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Esipuhe 

 

Tervetuloa lukemaan KieVin toimintakäsikirjaa.  

Toimintakäsikirjaan on koottu tärkeää tietoa KieVistä aina arjen käytännöistä laajempiin 

toimintaperiaatteisiin. Käsikirjan tarkoituksena on auttaa henkilökuntaa päivittäisessä työssä.  

Käsikirjan ensimmäinen kappale keskittyy jokapäiväisiin käytännön asioihin; missä voi nauttia 

lounasta, miten toimia äkillisissä sairastumistapauksissa, miten laaditaan työsuunnitelma ja tehdään 

tilavarauksia yms.  

Toinen kappale käsittelee opetuksen ja arvioinnin keskeisiä kysymyksiä; mitkä ovat tiedekuntien 

tutkintovaatimukset ja miten huomioidaan esim. erityisopiskelijoiden tarpeet.  

Kolmannessa kappaleessa kuvataan KieVin laatujärjestelmä ja neljännessä on useita hyödyllisiä 

tarkistuslistoja, jotka auttavat jäsentämään tarvitsemaasi tietoa.  Viides kappale esittelee 

palautelomakkeemme. 

Tämä on toimintakäsikirjan toinen versio. Tarkoituksemme on muokata ja päivittää sitä 

säännöllisesti ja otamme mielellämme vastaan parannusehdotuksia. 

Kiitän alkuperäistä toimintakäsikirjatiimiä vuodelta 2016: Katja Arola, Hannele Guerin, Timo Hulkko, 

Emmi Hynönen, Tiina-Leena Salo, Veera Scotto Di Marco ja Bridget Palmer. Kiitokset tästä uudesta 

versiosta Annina Laaksolle, Hanna Ruskalle, Arja Kanaselle, Joachim Schlabachille ja Kristina 

Lindgrenille. 

Mike Nelson 

10.4.2019 
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1 Työskentely KieVissä  

 

1.1 KieVin organisaatio 

 

 

 

 

1.2 Ydintehtävät 

 

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen tehtävänä on  

  

• toteuttaa ja kehittää tutkimukseen perustuvaa kieli- ja viestintäopetusta yliopiston perus- ja 

jatkotutkinto-opiskelijoille sekä opiskelun että työelämän tarpeisiin 

• tukea perustehtävänsä kautta yliopiston kansainvälistymistä ja kieliohjelman toteutumista 

• edistää toiminnallaan monikielisyyttä ja erilaisten kulttuurien tuntemusta 

• luoda, ylläpitää ja kehittää alan kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa 

• järjestää tarvittaessa kieli- ja viestintäopetusta yliopiston henkilökunnalle 

 

 

Johtaja

Mike Nelson

Kirjallisen 
viestinnän tiimi

Puheviestinnän 
tiimi

Ruotsin tiimi Englannin tiimi MONI tiimi

Varajohtaja

Hanna Ruska

Johtoryhmä

Johtokunta
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1.3 Missä sijaitsemme  

 

 

 

  

 

 Turku Agora    Turku TuKKK  Turku Calonia 

 

        

         

     

  Pori               Rauma 

 

 

1.4 Avainasiat työstäsi 

 

• 1624 tuntia lukuvuotta kohden 

• 396 t kontaktiopetusta lukuvuodessa 

• Kuusi pakollista henkilökunta- kehittämiskokousta 

• Yksi pakollinen koulutuspäivä 

• Opetusta vähintään kolme päivää viikossa 

• Perjantai-iltapäivät varattu kehitys- ja henkilöstökokouksiin 

• Useat kehitysyhteistyöryhmät käyvät läpi lukuvuoden 

• Työhyvinvointihaastattelut joka syksyllä  

 Kehityskeskustelut joka kevät 
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1.5 Hallintohenkilökunta ja vastuualueet 

 
Mike Nelson, johtaja  

Puh: 029 450 3906      S-posti:  micnel@utu.fi    

• Laitoksen johtaminen ja edunvalvonta  

• Laitoksen kehittäminen ja strateginen suunnittelu 

• Englannin ja ruotsin tiimien lähiesimies 

• Toiminta- ja taloussuunnittelu, budjetin valmistelu  

• Opetussuunnitelmien valmistelun johtaminen ja koordinointi 

 

Hanna Ruska, varajohtaja 

Puh: 029 450 3907       S-posti: hanna.ruska@utu.fi  

• Laitoksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen 

• Opetussuunnitelmatyön koordinointi  

• Esimiestehtävät 

• TuKKKn kieli- ja viestintäopintojen yhteyshenkilö 

• Saksan kielen ja liikeviestinnän lehtori 

 

Lina Suominen, opintopäällikkö 

Puh: 050 569 2722          S-posti: lina.suominen@utu.fi     

kielivie@utu.fi  

• Hyväksilukuhakemusten käsittely  

• Opintoneuvonta ja -ohjaus 

• Opintohallinnon ja opiskelijoiden palveluiden kehittäminen 

• Erillis- ja JOO-opintojen hakemukset 

• Kielituutorointi, kieli-illat, kansainväliset asiat 

• Tuntiopetuksen koordinointi, laitoskoordinaattori 

• KieVin opintohallinnon henkilökunnan (opintosihteerien ja suunnittelijan) esimies 

mailto:micnel@utu.fi
mailto:hanna.ruska@utu.fi
mailto:lina.suominen@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
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 Timo Hulkko, suunnittelija 

 Puh: 029 450 3930 S-posti: timo.hulkko@utu.fi

 kielivie@utu.fi  

• Opetuksen tuki: opetusteknologian hyödyntäminen (esim. 

oppimisalustat, äänitteet ja niiden editointi, videot, videoneuvottelu, etäopetus, sähköinen 

tenttiminen) 

• Opetusteknologian käytön kehittäminen kieltenopetuksessa 

• Opintohallinnon järjestelmien tuki 

 

 Arja Kananen, opintosihteeri 

 Puh: 029 450 3931     S-posti: arja.kananen@utu.fi        

 kielivie@utu.fi  

 

• Kielten ja liikeviestinnän opintokokonaisuusmerkinnät  

• Ns. kielipisteiden ja muiden kuin TuKKK:n kieliaineiden opintojen hyväksiluku  

• Kielten muualla suoritettujen opintojen tallennus  

• Liikeviestinnän kurssi-ilmoittautumiset  

• Tilavaraukset (TuKKK)  

• Kieliopintojen neuvonta 

 

Lauri Kurki, opintosihteeri 

  Puh: 029 450 3932 S-posti: lauri.kurki@utu.fi      kielivie@utu.fi  

• Vieraan kielen hyväksiluvut ylioppilastodistuksen perusteella 

• Kielten hyväksilukumerkintöjen tallentaminen 

• Kielten tandem-toiminta 

• Tilavaraukset 

• Yleinen opintoneuvonta 

 

 

mailto:timo.hulkko@utu.fi
mailto:timo.hulkko@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
mailto:arja.kananen@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
mailto:lauri.kurki@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
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Minna Koski, palvelusihteeri, lähipalvelut 

Puh: 029 450 3826    S-posti: minkoski@utu.fi    kielivie@utu.fi  

• Henkilökunnan, opiskelijoiden ja vierailijoiden yleisneuvonta 

• Hankinnat (toimistotarvikkeet, pienhankinnat, kirjat, muistamiset) 

• Tapahtumajärjestelyt 

• Postin jakelu 

•  

1.6 Tärkeitä sähköpostiosoitteita ja linkkejä 

 

KieVin asiat           kielivie@utu.fi 
 

IT-asiat         helpdesk@utu.fi  tai soita ‘6000’ yliopiston sisällä 
 

Matkustusasiat            matkapalvelut@utu.fi 
 

Kiinteistönhuollon palvelupyynnöt 

 
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/kiinteistohallinto/kiinteistohuollon-
palvelupyynnot/Sivut/Palvelupyynt%C3%B6lomake.aspx 
 

  

 

1.7 Työhyvinvointi  

Työhyvinvointia tuetaan kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa monin eri tavoin. Seuraamme 

ensisijaisesti yliopiston määrittelemiä työhyvinvoinnin suuntaviivoja. Yliopiston ohjeistus löytyy 

intranetistä: https://intranet.utu.fi/index/varhainen-tukeminen/Sivut/default.aspx 

Kaikki henkilökunnan jäsenet vastaavat jokasyksyiseen työhyvinvointikyselyyn, jonka aiheet kattavat 

esimerkiksi työn kuormittavuuden, tyytyväisyyden, tuen ja ilmapiirin. Vastausten perusteella voidaan 

reagoida mahdollisiin kehitystarpeisiin.  

https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/tyosuojeluvaltuutetut-meihin-voi-olla-

yhteydessa-matalalla-kynnyksella.aspx 

 

mailto:minkoski@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
mailto:helpdesk@utu.fi
mailto:matkapalvelut@utu.fi
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/kiinteistohallinto/kiinteistohuollon-palvelupyynnot/Sivut/Palvelupyynt%C3%B6lomake.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/kiinteistohallinto/kiinteistohuollon-palvelupyynnot/Sivut/Palvelupyynt%C3%B6lomake.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/tyosuojeluvaltuutetut-meihin-voi-olla-yhteydessa-matalalla-kynnyksella.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/tyosuojeluvaltuutetut-meihin-voi-olla-yhteydessa-matalalla-kynnyksella.aspx
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Yliopistolla on myös työsuojeluvaltuutettuja. Oman työsuojeluvaltuutettusi löydät täältä: 

https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/tyosuojelu/yhteystiedot 

 

Lisätietoa yliopiston työsuojeluorganisaatiosta löydät täältä:  

https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/tyosuojelu/ 

 

1.8 Sairauden sattuessa 
 

Jos heräät aamulla sairaana etkä voi tulla töihin: 

- lähetä sähköposti kielivie@utu.fi 

- kerro meille mitkä ja missä päivän oppitunnit ovat 

- jos pystyt, lähetä viesti opiskelijoille  

Katso alla olevasta linkistä Mehiläisen yhteystiedot:   

https://intranet.utu.fi/index/ota-yhteytta-tyoterveyshuoltoon/Sivut/default.aspx  

 

https://www.mehilainen.fi/ 

https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/tyosuojelu/yhteystiedot
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/tyosuojelu/
https://intranet.utu.fi/index/ota-yhteytta-tyoterveyshuoltoon/Sivut/default.aspx
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1.9 Sairauspoissaolot 

Muutoksia sairauspoissaolojen ilmoittamiseen 1.1.2018 lukien: 

Turun yliopistossa tulee 1.1.2018 lukien voimaan uusi käytäntö, jonka mukaan työntekijä voi olla 

sairauden vuoksi poissa töistä omalla ilmoituksellaan enimmillään viisi kalenteripäivää. Tämä korvaa 

aikaisemman kolmen päivän omailmoituksen käytännön.  

