
 
Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi  
 
Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa arvosteltaessa. Matriisi tukee 
opetustehtävien hakijoiden opetustaidon vertailua sekä opetustaidon arviointia dosentuuria haettaessa.   
 
 

 +  ++  +++  ++++  +++++ 
1. Pedagoginen koulutus 
(TUTKE, TY, LKY tai  
vastaava koulutustaho) 
 
• Dosentuuri 
 
 
 
 
• Opettajan tehtävä 
 

 
 
 
• < 2 op pedagoginen 
koulutus 
 
 
 
 
• <2 op pedagoginen 
koulutus 
 
 
 

 
 
 
• 2 op pedagogiikan 
perusteet kurssi tai 
vastaava  
 
 
 
•2 op pedagogiikan 
perusteet kurssi tai 
vastaava 

 
 
 
• 2-5 op pedagogiikan 
kurssi/kursseja  
 
 
 
 
•10 op Lääket. tai YO-
pedagogiikka  

 
 
 
• 10 op Lääket. tai YO-
pedagogiikka  tai  
lääkäri/hammaslääkäri-
kouluttajan erityispätevyys  
 
 
•  25 op YO-pedagogiikka  
tai lääkäri/hammaslääkäri-
kouluttajan erityispätevyys 

 
 
 
• 25 op YO-pedagogiikka tai 10 op ja 
lääkäri/hammaslääkäri-kouluttajan 
erityispätevyys 
 
 
 
• 60 op YO-pedagogiikka tai 25 op 
YO-pedagogiikka ja 
lääkäri/hammaslääkäri-kouluttajan 
erityispätevyys 
  

2. Opetustyössä hankittu 
käytännön kokemus 
 
2.1. Perusopetus  
 
 
 
2.2. Tieteellinen jatkokoulutus 
–tohtorikoulut / tutkijakoulut 
 
2.3. Ammatillinen jatko- ja 
täydennyskoulutus 
 
 
2.4. Ohjatut opinnäytetyöt 

 
 
•Yksittäisiä 
opetuskokemuksia 
 
 
 
•Yksittäisiä kokemuksia 
tieteellisestä 
jatkokoulutuksesta ja/tai 
ammatillisesta jatko- ja 
täydennyskoulutuksesta 
 
 
• Ei ohjattuja 

 
 
• Jonkin verran 
opetuskokemusta (alle 2 
vuotta täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
• Jonkin verran 
koulutuskokemusta  
(alle 2 vuotta 
täysipäiväistä 
opetuskokemusta ) 
 
 
• Jonkin verran ohjattuja 

 
 
• Jatkuvaa  
opetuskokemusta  
(vähintään 2 vuotta 
täyspäiväistä 
opetuskokemusta) 
  
• Jatkuvaa  
koulutuskokemusta 
(vähintään 2 v 
täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
• Kohtalaisesti ohjattuja 

 
 
• Pitkäaikaista jatkuvaa 
opetuskokemusta 
(vähintään 5 vuotta 
täyspäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
• Pitkäaikaista ja monipuolista 
koulutuskokemusta 
(vähintään 5v täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
 
• Runsaasti ohjattuja 

 
 
• Erittäin pitkäaikainen ja jatkuva 
opetuskokemus (10 v täyspäiväistä 
opetuskokemusta) 
  
 
 
• Erittäin pitkäaikainen ja 
monipuolinen koulutuskokemus  
 
 
 
 
• Erittäin runsaasti ohjattuja 



(ilmoitetaan vain rekisteröidyt 
valmiit työt, niiden lukumäärä, 
työn nimi, tdk ja laitos) 
 a) syventävien opintojen 
tutkielmat  
b) pro gradu –työt  
c) väitöskirjat 
 
2.5. Oppimismenetelmät ja/tai 
ympäristöt (ilmoita 
oppimismenetelmät ja –
ympäristöt, esim. verkko-
oppimisympäristöt) 
 
2.6. Ansiot opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä 
(ilmoitettava 
kehittämiskohteet) 
 
 
 
 
2.7. Opetusta koskeva vastuu 
 
 
 

opinnäytteitä 
 
 
 
 
 
 
 
• Ei näyttöä erilaisten 
oppimis- 
menetelmien ja/tai 
ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Ei näyttöä opetuksen 
ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä  

