opintojen suunnittelussa huolehditaan siitä, että opiskelijat saavat kontaktin yk-
sikön tutkimustyöhön heti opintojen alusta ja että professorit ovat mukana jo ensimmäisen vuoden
opetuksessa. Alan uusimmalle tiedolle tehdään tilaa opetusohjelmissa ja opettajia kannustetaan
integroimaan opetusta omaan tutkimustyöhön sekä yksikön projekteihin. Tutkimukseen perustu-
vassa opetuksessa opiskelijaa rohkaistaan oppimisprosessiin, jossa opiskelija itse rakentaa ja löy-
tää oman mallin opittavasta asiasta. Opiskelija ymmärretään tiedeyhteisön jäseneksi. Opettajat ja
tutkijat toimivat yhteistyössä opetuksen järjestämisessä. Opettajille mahdollistetaan aikaa omalle
tutkimustyölle. Opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä hyödynnetään yliopistopedagogista tietoa
ja tutkimusta.

Oppimislähtöisyys

Yliopiston opetusfilosofian ytimenä on edesauttaa opiskelijoiden ym-
märrykseen perustuvaa, syvällistä oppimista, laadukasta osaamista sekä
soveltamis- ja ongelmanratkaisukykyä. Opetuksen ja ohjauksen tehtä-
vän on tukea oppimista ja asiantuntijuuteen kasvamista sekä innostaa
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Opiskelijalähtöisyy-
den periaate tarkoittaa, että opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen toi-
mija ja vaikuttaja yliopistoyhteisössä. Opiskelijoiden oppimisen laatu
ja oppimistulokset ovat opetuksen onnistumisen mittana. Periaate haas-
taa ottamaan huomioon opiskelijat yksilöllisinä ja monenlaisina oppi-
joina. Opiskelijalähtöisyyteen liittyy yhteisöllinen tiedon rakentami-
nen. Yhteisöllistä oppimista tavoiteltaessa tuetaan opetusmenetelmiä,
joissa etsitään, tuotetaan ja arvioidaan tietoa yhteistyössä. Oppiminen
vertaisryhmissä ohjaa asiantuntijuuden jakamiseen ja tukee kehittymis-
tä työelämää varten ja koko työuran ajan.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009)

Opiskelijalähtöisyys tarkoittaa sitä, että oppimisprosessista vastaa opiskelija itse. Yksikön tehtä-
vänä on varmistaa että oppimisprosessi mahdollistuu. Yksikössä on käytössä monipuoliset ope-
tusmenetelmät ja opettajat saavat koulutusta niiden käyttöön. Opiskelijapalautetta kootaan katta-
vasti ja opiskelijat saavat myös palautetta oppimisestaan. Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat
ovat käytössä ja niiden toteutumista seurataan ohjaukseen yhdistettynä. Yksikkö tarjoaa opiskeli-
joille myös vaihtoehtoisia, joustavia opetusratkaisuja. Yksikön opetustyön onnistumisen mittana
ovat opiskelijoiden oppimistulokset ja niiden laatu. Erilaiset oppijat otetaan huomioon.

Oppimislähtöisyyden periaatetta sovelletaan niin, että tärkeimpänä opetustyön tavoitteena pide-
tään ymmärtämiseen perustuvaa, syvällistä oppimista ja laadukasta osaamista. Yksikön opetus-
menetelmät, opiskelutavat, arvosteluperusteet ja palautejärjestelmät ovat linjassa tämän periaat-
teen kanssa. Opiskelijat osallistuvat opetuksen tavoitteiden ja sisällön suunnitteluun. Oppimis-
lähtöisyydessä opetuksen asiasisällöstä huolehditaan. Opetuksen sisällön laatuun ja opetusmene-
telmiin kiinnitetään yhtälailla huomiota.
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Opetuksen kehittämisen tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys

Yliopistoyhteisön valitsemat strategiset päämäärät ja päättämät tavoit-
teet velvoittavat koko yhteisöä. Tavoitteet voidaan saavuttaa eri tavoil-
la ja niitä myös arvioidaan kriittisesti. Yliopistossa vallitsee opetuksen
sisällöllinen ja menetelmällinen vapaus. Opetustoiminnan johtamisen
tarkoituksena on tukea tavoitteiden saavuttamista opetuksen ja oppimi-
sen laadun sekä opetusmenetelmien kehittämisessä.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009)

Opetuksen kehittämisessä parhaat tulokset saavutetaan tavoitteellisella ja pitkäjänteisellä toimin-
nalla. Yliopistoyhteisön yhteiset strategiset päämäärät ja tavoitteet konkretisoituvat yksiköiden
omissa tavoiteohjelmissa ja niiden määrätietoisessa toteuttamisessa. Tavoiteohjelmaa tarkistetaan
ja arvioidaan yksikössä säännöllisesti, ja sen painoalueiden valinnassa ja konkretisoinnissa käyte-
tään hyväksi erilaisia arviointeja. Opetuksen laadun kehittämistä varten yksiköt tekevät itsearvi-
ointeja ja hakevat palautetta myös ulkopuolisilta arvioitsijatahoilta. Näillä arvioinneilla on selvästi
osoitettavissa vaikutuksia yksikön opetuksen kehittämiseen. Arviointien esiin nostamat kehittä-
mishaasteet tunnistetaan ja toimintaa suunnataan niiden mukaisesti.
Opetuksen kehittämistyö koskee koko yksikköä, eikä toiminta jää ainoastaan yksittäisten henkilöi-
den tai erillishankkeiden varaan. Kehittämishankkeet suunnitellaan osana perustoimintaa jatkuvan
parantamisen periaatteen mukaisesti. Kaikki opettajat ja opiskelijat voivat osallistua tai saada
tietoa kokeiluista. Yksikössä seurataan muiden laitosten ja yliopistojen uudistuksia ja myös kan-
sainvälisistä kehittämishankkeista otetaan oppia. Laitos toimii aktiivisesti oman tieteenalansa
opetuksen kehittämisen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Opettajuuden arvostus ja tukeminen

Opetushenkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tie-
dekunnan ja laitosten johtajien ja opettajayhteisön yhteinen haaste.
Työyhteisöjä kehitetään kannustaen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyden
rakentamiseen. Opetustyön korkea arvostus näkyy mm. opetusansioi-
den painottamisena virantäytöissä. Opettajien pedagogista osaamista
vahvistetaan edelleen. Laitosten vastuulla on järjestää opettajille mah-
dollisuuksia osallistua työajalla yliopistopedagogiseen koulutukseen.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009)

Yksiköllä on konkreettisia esimerkkejä siitä, että opetustyötä pidetään arvossa ja että sitä tuetaan.
Yksiköissä on mietitty opettajien pedagogisen kehittymisen mahdollisuuksia, ja sillä on toimivat
käytännöt opettajien pedagogiseen tukemiseen. Opettajilla on tietoa pedagogisesta koulutuksesta
ja mahdollisuus osallistua siihen. Opettajien valinnassa ja virkojen täytössä edellytetään riittäviä
opetusansioita. Opetusansioiden huomioimisesta on käyty keskustelua ja sitouduttu kiinnittämään
niihin määrätietoisesti huomiota. Opettajuutta arvostetaan siten, että sille annetaan selkeä painoar-
vo opetusvirkoja täytettäessä.