Muutos on kokeiluluonteinen ja se on voimassa 31.12.2018 saakka. Muutoksella tavoitellaan 

lyhyiden sairauspoissaolojen sekä lääkärissä käyntien vähenemistä. Muutosta arvioidaan vuoden 

aikana ja sen lopussa, jolloin ratkaistaan sen mahdollinen jatko. 

Tarkemmat tiedot ohjeesta. 

Miten poissaoloilmoitus tehdään? 

Mikäli sairastut, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi. Ilmoitus sairauspoissaolon mahdollisesta 

jatkumisesta tulee tehdä päivittäin (puhelimitse tai sähköpostitse yksikössä sovitun käytännön 

mukaisesti). Pääsääntöisesti poissaololupaa ei myönnetä pidemmäksi aikaa kerrallaan. 

Poissaoloilmoitus tehdään sähköisellä Työstävapautus-lomakkeella SAP Portaalissa (kirjautuminen 

osoitteessa sap.utu.fi tai horizon.utu.fi). Ongelmatilanteissa ota yhteyttä helpdeskiin: 

helpdesk@utu.fi tai puh. 029 450 6000. Tarkemmat ohjeet poissaoloilmoitusten tekemiseen löytyvät 

Työntekijän ohjeesta. Yksikön valmistelijoille on lisäksi omat ohjeensa. 

Milloin tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus? 

Enintään kolme päivää (31.12.2017 saakka) ja 1.1.2018 lukien enintään viisi päivää kestävistä omasta 

sairaudesta johtuvista poissaoloista riittää pelkkä ilmoituksen tekeminen Työstävapautus-

lomakkeella. Ilmoitus siirtyy tämän jälkeen suoraan palkanlaskennan käsittelyyn.  

Yli kolme päivää (31.12.2017 saakka) ja 1.1.2018 lukien yli viisi päivää kestävästä sairauspoissaolosta 

on Työstävapautus-lomakkeen lisäksi toimitettava erikseen alkuperäinen lääkärintodistus 

palkanlaskentaan suljetussa kirjekuoressa (lääkärintodistuksen toimitusosoite: henkilöstösihteeri 

Tuija Heikkilä, Palkanlaskenta, ICT-city, 5. krs). Huom! Esimiehellä on aina oikeus nähdä 

lääkärintodistus ennen kuin se toimitetaan palkanlaskentaan. Tästä menettelystä voidaan sopia 

yksiköissä erikseen. 

Huom! Työnantaja voi kuitenkin vaatia, että sairaus on aina todistettava lääkärintodistuksella.  

https://intranet.utu.fi/index/tuntiopetus/Documents/Sairauspoissaolo-ohje_2017.pdf
https://portti.certia.fi/
https://horizon.utu.fi/
mailto:helpdesk@utu.fi
https://intranet.utu.fi/index/akateeminen-portfolio/Documents/Poissaolojen%20ilmoittaminen%20Portal%20TT%20Ohje.pdf
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/henkilostohallinto/yhteystiedot/palkkis/Sivut/default.aspx
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Mikäli sairastut kesken työpäivän, maksetaan sairausajan palkka vasta seuraavasta päivästä 

lukien. Loppupäivä kirjataan kellokorttiin sairauspoissaoloksi. Työstävapautuslomakkeella edellä 

mainittua päivää ei siis tarvitse ilmoittaa.  

Huom! Mikäli sairastut torstaina ja olet sairaana edelleen tiistaina, tulee sinun tehdä 

sairauspoissaolojaksosta Työstävapautus-hakemus ja toimittaa tiistain osalta lääkärintodistus. 

Viiteen päivään huomioidaan myös viikonloppu (=kalenteripäivät).  

Huom! Viiden päivän omailmoitus koskee yhdenjaksoisen sairauspoissaolon viittä ensimmäistä 

kalenteripäivää. Sairauden vaihtuminen kesken poissaolon ei nollaa viiden päivän laskentaa. Omalla 

ilmoituksella ei voi olla pois sen jälkeen, kun lääkärin myöntämä sairauspoissaolo on loppunut, jos 

yhtäjaksoinen poissaolo ylittää mainitun viisi päivää. 

https://intranet.utu.fi/index/poissaolot/Sivut/Sairauspoissaolot.aspx 

1.10 Ruokailu 

Yliopiston alueella Turussa on useita ravintoloita, lisätietoa löytyy Unican verkkosivuilta:  

 

http://www.unica.fi 

Turun kauppakorkeakoulun tiloissa toimiva ravintola: 

 

https://www.lounaat.info/lounas/juvenes-monttu/turku 

https://intranet.utu.fi/index/poissaolot/Sivut/Sairauspoissaolot.aspx
https://www.lounaat.info/lounas/juvenes-monttu/turku
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1.11 Yliopistoliikunta 

 

http://www.campussport.fi/en/frontpage/ 

1.12 Tulostustarvikkeet, kopiointi ja skannaus  

Turvatulostus on käytössä kaikilla yliopiston jaetuilla tulostimilla. Tulosta siis turvatulostusjonoon 

”utu_secure”. Jonoon lähetetyt asiakirjat voi tulostaa mistä tahansa yliopiston 

tulostimesta/kopiokoneesta johon on kiinnitetty pieni ”turvatulostuslaatikko”. 

Kopiointi: Materiaalit kannattaa luoda sähköisesti ja ladata PDF-tiedostot opiskelijoiden käytettäviksi 

Moodleen.  

1.13 Kokoukset 

Henkilökunnan kokoukset: Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa järjestetään kuusi henkilökunnan 

kokousta per lukuvuosi, perjantaisin klo 12.30. Esityslista lähetetään aina viikkoa aiemmin ja muistiot 

löytyvät jatkossa uudelta verkkolevyltä. Kokoukset ovat henkilökunnalle pakollisia ja ne kuuluvat 

kaikkien työsuunnitelmiin. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia tapahtumia ja aiheita, ja ne 

mahdollistavat keskustelun uusista ideoista, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä kehityskohteista 

koko henkilökunnan kesken. Kokouksia voidaan hyödyntää myös kielitiimien tapaamiseen tai mihin 

tahansa keskuksen sen hetkisiin tarpeisiin. Kokous ei ole päättävä elin. 

 

1.14 Työryhmät  

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa on useita työryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää yksikköä 

eri tavoin.  

http://www.campussport.fi/en/frontpage/
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Kielitiimit ja hallintotiimi Kaikki työntekijät kuuluvat johonkin tiimiin (ks. taulukko organisaatio-

osiossa). Tiimit ovat suomi, ruotsi, englanti ja MONI. Kaikki tiimit tapaavat noin kerran kuukaudessa. 

Tiimin jäsenet valitsevat joukostaan tiiminjohtajan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Hyvä olo -ryhmä tapaa tarvittaessa, kun suunnitellaan juhlia, tapahtumia ja muita työpaikan 

yhteishenkeä kohottavia asioita.  

Pluri-ryhmässä keskustellaan monikielisistä malleista, jotka ovat kaiken kielenoppimisen perusta. 

Keskitymme haasteisiin, joita valmistuneet opiskelijamme kohtaavat monikielisessä työyhteisössä, 

mutta korostamme myös opiskelijoiden valmiuksia oppia uusia kieliä.  Erityisen mielenkiinnon 

kohteena ovat uudet lähestymistavat (tavoitteet, sisältö, metodit, arviointityökalut), joilla 

monikielisillä kursseilla voidaan tasoittaa eroja kahden tai useamman kielen osaamisessa. 

Suunnitellut päivämäärät (neljästi, perjantaisin klo 12.30):  

28.9.2018, 30.11.2018, 1.2.2019, 26.4.2019 

Tutkimusryhmä tapaa säännöllisesti vuosina, joina Kielikeskus tutkii -julkaisua tuotetaan. Moodle-

sivu osoitteessa https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4066  

 

1.15 Koulutuspäivät 

Henkilöstön vuosittainen koulutuspäivä järjestetään useimmiten toukokuussa. 

1.16 Verkkolevyjen ja ohjelmistojen etäkäyttö: Horizon 

Horizon on järjestelmä, joka tarjoaa käyttövalmiita ohjelmistoja (mm. Personec ESS, SAP Portal, 

Office) ja työpöytiä (esim. henkilökunnan ja opiskelijan työpöydät). Horizonin kautta saat yliopiston 

käyttäjätunnuksellasi käyttöön ohjelmistot ja työpöydät milloin ja mistä tahansa, niin yliopiston 

sisältä kuin ulkopuoleltakin. Horizon-palvelua voit käyttää UTU-tunnuksella osoitteessa  

https://horizon.utu.fi. Et tarvitse erillistä sovelusta Horizonin käyttöön, vaan se toimii nettiselaimen 

kautta.  