 
 
 
 
 
 
• Ei vastuuta muusta 
kuin omista yksittäisistä 
opetustilanteista (esim. 
yksittäiset luennot) 
 

 
 

opinnäytteitä 
 (1-2 ohjattua työtä) 
 
 
 
 
 
 
• Jonkin verran näyttöä 
erilaisten oppimis- 
menetelmien ja/tai -
ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Jonkin verran näyttöä 
opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä  
 
 
 
 
 
• Vastuu omista 
opetustilanteista osana 
opintojaksoa 
 
 

opinnäytteitä 
(3-5 ohjattua työtä) 
 
 
 
 
 
 
• Kohtalaisesti näyttöä 
erilaisten 
oppimismenetelmien ja/tai 
–ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Kohtalaisesti näyttöä 
opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä, näyttö 
merkittävää omassa 
yksikössä  
 
 
 
• Vastuu omista 
opetustilanteista osana 
opintojaksoa, jonka 
kehittämiseen osallistuu 
 
 
 
 

opinnäytteitä  
(6-10 ohjattua työtä)  
 
 
 
 
 
 
• Runsaasti näyttöä erilaisten 
oppimismenetelmien ja/tai –
ympäristöjen käytöstä 
 
 
 
• Runsaasti näyttöä 
opetuksen ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä, näyttö 
merkittävää omassa 
tiedekunnassa  
 
 
 
 
• Opintojaksovastaava, 
vastaa omista opetuksistaan 
sekä opintojakson 
koordinaatiosta ja 
kehittämisestä 
 
 
 
 
 
 
 

opinnäytteitä  
(yli 10 ohjattua työtä)  
 
 
 
 
 
 
• Erittäin runsaasti näyttöä erilaisista 
oppimismenetelmien ja/tai –
ympäristöjen käytöstä   
 
 
 
• Erittäin runsaasti näyttöä oman 
opetuksen ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien kehittämisestä, 
näyttö merkittävää kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla  
 
 
 
 
 
• Vastuu laajoista 
opintokokonaisuuksista, niiden 
kehittämisestä ja koordinaatiosta 
muiden opintojaksojen kanssa  
  
 
 

3. Oppimateriaalin 
tuottaminen 
3.1 Yliopistotason 

 
 
• Ei tuotettua 

 
 
• Jonkin verran tuotettua 

 
 
• Kohtalaisesti 

 
 
• Runsaasti korkealaatuista ja 

 
 
• Erittäin runsaasti korkealaatuista ja 



oppimateriaalit (ilmoitettava 
näytöt ja mahdolliset www-
osoitteet) 
 
3.2. Oppikirjat  
 
 
3.3 Pedagogiset julkaisut 

oppimateriaalia 
 
 
 
• Ei julkaistua 
oppikirjatuotantoa  
 
 
• Ei pedagogisia 
julkaisuja tai abstrakteja 

oppimateriaalia  
 
 
 
• Jonkin verran 
oppikirjamaista 
materiaalia 
 
• Kansallinen 
pedagoginen abstrakti  

korkealaatuista 
oppimateriaalia 
 
 
• Osallistunut 
oppikirjatekstin 
kirjoittamiseen  
 
• Kansainvälinen 
pedagoginen abstrakti 

monipuolista oppimateriaalia 
 
 
 
• Kirjoittanut luvun oppikirjaan 
 
 
 
• Kansallinen pedagoginen 
julkaisu  

monipuolista oppimateriaalia  
 
 
 
• Toimittanut tai kirjoittanut oppikirjan 
 
 
 
• Kansainvälinen pedagoginen 
julkaisu 

4. Muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot 
4.1 Osallistuminen 
opetussuunnitelmatyöhön ja 
opetushallintoon: laitosten, 
tiedekunnan ja yliopiston 
opetushallinnon työryhmät, 
toimikunnat ja neuvostot, 
yliopiston ulkopuoliset 
koulutusta koskevien elimet 
(jäsenyydet ja kaudet 
kirjattava) 
 