2. VAIHTUVAT STRATEGISET TEEMAT

Strategiakaudella 2007–2009 Helsingin yliopiston erityisiksi kehittämiskohteiksi on nostettu oppimisen laatu ja opiskelijoiden ohjaus sekä kansainvälinen oppimisympä-
ristö. Opetuksen laadussa kiinnitetään erityistä huomiota oppimistavoitteiden määrittelyyn ja saavuttamiseen. Kansainvälisyyttä pyritään lisäämään ja tuomaan paremmin
osaksi normaalia opetusta.

Oppimisen laatu ja opiskelijoiden ohjaus

Laadukas oppiminen yliopisto-opiskelun aikana tarkoittaa syvällistä
uuden omaksumista ja ymmärtämistä sitä mukaan, kuin opiskelija saa-
vuttaa oman alansa opetussuunnitelmassa määritellyt oppimistavoitteet.
Hyvän opetuksen ja ohjauksen tuella opiskelija kasvaa oman alansa it-
senäiseksi ja yhteistyökykyiseksi asiantuntijaksi, jolla on äidinkielensä,
toisen kotimaisen ja alan kannalta keskeisten vieraiden kielten viestin-
tätaito.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007-2009)

Kansainvälinen oppimisympäristö

Kansainvälinen oppimisympäristö saadaan aikaan edistämällä monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta si-
ten, että mahdollistetaan opiskelijoiden liikkuvuus, rekrytoidaan eri maista tulevia tutkinto-opiskelijoita,
järjestetään suomi ja ruotsi vieraana kielenä opetusta, tarjotaan muun kuin suomen- ja ruotsinkielistä
opetusta suomalaisille ja ulkomaisille opiskelijoille sekä tuetaan opettajia ja muuta henkilökuntaa kan-
sainvälistymisen haasteissa. Oppiminen ja opettaminen kansainvälisessä ympäristössä laajentavat ym-
märrystä siitä, millä tavalla asioita omaksutaan ja miten asiat ymmärretään ja miten asioista viestitään
eri kielillä ja eri tilanteissa. Kansainvälinen oppimisympäristö edesauttaa syvällisen tiedon omaksumista,
harjaannuttaa ymmärtämään kielten ja kulttuurien merkityksen sekä antaa valmiuksia toimia kansainvä-
listyvässä työelämässä.

(Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007-2009)
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II  OPETUKSEN LAADUN OSA-ALUEET

OPETUKSEN LAADUN
OSA-ALUEET Välttävä laatu ja tulos Kehittyvä laatu ja tulos Hyvä laatu ja tulos Huippulaatu ja

erinomainen tulos

1. TAVOITTEET JA SUUNNITTELU

Opetuksen laadun hallinta

Opetustoiminnan
johtaminen ja
strateginen
suunnittelu

Yksikössä ei ole tietoa
yliopiston tai tiedekunnan
opetuksen strategisista
ohjelmista eikä omaa
näkemystä asiasta. Yksikössä
on epäselvää, kuka vastaa
opetustoiminnan linjoista,
päätöksenteosta ja työnjaosta.

Yliopiston ja tiedekunnan strategiset
ohjelmat ja linjaukset tunnetaan ja
yksikössä on keskusteltu niistä, mutta
omat näkemykset ovat jääneet
kirjaamatta. Päätöksiä omista
linjauksista tai strategisten ohjelmien
sovelluksista ei ole tehty.

Yksikössä on työstetty omat opetuksen
kehittämisen linjaukset ja ne ovat linjassa
tiedekunnan ja yliopiston strategisten
ohjelmien kanssa. Yksikön omat tavoitteet ja
keinot kansainvälisen oppimisympäristön
aikaansaamiseksi on kartoitettu linjauksia
laadittaessa.  Yksikön johtaja ja johtoryhmä
ovat aktiivisia linjausten toteuttamisessa.

Yksikön johto on sitoutunut strategisten
linjausten toteuttamiseen ja seuraa niiden
vaikutuksia säännöllisesti.
Opetushenkilökunnan työnjako ja resurssien
kohdentaminen tapahtuvat linjausten
perusteella. Strategiset linjaukset
valmistellaan ja toteutetaan niin, että koko
henkilökunta ja opiskelijat ovat mukana
työssä.

Koulutuksen suunnittelu
ja opetussuunnitelmatyö

Yksikkö sen enempää kuin
opettajatkaan eivät ole selvillä
koulutuksen kokonaisuudesta.
Opettajat eivät tiedä, mitä toiset
opettajat opettavat. Opintojaksot
eivät muodosta mielekkäitä
kokonaisuuksia eikä
opetusohjelman toimivuutta
seurata. Opinnoissa on
pullonkauloja, niitä ei havaita
eikä niille tehdä mitään.
Opettajille ja opiskelijoille on
epäselvää, miten ja milloin
opetussuunnitelmatyöhön voisi
vaikuttaa.

Yksikössä on yksittäisiä opettajia, jotka
huolehtivat omien opintojaksojensa
yhteensopivuudesta muihin. Yksikössä
ei ole syntynyt käytäntöjä, joiden
avulla opetuksen suunnittelua
toteutettaisiin tehokkaasti ja kattavasti.

Yksikössä on selkeä opetussuunnitelma.
Opettajat ja opiskelijat tietävät, mikä on
oman yksikön ja oppiaineen opetuksen osuus
koko tutkinnosta. Opetussuunnitelmassa on
määritelty oppimistavoitteiden lisäksi
opintojaksossa tarvittavat esitiedot ja
työmäärä.  Opintojaksot muodostavat
mielekkään ja syvenevän kokonaisuuden.
Yksikkö edellyttää opettajilta jatkuvaa
opetuksen sisältöjen kehittämistä ja
kokonaisuuksien toimivuuden
varmentamista. Opetussuunnitelmatyössä
otetaan huomioon että opiskelijalla on
erilaisia opintopolkuja ja että heillä on
mahdollisuus sisällyttää tutkintoon muualla
suoritettuja opintoja.

Yksikön opetussuunnitelmaa toteutetaan
kattavasti ja se on toimiva osa koko
tutkintoa. Opetussuunnitelmatyössä
määritellään oppimistavoitteet, opetettavan
aineksen sisältö sekä arviointi- ja
opetusmenetelmät siten, että ne vaikuttavat
samansuuntaisesti. Opetussuunnitelmatyöhön
osallistuu koko yhteisö mukaan lukien
tutkijat ja opiskelijat. Tavoitteita asetettaessa
ollaan tietoisia alan kansainvälisistä
vaatimuksista ja opetusta kehitetään yhdessä
kansallisten ja kansainvälisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteiden
toteutumista seurataan selvittämällä
opiskelijoiden oppimistulosten laatua ja
opintojen etenemistä.

Oppimistavoitteet ja
ydinaines

Oppimistavoitteet on kirjattu
opinto-oppaisiin. Niillä ei ole
kovinkaan paljon merkitystä
yksittäisten opettajien opetuksen
toteutukseen tai apua
opiskelijoiden oppimiselle.
Opiskelijat eivät tiedä, mikä on
alan asiantuntijan välttämätöntä
ydinosaamista.

Yksikössä ja oppiaineissa keskustellaan
oppimistavoitteista vain silloin kun
tutkintovaatimuksia tai
koulutusohjelmaa joudutaan
uudistamaan perusteellisemmin.
Tällöin sovitaan yhdessä eri osa-
alueiden osuuksista ja
oppimistavoitteista. Opetettavan
aineksen ajantasaisuudesta
huolehditaan. Ydinainesanalyysi on
tuttu asia, mutta sitä ei osata hyödyntää
oppimistavoitteiden asettamisessa.