1.17 KieVin työntekijöiden perehdytys 

TAVOITE Ohjelman tavoitteena on toivottaa uudet työntekijät lämpimästi tervetulleeksi ja tarjota 

tietoa ja tukea usein hyvin stressaavassa työelämän vaiheessa.  

 

https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4066
https://horizon.utu.fi/
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Uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessi 

1. Johtajan puheenvuoro  

2. Avainasemassa olevien työntekijöiden esittely 

3. Mentoriin tutustuminen (sovittu ennen uusien työntekijöiden saapumista) 

4. Perehdyttämislistan jako ja keskustelu 

5. Linkki Moodleen: henkilökunnan intranet 

6. Yliopistotason perehdytyksen aikataulut 

7. Perehdyttämislista täytetään 

8. (Opettajille:) Pedagoginen koulutus järjestetään, jos mahdollista 

9. (Opettajille: Johtajan vierailu tunnilla, keskustelu ja palaute 

10. Jatkokeskustelu 

1.18 Tuntiopettajien/päätoimisen opettajien vastuut 

Tuntiopetuksen tarve tulee käydä läpi kielitiimeissä työsuunnitelmatyön yhteydessä eli tiimin 

opettajien tulee keskustella ja sopia tuntiopetustarpeista esimiesten (Mike / Hanna) kanssa. 

Esimiehet ovat vastuussa tuntiopettajien rekrytoinnista, mutta opettajien omia verkostoja 

hyödynnetään aina tarvittaessa. 

Tuntiopettajat ovat vastuussa seuraavista asioista: 

1. Kurssin sisällön suunnittelu ja opetusmateriaalien valmistelu.  

Uudet kurssit: Kurssin luominen yhteistyössä päätoimisen opettajan ja tarvittaessa hallinnon kanssa. 

Rinnakkaiset kurssit: Varmista päätoimisen opettajan kanssa, että opiskelijoille tarjotaan 

samanlainen kurssisisältö. 

2. Opetusaikataulusta sovitaan tarvittaessa päätoimisen opettajan/opetustiimin kanssa ja 

tilavaraukset sovitaan Turun toimipisteissä suoraan Laurin/Arjan kanssa. 

 Päätoimisen opettajan tai tiimin tulee toimittaa hallinnolle kootusti opetusohjelmaan 

tarvittavat tiedot myös tuntiopetuksesta (ajat, paikat, ilmoittautumistiedot jne.) 
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 Hallinto luo kurssi-ilmoittautumiset Nettiopsuun. Kurssi-ilmoittautumiset käsitellään joko 

hallinnon tai ko. kurssin päätoimisen opettajan toimesta, tästä tulee sopia etukäteen. 

3. Kurssin opettaminen. 

4. Mahdollisten tenttien valmistelu. 

5. Ensimmäinen tentti viimeisellä opetuskerralla. 

6. Tenttien tai muiden tehtävien arviointi ja kurssin tulosten lähettäminen osoitteeseen 

kielivie@utu.fi kolmen viikon sisällä. 

7. Kaksi muuta tenttimahdollisuutta voidaan järjestää kieli- ja viestintäopintojen keskuksen yhteisinä 

tenttipäivinä, mutta tuntiopettajat arvioivat ne. Tenttitulokset lähetetään osoitteeseen 

kielivie@utu.fi kolmen viikon sisällä. 

8. Sairastuminen: Jos tuntiopettaja sairastuu, väliin jääneistä oppitunneista ei makseta korvausta ja 

tunnit tulisi pitää myöhemmin tai opiskelijoille tulee antaa lisätehtäviä.  

1.19 Matkustaminen  

Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan seminaareihin ja konferensseihin ammattitaidon 

kehittämiseksi. Keskustelethan aina suunnitelmistasi johtajan kanssa. Seuraavat seikat tulee ottaa 

huomioon. 

a) Kaikkia työntekijöitä tuetaan työhön liittyvissä konferenssimatkoissa (tapahtumat, joiden teemat 

liittyvät keskuksen opetukseen)  

b) Täysi taloudellinen tuki hyväksytylle esitykselle (konferenssimaksu, hotelli, matkat).  

c) Symposiumit/seminaarit: maksamme tavallisesti ainakin konferenssimaksun ja useimmiten 

matkatkin. Kysy aina johtajalta, yritämme aina auttaa mahdollisuuksien mukaan.  

d) Huomaathan, että päivärahaa ei makseta. 

Muistilista työmatkoista 

 Oma ideasi vai esimiehen pyynnöstä? (Jos oma ideasi – ei päivärahaa)  

 Ilmoittautuminen 

 Miten maksat? 

 Mahdollinen rahoitus (esim. Turun Yliopistosäätiö) 

mailto:kielivie@utu.fi
mailto:kielivie@utu.fi
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 Majoitus 

 Aikataulu 

 Liput ja varaukset 

 Poissaoloilmoitus, SAP-travel 

 Vakuutus 

 Opetusjärjestelyt poissaollessasi 

 Informoi esimiestä ja kollegoita  

 Mitä tiimisi haluaisi tietää 

 

1.20   Palkkausjärjestelmän (YPJ) arvioinnit ja YPJ-sopimus     

Turun yliopistossa noudatetaan yliopistojen palkkausjärjestelmää, joka perustuu työn vaativuuteen 

ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Arviointijärjestelmiä on kolme: opetus- ja 

tutkimushenkilöstön, muun henkilöstön sekä harjoittelukoulujen opetushenkilöstön 

arviointijärjestelmä.  

Yliopisto pyrkii palkkauksen osalta olemaan kilpailukykyinen suhteessa muihin työnantajiin ja muihin 

yliopistoihin niin opetus- ja tutkimushenkilöstön kuin muun henkilöstön osalta. Palkkauksen 

määrittelyssä tulee kuitenkin ottaa huomioon yliopiston linjaukset.  

TES: 2019 

Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat saavuttaneet 27.9.2018 neuvotteluratkaisun 

yliopistojen palkkausjärjestelmän muuttamisesta sekä järjestelyerän jakamisesta. Järjestöjen 

hallinnot ovat hyväksyneet neuvotteluratkaisun. Palkkausjärjestelmän muutokset tulevat voimaan 

1.1.2019. Palkkausjärjestelmän keskeisimpiä muutoksia ovat: 

 Henkilökohtaisen palkanosan alin prosentti nostetaan 6 %:iin ja ylin prosentti 50 %:iin 

 Henkilökohtaisen palkanosan alimman prosentin kustannusvaikutusta vastaava muutos 

tehdään tehtäväkohtaiseen palkanosaan kaikille vaativuustasoille 

 Henkilökohtaisen suoriutumisen kategorioita on neljä aiemman yhdeksän suoritustason 

sijaan  

 Henkilökohtaisen suoriutumisen prosentti määrittyy liukuvan asteikon mukaan 

 Suorituskategorioiden sanallisia kuvauksia on tarkennettu 
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 Kahden vuoden välein tapahtuva pakollinen henkilökohtaisen suoriutumisen 

arviointimenettely poistuu 

 Työntekijän henkilökohtaista suoriutumista koskeva arviointikeskustelu on kuitenkin käytävä 

viiden vuoden kuluessa edellisestä arviointikeskustelusta 

https://intranet.utu.fi/index/ypj-arvioinnit/Sivut/default.aspx 

Personec:   https://asp.secure.aditro.fi/adi2/hrutu/  

 

 

1.21 Kehityskeskustelu 

Jokainen opettaja käy kehityskeskustelun oman lähiesimiehensä (Mike tai Hanna) vuosittain, 

ylkeensä helmi-maaliskuussa. Keskustelussa arvioidaan kulunutta vuotta aiemmin asetettujen 

tavoitteiden suhteen ja sovitaan yksilöllisistä kehityskohteista tulevalle vuodelle. 

 

1.22 Ohjattuun itseopiskeluun ja täysin itsenäiseen opiskeluun perustuvat 

suoritukset 

Kyseessä ovat opinnot, jotka tuottavat opintopisteitä, mutta eivät ole tavallisia 

kontaktiopetuskursseja.   

 

Työsuunnitelmaan merkitään suoritusmääriin perustuva arvio ohjaukseen ja/tai arviointiin 

käytetyistä työtunneista (todellista työaikaa), jotka on suhteutettu vastaamaan 396-järjestelmän 

opetustunteja jakamalla todellinen työaika kertoimella 3,5. 

 

Laskennallinen, keskimääräinen työaika erilaisissa suorituksissa: 

 30 min / 1 op suoritus (esim. opiskelijoiden ohjaus/tentin korjaaminen) 

 60 min / 2 op suoritus (esim. referaatti/harjoitustyö) 

 90 min / tandem-ohjaus tai blogin seuranta ja kommentointi 

 120 min / laajemmat 4-5 op suoritukset 

Nämä luvut jaetaan luvulla 3,5 ja saadaan työsuunnitelmiin merkittävä tuntimäärä. 

https://intranet.utu.fi/index/ypj-arvioinnit/Sivut/default.aspx
https://mail.utu.fi/owa/redir.aspx?SURL=W-uHk-vXwkrlq2Ym9zbT5H-wD8F6qExBE8C71hmMPo5MVpYUxOnSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBhAHMAcAAuAHMAZQBjAHUAcgBlAC4AYQBkAGkAdAByAG8ALgBmAGkALwBhAGQAaQAyAC8AaAByAHUAdAB1AC8A&URL=https%3a%2f%2fasp.secure.aditro.fi%2fadi2%2fhrutu%2f


   
 

17 
 

Esimerkki: 2 op:n itseopiskelukurssi: todellista työaikaa per suoritus on 60 min, tämä jaettuna 3,5 = 

17 min. Eli voit sisällyttää työsuunnitelmaan 17 min per arvioitu suoritus. 

