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    Johtajan päätös 13.5.2013 
    (päivitetty 12.2.2015) 
 
 
TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OHJE OPETUSNÄYTTEESTÄ 
 
Opetusnäytteestä Turun yliopistossa on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä 
(6.2.2015) ja yliopiston ohjeessa ”Menettely henkilöstön rekrytoinneissa 1.9.2014 
lukien” (11.8.2014/D 685/002/2014). 
 
Johtosäännön mukaan professorin (31 § 2 mom), yliopistonlehtorin (33 § 2 mom) ja 
yliopisto-opettajan (36 § 2 mom) hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon mm. 
opetusnäyte. Edelleen johtokunta voi edellyttää, että dosentin arvon hakijan on ope-
tustaitonsa osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte (43 § 3 mom). 
 
Yliopiston ohjeessa on opetusnäytteestä määrätty seuraavaa (s. 4): 
  ”Yliopiston johtosäännön mukaan professorin, yliopistonlehtorin, kliinisen opettajan 
ja yliopisto-opettajan tehtävissä kelpoisuusvaatimuksena on opetustaito, jonka arvi-
oinnin osana on opetusnäyte. 
   Opetusnäyte voidaan antaa tiedekunnan dekaanin tekemän päätöksen mukaisesti 
tiedekunnan johtokunnan kokouksessa taikka muussa erikseen sovittavassa tilaisuu-
dessa. Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekunta voi varata hakijalle tilaisuu-
den antaa opetusnäyte. Tilaisuus on julkinen ja opetusnäyte arvostellaan.” 
 
 
Opetusnäytettä koskeva kauppakorkeakoulun menettelyohje: 
 
Opetusnäyte on luento tai vastaava tehtävä, minkä kohderyhmänä olisivat alan opis-

kelijat. Aiheen, jonka tulee liittyä tehtävän opetusalaan, esittää joko opetusnäytteen 

antaja tai kun on tarkoituksenmukaista antaa yhteinen aihe valmisteluryhmä tai ope-

tustaitotoimikunta. Kohderyhmän määrittää opetusnäytteen antaja, valmisteluryhmä 

tai opetustaitotoimikunta. Dosentin arvoa hakeva saa kuitenkin vapaasti valita ope-

tusnäytteen aiheen dosentuurin alalta. Näytteen tulee perustua vapaaseen suulliseen 

esitystaitoon; lyhyiden muistiinpanojen ja kohtuullisessa määrin audiovisuaalisten 

välineiden käyttö on mahdollista. Näytteen kesto on 20 minuuttia. 

 

Professuurin opetusnäyte annetaan johtokunnan kokouksen yhteydessä rehtorin 

määräyksessä ”Professorin tehtävään ottaminen 1.9.2014 alkaen” (1.9.2014/Dnro 

320/002/2014) tarkoitetun, dekaanin asettaman valmisteluryhmän läsnä ollessa. Joh-

tokunta arvostelee näytteen. Yliopistonlehtorin, yliopisto-opettajan ja dosentuurin 

opetusnäyte annetaan opetustaitotoimikunnalle, joka arvostelee näytteen. Opetustai-

totoimikunnalle annettavan opetusnäytteen ajankohdan määrää sen puheenjohtaja. 
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Kauppakorkeakoulun dekaani, laitoksen tai yksikön johtaja voi rajata opetusnäytteen 

antamisen niihin hakijoihin, jotka hakemusasiakirjojen, mahdollisten asiantuntijalau-

suntojen ja muiden seikkojen perusteella lähinnä tulevat kysymykseen tehtävää täy-

tettäessä. Edelleen em. elin voi perustellusta syystä vapauttaa hakijan opetusnäyt-

teen antamisesta.  

 

Professoriksi, yliopistonlehtoriksi tai yliopisto-opettajaksi hakevan opetusnäyte arvos-

tellaan asteikolla erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja hylätty. Dosentin arvoa hakevan 

opetusnäyte arvostellaan asteikolla: hyväksytty, hylätty. Johtokunta tai opetustaito-

toimikunta päättää arvostelusta puheenjohtajan esityksestä; erimielisyyden vallitessa 

suoritetaan johtosäännön 28 §:n 1 momentin mukainen äänestys. 

 

Arvostelu perustuu seuraaviin tekijöihin: esityksen sijoittuminen tehtävän alaan ja / tai 

ennalta ilmoitettuun aiheeseen, esityksen jäsentely, sisältö, aiheen hallinta, esitysta-

pa, suullinen esitystaito, määrätyn keston noudattaminen ja mahdolliset muut tekijät. 

 

Opetusnäyte on julkinen tilaisuus, johon kuitenkin tehtävän muut hakijat ovat esteelli-

siä osallistumaan. 

 

Opetustaitotoimikunnan asettaa dekaani toimikaudekseen opetuksesta vastaavaa 

varadekaania kuultuaan. Toimikuntaan kuuluu kolme opettajajäsentä professorien ja 

muun opetushenkilökunnan keskuudesta, kaksi tehtäväkohtaisesti vaihtuvaa asian-

omaisen laitoksen tai yksikön asettamaa jäsentä ja kaksi opiskelijajäsentä sekä hei-

dän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikunta valitsee puheenjohtajan vakinaisten 

opettajajäsenten piiristä. Sihteerinä toimii ao. laitoksen tai yksikön valmistelija. De-

kaani voi asettaa Porin yksikölle sen esityksestä oman opetustaitotoimikunnan, jonka 

kokoonpano voi olla edellistä suppeampi. 

 