Yksikössä keskustellaan ja päätetään
opetussuunnitelmasta ja oppimistavoitteista
säännöllisesti. Oppimistavoitteet on esitetty
selkeästi ja konkreettisesti opiskelijoille.
Oppimistavoitteista sovittaessa on otettu
huomioon myös työelämän tarpeet.
Opettajat ja opiskelijat tietävät, mikä on
oman alan välttämätöntä ydinainesta
tutkintovaatimuksissa. Ydinainesanalyysin
perusteella tiedetään kaikille pakollinen
ydinaines ja keskenään valinnaiset,
vaihtoehtoiset osiot.

Opetussisällöt ja oppimistavoitteet on valittu
niin, että ne muodostavat tasapainoisesti sekä
akateemiset vaatimukset että työelämän
odotukset kattavan kokonaisuuden. Myös
opiskelijat osallistuvat oppimistavoitteiden
määrittelyyn ja arviointiin. Yksikössä
käytetään oman alan tutkintovaatimuksista
päätettäessä hyväksi myös kansainvälistä
vertailutietoa. Yksikössä uudistetaan
työelämäpalautteen ja alan kansainvälisen
kehityksen valossa ydinaineksen määrittely
tietyin väliajoin.
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OPETUKSEN LAADUN
OSA-ALUEET Välttävä laatu ja tulos Kehittyvä laatu ja tulos Hyvä laatu ja tulos Huippulaatu ja

erinomainen tulos

Koulutuksen
laadunvarmistus

Koulutuksen
laadunvarmistuksesta ei ole
tietoa, eikä siitä olla
kiinnostuneita. Asiat tehdään
kuten ennenkin eikä
toimintatapoja mietitä. Vastuut
ovat jakautuneet historiallisin
perustein tai sattumalta, eikä
niistä ole mitään dokumentoitua
tietoa.

Yksikössä ollaan tietoisia koulutuksen
laadunvarmistuksen vastuunjaosta ja
toimintatapoja on pohdittu.
Vastuunjako on selvä ainakin
hallinnossa toimiville henkilöille,
minkä lisäksi kaikki tietävät, mistä itse
vastaavat. Toimintatapoja on jossain
määrin kirjattu ylös, mutta selkeä linja
ja tavoite puuttuvat.

Yksikössä on mietitty yhdessä
toimintakäytäntöjä, niiden nykytilaa,
vastuunjakoa ja resursseja. Yksikössä on
tehty selkeä dokumentti vastuiden
jakautumisesta ja se on avoimesti niin
opiskelijoiden kuin henkilökunnan
nähtävillä. Kaikki ovat tietoisia siitä, mitä
omaan vastuualueeseen kuuluu.

Yksikössä ollaan aktiivisia
laadunvarmistuksen kehittämisessä ja
ymmärretään sen hyöty oman toiminnan
kehittämiselle. Koko opintokaareen liittyvät
toimintakäytännöt on tehty näkyväksi, ts.
kuvattu kirjallisesti, arvioitu käytänteitä ja
löydetty kehittämiskohteita. Itsearviointi
nähdään oleellisena osana yksikön toiminnan
näkyväksi tekemistä, seurantaa ja
kehittymistä. Opiskelijat ovat aktiivisesti
mukana. Arvioinneista saatua tietoa
käytetään toiminnan kehittämiseen.

Resurssien laadun hallinta

Opiskelijarekrytointi Opiskelijavalinnat totutetaan
kuten ennenkin miettimättä
mihin niillä halutaan vaikuttaa.
Niiden uudistamiseen ei nähdä
mitään syytä panostaa.

Uusien opiskelijoiden
valintamenettelyjen uudistamista
pidetään kyllä tärkeänä, mutta oikeiden
toimenpiteiden löytymistä pidetään
vaikeana haasteena. Yksittäisiä
uudistuksia on tehty, mutta niiden
todellisista vaikutuksista ollaan
epävarmoja. Kv-opiskelijoita valitaan
varmistamatta heidän
opiskeluedellytyksiään ja huolehtimatta
heille tarjottavan opetuksen ja
ohjauksen laadusta.

Valintamenettelyllä halutaan varmistaa
aloittavien opiskelijoiden motivaatio ja
osaaminen. Pitkäjänteistä kehittämistyötä on
tehty, ja valintojen toteutumista seurataan
systemaattisesti. Erilaisille hakijaryhmille on
olemassa erilaisia väyliä. Myös
kansainvälisten opiskelijoiden
rekrytointikriteerit on mietitty ja ne vastaavat
opetustarjontaa. Opintoalan
opiskelumahdollisuuksista tiedottamiseen ja
markkinointiin on panostettu.

Opiskelijavalinta on osa tiedekunnan
opetustoiminnan kokonaisuutta ja
tavoiteohjelmaa. Valinnat on järjestetty
mahdollisimman tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Hyviä käytänteitä on
löydetty myös maisterikoulutuksen
opiskelijavalintoihin. Tavoitteiden ja eri
alojen opiskelijatarpeiden toteutumista
seurataan. Kansallinen ja kansainvälinen
markkinointi ja tiedotus on järjestetty alan
tarpeiden mukaisesti hyödyntäen myös
verkkopalvelujen tarjoamat mahdollisuudet.

Henkilöstöresurssien
hallinta

Opetushenkilöstön tieteellisen
pätevyyden ja muun tarpeellisen
osaamisen varmistaminen ei ole
täysin onnistunut yksikössä.
Työnjakoa ja tehtävien
priorisointia ei mietitä yhdessä.
Opettajat ovat kuormittuneita
eikä yksikössä ole pyritty
puuttumaan tilanteeseen yksikön
mahdollisuuksien puitteissa.
Opettajilla ei ole tietoa yksikön
kokonaisresursseista.
Opettajakunnasta suurin osa on
määräaikaisissa työsuhteissa.

Yksikössä keskustellaan tehtävien
jaosta ja priorisoinneista tietoisina
tiedekunnan henkilöstösuunnitelmasta.
Opetushenkilöstön osaaminen ja
jaksaminen ymmärretään koko
yhteisön yhteiseksi haasteeksi.
Mahdollinen opetuksen resurssi- tai
osaamisvaje tiedostetaan. Yksittäisiä
ratkaisuja on voitu tehdä joidenkin
oppiaineiden tai alojen tilanteen
korjaamiseksi. Pysyviä ratkaisuja ei ole
löytynyt.