Huomioitavaa  

Opettaja arvioi etukäteen, kuinka monta suoritusta seuraavan lukuvuoden aikana on odotettavissa 

(perustuen aikaisempiin suoritusmääriin). Opettajan tulee myös miettiä, miten em. tuntien 

sisällyttäminen työsuunnitelmaan vaikuttaa oman kontaktiopetuksen määrään. Työsuunnitelman 

lopullinen versio sovitaan yhdessä esimiehen kanssa.  

 

 

 

1.23 Työsuunnitelmat ja opetustilavaraukset 

Suunnittelun taustaksi 

1.  Työsuunnitelmista sovitaan tiimeissä ja Miken/Hannan kanssa. Jokaisen tulee merkitä työtunnit 

Excel-taulukkoon (tiimien valmiit taulukot ovat verkkolevyllä 

\\utu.fi\verkkolevyt\Kielikeskus\Opetustaulukot_2018-2020. HUOM: jatkossa taulukot siirtyvät 

uudelle verkkolevylle, tästä informoidaan erikseen. Työsuunnitelma tallennetaan myös Soleen 

myöhemmin kevään aikana. Solen avautumisesta uuden lukuvuoden osalta ilmoitetaan erikseen.                                                                                             

2. Kun mietitään työsuunnitelmaa ja opetuksen ajoittamista, on seuraavat seikat otettava huomioon: 

a) Tilojen rajallisuuden vuoksi on yritettävä järjestää opetusta tasaisesti syksyllä ja keväällä.  

b) Silloin kun mahdollista, pyritään pitämään opetus yhden periodin aikana eikä ulottamaan sitä 

esim. vain yhdellä viikolla toiselle periodille. Jos opetus ulottuu vain hieman toiselle periodille, 

tulee pohtia, olisiko opiskelijoiden mahdollista tarvittaessa suorittaa kurssi loppuun jollakin 

vaihtoehtoisella tavalla. 

Lukuvuoden 2018-2019 periodit Turun yliopistossa ovat rehtorin päätöksen mukaan seuraavat: 

Syyslukukausi: 

I opetusperiodi 1.8. - 28.10. (pääsääntöinen opetus- ja tenttiaika 8 viikkoa alkaen ma 3.9.) 

II opetusperiodi 29.10. - 21.12. (8 viikkoa) 

Kevätlukukausi: 

III opetusperiodi 7.1. - 17.3. (10 viikkoa) 

file://///utu.fi/verkkolevyt/Kielikeskus/Opetustaulukot_2018-2020
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IV opetusperiodi 18.3. - 26.5. (10 viikkoa) 

Kesäperiodi: 27.5.2019 - 31.7.2019 

c) Koko viikko on otettava tehokkaaseen opetuskäyttöön. Kenenkään ei edellytetä opettavan klo 16 

jälkeen, mutta niitä, jotka ovat siihen halukkaita, kannustetaan ottamaan myös myöhäisemmät 

opetusajat käyttöön. TYY ja moni tiedekunta toivoo opetusaikoja klo 8/8.30-10, 14–16 tai 16–18. 

d) Henkilökunnan kokoukset pidetään perjantaisin klo 12.30–14.30. Tuo aika tulee jättää 

opetuksesta vapaaksi joka viikko, jotta kokousten lisäksi on mahdollisuus varata aikaa 

kehittämistyöhön tai tiimityöskentelyyn. 

e) Jos tarjottu aika ei miellytä, opetustiloja voi tiedustella tiedekunnista (koskee tdk-kohtaista 

opetusta). 

f) Tilavaraukset tulevat näkyviin opintojaksojen toteutustietoihin Peppi-järjestelmässä. 

 Vastuuhenkilöt eli kenen puoleen käännytään: 

Tilavaraukset – Lauri/Arja 

Opintoasiat – Lina 

Tekninen tuki – Timo 

Isommat tai periaatepäätökset – Mike/Hanna 

 
 
 



   
 

19 
 

 

 

 

 

1.24 Tyypillinen kevään aikataulu 

 Työsuunnitelmat 

1. Tammikuu: Opetustaulukot sisältäen tiedot kursseista ja ryhmistä löytyvät Excel-tiedostoina 

yhteiseltä verkkolevyltä. 

2. Tammikuu/helmikuu:  

• Tiiminvetäjät varmistavat, että mahdolliset uudet opintojaksot tai muut muutokset 

merkitään em. opetustaulukoihin (Exceleihin) suoraan verkkolevylle helmikuun loppuun 

mennessä.  

• Opettajat tekevät ehdotukset siitä, mitä opintojaksoja ja ryhmiä he tulisivat opettamaan. 

Tiiminvetäjät koordinoivat tätä.  
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3. Helmikuu/maaliskuu: 

Kielitiimit tapaavat yhdessä Hannan, Miken ja Anninan ja tehdään lopulliset esitykset opetuksen 

jakamisesta. 

• Kielitiimit ovat ruotsi, englanti, suomen kielen kirjallinen viestintä, suomen kielen 

puheviestintä, Finnish as a Foreign Language, saksa, ranska, espanja/italia ja kiina/venäjä.  

• Tapaamiset järjestetään maaliskuussa (tai aiemmin, jos tiimi on valmis). 

Henkilökohtaiset työsuunnitelmat lyödään lukkoon näiden tapaamisten jälkeen.  

4. Maaliskuu Kaikkien työsuunnitelmien tulee olla valmiita viimeistään maaliskuun loppuun 

mennessä. 

Kehityskeskustelut 

1. Doodle-kutsut lähetetään opettajille. 

2. Opettajat täyttävät Miken/Hannan lähettämän lomakkeen ja palauttavat sen Mikelle/Hannalle 

viikkoa ennen keskustelua.  

3. Kehityskeskustelut pidetään (opettaja ja lähiesimies Mike/Hanna). 

 

Palautejärjestelmä 

Keväällä englannin ja ruotsin tiimien opettajat valitsevat kaksi opintojaksoa ja lähettävät niiden 

tiedot Mikelle. Vastaavasti suomen ja MONI-tiimin opettajat tekevät saman syksyllä. 

1. Valitkaa kaksi opintojaksoa, joista haluatte palautetta.  

2. Ilmoittakaa opintojaksojen nimet ja OPSU-koodit.  

3. Jos teillä on opintojaksojen opiskelijoista ajantasainen osallistujalista (sähköisenä), lähettäkää 

myös se.  

4. Ilmoitattehan, jos haluatte että palaute kerätään jonakin tiettynä ajankohtana.  

Tiiminvetäjien valinta (joka toinen vuosi) 

Äänestys toteutetaan huhti-toukokuussa. 

 

1.24 Vastaanottohuoneiden varaukset opiskelijoiden tapaamiseen (Agora) 

Opettajat voivat varata Agoran itseopiskelualueella sijaitsevia huoneita 206, 207, 208 ja 221 

opiskelijoiden tapaamiseen. Huoneet varataan Outlook-kalenterin kautta. Kalenterit ovat 

kalenterinäytön vasemmassa alakulmassa. Teknisistä syistä opettajat voivat varata tiloja, mutta eivät 

poistaa tehtyjä varauksia (vain Mikella on siihen oikeudet). 
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1.25 Opetussuunnitelmat 

Opetussuunnitelmat laaditaan yliopistossa kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan (2018-2020 jne.) 

Tarkemmat ohjeet kauden 2020-2022 opetussuunnitelmien laatimisesta annetaan erikseen 

myöhemmin.  
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1.26 Vuodenkierto 2018-2019 
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2. Opetus ja oppiminen kieli- ja viestintäopintojen 
keskuksessa 

2.1 Hyödyllisiä opintoihin liittyviä linkkejä opettajille 

Opintojohtosääntö: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/opintojohtosaanto  

Arkistointiohjeet: https://intranet.utu.fi/index/asiakirjojen-sailytys/Sivut/default.aspx 

Intranet-sivuilla opiskeluun liittyviä ohjeita:  

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/Sivut/home.aspx  Opiskelu 

Henkilökunnan käytössä olevalla verkkolevyllä mm. kielitiimien opetustaulukot: 

 

 \\utu.fi\verkkolevyt\Kielikeskus\Opetustaulukot_2018-2020 

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvä tietosuojailmoitus: 

http://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-

opiskelijoidenhenkilotiedot.aspx  

 Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat: 

 https://opas.peppi.utu.fi/fi/kieli-ja-viestintaopinnot/17538  

Opettajan työpöytä Peppi-järjestelmän tuotantopuolella (omat toteutukset, kalenteri, tilat): 

https://planner.peppi.utu.fi/group/opettajan-tyopoyta  

Nettiopsu:  

https://nettiopsu.utu.fi/index.html   kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, suoritusten rekisteröinnit, 

opiskelijoiden tiedot 

Henkilökunnan Nettiopsu-ohjeet: https://intranet.utu.fi/index/nettiopsu-

henkilokunnalle/Sivut/default.aspx  

Muita organisaatioita: 

Finelc: http://finelc.languages.fi/ 

CercleS: http://www.cercles.org/ 

 

 

 

