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JOHDANTO 

Jyväskylän yliopiston koulutusneuvosto hyväksyi 22.4.2020 henkilöstön pedagogisten koulutus-

ten kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Vararehtorin Marja-Leena Laakson päätöksellä 24.8.2020 

Koulutuksen tutkimuslaitos otti vastaan tehtävän toteuttaa toimenpide 2.1, pedagogisten koulu-

tusten sisältöjä ja kokonaisrakennetta koskeva arviointitutkimustyö. Professori Päivi Tynjälä 

asetti 24.8.2020 pedagogisten koulutusten arviointitutkimustyöryhmän. Työryhmän tehtävinä 

oli olemassa olevien kokonaisuuksien ja rakenteiden arviointi suhteessa ajankohtaiseen korkea-

kouluopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen, yliopiston strategiaan ja koulutuksen kehittämis-

ohjelmaan, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen VISIO 2030:een ja toimeenpanon tiekarttaan, 

OECD:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja Karvi:n auditoinnin tuloksiin. Tässä raportissa esi-

tellään arviointitutkimustyön keskeisiä tuloksia ja kehittämismahdollisuuksia.  

Työryhmän jäseninä olivat tutkijatohtori Katarzyna Kärkkäinen, yliopistotutkija Päivikki Jääs-

kelä, professori Päivi Tynjälä ja professori Taina Saarinen.  

 

 

Jyväskylässä 26.04.2021 
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TAUSTA 

Arviointitutkimustyön taustalla ovat kansalliset ja kansainväliset suositukset ja vaatimukset 

sekä Jyväskylän yliopiston oma strategia ja kehittämisohjelma.  

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio vuoteen 2030 sekä toimenpanon tiekartta toimivat 

suuntana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle. Korkeakoulupedagogiikan ja oh-

jausosaamisen osalta päätavoitteena on, että suurin osa korkeakoulujen opetushenkilöstöstä on 

suorittanut korkeakoulupedagogiikan, pedagogisen johtamisen, opintojen ohjauksen ja hyvin-

vointiosaamisen opintoja. Yliopistopedagoginen koulutus on strategisessa roolissa globaaleihin, 

yhteiskunnallisiin, työelämän ja yksilön tarpeisiin vastaamisessa ja ennakoinnissa sekä yliopis-

ton strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Korkeakoulupedagogiikan ja -ohjausosaamisen 

kehittäminen nähdään keinona tukea opetushenkilöstöä muutoksissa ja muutosten toteuttami-

sessa. Sekä valtakunnalliset koulutuspoliittiset linjaukset että korkeakoulutuksen ja korkeakou-

lupedagoginen tutkimus ovat nostaneet esiin muun muassa seuraavia muutostrendejä ja tar-

peita, joihin yliopisto-opetuksen, –opettajien ja yliopistopedagogisten koulutusten katsotaan ole-

van tarpeen reagoida (ks. myös Honkimäki ym., arvioinnissa; Henderiks & Jansen, 2018; Hughes 

& Tan, 2012; OKM, 2019; Shay 2016):   

 Yhteiskunnan ja työelämän nopea muutos 

 Digitalisaatio 

 Kansainvälistyminen 

 Korkeakoulutuksen opiskelijamäärien kasvu  

 Opetuksen haasteet ja laadun parantaminen  

 Monipuolistuneet oppimis- ja toimintaympäristöt  

 Heterogeeniset oppijaryhmät  

 Tarve jatkuvan parantamiseen ja innovaatioihin  

Yliopisto-opettajien pedagogisten koulutusten kehittäminen ja siihen liittyvät kehittämistoimet 

pyrkivät noudattamaan myös kansainvälisiä vaatimuksia, kuten Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Näiden linjausten yhtenä vaa-

timuksena on ohjelmien jatkuva parantaminen, niiden jatkuva seuranta, säännöllinen arviointi 

ja varmistaminen, että ohjelmat vastaavat opiskelijoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Jyväskylän 

yliopiston koulutuksen kehittämisohjelmassa strategiseksi tavoitteeksi on asetettu, että yliopis-

tolla on vahva maine opetuksen laadusta huolehtivana yliopistona ja että opetuksen laatua seu-

rataan ja kehitetään systemaattisesti.  

Nämä vaatimukset ja linjaukset olivat myös vuonna 2019 suoritetun Yliopistopedagogisen Koulu-

tuksen Arvioinnin (YPE, APO, TACE) taustalla. Itsearvioinnin tavoitteena oli saada tietoa Jyväs-

kylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten (YPE10, YPE15, TACE, APO) vahvuuk-

sista ja kehittämiskohteista. Itsearvioinnin aineisto koostui itsearviointipäivän keskusteluista ja 

kyselystä. 

 

1.1 Pedagogisten koulutusten vahvuudet ja kehittämiskohteet itsearvioinnin 2019 valossa 

Itsearvioinnin yhteydessä tehtyjen analyysien pohjalta Jyväskylän yliopiston pedagogisten kou-

lutusten vahvuudeksi nousivat koulutusten vaikuttavuuteen ja toteutukseen liittyvät seikat:  
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 Verkostoituminen eri tieteenalojen henkilöstön kanssa voimavarana 

 Verkostojen hyödyntäminen myös koulutuksen jälkeen koulutuksen kehittämisessä 

 Vertaistuen saamisen koettiin parantuvan  

 Opetuskokeilut ja opetuskokeilujen toimintamallin soveltaminen omissa yksiköissä 

 Mahdollisuus kehittyä opettajana ja kehittää omaa osaamista 

 Heterogeeniset osallistujaryhmät, jotka tarjoavat tieteenalarajojen ylittäviä kokemuksia, 

joissa voi jakaa hyviä käytänteitä 

 Koulutusten kehittäminen sekä tutkimusperusteisesti että palautteiden ja kokemusten 

kautta 

 Joustavat ratkaisut ja osallistumismahdollisuudet  

Kehittämiskohteet liittyvät erityisesti koulutuksen strategiseen rooliin ja tiedolla toimimiseen Jy-

väskylän yliopistossa, pedagogiseen koulutukseen osallistumisen mahdollisuuksiin ja työn 

suunnitteluun (mm. opintojen sijoittamiseen työsuunnitelmiin), pedagogisen osaamisen arvos-

tukseen ja motivaatioon kehittää osaamista. Vuoden 2019 itsearviointi nosti esiin seuraavat ke-

hittämisen alueet: 

 Pedagogiseen koulutukseen osallistumisen seuranta  

 Jatkuvuus (koulutuksen kehittämishankkeiden kiinnittymättömyys johtamisprosessei-

hin) 

 Systemaattisuus koulutuksen kehittämisessä ja henkilöstön osaamisen kartoittamisessa 

(ei ole riittävästi tietoa vaikuttavuudesta ja henkilöstön osaamispotentiaalista) 

 Koulutuksen käyneiden osaamisen hyödyntäminen 

 Tasapuolinen osallisuus ja opetusvastuiden keventäminen koulutuksen aikana  

 Pedagogisen kouluttautumisen huomiottomuus, arvostuksen puute ja kannustamatto-

muus osaamisen kehittämiseen    

 Opetuskokeilujen synkronoimattomuus omaan opetukseen  

Itsearvioinnin tuloksena yhdeksi kehittämistarpeeksi asetettiin yliopistopedagogisten koulutus-

ten toimintamallien arviointi ja kehittäminen, erityisesti seuraavista näkökulmista:  

 Käytettyjen menetelmien toimivuus ja osallistujien osaaminen  

 Tutkimuksellinen ote koulutuksen kehittämiseen  
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2 NYKYISTEN HENKILÖSTÖN PEDAGOGISTEN KOULUTUSTEN 

KOKONAISRAKENNE, SISÄLLÖT JA PERIAATTEET 

2.1 Kokonaisrakenne ja pääsisällöt 

Nykyinen yliopistopedagoginen koulutus Jyväskylän yliopistolla koostuu Yliopistopedagogi-

sista opinnoista (YPE), Teaching through English Accademic Content (TACE) ja Aikuiskoulutta-

jan pedagogisista opinnoista (APO).  

YPE 10ECTS 

 YPPP10 Yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettiset perusteet (5op) 

 YPP121 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (5op) 

 

YPE 15ECTS 

 YPPP135 Opetussuunnitelmatyö (5op) 

 YPPP140 Ohjaus yliopistossa (5op) 

 YPPP12 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II (5op) 

 

APO 35ECTS 

 APEA511 Omakohtainen opettajuus - harjoittelu I (5 op) 

 APEA512 Omakohtainen opettajuus - harjoittelu II (5 op) 

 APEA515 Aikuiskoulutuksen teoreettinen ja filosofinen perusta (5 op) 

 APEA520 Aikuisen oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet (5 op) 

 APEA525 Opettajuuden ja ohjaajuuden erilaiset tulkinnat (5 op) 

 APEA530 Yhteiskunnalliset rakenteet ja aikuiskoulutus (4 op) 

 APEA535 Kansalaiskasvatus aikuiskouluttajan haasteena (5 op) 

 KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped) (1 op) 

 

TACE 15ECTS 

 Orientation and introduction to English-medium instruction 

 Needs analysis and guiding academic literacies 

 Interactive lecturing and small group teaching practices 

 Analysing written assignment designs and language use in oral interaction 

 Collaborative team teaching activities 

 Interculturality in academic interactions 

 Language and social interaction in academic settings 

 Portfolio compilation and writing a teaching philosophy 
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2.2 Periaatteet ja tavoitteet  

APO, YPE 10 ja YPE 15 opintokokonaisuuksien kuvausten mukaan koulutusten pääperiaatteita 

ovat:  

Omakohtaistuminen (opettajan oma työ ja kokemukset resurssina ja aikuiskouluttajan kasvami-

sen lähtökohtana, kokemusten tutkiminen, vastuun ottaminen omasta oppimisesta, henkilökoh-

tainen opiskelusuunnitelma) 

 Tutkiva asenne (tietoisuus, vapaus sokeista tottumuksista, omat kokemukset oppimi-

sesta ja opettamisesta sekä kokemusten ja teoreettiset jäsennykset, kriittinen ajattelu)  

 Dialogisuus (avointen, toisia kuuntelevien ja kunnioittavien ihmisten välisiä suhteita, yh-

dessä oppiminen, ajatteleminen ja kokemusten jakaminen  

TACE:ssa ei ole eksplisiittistä koulutuksen periaatteiden kuvausta.  