Opetushenkilöstön osaamisen, tieteellisen
pätevyyden ja työssäjaksamisen
varmistamiseksi myös yksikössä on tehty
henkilöstösuunnitelma. Suunnitelmassa
otetaan kantaa myös kansainvälisen
opetusyhteistyön ja ulkomaisen
opettajakunnan tuomiin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin. Tasapuolisesta työnjaosta (ml.
kansainvälinen yhteistyö, kansainvälisten
ohjelmien koordinointi ja työnjako) ja
tehtävien priorisoinnista on sovittu. Myös
tutkijat opettavat ja ohjaavat opiskelijoita.
Opettajia kannustetaan osallistumaan
yliopistopedagogiseen koulutukseen,
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
Opiskelijat ovat mukana yksikön
tulevaisuuden näkymien pohdinnassa.
Kaikkien henkilöstöryhmien työtä

Yksikön henkilöstösuunnitelmaa toteutetaan
ja seurataan määrätietoisesti. Koko
henkilökunta, myös tutkijat ja opiskelijat,
ovat tietoisia yksikön kokonaisresursseista ja
miettivät yhdessä uusia ratkaisuja
resurssitarpeisiin. Opetuksen
resurssitarpeisiin on löytynyt uusia ratkaisuja
ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat
pitkäjänteisiä. Kansainvälinen opettajavaihto
tukee henkilöstösuunnitelmaa: vierailevat
opettajat ovat osa opettajaresurssia ja
ulkomailla vaihdossa käyneiden opettajien
kokemukset hyödynnetään yksikön
toiminnassa. Opetuksen periodisointi on
hyödynnetty jaksottamaan opettajien opetus-
ja tutkimustyötä. Opettajat jaksavat työssään
ja ovat motivoituneita.
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arvostetaan.

Opetusansiot virkojen
täytössä

Opetusansioita, kuten
pedagogista kouluttautumista ja
tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön monipuolisia
taitoja, ei oteta huomioon
opetustehtäviin valittaessa.
Opetusmeriitteihin suhtaudutaan
epäillen ja väheksyvästi.

Opettajilla on yliopistoportfolio ja niitä
käytetään viranhaussa. On kuitenkin
epäselvää, miten opetusansiot
arvioidaan tai mikä on laitoksen asenne
opetusansioihin.

Yksikkö on laatinut selkeät periaatteet
opetusansioiden johdonmukaiselle huomioon
ottamiselle ja toteuttaa niitä. Tiedekunnan
virantäytön periaatteiden ja käytäntöjen (mm.
opetustaidon arviointi, ml. kansainvälinen
opetuskokemus) mahdollisuudet
hyödynnetään täysimääräisesti. Portfolion
tekemiseen kannustetaan, ja asenneilmapiiri
opetusansioiden meritoivuutta kohtaan on
myönteinen.

Yksikön johto on selkeästi sitoutunut siihen,
että opetusansiot ja hyvä opetustyö otetaan
johdonmukaisesti huomioon riittävällä
painoarvolla. Käytäntö on luonteva ja
ennustettava ja sen toimivuudesta on
jatkuvaa näyttöä. Laitos ja tiedekunta
seuraavat virantäytön periaatteiden
toteutumista.

Opettajien pedagoginen
osaaminen

Opettajilla ei ole
yliopistopedagogista koulutusta,
eikä pedagogista osaamista oteta
huomioon yksikön toimintaa
suunniteltaessa ja johdettaessa.
Yksikön johtaja ei ole perillä
opettajien osaamisesta.
Henkilökunnan kanssa ei käydä
kehityskeskusteluja.

Jotkut opettajista ovat omaehtoisesti
hankkineet yliopistopedagogista ja
tvt:n opetuskäytön koulutusta, vaikka
pedagogisen osaamisen kehittämiseen
ei kannusteta. Kehityskeskustelut on
tuttu käsite, mutta niitä ei ole
toistaiseksi otettu käyttöön tai ne on
korvattu UPJ–arviointikeskustelulla.

Yksikössä kannustetaan kehittämään
pedagogista osaamista. Suurin osa opettajista
on hankkinut yliopistopedagogista ja/tai tvt:n
opetuskäytön koulutusta.
Opiskelijapalautteessa kiitetään opettajia
hyvästä opetuksesta. Esimies käy
kehityskeskustelut opettajien kanssa.
Tuloksena tiedonkulku on parantunut, ja
keskusteluja hyödynnetään mm.
opetustehtävien suunnittelussa.

Yksikössä on määrätietoinen tavoite, että
kaikki opettajat, myös määräaikaiset, saavat
yliopistopedagogista ja tvt:n opetuskäytön
koulutusta. Monipuolinen pedagoginen
osaaminen otetaan huomioon eri tavoin
yksikön toimintaa suunniteltaessa ja
johdettaessa. Uudet opettajat perehdytetään
ja ohjataan yksikön opetusfilosofian
mukaisesti opetustehtävään. Kansainvälisiä
ryhmiä opettavilla opettajilla on
mahdollisuus osallistua monikulttuuristen
ryhmien opetukseen valmentavaan
kulttuurienväliseen pedagogiseen
koulutukseen. Kansainvälisten ryhmien
opetukseen on laadittu kielitaitosuositukset.

Opetus- ja oppimis-
ympäristön hallinta

Yksikön tiloja käytetään
huonosti ja
suunnittelemattomasti eikä
tarpeellisia laitteita ole hankittu
resurssien puitteissa. Yksikössä
ei ole pyritty puuttumaan
tilanteeseen eikä siitä oteta
vastuuta. Opiskelijat eivät koe
olevansa tervetulleita
yksikköönsä eikä heitä siellä
juuri näy.

Yksikön tilaongelmat on huomattu ja
niihin on olemassa suunnitelmat, joilla
tilanne korjaantuisi. Opiskelijoilla ei
ole omaa tilaa eikä mahdollisuutta
käyttää tietokoneita yksikössä.
Opiskelijat kuitenkin kokevat olevansa
tervetulleita yksikköön.

Yksikön tilat ovat vakiintuneet ja hyvin
varustetut resurssien puitteissa, myös mm.
tvt:n ja kokeellisten tieteiden näkökulmasta.
Opettajat, tutkijat ja opiskelijat ovat olleet
mukana vaikuttamassa tilajärjestelyihin.
Myös opiskelijat on huomioitu yksikön
tilankäyttöratkaisuissa, mikä on edistänyt
opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä ja
vuorovaikutusta. Kansainvälisen
oppimisympäristön vaatimukset on
huomioitu opastuksessa ja ohjeistuksessa.
Kirjasto nähdään oleellisena osana
laadukasta oppimisympäristöä.

Yksikön tilat ovat tarkoituksenmukaisesti
varustellut ja erilaisiin opetustilanteisiin
helposti muunneltavat. Monia erityistarpeita
on onnistuttu tyydyttämään yhteistyössä
naapuriyksiköiden kanssa. Kirjastopalveluja
on kehitetty määrätietoisesti yhteistyössä
kirjaston kanssa vastaamaan yksikön ja sen
opiskelijoiden tarpeita sekä luomaan hyvää
oppimisympäristöä.
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2. TOTEUTUS

Opetusmenetelmät Opetusmenetelmiä ei tietoisesti
pohdita. Opetus toteutetaan
vanhalta pohjalta
rutiininomaisesti eikä tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödynnetä
opetuksessa.

Yksittäiset opettajat kokeilevat
tilanteisiin sopivia uusia
opetusmenetelmiä, ml tieto- ja
viestintätekniikka ja ottavat selvää
erilaisista mahdollisuuksista.

Yksikössä on panostettu opetusmenetelmien
kehittämisen tukeen. Opetusmenetelmiä
pohditaan yhteisesti laitostasolla ja niiden
yhteys oppimistavoitteisiin ja oppimisen
arviointiin ymmärretään. Opettajat
hyödyntävät käymänsä yliopistopedagogisen
ja/tai tvt-opetuskäytön koulutuksen antia
opetusmenetelmiensä kehittämisessä.