 

https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/opintojohtosaanto
https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/opintojohtosaanto
https://intranet.utu.fi/index/asiakirjojen-sailytys/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/asiakirjojen-sailytys/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/Sivut/home.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/Sivut/home.aspx
file://///utu.fi/verkkolevyt/Kielikeskus/Opetustaulukot_2018-2020
file://///utu.fi/verkkolevyt/Kielikeskus/Opetustaulukot_2018-2020
http://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-opiskelijoidenhenkilotiedot.aspx
http://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-opiskelijoidenhenkilotiedot.aspx
http://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-opiskelijoidenhenkilotiedot.aspx
http://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-opiskelijoidenhenkilotiedot.aspx
https://opas.peppi.utu.fi/fi/kieli-ja-viestintaopinnot/17538
https://opas.peppi.utu.fi/fi/kieli-ja-viestintaopinnot/17538
https://opas.peppi.utu.fi/fi/kieli-ja-viestintaopinnot/17538
https://planner.peppi.utu.fi/group/opettajan-tyopoyta
https://nettiopsu.utu.fi/index.html
https://intranet.utu.fi/index/nettiopsu-henkilokunnalle/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/nettiopsu-henkilokunnalle/Sivut/default.aspx
http://finelc.languages.fi/
http://www.cercles.org/
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2.2 Tiedekuntien kieliopintovaatimukset 

Tiedekuntien tutkintovaatimuksiin kuuluvat kieliopinnot on koottu intranet-sivulle:  

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tiedekuntien-

kieliopintovaatimukset/Sivut/home.aspx 

 

2.3 Peppi ja Nettiopsu  

Peppi  https://opas.peppi.utu.fi on yliopiston opintotietojärjestelmä, joka sisältää 

opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat (opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot). Pepistä löytyvät 

kaikkien opintojaksojen kuvaukset. Kun seuraavan lukukauden (syksy/kevät) tilavaraukset on tehty, 

opetusaikataulu- ja kurssi-ilmoittautumistiedot kerätään opettajilta ja tallennetaan Peppiin. 

Aikataulut julkaistaan erikseen syys- ja kevätlukukausille. Opettajat voivat nähdä omat kurssinsa, 

kalenterinsa ja tilavaraukset osoitteessa https://planner.peppi.utu.fi/group/opettajan-tyopoyta. 

Lisätietoa Pepin käytöstä saa opintohallinnon henkilökunnalta (Timo Hulkko, Lina Suominen, Arja 

Kananen ja Lauri Kurki). 

Nettiopsu https://nettiopsu.utu.fi on yliopiston opintorekisteri, josta löytyvät mm. opiskelijoiden 

opinto-oikeuksien ja opintosuoritusten tiedot. Nettiopsu ja sähköisen tentin Exam-järjestelmä ovat 

myös yhdessä toisiinsa. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa Nettiopsun pääkäyttäjät ovat 

opintosihteerit Lauri Kurki ja Arja Kananen ja he auttavat opettajia tarvittaessa Nettiopsun käytössä. 

Uusien opettajien tulee anoa Nettiopsun käyttöoikeudet työsuhteen alussa. 

Kurssi-ilmoittautuminen: Opiskelijat käyttävät Nettiopsua useimpiin kurssi- ja tentti-

ilmoittautumisiin. Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, opettajat valitsevat Nettiopsussa kurssille 

ilmoittautuneet opiskelijat ja lähettävät heille tiedon ilmoittautumisesta (onko opiskelija valittu 

kurssille vai ei). Opettajat voivat Nettiopsussa myös tulostaa listat tenttiin ilmoittautuneista sekä 

tarkastella opiskelijan opintosuoritustietoja ja yhteystietoja.  

Kurssien tulokset: Päätoimiset opettajat tallentavat omien kurssiensa tulokset Nettiopsuun. Lauri ja 

Arja (Porissa Kaija Manner) tallentavat tuntiopettajien kurssien tulokset Nettiopsuun. Opiskelijat 

voivat selata kurssisuorituksiaan Nettiopsusta.  

 

 

 

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tiedekuntien-kieliopintovaatimukset/Sivut/home.aspx
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tiedekuntien-kieliopintovaatimukset/Sivut/home.aspx
https://opas.peppi.utu.fi/
https://planner.peppi.utu.fi/group/opettajan-tyopoyta
https://nettiopsu.utu.fi/
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2.4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Aiemmin hankitun osaamisen voi osoittaa toisessa korkeakoulussa suoritettujen vastaavien 

opintojen kautta, näyttökokeessa tai muunlaisen AHOT-prosessin kautta. Menettelytavat voivat 

vaihdella kieli- ja tiedekuntakohtaisesti.  

Opiskelijan tulee aina esittää todistus tai opintorekisteriote aiemmista opinnoistaan saadakseen ne 

hyväksiluettua.  Jos opiskelija haluaa korvata jonkin kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kurssin, 

vaaditaan kurssikuvaus, josta käy ilmi aiemmin suoritetun kurssin sisältö ja laajuus. Kieli- ja 

viestintäopintojen keskus vastaa lääketieteellisen, luonnontieteiden ja tekniikan, oikeustieteellisen 

tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. 

Lääketieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun osalta 

hyväksilukupäätökset tekee kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettaja. Luonnontieteiden ja 

tekniikan tiedekunnan osalta päätökset tekee opintopäällikkö, joka tarvittaessa konsultoi opettajia. 

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opintopäällikkö käsittelee myös yhteiskuntatieteellisen 

tiedekunnan valinnaisten kieliopintojen hyväksilukuanomukset. 

Huom! Kieli- ja viestintäopintojen keskus ei vastaa humanistisen tai kasvatustieteellisen tiedekunnan 

opintojen hyväksilukemisesta.  

Jos opiskelija ei ole suorittanut vastaavia opintoja toisessa korkeakoulussa, mutta on saavuttanut 

opintojakson osaamistavoitteet muilla keinoin, hänet ohjataan joko näyttökokeeseen tai AHOT-

prosessiin. Näyttökokeita järjestetään ruotsin kielessä sekä espanjan, italian, ranskan, saksan ja 

venäjän kielissä. AHOT-prosessin kuvaus löytyy kieli- ja viestintäopintojen keskuksen intranetistä 

otsikolla Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen. 

2.5 Arviointi 

Arviointiperusteita voivat olla: 

o lopputentti 

o jatkuva arviointi 

o läsnäolo oppitunneilla 

o aktiivinen osallistuminen 

o kaikkien kurssitehtävien tekeminen 

o jatkuva itsearviointi, opettajan palaute, vertaispalaute 

Kurssit arvioidaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty tai seuraavasti:  
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5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä, 0 = hylätty. Kursseilla 

käytettävä arviointiasteikko löytyy opetussuunnitelmasta. 

• Päästäkseen tentistä läpi opiskelijan on saatava ainakin 50 % tentin kokonaispistemäärästä. 

Opettaja voi halutessaan nostaa läpäisyn pisterajaa. 

• Arviointijärjestelmässä on yksi poikkeus valtioneuvoston asetuksen 481/2003 (suomen ja 

ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetus): Tutkintovaatimuksiin kuuluva ruotsin 

kielen kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan asteikolla tyydyttävä (2) tai hyvä (4). 

• Opintosuoritusten arvosteluperusteet ovat julkisia. Opiskelijalla on oikeus kohtuullisessa 

ajassa saada opettajalta tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa: 

opiskelijan on voitava tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun 

opintosuoritukseensa ja saada pyytäessään siitä laadullinen palaute arvioijalta. 

• Opettajan on pyydettäessä näytettävä opiskelijalle tämän tenttipaperi ja tulokset. Jos 

opiskelija ei ole tyytyväinen tulokseen, opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua 

opintosuorituksensa arvosteluun. Opintosuorituksen arvosteluun oikaisua haetaan 

arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisuvaatimus 

on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada 

arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

• Oikaisuvaatimusta koskeva päätös on annettava opiskelijalle kirjallisena.  Jos opiskelija on 

tyytymätön tähän päätökseen, hän voi saattaa asian yliopiston tutkintolautakunnan 

käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 

• Vilppitapauksissa: katso kohta 2.9 Vilppi. 

• Päätös opintosuorituksen hyväksymisestä/hylkäämisestä on tehtävä viipymättä, kuitenkin 

viimeistään kolmen viikon kuluessa suorituksesta. 

 

2.6 Integrointi ja yhteistyö laitosten kanssa: käytännön asioita 

 

1) Sisällöt ja pedagogiset ratkaisut (integrointi) 

 

 Yhteistyökumppanin valinta: mihin opintojaksoon kielen kurssi kannattaa integroida (sopiva 

aihe, motivoitunut opettajapari, kumppaniyksikön sitoutuneisuus)?  

 Opetussuunnitelmat (nykyinen ja tuleva): miten integrointi suhteutuu opetussuunnitel-

maan? 

 Kesto: onko kyse kertakokeilusta vai sitoudutaanko saman tien useaksi vuodeksi? 
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 Integrointitavat ja -menetelmät: miten opetus toteutetaan siten, että integroinnista on 

hyötyä? 

 Vastuut: mitä integrointipari opettaa, mikä on kielenopettajan alaa? 

 Osallistuvat opettajat: miten mahdollinen vaihtuvuus vaikuttaa sisältöön? 

 Aiemmat integroinnit (lessons learned): mitä voi oppia kollegoiden integrointikokemuksista? 

 

2) Yhteistyön käytännön asiat 

 

 Paikka: Järjestetäänkö opetus kokonaan yksikön tiloissa vai lisäksi KieVissä? Miten yk-

sikköjen tilavarausten aikataulut sopivat yhteen? Pitääkö oppiaineen tiloja varata itse vai 

hoitaako laitos sen? 

