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Tavoite

• Tunnistaa ja jakaa omia vahvuuksia

• Oppia toisilta

• Muodostaa kuva siitä, mitkä ovat Suomalaisen 

korkeakoulutuksen vahvuudet teemaan liittyen

• Saada ideoita kehittämiseen
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Teemat
• Miten pedagogisella johtamisella tuetaan osaamisperustaista 

opetussuunnitelmaa? (ryhmä 1)

• Miten tutkintojen viitekehyksiä ja alakohtaisia osaamisen 

viitekehyksiä, standardeja tai muita vertailukohtia voidaan 

hyödyntää osaamistavoitteiden kehittämisessä? (ryhmä 2)

• Miten työelämäyhteistyöllä tuetaan osaamistavoitteiden 

saavuttamista? (ryhmä 3)

• Miten palautejärjestelmillä tuotetaan tietoa osaamistavoitteiden 

saavuttamisesta ja ajantasaisuudesta? (ryhmä 4)

• Miten opetus- ja arviointimenetelmät kytketään 

osaamistavoitteisiin? (ryhmä 5)

• Miten osaamistavoitteiden ajanmukaisuus ja korkeakoulun 

tavoitteita vastaava taso varmistetaan? (ryhmä 6)

• Miten opetussuunnitelman työelämärelevanssista varmistutaan? 

(ryhmä 7)
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Vaihe 1: omat hyvät kokemukset

Mieti viiden minuutin ajan, missä oma 

yksikkösi/korkeakoulusi/Suomi on 

parhaimmillaan teemaan liittyen?
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Vaihe 2: Parihaastattelu

• Jakaantukaa ryhmässä pareihin (tai jos on pariton määrä, 

tehkää lisäksi yksi kolmen hengen ryhmä)

• Sopikaa, kumpi toimii ensin haastattelijana

• Tehtävänä on kyselemällä saada mahdollisimman 

yksityiskohtaista tietoa parin kokemuksesta liittyen 

annettuun teemaan

 Aloituskysymys: Kerro kokemuksestasi. Missä 
yksikkösi/korkeakoulusi/Suomi on parhaimmillaan teemaan 
liittyen?

 Toinen avainkysymys: Mikä on paras oma kokemuksesi teemasta 
yksikössäsi/korkeakoulussasi/Suomessa?

• Haastattelija tekee muistiinpanoja ryhmälle raportointia 

varten

• 10 min kohdalla vaihtakaa rooleja
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Vaihe 3: Mitä kokemukset kertovat 
vahvuuksistamme?
• Palatkaa pareista takaisin ryhmiin

• Sopikaa, kuka ryhmästä toimii raportoijana, joka tekee myös 

muistiinpanoja ryhmän keskustelusta

• Kukin kertoo vuorollaan lyhyesti oman haastattelunsa 

ydinkohdat – haastateltavana ollut voi korjata mahdolliset 

väärinymmärrykset

• Kun kaikki haastattelut on raportoitu, keskustelkaa 

ryhmässä siitä, mikä on ollut onnistumisten ja vahvuuksien 

takana. 

• Vetäkää ryhmässä yhteen ajatuksenne siitä, mitä kuullut 

kokemukset kertovat korkeakoulujen vahvuuksista liittyen 

ryhmän teemaan.
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Vaihe 4: yhteenveto

• Kunkin ryhmän raportoija kertoo tiiviisti ajatuksensa siitä, 

mitä ryhmässä kuullut kokemukset kertovat korkeakoulujen 

vahvuuksista ryhmän teeman osalta.
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Ryhmä 1: Miten pedagogisella 
johtamisella tuetaan osaamisperustaista 
opetussuunnitelmaa? 
• OPS on korkeakoulun ydinprosessi, joka onnistuakseen tarvitsee selkeät vastuut ja 

pedagogisen johtamisen

• Pedagogiselle johtamiselle Suomessa hyvä mahdollisuus: demokraattinen toimintatapa, 

keskusteltavuus, vastuujärjestelmät pitkälti kunnossa, strategiaperustaisuus, Karvin

auditoinnit jne, 

• Pedagoginen johtaja

• Opetuksen suunnittelun ja kehittämisen promoottoreja

• Ylhäältä alkaen johdetaan OPS prosessia

• Pedagogisella toiminnalla on oltava johdon hyväksyntä (tulee strategian kautta)

• Pedagogisten johtajien asema tulee näkyväksi ja virallistetaan: pedagoginen johtajuus on 

kirjattu johtosääntöön (silloin satsataan siihen)

• Termin käyttö: pedagoginen johtajuus on määritelty laitostasolle, tutkinto-ohjelman ja 

yliopiston tasolle

• Laitosjohtajan rooli on keskeisin oppimisen johtajana: esimies on tärkeä.