Monipuoliset oppimistilanteet ja
opetusmenetelmät tukevat erilaisia oppijoita
ja asetettujen oppimistavoitteiden
saavuttamista. Tilanteenmukaisen
pedagogisen opetusmenetelmien
soveltamisen periaate on ymmärretty, joten
yksikössä on käytössä monipuolinen ja
tarkoituksenmukainen
opetusmenetelmävaranto. Yksikössä
seurataan opetuksen ja oppimisen
tutkimukseen liittyviä julkaisuja.

Oppimisen ohjaus Yksikössä ei ole selvää miten
opiskelijoiden henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS)
ohjaus hoidetaan. Yksikössä ei
ole opettajatuutoreita.

Opiskelijat tekevät henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS), mutta
suunnitelman seurannasta eikä jatko-
ohjauksesta ole sovittu. Opiskelijoiden
ohjausta ei oteta huomioon opettajien
työnjaossa ja työajassa. Opiskelijoiden
ohjausta järjestetään mm.
opettajatuutoroinnin keinoin.

Yksikkö on aktiivinen ohjauksen
kehittämisessä ja opettajatuutoroinnin
järjestämisessä. Ohjausta kehitetään
huomioiden opiskelijan opintopolun eri
vaiheet. Hopsien tekemiseen tarjotaan
ohjausta ja välineitä sekä hyödynnetään
tarvittaessa sähköisiä järjestelmiä. Hops-
työskentely nivoutuu luontevasti ETAPPI -
järjestelmään sekä muihin opintoihin. Ohjaus
otetaan huomioon opetustehtävien jaossa.

Koko opiskelu-uran kattavat erilaiset
ohjausprosessit on kartoitettu ja ne ovat
vakiintuneet. Ohjauksen mielekästä
toteuttamista seurataan ja käytäntöjä
kehitetään edelleen palautteiden perusteella.
Kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla on
ymmärretty kulttuurienvälisen ohjauksen
erityispiirteet ja hyödynnetty siihen tarjottu
koulutus.

Opintoneuvonta Opintoneuvonta on
vastaanottoaikojen varassa.
Toimivat vastuuhenkilöt ja
työnjako puuttuvat.

Opintoneuvonnan vastuuhenkilöihin ja
työnjakoon panostetaan. Neuvonta
osoitetaan selkeästi joidenkin
tehtäväksi.

Opintoneuvonta ymmärretään koko yksikön
henkilökunnan tärkeäksi tehtäväksi ja osaksi
opiskelijoiden opintojen etenemisen
edistämistä. Ohjaustyö otetaan huomioon
työaikaa laskettaessa. Kansainvälistymisen
eri keinojen ja mahdollisuuksien esittely on
sisällytetty opintojen ohjaukseen.

Yksikössä on selkeä opintoneuvonnan
työnjako, jota toteutetaan systemaattisesti ja
seurataan vuosittain. Opintoneuvontaa on
riittävästi kaikissa opintojen vaiheissa.
Työnjako eri paikoissa toimivien neuvontaan
osallistuvien välillä on selvä ja he ovat
tietoisia toistensa työstä. Yhteistyö on
sujuvaa.

Oppimaan oppiminen Yksikössä ei tiedetä, miten
oppimaan oppiminen voisi liittyä
sen tehtäväkenttään ja alan
sisältöjen opettamiseen.

Yksittäiset opettajat ovat perehtyneet
oppimisen ja opiskelutekniikoiden
erilaisiin muotoihin. He yrittävät tukea
omilla kursseillaan erilaisia oppijoita
mm. tarjoamalla vaihtoehtoisia
suoritustapoja.

Yksikössä on panostettu siihen, että
opiskelijoiden opiskelutaidot ja
oppimisvalmiudet kehittyisivät. Opinnoissaan
viivästyneitä tai oppimisvaikeuksiin
törmänneitä opiskelijoita osataan ohjata myös
eri tahojen tarjoamien erilaisten
tukipalveluiden piiriin.

Yksikön opetuksessa on otettu huomioon
oppimaan oppimisen näkökulma heti
opintojen alusta alkaen. Sen merkitys
ymmärretään valmistuneiden
asiantuntijoiden työelämätaitona. Elinikäisen
oppimisen periaate tulee opiskelijoille
tutuksi osana alan asiantuntijan työtä.

Oppimateriaalit Oppimateriaalit ovat usein
kiireisesti kyhättyä ja kasailtua:
monisteita, kalvoja, dioja, tms.
ilman yhtenäistä linjaa ja
pedagogista perustelua.

Yksittäisillä opettajilla on huomattavaa
kehittämistä opetusmonisteiden,
oppikirjojen, verkkokurssien tms.
muodossa. Yksikkö ei kiinnitä asiaan
huomiota. Ruotsinkielisessä

Yksikkö koordinoi ja tukee kaikenlaisen
oppimateriaalin tekoa sekä sen säilytystä,
saatavuutta ja jakelua. Pedagogiseen laatuun
panostetaan ja opettajia kannustetaan
hankkimaan opetusmateriaalin tekoon uusia

Koko yhteisö osallistuu oppimateriaalin
kehittämiseen. Opiskelijat on integroitu
mukaan toimintaan. Oppimateriaalien
yhteissuunnittelu on hyvin toteutuva
periaate. Materiaalit ovat kaikkien opettajien
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Opiskelijoiden antama palaute ei
vaikuta materiaalien laatuun.

opetuksessa ei tarjota oppimateriaalia
ruotsiksi.

taitoja. Oppimateriaalin käyttö on harkittua ja
sitä kehitetään palautteen perusteella
tarvittaessa. Englanninkielisen
oppimateriaalin kielentarkastuksesta on
huolehdittu.

käytössä ja kurssikirjojen saatavuudesta on
huolehdittu yhteistyössä kirjaston kanssa.

Työelämäyhteydet Opiskelijoilla ei ole selvää kuvaa
mitkä ja miten opinnot tukevat
työelämään orientoitumista.
Yksikössä ei ole hyödynnetty
opettajien ja tutkijoiden
työelämäyhteyksiä opetuksen
sisältöjä tai menetelmiä
mietittäessä.

Harjoittelu tai työelämään orientoivat
opinnot on järjestetty osaksi alempaa
korkeakoulututkintoa. Opiskelijan on
itse hankittava harjoittelupaikka.
Opettajien kautta voi saada kontakteja
työelämään.

Alemman korkeakoulututkinnon lisäksi myös
ylemmässä korkeakoulututkinnossa on
mahdollisuus syventää työelämäosaamista.
Työelämäyhteyksiä, opiskelijan
työelämäosaamista ja työnhakutaitoja
kehitetään myös yhteistyössä muiden alueen
toimijoiden kanssa (mm. rekry tms.).
Yksikkö järjestää harjoittelupaikkoja ja
useimmiten harjoittelusta saa myös palkkaa.
Harjoittelun avulla opiskelijat saavat
käsityksen työelämän vaatimasta osaamisesta.

Työelämään orientoivissa opinnoissa ja
harjoittelussa, ml. kansainvälinen harjoittelu,
syntynyttä osaamista ja kokemusta seurataan
sekä opiskelijapalautteen että
työnantajakontaktien avulla. Harjoittelusta
saatava opintopistemäärä on suhteessa
harjoitteluun kuluvaan aikaan. Opiskelijoita
rohkaistaan ulkomailla tapahtuvaan
harjoitteluun. Yksikössä ollaan ajan tasalla
sen suhteen, mitä osaamista työelämässä
tarvitaan. Kansainvälisten opiskelijoiden
harjoitteluun ja työllistymiseen Suomessa on
kiinnitetty erityisesti huomiota.
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3. ARVIOINTI

Oppimisen
arviointikriteerit

Yksikössä ei ole määritelty
opintojaksojen tai tutkielmien
oppimistavoitteita ja
arviointikriteereitä.
Opiskelijoilla ei ole tietoa
arviointiperusteista.