 Ajankohdat: Milloin opetusta voidaan antaa? Onko yksikössä lukujärjestys, johon se sijoittaa 

kielenopetuksen? Onko aikataulu laadittava integroinnin pohjalta? 

 Opettajien osallistuminen: Pidetäänkö yhteisiä tapaamisia vai ovatko kurssit erillisiä? Onko 

esimerkiksi yhteinen aloitustapaaminen tai yhteistä verkko-opetusta? 

 Yhteydenpito: Missä vaiheessa suunnittelu aloitetaan ja kuka tekee aloitteen? Milloin yk-

sityiskohdat lyödään lukkoon? Miten integroituvan kurssin aikataulumuutoksista ym. 

tiedotetaan? 

 Erikoistapaukset ym. joustot: Miten eri opetussuunnitelmien mukaan opiskelevat otetaan 

huomioon? Onko opetustavoille vaihtoehtoja?  

 Ilmoittautumiset: Hoitaako oppiaine vai KieVI? Miten ilmoittaudutaan (Nettiopsussa, 

Moodlessa, sähköpostissa)? Miten ajoitetaan? Onko integroituvissa kursseissa yhteinen 

ilmoittautuminen?  

 Moodle ym. materiaaliasiat: Onko käytössä yhteinen Moodle vai erilliset alustat, joihin 

opettajat pääsevät? Jaetaanko materiaalia muualla kuin Moodlessa? Onko opettajilla 

yhteistä materiaalia? 

 Työsuunnitelmat ja kurssimerkinnät: Miten integroitu opetus kirjataan työsuunnitelmaan ja 

Sole-alustaan? Onko kursseilla omat koodit vai onko toinen opettaja mukana toisen kurssilla 

ilman omaa koodia?  Jos kursseilla on omat koodit, ovatko niiden suoritusmerkinnät sidok-

sissa toisiinsa? 
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Tiedekuntien yhteyshenkilöt:  

 

2.7 Erilaiset oppijat  

Ohjeita kaikkiin erilaisiin oppijoihin liittyvissä asioissa saa esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilältä. 

Hänen toimistonsa on Publicumissa huoneessa 413.  

 

Erilaisten oppijoiden tapauksissa opettajan on hyvä muistaa 

että hän ei ole yksin vastuussa ja avun pyytämisen 

kynnyksen tulee olla hyvin matala - riittää, että sinusta 

tuntuu, ettet tiedä mitä tehdä. Tällaisessa tilanteessa ota 

yhteyttä johtajaan. Opettaja ja johtaja voivat yhdessä 

miettiä seuraavaa askelta. Johtaja voi esimerkiksi tulla seuraavalle oppitunnille arvioimaan 

tilannetta, tai sitten toimeen tartutaan välittömästi.  Seuraavassa on muutamia lyhyitä vinkkejä ja 

linkkejä tarkempiin toimintaohjeisiin.  

1. Opiskelijat, joilla on fyysinen vamma 

Yliopiston vastuulla on tarjota sopivat opetusolosuhteet liikunta- tai aistivammaisille opiskelijoille. 

Myös kieli- ja viestintäopintojen keskus pyrkii parhaansa mukaan takaamaan opiskelijoille 

esteettömän pääsyn oppitunneille. Tiedekunnan tulisi ilmoittaa tarvittavat tiedot ajoissa, jotta 

erityisjärjestelyjä voidaan tehdä. Jos törmäät ongelmiin, ota yhteyttä johtajaan. 

2. Opiskelijat, joilla on psyykkisiä ongelmia 

Opiskelijat eivät saa häiritä opetusta. Jos epäilet opiskelijalla olevan ongelmia, ota yhteyttä 

johtajaan. Johtaja ja opettaja voivat yhdessä päättää seuraavasta askeleesta. Aiemmin kyseisille 
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opiskelijoille on tarjottu vaihtoehtoisia opintojärjestelyjä, joista aiheutuu lisätyötä opettajalle ja 

tämä on yksi vaihtoehto. YTHS:n psykologit tai yliopiston opintopsykologit voivat myös auttaa näissä 

tilanteissa. Joka tapauksessa tärkeää on muistaa, että asia ei ole yksin opettajan vastuulla. 

3. Uhkaava käytös 

Uhkaava käytös ei ole hyväksyttävää ja siitä on ilmoitettava johtajalle välittömästi. Johtaja voi esim. 

tulla seuraavalle oppitunnille, ottaa yhteyttä asianomaisen opiskelijan tiedekuntaan, tai tilanteesta 

riippuen puuttua asiaan muulla tavoin.  

Hankalat opetustilanteet 

Yliopiston intranetissä on lisätietoa hankalista opetustilanteista: 

https://intranet.utu.fi/index/hankalat-opetus-ja-ohjaustilanteet/Sivut/default.aspx 

Erityisjärjestelyt 

Lisätietoa opetuksen erityisjärjestelyistä: 

https://intranet.utu.fi/index/erityisjarjestelyt-opetuksessa/Sivut/default.aspx 

Erilaisille oppijoille suunnatut palvelut:  

https://intranet.utu.fi/index/opiskelun-esteettomyys/Sivut/esteetont%C3%A4-opiskelua-

palvelut.aspx 

Oheisissa Jyväskylän yliopiston oppaissa kerrotaan, miten toimitaan erilaisten opiskelijoiden kanssa 

(näkö- ja kuulorajoitteiset, luki- tai kirjoitushäiriöiset, liikunta- tai aistivammaiset, Asperger- ja ADHD-

henkilöt sekä mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät):   

http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/ 

2.8 Vilppi 

Yliopistolla on menettelyohjeet vilppitapausten varalle.    

http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-

tukipalvelut/ok/fairutu/Sivut/Menettelyohjeet-vilppitapausten-varalle.aspx. Lyhyt kuvaus 

vilppitapausten käsittelystä kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa: 

 

https://intranet.utu.fi/index/hankalat-opetus-ja-ohjaustilanteet/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/erityisjarjestelyt-opetuksessa/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/opiskelun-esteettomyys/Sivut/esteetontä-opiskelua-palvelut.aspx
https://intranet.utu.fi/index/opiskelun-esteettomyys/Sivut/esteetontä-opiskelua-palvelut.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/fairutu/Sivut/Menettelyohjeet-vilppitapausten-varalle.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/fairutu/Sivut/Menettelyohjeet-vilppitapausten-varalle.aspx
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 Jos epäilet vilppiä, ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä kieli- ja viestintäopintojen 

keskuksen opintopäällikköön. 

 Epäselvissä tapauksissa opettaja ilmoittaa epäilyttävästä havainnosta ensin 

opiskelijalle ja varaa tälle mahdollisuuden kirjalliseen tai suulliseen vastineeseen.  

 Jos kysymyksessä on opettajan arvion mukaan korkeintaan opiskelijan vähäinen 

huolimattomuus tai ymmärtämättömyys, opettaja antaa ohjausta oikeista 

menettelytavoista ja palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi. 

 Tenttitilaisuuden valvojan on puututtava havaitsemaansa vilppiin.  

 Ilmeisissä vilppitapauksissa valvoja ilmoittaa havainnostaan opiskelijalle saman tien, 

kehottaa opiskelijaa poistumaan tentistä ja tentti hylätään.   

 Jos opiskelija myöntää syyllistyneensä vilppiin, asiaa ei tarvitse tutkia tarkemmin. 

Riittää, että opintopäällikölle kerrotaan asiasta.  

 Vilppiä epäilevä tenttivalvoja sen sijaan kertoo asiasta opiskelijalle tentin jälkeen ja 

tekee ilmoituksen opintojakson vastuuopettajalle. Kuvaile ilmoituksessasi havaintosi, 

opiskelijan vastine ja tehdyt toimet.  

 Opettaja ei voi hylätä opintosuoritusta vilpin perusteella, jollei vilppiä ole ensin 

todettu näiden ohjeiden mukaisella selvityksellä (ks. mahdollinen poikkeusmenettely 

tenttitilanteissa yllä).  

 Epäillyissä vilppitapauksissa opettaja tekee kirjallisen ilmoituksen opintopäällikölle. 

Tenttiä/tehtävää ei arvostella ennen tapauksen tutkimista. Opintopäällikkö pyytää 

opiskelijalta kirjallisen vastineen tapauksesta.  Tavallisimmissa tapauksissa 

opintopäällikkö tekee päätöksen. Hän voi myös viedä asian kieli- ja 

viestintäopintojen keskuksen johtajan päätettäväksi.  

 Jos havaitaan, että vilppiä ei tapahtunut tai opiskelijan rike oli vähäpätöinen, 

opettajaa pyydetään arvostelemaan opintosuoritus.   

 Jos havaitaan, että vilppi on tapahtunut, opintosuoritus hylätään ja opiskelijalle 

annetaan suullinen tai kirjallinen huomautus. Myös opiskelijan tiedekunnalle 

ilmoitetaan asiasta 

 

Muista aina ottaa yhteyttä opintopäällikköön, jos epäilet eettisten sääntöjen rikkomista. Voimme 

yhdessä keskustella siitä, riittääkö opiskelijan ohjaus ja opintosuorituksen korjaus vai tuleeko 

tapausta selvittää. 
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3. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen laatuasiat ja 
kehittäminen 

3.1 Vuosittaiset toimintasuunnitelmat 

Johtajan ja henkilökunnan laatimaa suunnitelmaa ohjaavat opiskelijoiden, henkilökunnan ja 

tiedekuntien toivomukset.  

3.2 Hyvien käytänteiden jakaminen opettajien, tiimien ja hallinnon kesken 

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa on useita laadunhallinnan toimintatapoja, jotka ohjaavat 

hyvien käytänteiden välitystä.  

