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Opetusnäytettä antavalle ja 
valmisteluryhmän jäsenille 
 
 
 
 
Ohje opetusansioiden arvioimisesta yliopistonlehtorin ja yliopisto-opettajan 
tehtäviä täytettäessä 
 
 
 
 
 

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on järjestää hakijoille tilaisuus 
opetusnäytteen antamiseen, arvioida opetusnäytteet ja laatia kokonaisarvio 
opetusnäytettä antamaan kutsuttujen hakijoiden opetusansioista (dekaanin 
päätös 24.2.2010).  
 
Tässä ohjeessa annetaan ohjeet opetusansioiden arviointia varten. Suositus 
on, että opetusnäytteen yhteydessä hakijoille järjestetään myös haastattelu. 

Yliopistonlehtori  

Johtosäännön 32 §:n mukaan ”Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta 
edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta 
tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen 
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut 
ansiot ja opetusnäyte.”  

Yliopisto-opettaja 

Johtosäännön 35 § mukaan ”Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta 
edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää 
opetustaitoa. 
 
Hakijan opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus / 
laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa 
oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.” 

Opetusansioiden eri arviointialueiden pääsisältö täsmennettynä on seuraava 

1. Opetuskokemus ja laaja tehtäväalueen osaaminen 
Kuvaus työurasta ja työkokemuksesta opettajana erityisesti yliopistossa 
tai muussa korkeakoulussa 
 opetustehtävien määrä ja luonne 
 opinnäytetöiden ohjaus 
 osallistuminen opetuksen kehittämiseen 
 palaute- ja arviointikäytännöt 

 
2. Pedagoginen koulutus 
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 todistus, joissa mainitaan haettavan tehtävän kannalta relevantti 
koulutus: sen pituus, keskeiset sisällöt ja koulutuksen järjestäjä 

 
3. Taito tuottaa oppimateriaalia 

 hakijan laatimat korkeakouluopetuksessa käytetyt julkaisut ja muu 
opetusmateriaali 
 

4. Oman opetustyön arviointi 
 opetusajattelu, opetuksen toiminta-ajatus 
 opetusmenetelmät ja arvio niiden toimivuudesta 
 opetuksesta saatu palaute 
 yhteistyö 
 

5. Opetusnäyte (opetusnäytteen arvioinnin ohjeet on annettu erikseen) 
 
Liitteenä 1 on opetusansioiden 1 - 4 kohtien arviointimatriisi, jota 
opetustaitotoimikunta voi käyttää opetusansioiden kokonaisarvioinnin tukena. 
Opetusnäytteen arviointia varten on annettu erilliset ohjeet (dekaanin päätös 
3.12.2018), joissa on kerrottu arvosteluasteikko sekä seikat, joihin näytettä 
arvioitaessa kiinnitetään huomiota. 
 
Johtosäännön mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään kykyä antaa 
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja yliopisto-opettajalta 
edellytetään hyvää opetustaitoa. Näiden edellytysten katsotaan 
humanistisessa tiedekunnassa täyttyvän silloin kun opetusansioiden kohdista 
1 - 4 vähintään kaksi kohtaa on arvioitu arvolauseella hyvä (matriisin 
asteikolla riittämätön, hyvä, erittäin hyvä, erinomainen) ja opetusnäytteen 
arvostelu on vähintään tyydyttävä.  
 
 
 
 
   Jaakko Suominen 
Dekaani  Jaakko Suominen 
 
 
   Mari Husu 
Palvelupäällikkö Mari Husu 
 
 
LIITE 1  
Opetusansioiden arviointimatriisi 

 