Nykyisten opintokokonaisuuksien kuvausten valossa yliopistopedagogisten koulutusten (YPE 

10, YPE 15, APO, TACE) päätavoitteina ovat:  

 Pedagogisten ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen  

 Omasta toiminnasta opettajana, itselle soveltuvista opettamisen tavoista ja omasta ope-

tusfilosofiasta tietoisemmaksi tuleminen 

Opintokokonaisuuksien tavoitteet on esitelty vielä erikseen ja hieman yksityiskohtaisemmin eri 

opintokokonaisuuksien kuvauksissa. Opintokokonaisuuksien tavoitteet on määritelty seuraa-

vasti:  

Yliopistopedagogiset opinnot (25 op) (YPE10 ja 15)  

 Henkilökohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen kehittäminen opettamiseen ja ohjaa-

miseen sekä sen kautta tukea yliopisto-opetuksen kehittämistä  

 Olemassa olevien kokemusten hyödyntäminen ja jakaminen  

 Käsitteellinen syventäminen   

 Tiedostaa ja tunnistaa omia oppimiseen ja yliopisto-opetukseen liittyviä käsityksiä ja toi-

mintatapojaan  

 Arvioida kriittisesti omaa toimintaa opettajana ja sen yhteyttä opiskelijoiden opiskeluun 

ja oppimiseen  

 Arvioida omaa opetusta suhteessa laitoksensa opetukseen  

 Saada valmiuksia osallistua laitoksen opetuksen ja pedagogisen toimintakulttuurin ke-

hittämiseen 

APO (APO 60 op, APO 35 op, ja yliopistopedagogisien opintojen kuvauksien perustella) 

 Opiskelijan yksilöllisen pedagogisen ajattelu- ja toimintatavan kehittyminen  

 Pedagogisten valmiuksien ‘jalostaminen’ siten, että opiskelija tulee entistä tietoisem-

maksi omasta toiminnastaan opettajana, opettamisen tavoista ja opetusfilosofiastaan  

 Haastaa opiskelija kyseenalaistamaan rutiineiksi ja itsestäänselvyyksiksi kehittyneitä 

ajattelu- ja toimintatapojaan  

 Autonominen aikuiskouluttaja (osaamistavoite), joka 

o pystyy toimimaan muuttuvassa maailmassa, erilaisissa ihmisten välisissä tilan-

teissa 
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o on tietoinen toimintatavoistaan ja kykenee perustelemaan ne ja muuttamaan näitä 

harkiten ja joustavasti  

o suhtautuu kriittisesti yhteiskunnan ja koulutuksen muuttuviin arvosuuntauksiin  

o kykenee kriittiseen ja itsearvioivaan ajatteluun ja itsevastuulliseen toimintaan 

suhteessa toisiin ihmisiin 

 Aikuiskouluttajan taitojen kehittäminen (olla pedagogisessa suhteessa toisiin ihmisiin, 

taito suunnitella ja toteuttaa oppimista, opettamistekniikoiden sijasta laajat kasvatusfilo-

sofiset ja aikuisten oppimiseen liittyvät perusteet) 

TACE -koulutuksen päätavoitteet (eri kuvausten perusteella) ovat:  

 Vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityis-

piirteistä  

 Lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetus- ja ohjaus-

menetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä  

 Kehittää opettajien taitoja kulttuurienvälisessä viestinnässä ja englanninkielisessä ope-

tuksessa  
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3 ARVIOINTI -JA TUTKIMUSTEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN JA SEN VAIHEET  

Tässä luvussa esitellään tämän arviointi- ja tutkimistehtävän toteuttamista ja vaiheita, mm. arvi-

ointikehikon muodostamisen prosessia. Tämä arviointitutkimustyö liittyi henkilöstön pedago-

gisten koulutusten itsearvioinnin (2019) pohjalta laaditun kehittämisohjelman kehittämiskohtee-

seen 2. Pedagogisten koulutusten sisällöt ja kokonaisrakenne, toimenpiteeseen 2.1. Syksyn 2020 alussa 

tarkennetun toimeksiannon mukaan tehtävämme oli: 

‘Toimenpide 2.1: Olemassa olevien kokonaisuuksien sisältöjen ja rakenteiden arviointi suhteessa 

ajankohtaiseen korkeakouluopetuksen ja –oppimisen tutkimukseen, yliopiston strategiaan ja 

koulutuksen kehittämisohjelmaan, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen VISIO 2030:een ja toi-

meenpanon tiekarttaan, OECD:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, sekä koulutuksiin liittyvään 

itsearviointimateriaaliin (2019-2020).’ 

3.1 Arviointitutkimustyön vaiheet  

Tämä arviointitutkimustyö osoittautui moniulotteiseksi, monitahoiseksi ja monivaiheiseksi. Teh-

tävän monitahoisuutta esittelee kuvio 1.  

 

 

Kuvio 1. Arviointitutkimustyön monitahoisuus  

 

Toimenpiteessä 2.1. mainittujen ulottuvuuksien lisäksi henkilöstön pedagogista koulutusta 

(YPE, TACE, APO) ja eri opintokokonaisuuksien sisältöjä, kokonaisrakennetta, rakenteita ja toi-

mintatapoja tarkasteltiin myös eri koulutusryhmien osallistujien ja kouluttajien näkökulmista. 

Arviointikehikko kehitettiin sekä tutkimuksesta nousevien teemojen ja osaamisalueiden että 

strategiadokumenteista nousevien linjauksien perusteella. Arviointitutkimustyön vaiheet ja 

koosteet on koottuna taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Arvioinnin ja tutkimustehtävän vaiheet ja tulosdokumentit.  

TYÖN VAIHEET KOOSTEET  

Eri strategiadokumenttien ja korkeakoulupedagogisten 

tutkimusten analysointi  

 Strategialinjausten ja suositusten identifiointi ja 

ryhmitteleminen  vertailu nykyisten koulutusten 

sisältöihin ja toimintatapoihin  

 Korkeakoulupedagogisten tutkimusten identifi-

ointi ja ryhmitteleminen (yli 200 julkaisuja) 

LIITE 1. Tutkimuksesta nousevat yliopisto-opetta-

jan osaamisalueet – yliopistopedagogisen tutki-

muksen kartoitus  

LIITE 2. YPE-koulutusten (YPE10, YPE15, TACE, 

APO) sisältöjen alustava arviointi suhteessa strate-

giadokumenteista nouseviin teemoihin ja linjauk-

siin  

LIITE 3. YPE-koulutusten (YPE10, YPE15, TACE, 

APO) rakenteiden ja toimintatapojen alustava arvio

inti suhteessa strategiadokumenteista nouse-

viin teemoihin ja linjauksiin  

Arviointikehikon muodostaminen 

 Tutkimuksista ja strategiadokumenteista nouse-

vien sisältöjen, osaamisalueiden, linjausten ja toi-

mintatapojen vertaileminen 

 Teemojen vertaileminen, yhdistäminen ja lopulli-

sen teemalistan (arviointikehikon) luominen 

LAATIKKO 1. Strategiadokumentteihin ja yliopisto-

pedagogiseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvat 

yliopistotason koulutuksen ja yliopisto-opettajan 

osaamisen ydinteemat (s. 13) 

LIITE 4. Tutkimuksesta ja strategiadokumenteista 

nousevien pää- ja alateemojen muodostamisen pro-

sessi 

Haastatteluaineisto, alustava arviointi ja raportointi 

 Haastattelun suunnittelu: kysymykset, oheismate-

riaali ja lomakkeet (mm. tietosuojaseloste), kään-

nökset  

 Haastattelut Teamsissa (muistipanojen tekeminen 

ja litterointi) 

 Yliopistopedagogisen koulutusten (nykyisten 

OPS:ien) arviointi arviointikehikon (lopullisen 

pää- ja alateemalistan) avulla 

 Loppuraportin luonnos (PowerPoint ja Word) 

LIITE 5. Dokumenttipohjainen analyysi - henkilös-

tön yliopistopedagogisten koulutusten (YPE, TACE, 

APO) sisältöjen, toimintatapojen ja rakenteiden ar-

viointi suhteessa tutkimuksesta ja strategiadoku-

menteissa nostettuihin teemoihin (ESIMERKKI) 

TAULUKKO 2. Yhteenveto yliopistopedagogisten 

koulutusten arvioinnista dokumenttianalyysien ja 

haastatteluiden pohjalta (s. 14) 

Lopullinen analyysi ja arviointi 

 Haastatteluaineiston teemattinen analyysi 

 Yhteenvetoa haastatteluista teemoittain  

 Loppujohtopäätöksien ja kehittämisehdotuksien 

vetäminen 

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P. Saarinen, T. 

(2021). Henkilöstön pedagogisten koulutusten arviointi 
Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulu-

tuksen tutkimuslaitos. (PowerPoint) 

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P. Saarinen, T. 

(2021). Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten 

koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi ja kehittämis-

mahdollisuudet. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen 

tutkimuslaitos. (Loppuraportti)  

Hankkeen www sivut https://ktl.jyu.fi/fi/tutki-

mus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/peda-
gogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne 

Loppuraportointi 

 PowerPoint -esitys, kirjallinen raportti, hankkeen 

sivustot 

 Tulosten esittely ja tarkastelu koulutusneuvostossa 

 Hankkeen sivujen viimeistely  

 

https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne
https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne
https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne
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Arviointitutkimustyö alkoi tutustumisesta seuraaviin strategiadokumentteihin:  

 Jyväskylän yliopiston strategia ja koulutuksen kehittämisohjelma  

 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen VISIO 2030 ja sen toimeenpanon tiekartta  

 OECD:n kestävän kehityksen tavoitteet 

 Itsearviointi 2019: Yliopistopedagogisen koulutuksen arviointi (YPE, TACE, APO)  

Lisäksi otetiin huomioon luku 3 OKM:n pyynnöstä tehdystä selvitystyöstä (Toom ja Pyhältö, 

2020, 18-23). Luvussa esitellään mm. Visio 2030:een liittyvää työtä laajemmin. 

Näiden strategiadokumenttien analyysin pohjalta eriteltiin erilaiset linjaukset teemojen mukai-

siin ryhmiin. Pedagogisten opintokokonaisuuksien OPS-kuvauksia, yksittäisiä opintojaksoja, si-

sältöjä ja tavoitteita tarkasteltiin sitten suhteessa näihin strategiadokumenteista nousseisiin tee-

moihin. Näiden analyysien tulokset on kuvattu Liitteissä 2 ja 3.  

Seuraavassa vaiheessa tutustuttiin korkeakouluopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen. Analyy-

sin tulokset teemoitettiin. Teemojen alla eriteltiin yliopistonopettajan työn näkökulmasta olen-

naisia sisältöjä ja osaamisalueita (ks. Liite 1).  Alustavasti ajankohtaisen korkeakouluopetuksen 

ja oppimisen tutkimuksen eri tutkimusteemat jäsennettiin seuraavaksi kahdeksaksi eri osaamis-

alueeksi: pedagoginen osaaminen, vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen, 

hyvinvointiosaaminen, kehittämisosaaminen, kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyysosaa-

minen, yhteistyö- ja verkostoitumisosaaminen, pedagoginen johtaminen, globaali- ja yhteiskun-

nallinen osaaminen. Muodostetut osaamisalueet liittyvät sekä yliopistopedagogisten koulutus-

ten sisältöihin sekä yliopisto-opetuksessa ja spesifimmin myös yliopistopedagogisissa koulutuk-

sissa käytettyihin toimintatapoihin.   