A) Henkilökunnan kokoukset ja kehityskeskustelut: Henkilökunnan kokouksissa on välitetty ja 

välitetään jatkossakin hyviä käytänteitä. Kokouksissa henkilöstö voi myös kertoa omista 

ajankohtaisista työtehtävistään.  

B) Tutkimusryhmä: Myös tutkimusryhmässä jaetaan kokemuksia ja ideoita. Tässä ryhmässä esitetyt 

ideat voivat päätyä Kielikeskus tutkii -verkkojulkaisuun.  

C) Kielitiimit: Tiimeissä henkilökunta voi kätevästi jakaa asiantuntemustaan kielikohtaisissa 

yhteyksissä.  

D) Pluri-ryhmä: Ryhmässä voidaan jakaa asiantuntemusta monikielisyydestä useita kieliä opettavien 

kollegojen kesken. 

E) Epäviralliset kanavat: Henkilökuntaa kannustetaan keskustelemaan toimintatavoista ja ideoista 

vapaamuotoisesti milloin tahansa. 

3.3 Koulutuspäivien arviointi ja suunnittelu 

Suurin osa koulutuksen suunnittelusta ja ideoista on lähtöisin henkilökunnalta. Pääkoulutuspäivä on 

perinteisesti pidetty toukokuussa, mutta koulutusta voidaan järjestää monin eri tavoin missä 

vaiheessa vuotta tahansa. Koulutuspäivät suunnitellaan ja arvioidaan seuraavasti. 

A) Johtaja hakee syyskuussa vuosisuunnitelman ohessa henkilöstöpalveluilta rahoitusta täyttämällä 

yksikkökohtaisen kehittämismäärärahan hakulomakkeen.  

C) Raha-asiat ja ideat koordinoidaan johtajan kanssa.  

D) Henkilökunta saa tiedon päivän ohjelmasta hyvissä ajoin.  
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E) Koulutuspäivän jälkeen palautetta voidaan kerätä Webropolissa ja sitä käydään läpi seuraavassa 

kokouksessa.  

F) Palautteesta keskustellaan ja sitä arvioidaan seuraavassa ryhmänjohtajien kokouksessa ja 

ehdotettuja muutoksia voidaan tehdä.  

3.4 Opetuksen suunnittelu ja laatutyö 

Opetuksen suunnittelu ja laatutyö ovat kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa erittäin tärkeitä.  

a) Opetussuunnitelmien laatiminen: valtaosa pohjatyöstä tehdään kaksivuotisen 

opetussuunnitelman laadintajakson aikana. 

b) Palaute: Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa on neliportainen palautejärjestelmä (ks. kohta 

3.7).  

3.5 Tuntiopetuksen suunnittelu ja laatutyö 

Tuntiopetuksesta käytetään silloin kun päätoimisten opettajien työsuunnitelmat ovat täynnä ja 

opetusta tarvitaan lisää. Lue lisää tuntiopettajan vastuista osiossa 1.18. Tuntiopetusta ei kuitenkaan 

aina pystytä suunnittelemaan aivan samoin kuin vakituisten toteuttamaa opetusta. Tuntiopetuksen 

laatu varmistetaan seuraavasti:  

a) Rekrytointi: Aina kun mahdollista, paikka ilmoitetaan eRekryssä ja valitut hakijat haastatellaan. 

Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja joissain tapauksissa tuntiopettaja voidaan palkataan 

omien opettajiemme suosituksesta.  

b) Palaute: Kaikki tuntiopettajat keräävät palautetta kursseistaan ja pyydettäessä esittävät 

palautteen johtajalle. Lisäksi tuntiopettajat ovat mukana Webropol-palautteessa, jota kerätään 

kahdesti vuodessa.  

 

3.6 Henkilökunnan kielikurssien suunnittelu ja laatutyö 

Tulevan lukukauden kurssit päätetään ennakkoon yhteistyössä yliopiston henkilöstön 

kehittämisyksikön kanssa tarveanalyysin perusteella. Myös tiedekuntien opintopäälliköiltä 

tiedustellaan säännöllisesti henkilökunnan kielikoulutustarpeista. 

Opettaja kerää palautetta henkilökohtaisesti joka kurssin päätteeksi. Lisäksi joka lukukausi opettajat 

valitsevat kurssit, jotka sisällytetään johtajan opiskelijoille lähettämään Webropol-palautteeseen. 
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Saatu palaute välitetään asianosaisille opettajille ja mahdollisista tarvittavista muutoksista 

keskustellaan.  

 

3.7 Palaute 

Keräämme palautetta erilaisin, toisiaan tukevin tavoin.  

1. Opetuksen kehitys – opettajien vastuulla. Kaikki opettajat keräävät henkilökohtaista 

palautetta joka kurssilta. Tämä on käytännöllisin ja suorin tapa, joka mahdollistaa kurssien 

kehityksen.   

2. Yleinen laadunarviointi – johtajan vastuulla. Keskuksella on ollut Webropol-kyselyihin 

pohjautuva keskitetty palautejärjestelmä vuodesta 2010. Jokaiselta opettajalta arvioidaan 

kaksi kurssia. Webropol-kyselyn tulokset tulevat ainoastaan kyseiselle opettajalle ja 

keskuksen johtajalle. Tämän toisen arviointitason tavoitteena on laitoksen yleinen 

laadunarviointi, joka antaa hyvän kuvan opiskelijatyytyväisyydestä.  

3. Opiskelijapalaute: Johtajat ja opintopäällikkö tapaavat TYYn edustajat neljästi vuodessa. 

Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kehityskohteista.  

4. TYY:n keräämä opiskelijapalaute: Myös TYY kerää omaa palautettaan toiminnastamme 

kerran vuodessa ja esittelee tulokset keskuksen henkilökunnalle.  

Webropol-kyselyjen ohjeistus: 

Parantaaksemme palautekyselyjen vastausprosenttia toivomme, että: 

1. Et tee omia kyselyjä niistä kahdesta kurssista, jotka toimitat arvioitavaksi. Opiskelijat eivät 

jaksa vastata useisiin kyselyihin.  

2. Annat opiskelijoille aikaa vastata kyselyihin tunnilla. Vastaamiseen voi käyttää älypuhelinta 

tai tablettia.  

3. Jos et voi antaa aikaa palautteseen vastaamiseen tunnilla, mainosta kyselyä hyvin, jotta 

opiskelijat ovat siitä tietoisia.  

Löydät uuden kyselyn toimintakäsikirjan liitteenä. Sen ovat laatineet Riitta Koskimies, Carola 

Karlsson-Fält ja Mike Nelson.  
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3.8 Rekrytointi 

Päätoimiset opettajat 

Kieli- ja viestintäopintojen keskus seuraa yliopiston rekrytointiohjeita ja päätöksiin eivät vaikuta  

esim. sukupuolen, iän tai kansalaisuuden kaltaiset tekijät. Periaatteena on tarve löytää sopivin 

henkilö kyseiseen asemaan. Vakituisiin ja määräaikaisiin työtehtäviin minimivaatimuksena on 

maisterin tutkinto.   

Tuntiopettajat 

Myös tuntiopetuksen tehtäviin rekrytointi perustuu sopivimman henkilön löytämiseen. Ennen uusien 

työntekijöiden palkkausta pidetään aina haastattelut. Tuntiopettajien vastuualueet löytyvät omasta 

osiostaan myöhemmin tässä oppaassa.  

3.9 Yhteistyö 

Keskuksella on monia yhteistyökumppaneita, joita esitellään alla. 

TYY: katso kohta 3.7  

Tiedekunnat: Keskus toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien ja tiedekuntien edustajien kanssa. 

FINELC: Keskus on FINELCin (Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto) jäsen ja osallistuu moniin 

kansallisiin projekteihin ja tapahtumiin. Näihin kuuluvat mm. joka toinen vuosi järjestettävät 

kielikeskuspäivät ja joka lokakuussa järjestettävä viestintäpäivän webinaari. Olemme luoneet ja 

pidämme yllä FINELCin verkkosivuja: http://finelc.languages.fi/ 

CERCLES: FINELC, ja sitä myötä myös kieli- ja viestintäopintojen keskus, on CERCLESin jäsen. 

Lisätietoa: http://www.cercles.org/en/ 

Åbo Akademi:  

Yhteinen opetus ja kurssit 

 Japanin kielen kurssit: Kursseja on järjestetty jo vuosia kieli- ja viestintäopintojen 

keskuksen ja Åbo Akademin yhteistyönä. Yhteistyötä tehdään myös Itä-Aasian tutkimus- 

ja koulutuskeskuksen kanssa ja eri yksiköiden järjestämät kurssit muodostavat jatkumon. 

Kurssit ovat kaikille opiskelijoille avoimia mutta niille pitää ilmoittautua.  

http://finelc.languages.fi/
http://www.cercles.org/en/
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 Kiinan kielen kurssit: Kurssit ovat kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämiä, 

mutta Åbo Akademin opiskelijat voivat osallistua niille.  

 Italian kielen kurssit: Koska ÅA on lopettanut italian kielen opetuksen, olemme 

sopineet, että ÅA voi ohjata opiskelijansa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen 

kursseille.  

 Suomi vieraana kielenä: ÅA:n vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilla on oikeus osallistua kieli- 

ja viestintäopintojen keskuksen jatkokursseille.  

 Kieli-illat: ÅA:n opiskelijat ovat aktiivisesti mukana kieli- ja viestintäopintojen keskuksen 

koordinoimissa kieli-illoissa. 