Jotkut opettajat ovat työstäneet
arviointikriteereitä saataville ja
opiskelijoilla on satunnaista tietoa
arviointiperusteista. Tutkielmien ja
gradujen arvosana-asteikkoa käytetään
vinoutuneesti.

Kaikkien opintojaksojen ja opinnäytetöiden
oppimistavoitteet sekä arviointikriteerit ja -
käytännöt on määritelty selkeästi ja ne ovat
tiedossa opiskelijoilla ennen opintojaksojen
alkua. Yksikössä on tietoa arvosanoista.
Arvosteluasteikkoja ohjataan käyttämään
yhtenäisin perustein ja koko asteikkoa
hyödyntäen.

Yksikössä on monipuolinen ja pedagogisesti
hyvin perusteltu oppimisen
arviointikäytäntö. Arviointikriteerit ovat
yhteensopivia oppimistavoitteiden ja -
menetelmien kanssa. Osa arvioinnista on
suunniteltu osaksi opetus- ja
oppimistilanteita.  Arvosanajakaumaa
seurataan säännöllisesti. Yksikössä on
varmistettu, että kansainväliset opiskelijat
ymmärtävät täkäläiset arviointikäytännöt.

Oppimisen
arviointimenetelmät

Arviointi käsitetään lähinnä
kontrollin ja valvonnan
kysymyksenä. Opettajat eivät
tunne toistensa
arviointikäytäntöjä. Tentit
toteutetaan perinteisen rutiinin
pohjalta.

Yksittäiset opettajat vertailevat
arviointimenetelmiään ja kokeilevat
erilaisia tenttikäytäntöjä. Tenttejä
koskevasta palautteesta ollaan
kiinnostuneita ja tenttijärjestelmää
kehitetään palautteen mukaisesti.

Yksikössä ymmärretään, että oppimisen
arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijan
oppimista voimakkaasti.  Opiskelijat ovat
tietoisia käytettävästä arviointimenetelmästä
ennen opintojakson alkua. Tenttien
kehittämistä käsitellään yksikössä
pedagogisista lähtökohdista ja opettajia
rohkaistaan arviointimenetelmien
kehittämiseen. Yksikössä on koottua tietoa
sen käyttämistä arviointimenetelmistä.

Yksikön arviointimenetelmät tukevat
oppimisen tavoitteita ja käytettyjä
opetusmenetelmiä yhdensuuntaisesti.
Oppimisen arviointi ja siitä saatu palaute
ohjaavat opiskelijoita syvälliseen
oppimiseen ja ymmärtämiseen. Opettajat
valmennetaan arvioinnin suunnitteluun ja
toteutukseen. Arviointimenetelmiä ja niiden
kehittämistä seurataan säännöllisesti.
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Palautteen antaminen
opiskelijalle

Opiskelija ei saa
henkilökohtaista palautetta
oppimisestaan, osaamisestaan tai
opintojensa etenemisestä.
Palautteen antaminen
opiskelijoille koetaan rasitteeksi.
Palautetta voidaan hakea vain
vastaanotoilta eivätkä opiskelijat
juuri käytä mahdollisuutta
hyväkseen.

Palautetta oppimisesta annetaan
satunnaisesti ja muutamat opettajat
kehittävät omia
palautteenantamistapojaan. Palautteen
antamista ei kuitenkaan yleisesti
hahmoteta osaksi opetusprosessia.

Palautteen merkitys oppimisen välineenä
tunnistetaan sekä opettajien että
opiskelijoiden piirissä. Opiskelijoita
rohkaistaan hakemaan palautetta. Palautteen
antamista kehitetään ja se nähdään
olennaisena osana hyvää opetusta.

Henkilökohtaisen palautteen avulla tuetaan
opiskelijoiden syvällistä oppimista ja
palautteen antaminen on luonteva osa
opetusprosesseja. Palautteenantotapoja
kehitetään systemaattisesti yhdessä ja apuna
käytetään tarvittaessa myös pedagogisia
asiantuntijoita.

Opiskelijoilta
opetuksesta ja
ohjauksesta saatava
palaute

Opetuksesta ja ohjauksesta ei
kerätä palautetta koko yksikön
mitassa. Yksittäiset opettajat
voivat kerätä palautetta omiin
tarkoituksiinsa. Opiskelijoilla ei
ole väyliä antaa palautetta.

Opiskelijapalautejärjestelmää yritetään
pitää yllä. Jatkuvuus on kuitenkin
epävarmaa, sillä opiskelijat ovat
passiivisia ja opettajat eivät halua tai
osaa hyödyntää palautetta
opetuksessaan ja ohjauksessaan.
Palautteen keruu tiedetään tärkeäksi,
mutta koetaan hankalaksi, työlääksi ja
ahdistavaksikin.

Palautetta kerätään oppimisesta,
opettamisesta sekä ohjauksesta. Jatkuvaa
kehittämistä tehdään ja opiskelijat ovat
mukana siinä. Palautetta arvostetaan ja se
otetaan huomioon toiminnassa. Tästä
raportoidaan säännöllisesti opiskelijoille
palautepäivissä tmv.

Palautekäytäntöjä kehitetään yksikössä
tarkoituksenmukaisuuden ja
objektiivisuuden varmistamiseksi. Palautetta
käytetään myös yhteisöllisyyden ja
vuorovaikutuksen kehittämisen välineenä.
Niin opiskelijat kuin opettajat kehittävät
palautteenantamis- ja vastaanottamis-
taitojaan. Palautetta annetaan aina
rakentavasti ja keskinäisen arvostuksen
hengessä. Opiskelijoilta kerätään palautetta
myös yksikön kansainvälisyystoimen-
piteiden onnistumisesta.

Työelämäpalaute Työelämäpalautetta ei kerätä
missään muodossa.
Valmistuneiden sijoittumisesta ei
ole tarkkaa tietoa.

Yksikössä on tehty yksittäisiä
selvityksiä valmistuneiden
tyytyväisyydestä koulutukseensa tai
hyödynnetty satunnaisesti muualla
kerättyä työelämäpalautetta.

Työnantajien ja valmistuneiden
tyytyväisyydestä yms. on koottu tietoa tai
yksikkö hyödyntää muualla kerättyä
työelämäpalautetta määräajoin.
Tiedekunnalla tai laitoksella on
neuvottelukunta, jonka kautta on rakennettu
keskusteluyhteys oman alan sidosryhmiin.

Työelämäpalautetta kerätään systemaattisesti
käyttäen hyväksi monenlaisia kanavia.
Tiedekunnan tai laitoksen yhteydet oman
alan alumneihin ja sidosryhmiin ovat vahvat.
Tietoja hyödynnetään koulutuksen
suunnittelussa.

Työllistymisen seuranta Yksiköstä valmistuneiden
työllistymisestä ei ole tarkkaa
tietoa.

Alan järjestöt tuottavat tietoa
valmistuneiden työllistymisestä.
Yksikössä seurataan tilannetta.