Tutkimuksen pohjalta muodostettuja teemoja, sisältöjä ja osaamisalueita vertailtiin strategiado-

kumenteista tehtyyn vastaavaan teema-analyysiin (ks. Kuvio 2 ja Kuvio 3). Tämän vertailun tu-

loksena todettiin, että tutkimuksesta ja strategiadokumenteista nousi esiin pitkälti samoja tee-

moja (vaikkakin niissä käytettiin osittain erilaista terminologiaa). Tämän vuoksi näiden eri ana-

lyysien teemat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, joka toimi arviointikehikkona arvioi-

taessa pedagogisten koulutusten sisältöjä sekä rakenteita ja toimintatapoja. Teemojen eli lopulli-

sen arviointikehikon muodostamisen prosessista on esitelty kuvioissa 2 ja 3 sekä liitteessä 4.   

Lopullinen arviointikehikko sisältää siis sekä strategiadokumenteista että korkeakouluopetuk-

sen ja -oppimisen tutkimuksesta nousevia korkeakouluopetuksen kannalta keskeisiä teemoja. 

Henkilöstön pedagogisten koulutusten sisältöjä ja rakenteita tarkasteltiin aluksi koulutuksia kos-

kevien dokumenttien avulla suhteessa näihin teemoihin. Kukin pääteema sisältää useita tarken-

tavia alateemoja. Kuviossa 3 on esitetty strategiadokumenteista ja tutkimuksesta nousevat pää-

teemat sekä niiden pohjalta muodostetut lopulliset pääteemat, jota käytettiin arviointikehikkona. 

Liitteessä 4 esitetään kunkin pääteeman sisältämät alateemat.  

Toisaalta tässä vaiheessa todettiin, että tutkimustiedosta ja strategiadokumenteista nostettujen 

asioiden toteutumista/esiintymistä koulutuksissa ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida pelkäs-

tään koulutuskokonaisuuksien kuvausten ja itsearviointitulosten pohjalta. Tämän vuoksi arvi-

ointitutkimusta päätettiin jatkaa haastattelemalla eri koulutuskokonaisuuksien (YPE10, YPE15, 

APO ja TACE) kouluttajia ja osallistujia. Osa haastateltavista (niin kouluttajat kuin koulutukseen 

osallistujat) oli opiskellut useammassa opintokokonaisuudessa. Tämän vuoksi aina ei ollut mah-

dollista eritellä, mihin opintokokonaisuuteen arviointi erityisesti kohdistui (esim. YPE10 tai 
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YPE15), vaan haastatellut henkilöt puhuivat kokemuksestaan yleisemmin – joko kouluttajan tai 

koulutukseen osallistujan näkökulmasta.  

 

 

Kuvio 2. Lopullisen pää- ja alateemojen listan (arviointikehikon) muodostamisen prosessi  

 

Opintokokonaisuuksien kouluttajia ja kyseisiin koulutuksiin osallistujia olemme haastatelleet 3-

6 hengen ryhmissä. Haastattelut toteutettiin 2-3 haastattelijan (Kärkkäinen, Jääskelä, Tynjälä ja 

Saarinen) yhteistyönä. Yhteensä tehtiin 9 ryhmähaastattelua. Haastattelut nauhoitettiin ja litte-

roitiin. Tämän lisäksi kukin haastattelija teki haastattelun aikana muistiinpanoja, jotka koottiin 

yhteen välittömästi haastatteluiden jälkeen.    
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Kuvio 3. Tutkimuksesta ja strategiadokumenteista nousevat sisällöt, osaamisalueet ja linjaukset 

sekä toimintatavat ja toimintakulttuurin periaatteet 
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4 ARVIOINNIN TULOKSET 

4.1 Yliopistokoulutukseen ja yliopisto-opettajan osaamiseen liittyvät keskeiset teema-alu-

eet 

Seuraavalla sivulla olevassa laatikossa on listattu strategiadokumenttien ja yliopistopedagogisen 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta nousseet yliopistotason koulutukseen ja yliopisto-opettajan 

osaamiseen liittyvät keskeiset teema-alueet ja kuhunkin teemaan liittyviä esimerkkejä alatee-

moista. Teemojen lopullinen lista toimii arviointikehikkona. Nämä pääteemat ja niiden alatee-

mojen esimerkit esiteltiin myös haastateltaville ja pyydettiin yliopistopedagogisten koulutusten 

kouluttajia ja osallistujia kommentoimaan, minkälaisia ajatuksia yliopistopedagogisen tutki-

muksen ja strategiadokumenttien analyysien tulokset herättävät. Muodostetut pää- ja alateemat 

toimivat siis myös pohjana keskustelulle yliopistopedagogisen koulutuksen ja eri opintokoko-

naisuuksien kehittämisestä. On tähdennettävä, että pää- ja alateemojen muodostaminen oli jat-

kuva prosessi ja kesti arviointitutkimuksen hankkeen loppuun asti. Esimerkiksi pää- ja alatee-

moja tarkasteltiin ja muokattiin hieman haastattelujen jälkeen. Laatikossa 1 on esitelty pää- ja 

alateemojen lopullinen versio.    

Strategiadokumenteista ja tutkimuksesta johdettujen pää- ja alateemojen esiintymistä Jyväskylän 

yliopiston järjestämissä henkilöstön pedagogisissa opintojaksoissa (YPE10, YPE15, APO ja 

TACE) tarkastellaan seuraavassa opintojaksojen sisältöihin sekä rakenteisiin ja toimintatapoihin 

liittyen. Teema-alueita tarkasteltaessa on tärkeää pitää mielessä, että yliopistopedagogisessa 

koulutuksessa ei voida olettaa, että kaikkia teema-alueita ja esimerkkiteemoja tulisi käsitellä 

kaikissa pedagogisissa koulutuksissa. Sen sijaan tärkeänä voidaan pitää sitä, että kaikki pää-

teemat on otettu huomioon koulutusten muodostamassa kokonaisuudessa joko opintojaksojen 

sisällöissä ja/tai rakenteissa ja toimintatavoissa.  
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Laatikko 1. Strategiadokumentteihin ja yliopistopedagogiseen tutkimuskirjallisuuteen pe-

rustuvat yliopistotason koulutuksen ja yliopisto-opettajan osaamisen pää- ja alateemat 

Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen   

Konnektiivisuus (opetuksen ja tutkimuksen yhteys, teorian ja käytännön kytkentä sekä yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus); asiantuntijuuden luonne; asiantuntijuuden kehittäminen (mm. progressiivinen ongelmanratkaisu, 

tavoitteellinen harjoittelu, integratiivinen pedagogiikka); reflektiivisyys ja viisaus; toimijuus; ammatillisen iden-

titeetin rakentaminen; eettisyys, vastuullisuus ja kestävyys; geneeristen taitojen kehittäminen 

Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä niiden integrointi oppimisessa 

Teknologian integrointi opetukseen ja oppimiseen (mm. digipedagogiikka, digitaaliset oppimisympäristöt ja 

oppimateriaalit); työelämä sekä harrastus- ja yhteiskunnallinen toiminta oppimisympäristöinä ja niiden integ-

rointi teoriaopetukseen (työelämäpedagogiikka); oppimisen ekologiat ja ekosysteemit  

Oppimisteoriat sekä oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi  

Oppimisteoriat; erilaiset interaktiiviset, dialogiset sekä ajattelua haastavat ja aktivoivat opiskelumuodot; moni-

puoliset opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmät; reflektiivisyys oppimisessa; inklusiivisuus ja tasavertaisuus; 

henkilökohtaistaminen; ohjaus yliopistossa 

Hyvinvointia ja oppimista tukevat toimintatavat 

Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja opiskelukyky; opettajahyvinvointi; hyvinvointia ja oppimista tu-

keva ilmapiiri; yhteisöllisyys ja osallisuus; henkilökohtaistaminen, modulaarisuus ja joustavat opintopolut, in-

nostus ja sitoutuminen 

Yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistyöskentely 

Yhdessä työskentely; verkostomainen toiminta; tietojen, kokemuksien ja hyvien käytänteiden jakaminen, ver-

taistuki; innovatiiviset tietoyhteisöt ja kollaboratiivinen työkulttuuri 

Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyys 

Kulttuurienvälisyys koulutuksessa ja työelämässä; kielellinen ja kulttuurinen kestävyys, moninaisuus, Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) ja muut monikieliset menetelmät; kielipolitikat ja ideologiat; osalli-

suus; tasavertaisuus, yhdenvertaisuus  

Pedagoginen johtaminen  

Opetuskulttuurit, opetussuunnitelmatyö ja pedagoginen johtajuus; kollaboratiivisen kulttuurin tukeminen; pit-

käjänteisyys, jatkuvuus ja systemaattisuus; osallistujien tarpeiden kuunteleminen ja osallistaminen  

Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen suunnittelu ja kehittäminen 

Konnektiivisuus (opetuksen ja tutkimuksen yhteys, teorian ja käytännön integrointi sekä yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus); tutkimusperusteisuus; osaamisperustaisuus; eri opetussuunnitelmamallit ja lähestymistavat OPS-

työhön (mm. ilmiölähtöisyys); konstruktiivinen linjakkuus (mm. tavoitteiden, opetusmenetelmien ja arvioinnin 

yhteensopivuus) 

Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän tarpeet 

Kestävä kehitys, kestävä oppiminen; tulevaisuustarpeiden ennakointi; jatkuvan oppimisen toimintamalli; opis-

kelijoiden työllistymisen ja tulevan uran edistäminen opintojen aikana 

 



Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten arviointi  

Loppuraportti huhtikuu 2021  

14 

4.2 Yliopistopedagogisten koulutusten arviointi korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta 

ja strategioista nostettujen pääteemojen avulla 

Taulukossa 2 on yhteenveto yliopistopedagogisten koulutusten arvioinnista, miltä osin strate-

giadokumenteista ja tutkimuksesta nousevat teemat esiintyivät eri koulutusten sisällöissä sekä 

rakenteessa ja toimintatavoissa. Yliopistopedagogisten koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi 

toteutettiin sekä dokumenttianalyysien (opintojaksojen kuvaukset, mm. OPS:t; itsearvioinnin 

dokumentit) että haastatteluaineiston pohjalta. Teemojen esiintymistä opintojaksojen kuvauk-

sissa (sisällöissä ja toimintatavoissa) tarkasteltiin sekä pää- että alateemojen avulla, kun taas tee-

mojen esiintymistä haastatteluaineistossa arvioitiin yleisemmällä tasolla, pääteemojen avulla. 

Rastien määrä taulukossa 2 kertoo, miltä osin kukin teema on eksplisiittisesti otettu huomioon 

eri koulutusten sisällöissä, sekä rakenteissa ja toimintatavoissa: xxx = toteutuu kaikilta osin; xx = 

toteutuu valtaosin; x = toteutuu rajatusti/joiltakin osin; -- = ei toteudu ollenkaan. 