• Pedagogisen johtamisen mittareiden linkittäminen tulospalkkauksiin 

• Yliopisto on kehittämismyönteinen: innostetaan opettajia uudistustyöhön

• Pedagoginen johtaminen on osaamisen tuottamista, käytäntöjen ja rakenteiden johtamista, 

opetushenkilöstö on ajan tasalla (pedagogisen johtamisen taidot), prosessit kunnossa
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Ryhmä 2: Miten tutkintojen viitekehyksiä 
ja alakohtaisia osaamisen viitekehyksiä, 
standardeja tai muita vertailukohtia 
voidaan hyödyntää osaamistavoitteiden 
kehittämisessä? 

Ryhmä ei toteutunut.
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Ryhmä 3 Miten työelämäyhteistyöllä 
tuetaan osaamistavoitteiden 
saavuttamista? 
• Ohjattu harjoittelu

• Opinnäytetöiden tekeminen yhdessä työelämän kanssa

• Case-pohjainen opetus, niiden ajankohtaistaminen työelämän kanssa, 

simulaatio yhdessä työelämän kanssa

• Työelämän edustajien käyttäminen luennoitsijoina

• Harjoitustöiden tekeminen työelämälle, myös projektin johtaminen

• Koulutuksen vaikuttavuustutkimus tai muu palautteen kerääminen 

työpaikoilta

• Neuvottelukunnat ym. yhteistyöelimet

• Työelämää on myös korkeakoulun sisällä, esim. opiskelija otetaan 

omaan tutkimushankkeeseen tai toimielimeen

• Alumnitoiminta, hyvät menestyneet esimerkit, opintojen loppuvaiheen 

opiskelijoiden seniorijärjestöt yhteydessä alumneihin ja työelämään

• Työelämävierailut
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Ryhmä 4 Miten palautejärjestelmillä 
tuotetaan tietoa osaamistavoitteiden 
saavuttamisesta ja ajantasaisuudesta? 
• Paljon mahdollisuuksia palautteen keräämiseen. Pitää miettiä mitä kerätään, 

miten analysoidaan, miten tehokkaasti hyödynnetään.

• Palautteen palaute. Usein on hyvä, että osa kerätystä palautteesta käsitellään 

vuorovaikutteisesti.

• Vuorovaikutteisuus on tärkeää ja käytäntöjä löytyy

• Yleinen tapa laadun parantamiseen on, että keskustelua käydään jo 

opintojakson aikana

• Palautekeskustelut: harjoittelujen jälkeen tai loppuvaiheessa tehdyt 

palautekeskustelut tuovat palautetta työelämästä

• Miten palaute viedään vielä osaksi strategiatyötä ja toiminnanohjausta

• Valtakunnallisesti koettu hyväksi aarresaaren sijoittumiskyselyt ja 

ammattiliittojen kyselyt

• Tärkeää, että näitä myös hyödynnettäisiin

• Ei aina perusteltua käyttää aina samaa lomaketta, vaan palautejärjestelmän 

tulee myös uudistua: mitä on relevanttia kerätä
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Ryhmä 5: Miten opetus- ja 
arviointimenetelmät kytketään 
osaamistavoitteisiin? 
• Tavoitteena linjakkuus

• Parhaimmillaan toteutuu, pahimmillaan ei. Jos menetelmät ja arviointi puuttuu, osaamistavoitteita ei eletä todeksi ja 
ops jää tyngäksi.

• Positiivista ja hyvin esillä joka paikassa on, että linjakkuudesta kannetaan huolta. On agendalla kaikkialla. 

Tunnustetaan myös, ettei se ole helppoa. Jo osaamistavoitteiden laatiminen on hankalaa. Yksittäinen 

opettaja vastaa oman kurssinsa tavoitteista – miten yksittäisistä jaksoista kootaan koko tutkinnon kattava 

suunnitelma. Tarvitaan opetuksen johtamista.

• Missä määrin on mahdollisuus toteuttaa linjakasta ja hyvää opetussuunnitelmaa, kun resurssit ovat 

rajalliset ja vähenevät?