Yksikössä kerätään tietoa tai hyödynnetään
muualla kerättyä tietoa alalta valmistuneiden
työllistymisestä. Tietoa on myös siitä,
millainen alan koulutettujen tarve on
tulevaisuudessa.

Yksikkö on hyvin ajan tasalla alansa
koulutustarpeesta ja valmistuneiden
työllistymisestä ja käyttää tietoja hyväksi
toimintansa suunnittelussa. Opiskelijat
voivat jo opintojensa varhaisessa vaiheessa
saada tietoa alan tulevaisuuden näkymistä.
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4. JATKO-OPISKELU

SUUNNITTELU
Jatko-opiskelijoiden
rekrytointi ja asema

Jatko-opiskeluoikeuden
myöntämisen periaatteet ovat
epäyhtenäiset ja epäselvät.
Opiskelijan on vaikea saada
tietoa vaatimuksista ja jatko-
opintojen rahoituksesta. Jatko-
opiskelijoiden määrästä ja
opintojen vaiheesta ei ole ajan
tasalla olevaa tietoa.

Jatko-opiskeluoikeuden hakemisesta on
saatavilla tietoa, vaikka laitoksilla ja
oppiaineissa on edelleen epäyhtenäisiä
käytäntöjä, joita ei ole kirjattu
minnekään. Rekisteröinti on
satunnaista ja ajantasaisen tiedon
saaminen jatko-opintojen etenemisestä
on työlästä.

Tiedekunnassa ja laitoksilla on lähdetty
työstämään yhtenäisiä jatko-opiskelijoiden
valintakriteereitä. Kaikki jatko-opiskelijat on
rekisteröity ja opintosuoritukset kirjataan
Oodiin. Myös osa-aikaisten
tutkinnonsuorittajien opiskelu- ja
tutkimusmahdollisuuksista on huolehdittu.
Opintojen rahoituksesta on saatavilla
neuvontaa.

Yksikkö rekrytoi tavoitteellisesti jatko-
opiskelijoita Suomesta sekä ulkomailta.
Jatko-opintoihin valinta perustuu etukäteen
päätettyihin ja ilmoitettuihin valinta-
kriteereihin ja systemaattiseen opiskelija-
valintaan. Jatko-opintojen valintakriteerit on
saatavissa kotimaisilla kielillä ja englanniksi.
Jatko-opintoihin valittaessa on varmistettu,
että opiskelija voi saada oman väitöskirjansa
aihepiiristä korkeatasoista ohjausta ja tukea.
Jatko-opiskelijoiden opintojen etenemistä
seurataan ajan tasalla olevan rekisterin
avulla. Seuranta on osa jatko-opiskelijoiden
ohjausjärjestelmää ja henkilökohtaista
opintosuunnitelmaa

Jatkokoulutuksen
suunnittelu ja
opetussuunnitelmatyö

Yksikössä ei ole selvyyttä
jatkokoulutuksen
kokonaisuudesta, tutkinnon
laajuudesta, tutkintoon
kuuluvista opinnoista eikä niiden
mitoituksesta. Opetustarjonnan
suunnittelua ei koordinoida
yksikössä. Jatko-opiskelijoille on
epäselvää, miten ja milloin
opetussuunnitelmatyöhön voisi
vaikuttaa.

Yliopiston tohtorin tutkintoa
koskevista linjauksista ollaan tietoisia,
mutta yksikössä ei ole syntynyt
käytäntöjä, joiden avulla
jatkokoulutuksen suunnittelua
toteutettaisiin tehokkaasti ja kattavasti.

Jatkokoulutuksen suunnittelu on yksikössä
koordinoitua ja yhdenmukainen yliopiston
yhteisten linjausten kanssa. Jatko-opiskelijat
ovat tietoisia väitöskirjan, tutkimustyön sekä
tutkintoon kuuluvien opintojen suhteesta
toisiinsa. Opiskelijat tietävät mitä opintoja
omassa yksikössä on tarjolla ja mitä muiden
tiedekuntien ja tutkijakoulujen opintoja on
mahdollisuus sisällyttää tohtorin tutkintoon.

Yksikössä on selkeä jatkokoulutuksen
suunnitelma, jota toteutetaan kattavasti ja
pitkäjänteisesti. Jatkokoulutuksen
suunnitteluun osallistuu koko yhteisö
mukaan lukien tutkijat ja jatko-opiskelijat.
Tavoitteita asetettaessa ollaan tietoisia alan
kansainvälisistä vaatimuksista ja
jatkokoulutusta kehitetään yhdessä
kansallisten ja kansainvälisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteiden
toteutumista seurataan selvittämällä jatko-
opiskelijoiden oppimistulosten laatua ja
opintojen etenemistä. Yksikössä on
pelisäännöt muissa yliopistoissa Suomessa
tai ulkomailla suoritettujen opintojen
sisällyttämisestä tutkintoon.

TOTEUTUS
Jatko-opintoihin
liittyvä opetustarjonta

Jatko-opiskelijoille tarkoitettua
opetusta on vähän eikä
opetustarjonnan järjestämistä ole
koordinoitu yksikössä.

Jatko-opintoihin liittyvän
opetustarjonnan kehittämisestä on
keskusteltu yksikössä ja yksittäisten
hankkeiden avulla opetustarjontaa on
pystytty hetkittäin monipuolistamaan.

Opetustarjonnan järjestäminen on yksikössä
koordinoitua. Tieteenfilosofia,
tutkimusetiikka ja kansainvälinen tieteellinen
toiminta, ml. kv-vaihto, ovat luonteva osa
jatko-opintoja. Opiskelijoita rohkaistaan
sisällyttämään opintoihinsa myös
monipuolisia asiantuntijuuteen valmentavia
osuuksia, esim. johtamista,
yliopistopedagogiikkaa, opetustehtäviä,

Opetustarjonnan toteutuksessa on
hyödynnetty yhteistyön erilaiset
mahdollisuudet, mm. tutkijakoulujen
tarjoama koulutus. Opinnot tukevat
väitöskirjatyötä ja antavat valmiuksia sekä
tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin
asiantuntijatehtäviin. Opetuksessa otetaan
huomioon myös tiedeyhteisön ulkopuolisen
työelämän vaatimukset.
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tieteellistä viestintää ja projektityöskentelyä.
Alan jatkokoulutuksesta kiinnostunut voi
valita jo perustutkintovaiheessa tutkijalinjan
tai muuten suuntautua tutkimustyöhön.

Jatko-opiskelijoiden
ohjaus

Jatko-opinnoille määrätään
ohjaaja, mutta tämän rooli voi
olla muodollinen. Opiskelijoiden
ja ohjaajien oikeuksista ja
velvollisuuksista ei ole yhteistä
käsitystä yksikössä.

Yksikössä on keskusteltu tutkimustyön
ja jatko-opintojen ohjauksen yleisistä
periaatteista. Yksikössä on yksittäisiä
opettajia, jotka panostavat erityisesti
jatko-opiskelijoiden ohjaukseen.
Tutkimusryhmät toimivat erillään
yksikön muusta toiminnasta.
Tutkimusryhmiin kuuluvat jatko-
opiskelijat saavat parempaa ohjausta
kuin muut jatko-opiskelijat.

Jokaiselle yksikön jatko-opiskelijalle on
nimetty ohjaaja. Myös osa-aikaisten
tutkinnonsuorittajien opintojen ohjauksesta
on huolehdittu. Tutkijakouluissa käytettyjä
ohjauksen hyviä käytäntöjä on hyödynnetty
yksikön ohjauskäytännöissä. Yksikössä
pohditaan tutkimustyön ja opintojen
ohjauksen yleisiä periaatteita, jotka sisältävät
opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja
velvollisuudet.