 

Taulukko 2. Yhteenveto yliopistopedagogisten koulutusten arvioinnista dokumenttianalyysien 

ja haastatteluiden pohjalta (s – sisällöt, sisältöjen tasolla; r & t – rakenteet ja toimintatavat, raken-

teiden ja toimintatapojen tasolla) 

YDINTEEMAT YPE TACE APO 

s r & t s r & t s r & t 

Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus 

ja sen kehittäminen   

xx* xx xx**** xx xx xx 

Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja 

toimintaympäristöt sekä niiden integ-

rointi oppimisessa 

x x xx xx x xx 

Oppimisteoriat ja oppijalähtöinen ope-

tus, ohjaus ja arviointi 

xx xx xx xx xx xx 

Hyvinvointia ja oppimista tukevat toi-

mintatavat 

x x x xx x xx 

Yhteistyö, verkostoituminen ja vertais-

työskentely 

x xx x xx x xx 

Kansainvälistyminen ja kulttuurienväli-

syys 

x** x xxx xx x xx 

Pedagoginen johtaminen  x x -- xx xx xx 

Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen 

suunnittelu ja kehittäminen 

xx*** x x xx x x 

Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän 

tarpeet 

x x x x x x 

*Otettu paremmin/erityisesti huomioon YPE15 sisällöissä  

**Ei esiinny ollenkaan YPE10 kuvauksissa; mainittu YPE15 kuvauksissa 

***Otettu huomioon erityisesti YPE15 kohdalla 

****Asiantuntijuuden painopisteet erilaisia kuin muissa koulutuksissa 
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Tulkittaessa taulukkoa ja arvioinnin tuloksia on huomioitava, että jotkut teemat eivät tulleet esiin 

dokumenttianalyysissa, mutta olivat puheenaiheina haastatteluissa. Arvioinnissa käytetyissä pe-

dagogisten koulutusten opetussuunnitelmissa tai muissa teksteissä ei ole välttämättä ollut mah-

dollista eksplisiittisesti ja yksityiskohtaisesti ilmaista kaikkia koulutusten sisältöjä. Haastattelu-

jen yhteydessä tuli ilmi, että joistakin teemoista keskustellaan osallistujien tarpeen mukaan 

(esim. digiteemat ja kulttuurienvälisyys). Jotkut teemoista on mainittu koulutusten tavoitteissa 

ja/tai on otettu huomion toimintatavoissa (esim. yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistyösken-

tely). Haastatteluissa keskitytään juuri sillä hetkellä juuri sen ryhmän osallistujille ja kouluttajille 

merkityksellisiin asioihin ja ei välttämättä mainita kaikkia koulutuksissa käytyjä sisältöjä. Lisäksi 

tulkittaessa haastatteluaineiston havaintoja täytyy pitää mielessä yliopistopedagogisten koulu-

tusten kokonaisrakenne. Joskus osallistujat toivovat sisältöjä, jotka käsitellään eri opintokoko-

naisuuksissa.  

Taulukon mukaan kaikkien opintokokonaisuuksien sisältöjen ja toimintatapojen tasolla Oppimis-

teoriat sekä oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi –teema on otettu hyvin huomioon. Yhteistyö, 

verkostoituminen ja vertaistyöskentely -teema toteutuu pääosin toimintatapojen tasolla; mm. yhtei-

söllisyyden kautta. Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen on vaihtelevasti 

otettu huomioon opettajien oman asiantuntijuuden kehittämisessä. Asiantuntijuuden luonne ja 

opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja geneeristen taitojen kehittäminen ei esiinny mis-

sään koulutusten kuvauksissa.  

Hyvinvointiin ja pedagogiseen johtamiseen liittyvät sisällöt on otettu heikosti huomioon eri 

opintokokonaisuksissa; ne esiintyivät joltakin osin tai ei ollenkaan sisältöjen tasolla. Toisaalta 

haastattelujen valossa TACE:n ja APO:n kohdalla nousi esille pedagogiseen johtamiseen liittyen 

jatkuvuus ja systemaattisuus kehittämisessä sekä hyvinvointiin liittyen kouluttajien innostus ja 

sitoutuminen. Myös Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä niiden integrointi 

oppimisessa -teema toteutuu rajoitetusti. Erilaisten oppimisympäristöjen ja pedagogiikan suh-

detta ei käsitellä kovinkaan paljoa, esim. miten digitaaliset oppimisympäristöt vaikuttavat peda-

gogiikkaan ja päinvastoin. Myöskään työelämää oppimisympäristönä ja sen integrointia teo-

riaopintoihin ei käsitellä sisältöjen tasolla.  

Seuraavaksi esitellään, miten edellä kuvatut teemat esiintyivät eksplisiittisesti opintokokonai-

suuksiin liittyvissä dokumenteissa (opintokokonaisuuksien kuvauksissa, mm. OPS:eissa ja it-

searvioinnin dokumenteissa) ja haastattelussa. Lisäksi jokaisen alaluvun lopussa nostetaan esille 

vahvuuksia, kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia jokaisen teemaan liittyen. Haastattelujen 

osalta tämä yhteenveto perustuu sekä haastattelijoiden muistiinpanojen tarkasteluun ja litteroin-

neista saatuihin ensimmäisiin analyyseihin, jossa aineistoa luokiteltiin sisällöllisesti teemojen 

mukaan, erityisesti teemoissa esiin nostettujen vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden suun-

nassa. Laatikossa 1 (s. 13) on listattu kuhunkin pääteemaan liittyvät alateemat, joihin analyysissa 

usein viitataan.  

4.2.1 Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen  

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen -teema on otettu tietyiltä osin huomi-

oon toimintatapojen tasolla kaikissa koulutuksissa. Teema nousee myös esille tavoitteiden ta-

solla. Koulutuksissa tähdätään kurssikuvauksien mukaan mm. reflektiiviseen ja tutkivaan suh-
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teeseen opetuksen kehittämiseen, oman opetuksen kriittiseen pohdintaan (mm. oman opetusfi-

losofian rakentamiseen), sekä opettajana ja ohjaajana kehittymiseen. YPE- ja APO -kuvauksien 

mukaan koulutuksissa korostetaan erityisesti kriittisen ajattelun kehittämistä dialogisuuden ja 

keskusteltavan ilmapiirin kautta. TACE-koulutuksen kohdalla on mahdollisuus kehittää kult-

tuurienvälistä ja monikielistä osaamista.   

Asiantuntijuuden kehittäminen on otettu joiltakin osin huomion myös sisältöjen tasolla. YPE10 

yhden teema-alueen kohdalla käsitellään tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tiedon oppimista ja 

opettamista, tutkivan asenteeseen oppimista ja ohjaamista. OPS:issa mainitun kirjallisuuden ja 

tavoitekuvauksen (esim. tukea ohjattavia kasvussaan akateemiseen asiantuntijuuteen) pohjalta 

voi myös päätellä, että opiskelijan asiantuntijuuden kehittäminen on myös YPE15 yhtenä sisäl-

tönä. APO- ja TACE -koulutuksissa teemaa on käsitelty vain opettajan/koulutukseen osallistujien 

asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta; opintojaksokuvauksissa ei ole mainintaa yli-

opisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittämisestä. APO:n yhtenä teemana on mm. minä ai-

kuiskouluttajana, dialoginen ja tutkiva asenne. TACE:n kohdalla teema on taas otettu huomion 

oman opetusfilosofian rakentamisen kautta.  

Koulutuksissa ei ole eksplisiittisesti sisältöjä asiantuntijuuden luonteeseen eikä opiskelijoiden 

asiantuntijuuden, toimijuuden ja geneeristen taitojen kehittymiseen liittyen. Eettiset kysymykset 

opettajan työssä on otettu huomioon eksplisiittisesti APO:ssa. YPE15:ssa ainakin tähdätään sii-

hen, että osallistujat tunnistavat ohjaustilanteisiin liittyviä eettisiä seikkoja ja osaavat toimia 

niissä tilanteissa viisaasti ja eettisesti.  

Myös muiden opintokokonaisuuksien kuvauksissa on viittauksia siihen, että reflektiivisyyden ja 

viisauden teemat on joiltakin osin otettu huomioon myös sisällöissä. Esim. YPE10:n ja APO:n 

yhtenä sisältönä on dialogisuus. Lisäksi YPE15:ssä reflektiivisyys ja viisaus ovat otettu huomioon 

kirjallisuuden tasolla.  

YPE:n ja APO:n kuvauksien/OPS:ien mukaan asiantuntijuuden kehittämisessä lähtökohtana on 

osallistujien työn arki. Molempien koulutusten periaatteena on mm. omakohtaistaminen ja tut-

kiva asenne. Näiden periaatteiden mukaan omia kokemuksia peilataan toisten kokemuksiin ja 

teoreettiseen kirjallisuuteen ja teoria kietoutuu omaan toimintaan. Lisäksi APO:n ja YPE:n opin-

tokokonaisuuksien kohdalla mainitaan myös opetuskokeilut/harjoittelu/erilaiset kollaboratiivi-

set tehtävät opettajaksi kehittymisen välineinä.  

Vaikkakaan koulutusten kuvauksissa ei ole eksplisiittisesti mainittu, opetuskokeilut sekä muut 

toimintatavat ja –periaatteet mahdollistavat osallistumista ja kykyä toimia opettajana. Toimijuus 

on eksplisiittisesti mainittu vain APO-kokonaisuuden kohdalla, tavoitteiden tasolla. Yhden 

teema-alueen tavoitteena on mm. hahmottaa erilaisia toimijuutta ja identiteettiä koskevia teo-

reettisia näkökulmia ja arvioida sekä aikuisten oppijoiden että omaa toimijuutta aikuiskoulutta-

jana toimijuuden teoreettisten näkökulmien avulla. Erityisesti tässä koulutuksessa tähdätään au-

tonomiseksi aikuiskouluttajaksi kehittymiseen. Vuonna 2019 tehdyssä itsearvioinnissa tämä ta-

voite näyttää toteutuvan. Osallistujien mielessä koulutus on mm. lisännyt itseluottamusta, ko-

keilemista ja rohkeutta, luonut pohjan opettajuudelle ja osaamiselle sekä rakentanut tai vahvis-

tanut opettajaidentiteettiä.  
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Yhteenveto haastatteluista 

Asiantuntijuuden ja opettajuuden kehittämisestä keskusteltiin varsin paljon kaikissa haastatte-

luissa, sekä sisältöjen, opintokokonaisuuksien tavoitteiden ja erityisesti toimintatapojen osalta. 

Haastattelujen valossa YPE- ja APO -koulutusten sisällöt ja toimintatavat edistävät erityisesti 

kasvamista opettajana ja ihmisenä, omien käytäntöjen ja valintojen pohdintaa, sekä oman työn 

ja opettajuuden reflektoimista. Sekä kouluttajien että osallistujien haastatteluista kävi ilmi, että 

vaikka osallistujat toivovat saavansa konkreettisia työkaluja opetukseen, koulutukset eivät kui-

tenkaan suoraan näitä tarjoa. Sen sijaan koulutuksien tarkoituksena on kehittää tietynlaista ajat-

telutapaa sekä epävarmuuden ja asioiden erilaisten tulkintojen hyväksymistä; esimerkiksi sitä, 

että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. YPE- ja APO -koulutukset tukevat vahvasti näiden 

tavoitteiden saavuttamista koulutuksissa käytettyjen toimintatapojen kautta, joihin kuuluu 

muun muassa reflektio, itsereflektio (esim. oman opettajuuden reflektointi), uuden opitun ko-

keilu mm. opetuskokeiluissa, opetuskokeiluraportti, havainnointi, omien arvojen tunnistaminen 

dialogisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Toisaalta koulutuksiin osallistujat näkivät sattumanvaraisuutta asiantuntijuuden kehittämisen 

osalta. Heidän mukaansa, se kuinka paljon koulutuksesta saa, riippuu sitä, mitä kirjaa on luettu 

ja kenen kanssa ollaan ryhmässä. Jotkut kaipaavat myös enemmän substanssia (teoriaa) ja uskoi-

vat, että eri tietojen yhdistäminen, kuten käytännön osaaminen, haastavien tilanteiden käsittely 

ja teoreettiset näkökulmat, on olennaista yliopistopedagogisissa koulutuksissa. Teoria nähtiin 

tärkeänä opettajaksi kasvamisessa, koska se auttaa asioiden jäsentämistä.  

