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• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI toteuttaa 

valtakunnallisen lääketieteen peruskoulutuksen 

arvioinnin, jonka kohteena on 

– Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus

– Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun 

yliopistoissa

• Ensimmäinen lääketieteen peruskoulutusta koskeva 

valtakunnallinen arviointi Suomessa

• Suunnitteluryhmässä edustus kaikista lääketieteen 

koulutusyksiköistä

• Arviointi kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen

Arvioinnin lähtökohdat



Lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin 

keskeisenä tavoitteena on 

tuottaa kokonaiskuva koulutuksen tilasta 

ja tietoa sen 

vahvuuksista ja kehittämistarpeista 

suhteessa muutoksiin

lääkärin työn osaamisvaatimuksissa ja 

tulevaisuuden toimintaympäristöissä.



Tulokset julkistetaan kesällä 2018

Arviointi tuottaa tietoa

• koulutusohjelmien 
vahvuuksista ja

• hyvistä käytänteistä

sekä

• räätälöityjä suosituksia 

yliopistojen oman 
kehittämistyön tueksi.



Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi lääketieteen 
peruskoulutusta tarkastellaan eri näkökulmista: 

• Koulutusta tarjoavat yliopistot ja opettajat

• Opiskelijat

• Työelämän eri toimijat

Sidosryhmien osallistuminen tärkeää 

kaikissa vaiheissa

Arvioinnin kolme näkökulmaa



• Koulutuksen suunnittelu

• Koulutuksen toteutus

• Koulutuksen tuottama 
osaaminen ja 
työelämävalmiudet 

• Koulutuksen jatkuva 
kehittäminen ja 
uudistaminen

Arviointikohteet



Koulutuksen suunnittelu 
• Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat ja opetussuunnitelman 

laadintaprosessi

• Toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden 
osaamisvaatimusten huomiointi

• Koulutukselle asetetut tavoitteet ja tutkinnon rakenne

Koulutuksen toteutus
• Oppimisympäristöt, opetus- ja ohjausmenetelmät

• Oppimisen ja osaamisen arviointi

• Opettajien taidot ja niiden kehittäminen

• Yliopistoyhteisön hyvinvointi

Arviointikohteet – 2 



Koulutuksen tuottama osaaminen ja
työelämävalmiudet

• Harjoittelu

• Uraohjaus ja -polut

• Pohja jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle

• Monialainen yhteistyö  ja laadunhallinta

Koulutuksen jatkuva kehittäminen ja
uudistaminen

• Osaamis- ja uudistamistarpeiden ennakointi

• Arviointi- ja palautetiedon hyödyntäminen

• Yliopistojen välinen yhteistyö

Arviointikohteet – 3 



Arvioinnin aikataulu

Arvioinnin suunnittelu & hankesuunnitelma / suunnitteluryhmä      11/16-3/17

Hankesuunnitelman hyväksyminen/ Korkeakoulujen arviointijaosto 3/17

Opetussuunnitelmia koskevan aineiston kerääminen 3-5/17

Arviointiryhmän nimeäminen / Korkeakoulujen arviointijaosto 4/17

Koulutusyksiköiden ja opiskelijoiden itsearvioinnit 5-9/17

Sidosryhmäseminaari   9/17

Arviointivierailut lääketieteen koulutusyksiköihin 11-12/17

Seminaari/ työpaja lääketieteen koulutusyksiköille 3/18

Kansallinen raportti 6/18

Yksikkökohtaiset palautteet lääketieteen koulutusyksiköille 6/18



Vierailut yliopistoihin

Oulu 28.11

Kuopio 29.11

Tampere 13.12

Turku 19.12

Helsinki 20.12



Kiitos!