4.2. Muut opetusansiot 
 

 
• Ei osallistunut 
opetuksen suunnitteluun 
ja hallintoon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut jonkin 
opetuksen suunnitteluun 
ja hallintoon esim. 
yksittäisiin työryhmiin 
laitos- ja oppiainetasolla  
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut 
säännöllisesti ja 
aktiivisesti opetuksen 
suunnittelu- ja 
hallintoelimiin laitostasolla 
 
 
 
 

 
• Osallistunut säännöllisesti ja 
aktiivisesti opetuksen 
suunnittelu- ja hallintoelimiin 
tiedekuntatasolla 
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut säännöllisesti ja 
aktiivisesti yliopistotason opetuksen 
suunnittelu- ja hallintoelimiin 
yliopistotasolla, kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla 

5. Palaute 
5.1. Opiskelijoiden ja muu 
mahdollinen omaa opetusta 
koskeva palaute ja sen 
hyödyntäminen oman 
opetuksen kehittämisessä 
 
 
5.2. Palkinnot, apurahat, tms 
(esim. )opintojen 
kehittämiseen saatu apuraha 
 

 
• Ei näyttöä 
opiskelijapalautteesta  
 
 
 
 
 
 

 
• Jonkin verran näyttöä 
opiskelijapalautteesta  

 
• Kohtalaisesti näyttöä 
opiskelijapalautteesta ja 
sen hyödyntämisestä 
oman opetuksen 
kehittämisessä  
 
 
• Laitostason palkinto 
opetuksesta 

 
• Runsaasti ja monipuolisesti 
näyttöä opiskelijapalautteesta 
ja sen hyödyntämisestä oman 
opetuksen kehittämisessä  
 
 
 
• Tiedekuntatason palkinto 
opetuksesta 

 
• Erittäin runsaasti ja monipuolisesti 
näyttöä opiskelijapalautteesta ja sen 
hyödyntämisestä oman opetuksen 
kehittämisessä  
 
  
 
• Yliopistotason palkinto opetuksesta 

6. Opetusnäyte  
6.1. Aiemmat opetusnäytteet 

 
välttävä 

 
tyydyttävä 

 
hyvä 

 
kiitettävä 

 
erinomainen 



opetustehtäviin 
dosentuureihin 
professuuriin 

 



Hoitotiede 

 

 
 
Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi  
 
Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa arvosteltaessa. Matriisi tukee 
opetustehtävien ja professorien tehtävien hakijoiden opetustaidon vertailua sekä opetustaidon arviointia dosentuuria haettaessa.   
 
 

 + ++ +++ ++++  +++++ 
1. Pedagoginen koulutus 
(TUTKE, TY, LKY tai  
vastaava koulutustaho) 
 
• Dosentuuri 
 
 
 
 
• Opettajan tehtävä 
 

 
 
 
• < 2 op pedagoginen 
koulutus 
 
 
 
 
• <2 op pedagoginen 
koulutus 
 
 
 

 
 
 
• 2 op pedagogiikan 
perusteet kurssi tai 
vastaava  
 
 
 
•2 op pedagogiikan 
perusteet kurssi tai 
vastaava 

 
 
 
• 2-5 op pedagogiikan 
kurssi/kursseja  
 
 
 
 
•10 op Lääket. tai YO-
pedagogiikka  

 
 
 
• 10 op Lääket. tai YO-
pedagogiikka   
 
 
 
 
•  25 op YO-pedagogiikka  
 

 
 
 
• 25 op YO-pedagogiikka tai 
terveystieteiden opettajankoulutus 
 
 
 
 
• 60 op YO-pedagogiikka tai 
terveystieteiden opettajankoulutus 
  

2. Opetustyössä hankittu 
käytännön kokemus 
 
2.1. Perusopetus  
 
 
 
2.2. Tieteellinen jatkokoulutus 
–tohtorikoulut / tutkijakoulut 
 
2.3. Ammatillinen jatko- ja 
täydennyskoulutus 
 
 

 
 
•Yksittäisiä 
opetuskokemuksia 
 
 
 
•Yksittäisiä kokemuksia 
tieteellisestä 
jatkokoulutuksesta ja/tai 
ammatillisesta jatko- ja 
täydennyskoulutuksesta 
 
 

 
 
• Jonkin verran 
opetuskokemusta (alle 2 
vuotta täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
• Jonkin verran 
koulutuskokemusta  
(alle 2 vuotta 
täysipäiväistä 
opetuskokemusta ) 
 