Joidenkin osallistujien mielestä reflektiivinen ja dialoginen ote sopii hyvin yliopistokontekstiin. 

Jotkut YPE osallistujista olivat sitä mieltä, että koulutus tarjoaa vain yhdenlaista pedagogista toi-

mintatapaa. He toivoivat, että koulutus antaisi valmiuksia asiantuntijuuden kehittämiseen mo-

nipuolisemmin, niin että he pystyivät toimimaan yliopisto-opettajana monenlaisissa opetustilan-

teissa (esim. hyödyntämään erilaisia pedagogisia ratkaisuja isoissa opetusryhmissä) ja työtehtä-

vissä (esim. opetussuunnitelmatyössä). YPE-haastatteluissa nousi esille, että YPE-

opintokokonaisuudet vahvistavat erityisesti opettajauran alkuvaiheessa olevien kykyä toimia 

opettajana. Koulutukset auttavat sietämään epävarmuutta ja lisäävät rohkeutta kokeilla uusia 

ideoida ja olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Omassa opetustyössään kokeneiden 

osallistujien mielestä YPE-koulutukset eivät välttämättä tue kokeneiden opettajien asiantunti-

juuden kehittämistä. Sekä YPE-kouluttajien, että osallistujien haastatteluissa mainittiin seikkoja, 

jotka voivat haastaa yliopisto-opettajien/osallistujien toimijuutta. Näihin kuuluvat jäykät kieli-

käytännöt, osallistujien negatiivinen asenne yliopistopedagogisen osaamiseen kehittämiseen, 

sekä opetuksen ja sen kehittämisen arvostuksen puute organisaatiotasolla. Joidenkin osallistu-

jien mielestä YPE-koulutukset eivät välttämättä tue yhteisöllistä yliopisto-opettajien toimijuutta 

ja toivottiin koulutuksen kehittämistä tästä näkökulmasta.  

Kouluttajat näkivät, että YPE10:n ydintä on yliopistopedagogiikaan ja siihen liittyvän käsitteis-

tön tunnistaminen. Oltiin myös sitä mieltä, että YPE10 oli hyvä johdanto yliopistopedagogiik-

kaan.  

Myös TACE-koulutuksen keskiössä on opettajaksi kasvaminen. Asiantuntijuuden kehittämistä 

käsiteltiin TACE:ssa myös opiskelijoiden ajattelun kehittämisen näkökulmasta; haastattelussa 

yksi kouluttaja luonnehtikin opettajan tehtävää ’to make student think’. TACE-koulutuksen näh-

tiin tukevan EME (English-medium education) -opettajaidentiteetin rakentumista ja pedagogi-
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sen osaamisen kehittämistä, ja näiden myötä myös opettajien toimijuuden vahvistamista. Kou-

lutuksen pääsisällöt liittyvät nimenomaan EME:een ja kansainvälisyyteen. TACE-kouluttajat us-

kovat, että monesti he itse toimivat esimerkkinä koulutukseen osallistujille. Koulutuksessa käy-

tetään erilaisia toimintatapoja. Myös palautetilaisuudet omasta opetuksesta kannustavat muu-

tokseen ja vahvistavat siinä mielessä osallistujien aktiivista toimijuutta.  

Dokumenttianalyysin ja haastattelujen pohjalta voidaan tiivistetysti todeta, että tämä teema on 

koulutuksissa pääsääntöisesti kytketty opettajien oman asiantuntijuuden kehittämiseen, ei niin-

kään asiantuntijuuden käsitteeseen ja luonteeseen ja siihen, miten opiskelijoiden asiantuntijuutta 

ja toimijuutta kehitetään. Teema on erityisesti näkyvissä toimintatapojen ja -periaatteiden tasolla.  

 

Vahvuudet 

Asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta henkilöstön pedagogisten koulutusten vahvuu-

tena voidaan nähdä osallistujien oman opettajuuden ja pedagogisen asiantuntijuuden reflek-

tointi. Myös toimintatavoissa ilmenevä vuorovaikutuksellisuus eri muodoissaan edistää asian-

tuntijuuden kehittymistä. YPE- ja APO -koulutukset tukevat opettajaksi ja ihmiseksi kasvamista. 

TACE puolestaan antaa valmiuksia spesifisemmin EME (English-medium education) -opettajan 

identiteetin ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. TACE-koulutuksen myötä osallistujat ke-

hittävät myös pedagogista osaamista ja uutta, kriittisempää tapaa ajatella ja kohdata kieli- ja kult-

tuuriasioita korkeakoulutuksessa.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet 

Henkilöstön pedagogisten koulutusten sisällöissä itse asiantuntijuuden käsite ja luonne, samoin 

kuin opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittämiseen liittyvät näkökulmat jäävät paljolti huo-

miotta. Kun opiskelijoiden asiantuntijuuden ja aktiivisen toimijuuden kehittäminen on yksi kes-

keinen yliopistokoulutuksen tehtävä, tähän teemaan olisi syytä kiinnittää huomiota koulutuksen 

sisältöjen kehittämisessä. Tällä hetkellä YPE- ja APO -koulutukset eivät ota riittävästi huomioon 

myöskään opettajan työn moninaisuutta eivätkä mahdollista eri osallistujaryhmien tarpeiden 

huomioon ottamista asiantuntijuuden kehittymisessä. Yliopistonopettajat toimivat opettajana 

erilaisissa opetustilanteissa ja -ympäristöissä, ja monipuolisempi pedagogisen asiantuntijuuden 

kehittäminen olisi tärkeää. Koulutusten rakenteelliset muutokset, kuten valinnaisten moduulien 

lisääminen ja eri kokemustaustan omaavien opettajien eriyttämismahdollisuuksien kehittämi-

nen olisivat tarpeellisia muutoksia opettajien asiantuntijuuden kehittämisen kannalta. Jousta-

vammat kielikäytännöt taas tukisivat paremmin asiantuntijuuden kehittämistä monikielisissä 

ryhmissä.  
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4.2.2 Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä näiden integrointi  

oppimisessa 

 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Teema Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä niiden integrointi oppimisessa on 

huomioitu joiltakin osin/rajatusti kaikkien opintojaksojen toimintatavoissa. Kaikissa opintojak-

soissa oppiminen tapahtuu osittain työpaikalla opetuskokeilujen myötä. Sen sijaan työelämää 

oppimisympäristönä opiskelijoiden opinnoissa ei mainita. TACE-opintokokonaisuuden koh-

dalla on maininta uusista oppimisympäristöistä (moduuli teknologian hyödyntämisestä korkea-

kouluopetuksessa ja oppimisessa). Muiden yliopistopedagogisten koulutusten opetussuunnitel-

missa ei pureuduta teknologian integrointiin opetuksessa ja oppimisessa. Opetussuunnitelmissa 

ei ole erikseen mainintoja digipedagogiseen osaamiseen liittyen. Itsearviointia varten kerätyn ai-

neiston pohjalta APO-osallistujat ovat toivoneet lisää digipedagogiikkaa. Oppimisen ekologiat 

ja ekosysteemit eivät esiinny eksplisiittisesti, eikä myöskään sisältöjen tai toimintatapojen tasolla.  

 

Yhteenveto haastatteluista 

Oppimisympäristöjä pohdittiin haastatteluissa eri näkökulmista, mukaan lukien fyysiset oppi-

misympäristöt, työelämä oppimisympäristönä ja teknologiset oppimisympäristöt. Kaikissa kou-

lutuksissa (ennen korona-aikaa) opetus tapahtui tavallisesti luokissa; pienryhmät ja lukupiirit 

tapasivat eri tiloissa yliopistolla. Tämän lisäksi työ-/opetuskokeilujen merkitys nousi haastatte-

luissa esiin tärkeänä osana kaikkia opintokokonaisuuksia. Työ- ja opetuskokeilut on kaikissa 

opintokokonaisuuksissa toteutettu tavallisesti koulutukseen osallistujien omilla työpaikoilla. 

Erityisesti APO-kouluttajien haastattelussa tuli esille, että osallistujien opetuskokeilut tai harjoit-

telut olivat toteutuneet erilaisissa paikoissa, myös formaalin koulutuksen ulkopuolella, esim. 

museossa. Sen sijaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä opiskelijoiden opintoihin liittyen ei 

juurikaan ole käsitelty.   

Digitaalisista oppimisympäristöistä käytiin haastatteluissa monipolvista keskustelua. Teknolo-

gian hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa oli haastateltavien näkemyksiä jakava asia, 

vaikkakin sangen yksimielisiä oltiin siitä, että teknologiaan liittyvät teemat ja teknologian hyö-

dyntäminen nykykoulutuksissa ei ole kovin laaja-alaista. Osa (erityisesti osallistujat) näki tämän 

selkeänä puutteena ja he esittivät, että digipedagogisen osaamisen kehittäminen ja verkko-ope-

tus tulisi olla yksi ydinteemoista pedagogisessa koulutuksessa. Osalle kouluttajille “teknologiset 

asiat” eivät ole pedagogisten koulutusten ydintä laisinkaan, ja heidän mukaansa erilaisista jär-

jestelmistä tulisi luopua. Korona-ajan pakottama verkko-opiskelu on antanut sekä kouluttajille 

että koulutukseen osallistujille konkreettisia kokemuksia verkko-opiskelun eduista ja mahdolli-

suuksista, mitä toivotaan hyödynnettävän ja jalostettavan. Esimerkiksi TACE-kouluttajat mai-

nitsivat, että tähän saakka heistä on tuntunut, että etäopetus ei ole ollut välttämättä virallisesti 

hyväksytty toimintatapa. Opetuksen ja yliopistopedagogisten koulutuksien siirtyminen verk-

koon herätti kriittistä keskustelua pedagogisten opintojen aikana korona-kevään 2020 aikana. 

Osa osallistujista oli sitä mieltä, että korona-aika teki jopa hyvää oppimisympäristöajattelulle, 

herätti uudenlaisia katsantokantoja. Huomattiin myös, että jotkut asiat, kuten esimerkiksi pien-

ryhmätyöskentely, toimii jopa paremmin zoomissa. APO:n koulutuksen kohdalla pohdiskeltiin 
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myös mahdollisuutta suorittaa koulutusta joustavammalla tavalla, osallistumalla joihinkin ses-

sioihin etänä.   