 Ruotsin kielen integroitu opetus: Yhteistyötä tehdään geologian kanssa. Integraatiota 

edistetään myös tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Ruotsin kurssi 

suoritetaan samaan aikaan Åbo Akademin järjestämän kurssin kanssa ja tämä edellyttää 

tiivistä yhteistyötä ÅA:n henkilökunnan kanssa. 

 

3.10 Tutkimus 

Tutkimus on keskukselle erittäin tärkeää. Siksi tutkimukselle on erillinen strategiansa.  

 

3.11 Viestintä 

 Keskus on viime vuosina työskennellyt ahkerasti parantaakseen sisäistä ja ulkoista viestintää.  

a) Viestintäsopimus: Viestintä sopimuksissa ovat seuraavat periaatteet: 

Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Käytämme yhteisesti sovittuja viestintäkanavia sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 

Sitoudumme seuraamaan sovittuja viestintäkanavia ja hakemaan niistä tietoa.    

b) Microsoft Teams: sisäiseen viestintään.  

c) Verkkolevyt: materiaalin säilytykseen.  

\\utu.fi\Verkkolevyt\KieVi    tarkoitettu kaikkien kieviläisten käyttöön  

\\utu.fi\Verkkolevyt\KieVi-hallinto    tarkoitettu ainoastaan hallinnon käyttöön  

file://///utu.fi/Verkkolevyt/KieVi
file://///utu.fi/Verkkolevyt/KieVi-hallinto
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d) Intra: sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.  

e) Facebook: opiskelijaviestintään.  

 

3.12 Yliopiston kieliohjelma 

 

 

Tutustu yliopiston kieliohjelmaan.  

 
 
https://intranet.utu.fi/index/kieliohjelma/Sivut/default.aspx  
 

 

 

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/Sivut/home.aspx
https://www.facebook.com/Turun-yliopiston-kielikeskusUniversity-of-Turku-Language-Centre-246233025411312/
https://intranet.utu.fi/index/kieliohjelma/Sivut/default.aspx
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4 MUISTILISTAT 
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4.1 Keneen ottaa yhteyttä 

  

Aihe Yhteyshenkilö/-taho 
  

AHOT (muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu 
osaaminen) 

Lina  

audio- ja videomateriaalien tuotanto ja muokkaus Timo  

avaimet Timo / Info (TuKKK) 

elektroniset julkaisut kirjasto 

ensiaputarvikkeet lähipalvelut, Minna 

intranet- ja www-sivujen tekninen tuki Timo 

IT-ohjelmistot ja sovellukset IT-palvelut helpdesk@utu.fi / 
Timo  

JOO-opinnot Lina 

kansainväliset opiskelija-asiat (vaihtarit, tuutorit) Lina 

käyntikortit Minna 

käyttäjätunnukset Mike/Hanna 

kehityskeskustelut Mike/Hanna 

kirjahankinnat hankintalupa: Mike  
hankinta: Minna / kirjasto 

kopiointi- / tulostusongelmat IT-palvelut helpdesk@utu.fi 

matkakulut matkapalvelut@utu.fi 

matkaluvat Mike 

matkustus  matkapalvelut@utu.fi  

Moodle Timo 

muualla suoritetut opinnot Lina (Agora) / 
Arja/opettajat (TuKKK) 

Nettiopsu / kurssi-ilmoittautuminen ja tentit Timo (Agora) / Arja (TuKKK) 

Nettiopsu / muualla suoritettujen opintojen tallennus sekä 
tuntiopettajien antamien kurssiarvosanojen tallennus 

Lauri (Agora) / 
Arja (TuKKK) 

opiskelijaneuvonta ja opintoasiat Annina/Arja (TuKKK) 

palkkaneuvottelut Mike/Hanna 

Peppi (Peppiin syötetyt opetussuunnitelmat ja -aikataulut) Lina/Timo/Arja 

perehdytys Mike/Hanna 

Personec HR-neuvonta Mike / Maija Österlund (HR) 

pienhankinnat (esim. lahjat, kukat, kortit) Minna 

poissaolot (muut kuin sairauspoissaolot) Mike/Hanna 

posterit Timo 

rekrytoinnin valmistelu Maija Österlund (HR) 

sähköpostilistojen ylläpito Timo (Agora) / Arja (TuKKK) 

sairauslomat Mike/Hanna 

SoleTM Maija Österlund (HR) 

studiolaitteet ja niiden käyttöön perehdyttäminen laitteita käyttävät opettajat / IT-
palvelut helpdesk@utu.fi 

tandem Lauri 

tekninen avustus: (video)kamerat ja iPadit, etäopetus ja 
webinaarit 

Timo 

tilavaraukset Lauri/Arja/(lähipalvelut) 

mailto:helpdesk@utu.fi
mailto:helpdesk@utu.fi
mailto:matkapalvelut@utu.fi
mailto:matkapalvelut@utu.fi
mailto:helpdesk@utu.fi
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(päätökset: Mike/Hanna) 

toimistotarvikkeet varastot: Agora 4. krs ja TuKKK 
infopiste / lähipalvelut, Minna 

tulostus IT-palvelut helpdesk@utu.fi 

työskentelyajat Mike/Hanna 

työsuunnitelmat Mike/Hanna 

työterveyshuolto Mehiläinen (Turku ja Pori) 

vuosilomat Mike/Hanna 

YPJ Mike/Hanna 

 

 
 
 
 

 

 

     
 

 
 
 

mailto:helpdesk@utu.fi
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4.2 Työsuhteen alussa 

Varmista nämä: 

Onko sinulla sekä työhuoneen että opetustilojen avaimet?  

Onko sinulla yliopiston sähköposti käytössä?  

Osaatko kopioida ja onko sinulla tulostuslätkä?  

Osaatko skannata omaan sähköpostiosoitteeseen?  

Onko sinulla Nettiopsun/Pepin käyttöoikeus ja osaatko 
käyttää näitä ohjelmia? 

 

Tiedätkö, kuka on mentorisi?  

Tiedätkö kaikki KieVin tärkeät päivämäärät (ks. Yearly 
Planner)? 

 

Saatko sähköpostia KieVin yhteisen jakelulistan kautta?  

Pääsetkö KieVin henkilökunnan Ms Teams –alueelle ja 
osaatko käyttää ohjelmaa?  

 

Tiedätkö, keneltä kysyä, mikäli sinulla on kysyttävää?  

 

Opetukseen liittyvä tarkistuslista uusille opettajille: 

ENNEN OPETUKSEN ALOITTAMISTA  

Oletko merkinnyt kaiken opetuksesi Outlook-kalenteriin?  

Oletko pyytänyt uuden Moodle-kurssialueen Timolta?  

Tiedätkö, missä opetustilat sijaitsevat?  

Onko sinulla opetustilan avain?  

Tiedätkö, mistä saat avaimet?  

Tiedätkö, miten opetustilojen välineitä käytetään?  

Onko sinulla Nettiopsusta tulostetut osallistujalistat 
jokaiselle kurssille? https://nettiopsu.utu.fi/staff/index.html 

 

Oletko lähettänyt opiskelijoille tiedon siitä, että heidät on 
valittu ryhmään / hylätty / jonottavat pääsyä ryhmään? 

 

Oletko tehnyt läsnäololistat kursseille?   

Onko sinulla tilapalvelumestarin puhelinnumero 
varmuuden vuoksi? (kysy numeroa Minnalta/Arjalta) 

 

Tietävätkö opiskelijat miten ja mistä saavat 

kurssimateriaalin? 

 

Onko Moodle-kurssialueesi valmis?  

OPISKELIJA-ASIAT  

Varmista että kurssillasi ovat oikeat opiskelijat (tarkista 
Nettiopsun ilmoittautumiset) 

 

Tiedätkö mitkä opintojakson opiskelijoiden tarpeet ovat?   

Haluatko tehdä opiskelijoiden tarvekartoituksen?  

https://nettiopsu.utu.fi/staff/index.html


   
 

41 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerro opiskelijoille opintojakson tarkoitus ja 
osaamistavoitteet 

 

Kerro opintojaksoon liittyvät toimintatavat ja miten 
opiskelijoiden odotetaan työskentelevän 

 

Kerro miten palautetta tullaan keräämään  

Kerro miten opiskelijoita arvioidaan  

Kerro tenttiajankohdat (jos opintojaksoon kuuluu tentti)   

Kerro uusintatenttimahdollisuuksista ja -ajankohdista   

Kerro mitä ”aktiivinen osallistuminen opetukseen” 
tarkoittaa 

 

Kerro miten paljon opiskelijoiden tulee olla läsnä 
opintojaksolla 

 

Kerro miten opiskelijoiden tulee toimia jos he joutuvat 
olemaan poissa tunnilta 

 

Varmista että opiskelijat pääsevät Moodle-alueelle  

Kerro opiskelijoille miten ja milloin olet tavoitettavissa  

OPINTOJAKSON AIKANA  

Onko ryhmässä riittävästi opiskelijoita? (väh. 7)  

Tiedätkö mitä tehdä jos tietokoneen/ohjelmien kanssa 
tulee pulmia tunnin aikana? 

 

Haluatko kerätä palautetta jo opintojakson aikana?  

OPINTOJAKSON PÄÄTTYESSÄ  

Pitääkö opintojaksolla järjestää lopputentti?  

Tarvitsetko isomman tilan tenttiä varten? – ota yhteyttä 
Lauriin/Arjaan 

 

Tarvitsevatko ryhmän opiskelijat erityisjärjestelyjä? – ota 
yhteyttä Timoon  

 

Kerää palaute opintojaksosta  

Tallenna opintojakson suoritukset Nettiopsuun 3 viikon 
kuluessa 
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5 LIITE 

 

 

 

 

 

 

   Palautekysely (paperiversio) 
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