 

 
 
• Jatkuvaa  
opetuskokemusta  
(vähintään 2 vuotta 
täyspäiväistä 
opetuskokemusta) 
  
• Jatkuvaa  
koulutuskokemusta 
(vähintään 2 v 
täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 

 
 
• Pitkäaikaista jatkuvaa 
opetuskokemusta 
(vähintään 5 vuotta 
täyspäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
• Pitkäaikaista ja monipuolista 
koulutuskokemusta 
(vähintään 5v täysipäiväistä 
opetuskokemusta) 
 
 

 
 
• Erittäin pitkäaikainen ja jatkuva 
opetuskokemus ( vähintään 10 v 
täyspäiväistä opetuskokemusta) 
  
 
 
• Erittäin pitkäaikainen ja 
monipuolinen koulutuskokemus  
 
 
 
 



Hoitotiede 

 

2.4. Ohjatut opinnäytetyöt 
(ilmoitetaan vain rekisteröidyt 
valmiit työt, niiden lukumäärä, 
työn nimi, tdk ja laitos) 
 a) syventävien opintojen 
tutkielmat  
b) pro gradu –tutkielmat 
c) lisensiaatintutkielmat 
d) väitöskirjat 
 
2.5. Oppimismenetelmät ja/tai 
ympäristöt (ilmoita 
oppimismenetelmät ja –
ympäristöt, esim. verkko-
oppimisympäristöt) 
 
2.6. Ansiot opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä 
(ilmoitettava kehittämiskohteet 
ja kehitetyt menetelmät) 
 
 
 
 
2.7. Opetusta koskeva vastuu 
 
 
 

• Ei ohjattuja 
opinnäytteitä 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ei näyttöä erilaisten 
oppimis- 
menetelmien ja/tai 
ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Ei näyttöä opetuksen 
ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä  

 
 
 
 
 
 
• Ei vastuuta muusta 
kuin omista yksittäisistä 
opetustilanteista (esim. 
yksittäiset luennot) 
 

 
 

• Jonkin verran ohjattuja 
opinnäytteitä 
 (1-2 ohjattua työtä) 
 
 
 
 
 
 
 
• Jonkin verran näyttöä 
erilaisten oppimis- 
menetelmien ja/tai -
ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Jonkin verran näyttöä 
opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä  
 
 
 
 
 
• Vastuu omista 
opetustilanteista osana 
opintojaksoa 
 
 

• Kohtalaisesti ohjattuja 
opinnäytteitä 
(3-5 ohjattua työtä) 
 
 
 
 
 
 
 
• Kohtalaisesti näyttöä 
erilaisten 
oppimismenetelmien ja/tai 
–ympäristöjen käytöstä 
 
 
• Kohtalaisesti näyttöä 
opetuksen ja/tai 
oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä, näyttö 
merkittävää omassa 
yksikössä  
 
 
 
• Vastuu omista 
opetustilanteista osana 
opintojaksoa, jonka 
kehittämiseen osallistuu 
 
 
 
 

• Runsaasti ohjattuja 
opinnäytteitä  
(6-10 ohjattua työtä)  
 
 
 
 
 
 
 
• Runsaasti näyttöä erilaisten 
oppimismenetelmien ja/tai –
ympäristöjen käytöstä 
 
 
 
• Runsaasti näyttöä 
opetuksen ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien 
kehittämisestä, näyttö 
merkittävää omassa 
tiedekunnassa  
 
 
 
 
• Opintojaksovastaava, 
vastaa omista opetuksistaan 
sekä opintojakson 
koordinaatiosta ja 
kehittämisestä 
 
 
 
 
 
 
 

• Erittäin runsaasti ohjattuja 
opinnäytteitä  
(yli 10 ohjattua työtä)  
 
 
 
 
 
 
 
• Erittäin runsaasti näyttöä erilaisista 
oppimismenetelmien ja/tai –
ympäristöjen käytöstä   
 
 
 
• Erittäin runsaasti näyttöä oman 
opetuksen ja/tai oppimisen 
arviointimenetelmien kehittämisestä, 
näyttö merkittävää kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla  
 
 
 
 
 
• Vastuu laajoista 
opintokokonaisuuksista, niiden 
kehittämisestä ja koordinaatiosta 
muiden opintojaksojen kanssa  
  