Vuorovaikutus ja erityisesti sen puute oli useampien kouluttajien huolenaiheena korona-ajan 

koulutuksissa. Aidon, kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen, merkitystä korostettiin erityisesti 

yhdessä haastattelussa YPE-kouluttajien kanssa. 

Haastatteluissa kouluttajat pohtivat omaa rooliaan opettajien digiosaamisen kehittämisessä ja 

useimmat tulivat siihen tulokseen, että digitaalisten työkalujen opettaminen ei kuulu heille. 

APO-kouluttajien haastattelussa todettiin, että kaikki työkalut vanhenevat nopeasti, ja kanta-

vana voimana tässä on ehkä kuitenkin tutkiva asenne, kansalaistaidot (mm. valmius opettaa uu-

sia asioita) ja näiden uusien haasteiden ja mahdollisuuksien avoimella mielellä kohtaaminen (’ne 

eivät ole meidän vihollisia’). On huomioitava, että haastateltavat eivät pohtineet tai problemati-

soineet teknologian ja pedagogiikan kytkentää, tai määritelleet digipedagogista osaamista erityi-

semmin.  Usein puhuttiin digiosaamisesta, ei niinkään digipedagogisesta osaamisesta. 

Teknologian integroinnin sisällöt eivät kuulu virallisesti YPE-koulutuksiin. Kouluttajat kuiten-

kin mainitsivat, että esim. digitalisaatio on usein läpäisevänä teemana ja sitä käsitellään tarpeen 

mukaan pienryhmissä (jos tämä teema nousee puheaiheeksi). TACE-koulutuksen yhtenä mo-

duulina on teknologian hyödyntäminen opetuksessa, ja APO-opinnoissa yksi valinnaisen teema-

ryhmän keskiössä on digipedagogiikka. APO-osallistujien haastatteluissa kuitenkin esitettiin, 

että digipedagogiikan sisältöjen pitäisi olla pakollisia kaikille APO-osallistujille; nähtiin, että di-

gipedagoginen osaaminen on välttämätön osaa opettajan kompetensseista. YPE- ja APO -osallis-

tujien opetuskokeilut liittyvät usein teknologian integrointiin opetukseen. Oppimisen ekologiat 

ja ekosysteemit (=oppimisympäristöjen keskeinen riippuvaisuus) ei tullut puheaiheeksi missään 

haastatteluissa. 

Koulutuksissa käytettiin Moodlea, erityisesti materiaalien säilytyspaikkana. Joidenkin koulutta-

jien mielestä Moodlen potentiaalia voisi käyttää enemmänkin. Sen lisäksi mainittiin myös mui-

den työkalujen hyödyntäminen esim. Zoom (kaikki koulutukset), Padlet (YPE), wordpress 

(blogi) (TACE), WhatsApp (APO). 

 

Vahvuudet  

Jo ennen korona-aikaa yliopistopedagogisissa koulutuksissa hyödynnettiin joiltakin osin tekno-

logiaa, eräitä digitaalisia oppimisympäristöjä ja teknologiaan pohjautuvia työkaluja. Yliopiston 

tiloissa tapahtuvan lähiopetuksen ja –opiskelun lisäksi opetus ja opiskelu toteutettiin osaksi ver-

kossa ja teknologiaa hyödyntäen. Yliopisto ja osallistujien työpaikat nähtiin koulutuksien tär-

keinä oppimisympäristöinä. APO-osallistujien harjoittelut ovat usein yliopiston ulkopuolella ja 

siinä mielessä koulutus nähtiin tapahtuvan vuorovaikutuksessa laajemman yhteiskunnan 

kanssa.  
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Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet  

Kaiken kaikkiaan oppimisympäristöajattelussa tulivat monesti esiin digitaaliset oppimisympä-

ristöt. Sen sijaan työelämässä, harrastuksissa tai yhteiskunnallisessa toiminnassa tapahtuvan op-

pimisen integrointia yliopistokoulutukseen ei juurikaan käsitellä koulutuksen sisällöissä. Moni-

puolisten oppimisympäristöjen tarkastelu laajemmista kuin digitaalisuuden näkökulmista olisi 

siis tarpeen. Tärkeä teema olisi erityisesti työelämäoppimisen ja teoriaopetuksen integrointi. Tä-

hän kytkeytyy myös oppimisympäristöjen keskinäisen riippuvuuden tematiikka (oppimisen 

ekologiat ja ekosysteemit), jota voisi samassa yhteydessä tarkastella.    

Henkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittäminen, digitaalisten oppimisympäristöjen hyö-

dyntäminen ja teknologian käyttö nousivat esiin kehittämiskohteena yliopistopedagogisissa 

koulutuksissa. Haastatteluissa ei käsitelty teknologian ja pedagogiikan yhteyksiä (esimerkiksi 

sitä, tuoko teknologian hyödyntäminen pedagogiikkaan erityispiirteitä ja toisaalta millaisia vaa-

timuksia oppiminen ja laadukas opetus tuovat teknologian käytölle koulutuksessa). Monien 

koulutukseen osallistujien mielestä digipedagoginen-osaaminen on osa jokaisen opettajan osaa-

mista. Haastatteluissa digiosaamisella viitattiin kuitenkin rajatusti teknologian käytön taitoihin.  

 

4.2.3 Oppimisteoriat sekä oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Oppimisteoriat sekä oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi -teema on otettu melko kattavasti huo-

mioon sekä sisällöissä että toimintatavoissa. Oppimisen ja ohjauksen teorioihin liittyvät sisällöt 

on mainittu eksplisiittisesti YPE:n ja APO:n kohdalla. APO-opinnoissa käsitellään monipuoli-

sesti oppimiseen ja ohjaamiseen liittyviä teorioita, erityisesti oppijalähtöisyyttä. YPE15:n yhtenä 

pääsisältönä on ohjaus yliopistossa, ja siinä tähdätään siihen, että osallistujat osaavat soveltaa 

oppimisteoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis-, ohjaus ja opetustilanteisiin.  

Erilaiset interaktiiviset ja aktivoivat opiskelumuodot sekä monipuoliset opetus-, oppimis- ja ar-

viointimenetelmät on otettu kattavasti huomion, sekä sisällöissä että toimintatavoissa kaikissa 

opintokokonaisuuksissa. Esim. YPE10:ssä eräinä sisältöinä ovat vuorovaikutteiset ja osallistavat 

työmuodot ja menetelmät sekä arvioinnin ulottuvuudet ja arvioinnin eri muodot. YPE15:n ai-

kana keskitytään mm. oppimisen yhteisöllisiin ulottuvuuksiin, mm. pedagogiseen suhteeseen, 

vertaisryhmään ja ryhmäilmiöihin. TACE:n kuvauksissa on mainittu aktivoivat menetelmät, in-

teraktiivinen luento ja pienryhmäoppiminen ja -opettaminen. APO:n yhtenä teemana ovat oma-

kohtaista oppimista tukevat työmuodot, oppimisen yhteisölliset ulottuvuudet ja dialoginen ope-

tus ja ohjaus. Oppimisen ja osaamisen arviointi ja mm. itse- ja vertaisarviointi kuuluvat APO:n 

sisältöihin. TACE keskittyy mm. tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin ohjaamiseen ja siinä yh-

teydessä käsitellään myös ohjeistusten ja palautteen antamisen käytäntöjä. Koulutuksen yhtenä 

sisältönä näyttää olevan työmuodot, jotka tukevat yhteisöllistä oppimista ja oppijoiden toimi-

juutta.  

Monipuoliset työ- ja arviointimuodot ovat näkyvissä myös koulutusten toimintatavoissa. YPE:n 

ja APO:n toimintatapoihin kuuluu mm. pienryhmätyöskentely, lukupiirityöskentely, vuorovai-

kutteinen luento, opetuskokeilut ja havainnointi, opetuskokeilujen raportointi ja HOPS. TACE:n 

kuvauksissa ja infomateriaaleissa on mainittu interaktiiviset luennot ja pienryhmät. 
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Koulutusten ydintä ovat oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi. Tämän tyyppiset sisällöt ja 

toimintatavat liittyvät samalla reflektiivisuuteen ja edistävät reflektiivisyyttä oppimisessa. YPE- 

ja APO-koulutuksissa reflektiivisyys ilmenee myös eksplikoituina toimintaperiaatteina, joissa 

korostetaan tutkivan asenteen kehittämistä omaan työhön ja mm. rutiineista irtaantumista.  

Henkilökohtaistaminen toteutuu hyvin koulutusten toimintatavoissa, mm. HOPS:n kautta. 

YPE10:n ja APO:n yhtenä tavoitteena on mm. sopeuttaa omaa toimintaa erilaisten oppijoiden 

tarpeisin.  YPE15:n aikana käsitellään mm. oppimis- ja lukivaikeuksia ohjauksen haasteena, ja 

yhden moduulin tavoitteena on tulkita juuri ohjattavien erilaisia tarpeita. TACE:n yhden mo-

duulin teemana on puolestaan nykytilanteen ja uusien tarpeiden kartoittaminen; on kuitenkin 

vaikea arvioida, liittykö tämä toimintatapoihin vai käsitelläänkö asiaa sisältöjen tasolla. Inklusii-

visuuden ja tasavertaisuuden teemoja ei ole mainittu erikseen eksplisiittisesti koulutusten ku-

vauksissa/OPS:issa. Voidaan kuitenkin olettaa, että teema on otettu huomioon henkilökohtaista-

misen ja oppijalähtöisten toimintatapojen kautta. Oppijalähtöisyyden yhtenä ideana on juuri eri 

oppijoiden tarpeiden tasavertainen huomioon ottaminen. 

 

Yhteenveto haastatteluista 

Oppijalähtöinen opetus, ohjaus ja arviointi yliopistopedagogisten koulutusten ytimenä tulee 

esille myös eri koulutusryhmien haastatteluissa sekä koulutuksen sisältöinä että toimintata-

poina. Kaikissa koulutuksissa käytetään monipuolisesti toimintatapoja, jotka edistävät yhteisöl-

lisyyttä ja osallisuutta. Yksi YPE-kouluttajista totesi, että hienoin hetki koulutuksissa on se, kun 

tajutaan, että kaikilla on yhteinen tavoite - halu ymmärtää opiskelijoita. Eri haastattelujen valossa 

YPE- ja APO -opintojen tärkeimmiksi toimintaperiaatteiksi ja -tavoiksi nousivat omakohtainen 

opettajuuden tutkiminen, dialogisuus, yhdessä tekeminen, pienryhmätyöskentely, opetuskokei-

lut, monipuoliset arviointimenetelmät ja jatkuva palaute. Näissä opintokokonaisuuksissa on pal-

jon vakiintuneita toimintatapoja, joiden todettiin toimivan. Edellä mainittujen toimintatapojen 

lisäksi APO:ssa käytetään myös keskiviikkoluentoja, valinnaisia teemaryhmiä, kierrosmenette-

lyä, päiväkirjaa, kirjoitelmaa (oma opetusfilosofia) ja kevään itsearviointikeskusteluja.   