Jokaisen jatko-opiskelijan kanssa tehdään
henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka
sisältää sekä tutkimussuunnitelman että
suunnitelman opintojen etenemisestä.
Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti
yhdessä ohjaajan kanssa koko
jatkokoulutuksen ajan. Suunnitelman
tekemisessä ja päivittämisessä noudatetaan
johdonmukaisesti tiedekunnan yhteisiä
periaatteita. Jatko-opintojen alkuvaiheen
ohjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Tutkijakoulut ja
jatkokoulutusyhteistyö

Alalla ei ole tutkijakouluja tai
yhteistyötä tutkijakoulutuksessa.
Tutkijakoulutoimintaan ei ole
kiinnostusta laitoksella.

Alan jatko-opiskelijat ovat osallistuneet
joidenkin tutkijakoulujen toimintaan.
Tarkkaa tietoa ei ole käytettävissä.

Alalla on tutkijakoulu/kouluja ja
tutkijapaikat ovat suosittuja.
Jatkokoulutuksen rahoitukseen ja
organisoimiseen on panostettu
pitkäjänteisesti.

Alan tutkijakoulujen toiminta on
vakiintunutta ja tulokset ovat
kansainvälisestikin korkeatasoisia.
Koulutusta järjestetään myös yhdessä
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Toiminnan tuloksellisuutta ja laatua
seurataan ja arvioidaan.

ARVIOINTI
Arviointikriteerit Yksikössä ei ole mietitty jatko-

tutkintoon kuuluvien opintojen
eikä väitöskirjan
arvosteluasteikkojen arvosanojen
perusteita. Opiskelijoilla ei ole
tietoa arviointiperusteista eikä
arvosanajakaumista ole tietoa.

Jatko-opiskelijoilla on satunnaista
tietoa arvosteluasteikkojen arvosanojen
perusteista. Väitöskirjojen
arvosteluasteikkoa käytetään suppeasti.

Jatko-opintoihin liittyvien opintojaksojen
oppimistavoitteet sekä arviointikriteerit ja -
käytännöt on määritelty selkeästi ja ne ovat
tiedossa opiskelijoilla ennen opintojakson
alkua. Myös väitöskirjojen
arviointikriteereistä on selkeät kuvaukset.
Arvosteluasteikkoja ohjataan käyttämään
yhtenäisin perustein ja koko asteikkoa
hyödyntäen.

Yksikössä on monipuolinen ja pedagogisesti
hyvin perusteltu oppimisen arviointikäytäntö.
Arviointikriteerit ja -käytännöt ovat
yhteensopivia oppimistavoitteiden ja -
menetelmien kanssa.  Arvosanajakaumaa ja
arvosteluasteikkojen toteutumista seurataan
säännöllisesti. Varmistetaan, että
kansainväliset opiskelijat ymmärtävät
täkäläiset arviointikäytännöt.

Jatkokoulutuksesta
kerättävä palaute

Jatkokoulutuksesta ei kerätä
palautetta koko yksikön mitassa.
Jatko-opiskelijoilla ei ole väyliä
antaa palautetta.

Palautetta koetetaan kerätä monin eri
tavoin, mutta opiskelijat ovat
passiivisia eikä palautteen
kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä
ole tietoa yksikössä.

Yksikkö on ottanut tehtäväkseen varmistaa,
että palautejärjestelmä toimii koko yksikössä.
Palautetta arvostetaan ja se otetaan huomioon
toiminnassa. Jatkuvaa kehittämistä tehdään ja
jatko-opiskelijat ovat mukana siinä.

Yksikön johto on selkeästi ilmaissut että
palauteprosessin tulee toimia ja vaikuttaa
toimintaan.  Palautekäytäntöjä kehitetään
tarkoituksenmukaisuuden ja objektiivisuuden
varmistamiseksi. Palautetta kerätään jatko-
opinnoista, opetuksesta sekä ohjauksesta.
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3. ARVIOINTI

Oppimisen arviointikriteerit

Oppimisen arviointimenetelmät

Palautteen antaminen opiskelijalle

Opiskelijoilta opetuksesta ja ohjauksesta saatava palaute
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Työllistymisen seuranta
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SUUNNITTELU
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LIITE 2: TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut tulostetaan yksiköittäin yliopiston ILMI-rapotointipalvelusta, johon ne on tuotettu valmisraportteina yliopiston tietovarastojen tietoja
yhdistämällä. ILMI-raportoinipalvelun osoite on http://ilmi.helsinki.fi. Valmisraporttien yhteydessä on tulostettavissa myös tunnuslukujen tarkat
määrittelyt. Yksikkö lisää tunnuslukutaulukkoon vain yksikkökohtaiset tutkintotavoiteluvut.

TUTKINNOT 2004 2005 2006 Tutkintotavoite
2004-2006

Alemmat tutkinnot (180 op, uusi tutkintoasetus)

Ylemmät tutkinnot (120 op, uusi tutkintoasetus)

Farmaseutin / kasvatustiet. kand. (lastent.op.koulutus) tutkinnot (vanha tutkintoasetus)

Ylemmät tutkinnot (160 ov, vanha tutkintoasetus)

Tohtorin tutkinnot

Lisensiaatin tutkinnot

Erikoistumistutkinnot

OPETUSRESURSSIT 2004 2005 2006

Professorit

Muut pysyvät opetusvirat

Tunti- ja dosenttiopetus

Tutkijat (5 % väitelleen tutkijan vuosityöajasta opetusta*)

TUTKINTO-OPISKELIJAT 2004 2005 2006

Uudet alempaa tutkintoa suorittavat

Uudet ylempää tutkintoa suorittavat

Alemmasta ylempään tutkintoon siirtyneet

Alempaa tutkintoa suorittavat

Ylempää tutkintoa suorittavat

Vanhan tutkintoasetuksen mukaiset perustutkinto-opiskelijat

Jatkotutkinto-opiskelijat

Tutkijakouluihin kuuluvat jatko-opiskelijat

Ammatillista erikoistumistutkintoa suorittavat opiskelijat

Ulkomaalaiset alempaa tai ylempää tutkintoa suorittavat opiskelijat

Ulkomaalaiset jatkotutkinto-opiskelijat
Sivuaineopiskelijat

TUNNUSLUKUJA 2004 2005 2006

Ylemmät tutkinnot  / opettaja

Ylemmät tutkinnot / professori

Tohtorin tutkinnot  / professori

Uudet opiskelijat  / opettaja

Alempaa ja ylempää tutkintoa suorittavat opiskelijat / opettaja

Jatkotutkinto-opiskelijat  / professori

Opintopisteitä / opettaja

Opintoviikkoja / opettaja

Tutkintojen keskimääräiset suoritusajat:

Alemmat tutkinnot (180 op, uusi tutkintoasetus)

Ylemmät tutkinnot (120 op, uusi tutkintoasetus)

Farmaseutin / kasvatustiet. kand. (lastent.op.koulutus) tutkinnot (vanha tutkintoas.)

Ylemmät tutkinnot (160 ov, vanha tutkintoasetus)

Tohtorin tutkinnot
* Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007-2009

http://ilmi.helsinki.fi.