 
 

3. Oppimateriaalin      



Hoitotiede 

 

tuottaminen 
3.1 Yliopistotason 
oppimateriaalit (ilmoitettava 
näytöt ja mahdolliset www-
osoitteet) 
 
3.2. Oppikirjat 
 
 
3.3 Pedagogiset julkaisut 

 
• Ei tuotettua 
oppimateriaalia 
 
 
 
• Ei julkaistua 
oppikirjatuotantoa  
 
 
• Ei pedagogisia 
julkaisuja tai abstrakteja 

 
• Jonkin verran tuotettua 
oppimateriaalia  
 
 
 
• Jonkin verran 
oppikirjamaista 
materiaalia 
 
• Kansallinen 
pedagoginen abstrakti  

 
• Kohtalaisesti 
korkealaatuista 
oppimateriaalia 
 
 
• Osallistunut 
oppikirjatekstin 
kirjoittamiseen  
 
• Kansainvälinen 
pedagoginen abstrakti 

 
• Runsaasti korkealaatuista ja 
monipuolista oppimateriaalia 
 
 
 
• Kirjoittanut luvun oppikirjaan 
 
 
 
• Kansallinen pedagoginen 
julkaisu  

 
• Erittäin runsaasti korkealaatuista ja 
monipuolista oppimateriaalia  
 
 
 
• Toimittanut tai kirjoittanut oppikirjan 
 
 
 
• Kansainvälinen pedagoginen 
julkaisu 

4. Muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot 
4.1 Osallistuminen 
opetussuunnitelmatyöhön ja 
opetushallintoon: laitosten, 
tiedekunnan ja yliopiston 
opetushallinnon työryhmät, 
toimikunnat ja neuvostot, 
yliopiston ulkopuoliset 
koulutusta koskevien elimet 
(jäsenyydet ja kaudet 
kirjattava) 
 
4.2. Muut opetusansiot 
 

 
• Ei osallistunut 
opetuksen suunnitteluun 
ja hallintoon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut jonkin 
opetuksen suunnitteluun 
ja hallintoon esim. 
yksittäisiin työryhmiin 
laitostasolla.  
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut 
säännöllisesti ja 
aktiivisesti opetuksen 
suunnittelu- ja 
hallintoelimiin laitostasolla 
 
 
 
 

 
• Osallistunut säännöllisesti ja 
aktiivisesti opetuksen 
suunnittelu- ja hallintoelimiin 
tiedekuntatasolla 
 
 
 
 
 

 
• Osallistunut säännöllisesti ja 
aktiivisesti yliopistotason opetuksen 
suunnittelu- ja hallintoelimiin 
yliopistotasolla, kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla 

5. Palaute 
5.1. Opiskelijoiden ja muu 
mahdollinen omaa opetusta 
koskeva palaute ja sen 
hyödyntäminen oman 
opetuksen kehittämisessä 
 
 
5.2. Palkinnot, apurahat, tms 
(esim. )opintojen 
kehittämiseen saatu apuraha 
 

 
• Ei näyttöä 
opiskelijapalautteesta  
 
 
 
 
 
 

 
• Jonkin verran näyttöä 
opiskelijapalautteesta  

 
• Kohtalaisesti näyttöä 
opiskelijapalautteesta ja 
sen hyödyntämisestä 
oman opetuksen 
kehittämisessä  
 
 
• Laitostason palkinto 
opetuksesta 

 
• Runsaasti ja monipuolisesti 
näyttöä opiskelijapalautteesta 
ja sen hyödyntämisestä oman 
opetuksen kehittämisessä  
 
 
 
• Tiedekuntatason palkinto 
opetuksesta 

 
• Erittäin runsaasti ja monipuolisesti 
näyttöä opiskelijapalautteesta ja sen 
hyödyntämisestä oman opetuksen 
kehittämisessä  
 
  
 
• Yliopistotason palkinto opetuksesta 



Hoitotiede 

 

6. Opetusnäyte  
6.1. Aiemmat opetusnäytteet 
opetustehtäviin 
dosentuureihin 
professuuriin 

 
välttävä 

 
tyydyttävä 

 
hyvä 

 
kiitettävä 

 
erinomainen 

 