YPE- ja APO -opintokokonaisuuksien erityispiirteinä on, että osallistujat itse asettavat tavoitteita 

ja opettaja toimii fasilitaattorina. Sekä näiden koulutusten kouluttajat että osallistujat totesivat, 

että koulutuksiin osallistuminen vaati osallistujilta paljon itseohjautuvuutta. Siinä mielessä kou-

lutuksesta saa niin paljon kuin itse panostaa. YPE- ja APO -opintokokonaisuuksien toimintata-

van taustalla on kokemuksellinen oppiminen. Osallistujien tavoitteet ja valinnat, esim. opetus-

kokeilut lähtevät pitkälti heidän omista kokemuksistaan ja tarpeistaan. Opitaan niin jakamalla 

kokemuksia kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Myös TACE-koulutuksessa käytetään monipuolisesti aktivoivia menetelmiä (keskustelun kan-

nustaminen, havainnointi, räätälöity tuki, coaching, konsultointi ja monitieteinen tiimityösken-

tely, joita osallistujat voivat mallintaa tarpeen mukaan). Kouluttajien mielestä TACE:n sisällöt 

liittyvät oppijalähtöisyyden tematiikkaan, mutta tässä ei keskitytä yksityiskohtiin. Ideana on, 

että osallistujat voivat mallintaa koulutuksessa käytettyjä menetelmiä omassa opetuksessaan ja 

“leikkiä” uusien ideoiden kanssa, esim. kokeilla dynaamisten arviointimenetelmien käyttöä. 

Eräässä toisessa haastattelussa korostettiin, että TACE:n osallistuja kohdataan tasavertaisena asi-

antuntijana ja kaikkia kokemuksia arvostetaan.  
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Oppimisteoriat ja arviointi ovat YPE10:n pääsisällöt. YPE:n osallistujat toivovat kuitenkin, että 

oppimisteorioita käsiteltäisiin syvällisemmin ja monipuolisemmin. YPE:n osallistujat nostivat 

haastatteluissa esiin myös ohjauksen ja yliopisto-opettajan työn moninaisuuden yhtenä ajankoh-

taisena teemana. He näkivät, että tällä hetkellä YPE-koulutukset keskittyvät vain yhteen toimin-

tatapaan, ja se ei vastaa opetus- ja ohjaustyön moninaisiin tarpeisiin ja todellisuuteen. Myös yksi 

APO-osallistujista kuvaili, että koulutus on hieno utopia, joka ei ole olemassa ja siinä mielessä 

koulutus ei vastaa yliopistonopettajatyön todellisuutta. Opintokokonaisuuksissa esitelty toimin-

tatapa (dialogisuus) ei APO-osallistujien kokemuksen mukaan toimi massaluentotilanteessa. 

Toimimattomuutta perusteltiin käytännöllisillä syillä, mm. keskusteluryhmissä ei välttämättä 

voi kuulla, mitä muut pöydän toisella puolella puhuvat. YPE:n ja APO:n osallistujat kritisoivat 

palautteen puutetta (esim. HOPS:ista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta). TACE:n ja 

APO:n osallistujat kaipaavat taas selkeämpää ohjeistusta tehtäviin.  

Heterogeeniset osallistujaryhmät nähtiin kaikissa opintokokonaisuuksissa rikkautena. Tavalli-

sesti koulutusten osallistujat ovat eri tiedekunnista, eri uran vaiheissa, toimivat eri tehtävissä ja 

heillä on myös eri määrä ja erityyppistä opetuskokemusta. YPE:n ja TACE:n osallistujien jou-

kossa osa osallistujista on kansainvälistä henkilöstöä. YPE:n ja APO:n kouluttajien mielestä kou-

lutus lähtee osallistujien tarpeista. Kaikissa koulutukseen osallistujien haastatteluryhmissä esi-

tettiin kuitenkin myös kriittisiä kommentteja heterogeenisten ryhmien käytöstä koulutuksessa. 

Oltiin sitä mieltä, että osallistujien tarpeet on otettu huomion vain tiettyyn pisteeseen asti. Koet-

tiin, että YPE-koulutus ei vastaa kokeneiden osallistujien tarpeisiin, kun taas APO ei välttämättä 

sovi vastavalmistuneille, vähän kokeneille opettajille. 

Jotkut YPE:n osallistujat kokivat myös, että niissä ei oteta huomioon riittävästi eri tiedekuntien 

kurssien erityispiirteitä. Jotkut kansainvälisestä henkilökunnasta puolestaan kokivat, että nykyi-

set kielikäytännöt, sisältöjen laajuus ja toimintatavat eivät tue heidän oppimistaan. Sekä YPE:n 

kouluttajat, että osallistujat olivat samaa mieltä sen suhteen, että YPE-koulutukset ja koulutuk-

sessa käytetty toimintatapa, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen eivät välttämättä vas-

taa osallistujien odotuksiin. YPE:n ja TACE:n osallistujien ja kouluttajien näkemykset olivat osin 

ristiriitaisia: osallistujat toivovat, että heidän akuutit tarpeensa olisi paremmin otettu huomioon, 

kun taas kouluttajat uskoivat, että niin juuri he olivat tekemässä.  

 

Vahvuudet 

Haastateltavat nimesivät yhdenmukaisesti eri haastatteluissa dialogisuuden, interaktiivisuuden 

ja itsereflektion YPE-koulutusten keskeisiksi lähestymistavoiksi ja sisällöiksi. He näkivät nämä 

teemat myös sangen yksimielisesti koulutuksen vahvuutena. Eräs kouluttaja, joka oli myös itse 

opiskellut aikoinaan YPE-opinnot, totesikin itsereflektion olevan kaikkein tehokkain/vaikuttavin 

työväline, jonka opettaja saa koulutuksesta.  

Koulutuksen sisällöistä esille nostettiin erityisesti oppimisteoriat. Koulutuksessa perehdytään eri 

oppimisteorioihin; YPE:n ja APO:n keskeinen oppimisteoria on kokemuksellinen oppiminen.  

YPE:n koulutusta pidettiin hyvin oppijalähtöisenä ja henkilökohtaistettuna sikäli, että osallistujat 

pystyivät vaikuttamaan pitkälti siihen, millaisia muita sisältöjä (oppimisteorioiden lisäksi) kou-

lutuksessa käsiteltiin. Osallistujien tavoitteet ja valinnat, esim. opetuskokeilut lähtevät pitkälti 

heidän omista kokemuksistaan ja tarpeistaan.  
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Kaikissa koulutuksissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja arviointimenetelmiä sekä 

jatkuvaa palautetta. Tämä antaa mahdollisuuden eri menetelmiin tutustumiseen ja niiden mal-

lintamiseen.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet 

Inklusiivisuuden ja tasavertaisuuden teemaa osa kouluttajista ja osallistujista kommentoi kriitti-

sesti. Koulutukseen pääsyyn ja osallistumiseen liittyvät käytänteet eivät kohtele kaikkia samalla 

tavalla (esim. eri kieliryhmät). Lisäksi olisi syytä ottaa paremmin huomioon kokeneiden ja eri 

tiedekunnista tulevien osallistujien tarpeet. YPE-koulutuksissa käytetyt toimintatavat voivat olla 

vaikeita ymmärtää ja soveltaa joillekuille osallistujille (erityisesti luonnontietelijöille) ja erityi-

sesti tässä koulutuksessa paljon aikaa menee toimintatavan opetteluun. Jotkut osallistujat toivoi-

vatkin, että toimintatavat perusteltaisiin selkeämmin. 

YPE-koulutuksessa oppimisteoriat käsiteltiin osallistujien mukaan nopeasti ja pinnallisesti ra-

joittuen tietynlaisiin näkökulmiin.  Useille koulutuksen käyneille ei ollut auennut, mistä koke-

muksellisessa oppimisessa on kyse. Heidän mukaansa dialogisuus ei välttämättä sovi kaikkien 

tilanteisiin. Osallistujat kokivat, että YPE ja APO eivät välttämättä vastaa riittävästi yliopiston 

opettajan työn moninaisiin tarpeisiin ja työn todellisuuteen. Samojen toimintatapojen toistuva 

käyttö voi olla myös väsyttävää. Näiden seikkojen vuoksi toimintatapojen selkeämpi perustele-

minen ja monipuolistaminen voisi olla tärkeää. Olisi syytä ottaa huomioon osallistujien toiveita 

ohjausosaamisen käsittelystä jo YPE10:n vaiheessa. Olisi myös tärkeää keskustella osallistujien 

kanssa ja antaa heille palautetta heidän henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamisesta (kos-

kee YPE:a ja APO:a). APO:n ja TACE:n tehtävät vaativat osallistujien mukaan selkeämpää oh-

jeistusta.  

 

4.2.4 Hyvinvointia ja oppimista tukevat toimintatavat 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Hyvinvointiteema ei näy koulutusten kuvauksissa kovin eksplisiittisesti. Voidaan kuitenkin olet-

taa, että teema toteutuu joiltakin osin koulutusten sisällöissä ja toimintatavoissa, jotka liittyvät 

henkilökohtaistamiseen, eri oppijoiden tarpeiden huomion ottamiseen (YPE, APO) ja opiskeli-

joiden toimijuuden edistämiseen (TACE). Koulutusten sisällöt ja koulutusten toimintatavat (mm. 

oppijalähtöisyys, dialogisuus) edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja samalla oppimista ja hy-

vinvointia tukevaa ilmapiiriä (myös itse koulutusten aikana). Esimerkiksi YPE10:n eräinä sisäl-

töinä ovat vuorovaikutteiset, osallistavat työmuodot ja opetusmenetelmät ja yhtenä tavoitteena 

on hahmottaa pedagogisen suhteen merkitystä oppimisessa ja opettamisessa. YPE15-

koulutukseen sisältyy puolestaan opetussuunnitelmatyön tarkastelua yhteisöllisellä tasolla ja 

ohjauksen etiikkaa. APO:n aikana käsitellään myös oppimisen yhteisöllisiä ja yksilöllisiä ulottu-

vuuksia ja siinä yhteydessä vertaisryhmän ja tunteiden merkitystä oppimisessa; myös muita si-

sältöjä, jotka liittyvät osaamistarpeiden tunnistamiseen, osallisuuteen, osallistumiseen, vaikutta-

miseen.  

Dialogisuus on koko YPE:n ja APO:n toimintaperiaatteena ja kantavana voimana oppimisryh-

missä. Ajatuksena on juuri edistää avoimia, toisia kuuntelevia ja kunnioitettavia ihmisten välisiä 

suhteita ja yhdessä oppimista ja ajattelemista.  
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Opettajan hyvinvointiin liittyvät kysymykset eivät ole koulutusten kuvauksissa/OPS:eissa eks-

plisiittisesti.  

Kaikki koulutukset on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella. 