• Eletään murrosaikaa: oppimisympäristöt muuttuvat, pitäisi viedä käytäntöön sitä, että perinteinen 

opettaja-auktoriteettiasema on ollut murroksessa jo 80-luvulta asti hitaasti

• Opettajan muuttuva asema, sen myötä opiskelijan muuttuva vastuu, tuovat mahdollisuuksia. Kun roolit 

muuttuvat, se avaa mahdollisuuksia.

• Miten opiskelijat sitoutetaan opiskeluprosessiin ja oppimiseen? 

• Osaamistavoitteiden laadinnassa mukana opettajat, opiskelijat ja työelämä: näin saadaan sitoutuneisuutta

• Opiskelijat voivat tulla avuksi arvioinnissa: ohjattu vertaisarviointi

• Opiskelijalle arviointipalaute on tärkeää ja henkilökohtaista palautetta toivotaan

• HOPS-keskustelut ylemmän tason henkilökohtaisen arvioinnin tilaisuutena

• Hyvien käytäntöjen jakamista tarvitaan yli oppiaineiden ja korkeakoulujen

• Jotta saadaan linjakas ja opetus ja oppiminen, miten se jalkautetaan. Mistä opiskelija tietää, että hän on 

oppinut?
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Ryhmä 6: Miten osaamistavoitteiden 
ajanmukaisuus ja korkeakoulun tavoitteita 
vastaava taso varmistetaan? 
• Korkeatasoiseen tutkimukseen perustuva opetus: yliopistojen lähtökohta. Kun 

tutkimus on ajanmukaista ja relevanttia, sen tulisi kanavoitua 

osaamistavoitteisiin, opetukseen ja oppimiseen.

• Opiskelijapalaute on keskeinen työkalu onnistumisen seurannassa.

• Tutkimuksen ajanmukaisuus varmistetaan sidosryhmäyhteistyöllä ja yhteyksillä yrityksiin ja 
muuhun yhteiskuntaan. Hyvä tutkimus vetää yhteistyötä puoleensa, joka takaa laadukkuuden 
ja ajanmukaisuuden.

• Kun tehdään strategisia ratkaisuja, pitää olla rohkeutta niiden pitkäjänteiseen 

toteuttamiseen. Jos on katkos tavoitteiden asettamisen ja toimeenpanon välillä, 

on selkeää, että toiminnalla ei ole tasokkuutta. 

• Ennakointimenetelmien käyttö ops-työssä. Esimerkiksi HAAGA-HELIAn

liiketaloudessa sähköinen työkalu, jonka avulla luodaan tulevaisuuden 

osaamisvaatimusten skenaarioita, joiden osuvuutta testataan työelämän 

edustajilla ja kommenttien jälkeen tuodaan osaksi ops-työtä.

• Tasalaatu: osaamisen tason valtakunnalliset mittarit, esimerkiksi hoitoalalla 

luotu, olisiko mahdollista myös muilla aloilla? 

11.5.2014

13



Ryhmä 7: Miten opetussuunnitelman 
työelämärelevanssista varmistutaan
• Suunta on vahvasti se, että työelämärelevanssi vahvistuu

• Korkeakoulujen rakenteissa työelämäedustus on vahvistunut

• Yliopiston hallitukset, tutkintotiimit, neuvottelukunnat

• Haasteena työelämäedustajien motivaatio ja sitoutuneisuus

• Työelämänäkökulma ja toimintaympäristön analyysi vahvistuva elementti 

strategiassa

• Toisaalta samaan aikaan mietittävä, miten korkeakouluyhteisön strateginen hahmotus 
sovitetaan yhteen 

• Miten strategia jalkautetaan opetussuunnitelmatyössä?

• Dokumentaatio, millaista materiaalia työelämäyhteistyö tuottaa, tämä on 

yleinen haaste

• Esimerkiksi aluevastuuraportti

• Kumppanuuksien hallinta, CRM-työkalut osittain käytössä

• Vaikka korkeakoulutasolla kumppanuudet määritelty, haasteena ruohonjuuritason 
kumppanuuksien hallinta ja yhteinen hyödyntäminen

• Start-up-toiminta: Esim Demola/TTY

• Nimetty henkilö, jolla vähemmän opetusvelvollisuutta ja toimii opettajille 

siltana yrityksiin
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