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Turun yliopiston johtosääntö 1.8.2022 
Professorin tehtävään ottaminen (Rehtorin määräys 1.9.2014) 
Dosentin arvo ja sen myöntäminen Turun yliopistossa (Rehtorin ohje 13.6.2013) 
 
 
Opetustaidon arviointi ja opetusnäytteiden antaminen tehtäviin rekrytoitaessa 

 
Kasvatustieteiden tiedekunnan laitosten opetusnäytteiden ja opetustaidon arvioinnista vastaa 
tiedekunnan dekaanin asettama opetustaitotoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on arvioida 
kaikki dosentuureihin sekä opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen tehtävien 
täyttöön liittyvät opetusnäytteet. Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on myös arvioida 
laatimiensa tiedekunnan opetustaidon arviointikriteerien mukaisesti opetustaitoa laajemmin 
osana henkilöstön rekrytointiprosessia (professuurit ja apulaisprofessuurit poislukien). 
Toimikunta kutsuu tarvittaessa arviointiin mukaan täytettävänä olevan tehtävän alan 
asiantuntijoita. Toimikunnan sihteereinä toimivat henkilöstöpalvelujen valmistelijat. 

 
Harjoittelukoulujen opetustehtäviä koskevat opetusnäytteet järjestetään ja arvioidaan 
harjoittelukouluissa. 

 
Professori ja apulaisprofessori 
  

Professorin tehtävään otettavalta edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon 
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. 
 
Apulaisprofessorin tehtävään otettavalta edellytetään kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 
 
Tiedekunta varaa kärkihakijoille tilaisuuden antaa opetusnäyte. Tiedekunnan 
opetustaitotoimikunta arvioi hakijan opetusnäytteen. Tehtävän täytön tueksi asetettu 
valmisteluryhmä osallistuu opetusnäytteiden kuulemiseen. Opetustaidon laajemmasta 
arvioinnista vastaa valmisteluryhmä. 

 
Dosentti  
 

Dosentilta edellytetään hyvä opetustaito. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon opetusta koskeva 
koulutus, opetuksesta hankittu kokemus ja opetuksesta saatu palaute, hakijan tuottama 
oppimateriaali sekä Turun yliopistossa annettu opetusnäyte. Kyseessä on kokonaisarviointi, 
jonka perusteella hyvä opetustaito määritellään.  
 
Tiedekunta voi edellyttää, että dosentin arvoa hakevan on opetustaitonsa osoittamiseksi 
annettava julkinen opetusnäyte. Hakijan opetustaidon ja siihen kuuluvan opetusnäytteen arvioi 
tiedekunnan opetustaitotoimikunta.  
 

Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja 
 

Yliopistonlehtorilta edellytetään kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja 
ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja 
pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja 
opetusnäyte.  
 
Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita 
arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito 
tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte. 
 
Yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan opetustaidon sekä siihen liittyvän opetusnäytteen arvioi 
tiedekunnan opetustaitotoimikunta. 
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Yliopistotutkija, erikoistutkija ja tutkijatohtori 
 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen kolmannelle portaalle sijoittuvassa 
yliopistotutkijan tehtävässä edellytetään tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa. Toiselle tai 
kolmannelle portaalle sijoittuvassa erikoistutkijan ja toiselle portaalle sijoittuvassa tutkijatohtorin 
tehtävässä edellytetään tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.  
 
Näissä tehtävissä opetusnäytteen tarpeellisuudesta päättää sen laitoksen johtaja, johon 
tehtävä on sijoitettu. Tarvittaessa opetusnäyte kuunnellaan ja arvioidaan osana tehtävässä 
tarvittavaa opetustaitoa tiedekunnan opetustaitotoimikunnassa. 

 
Yleiset ohjeet opetusnäytteen antamiseksi 
 

Opetusnäyte on muodoltaan luento, ellei toisin määrätä. Opetusnäytteen kesto on enintään 20 
minuuttia. Opetusnäytteitä voidaan hyödyntää osana tutkinto-opetusta. Opetusnäyte voidaan 
antaa myös etäopetusnäytteenä. 
 
Opetusnäytteen aiheen on liityttävä täytettävänä olevan tehtävän alaan. Tarvittaessa aihe 
voidaan antaa hakijoille valmiina.  
 
Opetustaidon ja opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedekunnassa 
hyväksyttyihin arviointikriteereihin (liitteenä). 
 
Opetusnäytteen alussa luennon pitäjä ilmoittaa luentonsa kohderyhmän. Näyte pidetään 
vapaasti, mutta muistiinpanoja ja opetuksen apuvälineitä voi käyttää. 
 
Kaikki opetusnäytetilaisuudet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakeneet eivät voi kuitenkaan olla 
läsnä toistensa näytteissä.  
 
Opetusnäyte kuuluu osaksi kokonaisopetustaidon arviointia ja arvioidaan viisiportaisella 
sanallisella asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä ja 
5=erinomainen). Opetustaitotoimikunta antaa arvionsa opetustaidon kokonaisuudesta, jonka 
yksi osa-alue opetusnäyte on. 
 
Hylättyä opetusnäytettä ei voi korvata muilla opetusansioilla. Hylätyn opetusnäytteen antajalle 
voidaan varata yksi uusimismahdollisuus.  
 
Mikäli tehtävää hakenut henkilö on antanut neljän edellisen vuoden sisällä Turun yliopistossa 
opetusnäytteen saman tieteenalan toiseen opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen 
vastaavan tasoiseen tai ylempään tehtävään, voi hakija pyytää tätä näytettä huomioon 
otettavaksi ko. tehtävän täytössä. 
 
Tällä päätöksellä korvataan dekaanin 17.2.2020 antama opetusnäyteohje. 
 
 
 
 
Dekaani  Jukka Husu 
 
 
Hallintopäällikkö Ulla Kiviaho 
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