 

Yhteenveto haastatteluista 

Hyvinvointia ja oppimista tukevia toimintatapoja esiintyi vain joiltakin osin (ei kuitenkaan eks-

plisiittisesti) yliopistopedagogisissa koulutuksissa. Voidaan kuitenkin tulkita, että sisällöt, jotka 

liittyvät oppijalähtöiseen opetukseen, oppimiseen ja arviointiin sekä mahdollisuuteen kehittyä 

opettajana ja vahvistaa pedagogista osaamista, tukevat opiskelijoiden oppimista sekä opiskeli-

joiden ja opettajien hyvinvointia. TACE-kouluttajien haastattelussa esitettiin näkökulma, jonka 

mukaan yliopistopedagoginen osaaminen vahvistaa opettajan itseluottamusta ja se näkyy usein 

myös opiskelijoille (tukee heidän hyvinvointiakin). Tämä korostuu erityisesti englanninkieli-

sessä opetuksessa. Eri haastattelujen yhteydessä tuli esille, että opettaminen kansainvälisessä 

ympäristössä herättää epävarmuutta ja aiheuttaa jännitystä. Sekä TACE:n kouluttajat että osal-

listujat olivat sitä mieltä, että koulutus auttaa olemaan rennompi vuorovaikutuksessa kansain-

välisten opiskelijoiden kanssa ja madaltaa kynnystä käyttää englannin kieltä ilman että on täy-

dellinen englanninkielen taito.   

Kaikissa opintokokonaisuuksissa voidaan tunnistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja samalla 

hyvinvointia tukevia toimintatapoja. YPE-kouluttajien haastattelussa nostettiin esille, että dialo-

gisessa vuorovaikutuksessa huomataan usein, että sekä kouluttajilla että osallistujilla on loppu-

jen lopuksi sama tavoite – ’tukea meidän opiskelijoita’. Osallistuminen yliopistopedagogisiin 

koulutuksiin koettiin virkistävänä. Monille osallistujille koulutus oli ollut tauko arjesta ja itse 

asiassa ainoa rauhallinen, kiireetön hetki, missä oli ollut riittävästi tilaa ja aikaa miettiä ja olla 

luova.  

YPE- ja APO-koulutuksissa arvostetaan erityisesti pienryhmätoimintaa. Pienryhmäkeskusteluja 

kuvailtiin jopa terapeuttisiksi. APO:n kouluttajat mainitsivat, että osallistujista tuntuu, että he 

aidosti kuuluvat johonkin ryhmään ja että heidät hyväksytään. Hyvinvointia koulutusten aikana 

toteutetaan myös omakohtaistamisen, oppijalähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen kautta. 

Kaikkien opintokokonaisuuksien kouluttajat totesivat, että oppiminen lähtee osallistujien tar-

peista ja kokemuksista. APO:n osallistujien haastattelussa mainittiin myös joustavuus harjoitte-

lun suorittamiseen suhteen. YPE- ja APO-kouluttajien haastatteluissa nousi esille myös, että kou-

lutusten kouluttajat tukevat toisiaan ja tarjoavat toisilleen kollegiaalista tukea.  

Toisaalta kaikissa haastatteluissa oltiin sitä mieltä, että hyvinvointiteema olisi voinut olla parem-

min huomioon otettuna yliopistopedagogisissa koulutuksissa, erityisesti opettajan hyvinvoinnin 

näkökulmasta. YPE:n osallistujat toivovat enemmän keskusteluja opettajan hyvinvoinnista ja 

työkaluja hyvinvointia kuormittaviin asioihin (mm. ajanhallinta, stressi ja oman työn rajaami-

nen), hankaliin ohjaustilanteisiin sekä negatiivisten kokemusten käsittelyyn. Sen lisäksi jotkut 

YPE-kouluttajista ja opettajista ehdottivat, että YPE10-opintokokonaisuus olisi voinut alkaa ope-

tustyön käsittelystä laajemmassa kontekstissa. Esimerkiksi opetuksen arvostuksen puute yliopis-

tossa aiheuttaa monille opetustehtävissä oleville paljon painetta ja ahdistusta - tätä olisi heidän 

mukaansa tärkeä purkaa auki. APO-koulutuksen osallistujat kommentoivat, että “tämä osuus on 

jäänyt aika huteraksi”. Hyvinvointiteemaa on käsitelty yhdellä kerralla, mutta varsinaista asian 
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työstöä ei ole ollut. Koulutus on antanut “peruskartan” siitä, missä kulkee opettajan toiminnan 

ja vastuun rajat, jos huomaa, että opiskelijoilla on ongelmia.  

Eri haastatteluissa nousi esiin, että toimintatavoissa on parannettavaa osallistujien hyvinvoinnin 

näkökulmista. Hyvinvointiteemojen edistäminen linkittyy edellisten teemojen kehittämiskohtei-

siin, mm. YPE-koulutuksen rakenteeseen, eri osallistujaryhmien tarpeiden ja taustojen huomion 

ottamiseen, osallistujien asiantuntijuuden tunnistamiseen, kielikäytäntöjen, työmäärän neuvot-

teluun ja toimintatapojen monipuolistamiseen. YPE-osallistujat kokivat, että jatkuva samojen 

menetelmien käyttö (kuten kirjallisen palautteen antaminen joka session jälkeen tai kierrosme-

nettely jokaisen session alussa) olivat väsyttäviä ja turhautumisen syynä. APO koulutusten koh-

dalla pohdiskeltiin taas osallistujien hyvinvoinnin edistämistä mahdollistamalla joustavampia 

tapoja osallistua koulutukseen (mahdollisuus suorittaa osittain etänä ja vähentää kustannuksia).    

 

Vahvuudet 

Hyvinvointia edistänevät koulutuksessa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja oppijoiden henkilökoh-

taisia oppimistarpeita tukevat toimintatavat (esim. dialogisuus, oppijalähtöisyys, yhdessä oppi-

minen, HOPS), jotka on edellä todettu koulutusten periaatteena ja vahvuutena. Kaikkien opinto-

kokonaisuuksien kohdalla oppiminen lähtee osallistujien tarpeista ja kokemuksista. Lisäksi 

APO:ssa huolehditaan myös aiemman osaamisen tunnistamisesta. Yliopistopedagogisen osaa-

misen vahvistamisen koulutusten aikana nähdään tukevan opiskelijoiden oppimista sekä opis-

kelijoiden ja opettajien hyvinvointia.  

Eri opintokokonaisuuksien yhteydessä voidaan tunnistaa tärkeitä sisältöjä hyvinvoinnin näkö-

kulmasta, kuten ohjauksen etiikka (YPE15), oppijan toimijuuden tukeminen (TACE) tai oppimi-

sen yhteisölliset ja yksilölliset ulottuvuudet mm. tunteet (APO). Yliopistopedagogiset koulutuk-

set linkittyvät implisiittisesti myös opettajien hyvinvointiin. Osallistuminen koulutuksiin koe-

taan virkistävänä toimintana, irtiottona arjesta, tilana miettimiseen, luovuuteen ja erilaisten 

(myös negatiivisten) kokemusten käsittelyyn. Lisäksi pienryhmän ansiosta osallistujat tuntevat 

kuuluvansa johonkin. Tämä korostuu erityisesti APO-koulutuksessa. Erityisesti pienryhmäkes-

kustelut luovat mahdollisuuden purkaa ahdistusta, joka liittyy mm. opetuksen arvostuksen 

puutteeseen.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet  

Hyvinvointiteemojen käsittely on jäänyt vähäiseksi, ja niitä ei myöskään eksplisiittisesti mainita 

koulutusten sisällöissä. Hyvinvointiteeman sisällyttäminen pedagogisten koulutusten sisältöi-

hin olisikin tärkeää, ja hyvinvointiin liittyviä sisältöjä olisi syytä käsitellä syvällisemmin sekä 

opiskelijoiden että opettajan näkökulmasta. Hyvinvointiteema on myös mahdollista ottaa pa-

remmin huomioon koulutusten toimintatavoissa. Koulutusten osittainen siirtäminen verkkoon 

on mahdollistanut joustavammat tavat osallistua koulutukseen. Tämä korostuu erityisesti 

APO:n koulutuksessa, jossa osa osallistujista ei asu Jyväskylässä.  

Samojen menetelmien toistuva käyttö, kuten kierrosmenettely tai kirjallinen palaute, todettiin 

puuduttavaksi. Menetelmien monipuolistaminen näiltä osin voisikin olla hyödyllistä antaen sa-

malla mahdollisuuden tutustua useampiin menetelmiin. Osallistujien hyvinvoinnin kannalta on 
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tärkeää osallistujien (ja eri osallistujaryhmien) tarpeiden tasavertaisempi huomioiminen ja inklu-

siivisen ilmapiirin luominen. Joustavammat toimintatavat mm. kielikäytäntöihin ja työmäärään 

liittyen, voivat edistää osallistujien hyvinvointia (ja oppimista). Myös osallistujien asiantuntijuu-

den tunnistaminen on tärkeää.  

 

4.2.5 Yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistyöskentely 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistyöskentely -teema on otettu erityisen hyvin huomioon toimin-

tatapojen ja tavoitteiden tasolla. Yliopistopedagogisten koulutusten tavoitteena on juuri osallis-

taa toimimaan monitieteisessä opettajan yhteistyössä. YPE- ja APO-koulutusten kuvauksien mu-

kaan opinnoissa hyödynnetään osallistujien olemassa olevaa kokemusvarantoa, sen yhteistä ja-

kamista ja käsitteellistä syventämistä. Näiden opintokokonaisuuksien pääperiaatteena on oma-

kohtaistaminen ja dialogisuus. Ajatuksena on, että omia kokemuksia peilataan toisten kokemuk-

siin ja ajattelua laajennetaan keskusteluissa toisten kokemuksista. Jaetaan kokemuksia, opitaan 

yhdessä ja tähdätään avoimen, kuuntelevan ja kunnioittavan ilmapiirin luomiseen. Dialogisuus 

on erityisesti oppimisryhmien kantavana voimana. YPE- ja APO-koulutusten toimintatapoihin 

kuuluvat mm. opetuskokeilut, vertaishavainnointi, opetuskokeiluraportti, lukupiirityöskentely 

ja pienryhmä. Kaikki nämä toimintatavat samalla tukevat verkostoitumista.  

Tähän teemaan liittyviä sisältöjä esiintyy vain jossain määrin eri opintokokonaisuuksien yhtey-

dessä. Dialogisuus on YPE- ja APO-opintoissa sekä toimintatapana että sisältönä. YPE:n ja APO:n 

aikana käsitellään mm. oppimisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia ja siinä yhteydessä mm. vertais-

ryhmiä ja ryhmäilmiöitä (APO ja YPE15), vertaisarviointia ja palautetta (APO ja YPE10). TACE:n 

keskiössä ovat mm. yhteisölliset opetustehtävät ja monipuolinen palaute. Voidaankin olettaa, 

että yhteistyö ja verkostoituminen on koulutuksessa esillä sekä sisältönä että toimintatapana.   

 

Yhteenveto haastatteluista 

Yhteistyön, verkostoitumisen ja vertaistyöskentelyn teema esiintyy pääosin opintokokonaisuuk-

sien toimintatapojen tasolla. Oppiminen keskustelemalla ja kuuntelemalla sekä yhdessä teke-

mällä ovat keskeisiä käytäntöjä kaikissa opintokokonaisuuksissa. Haastatteluissa tuli lisäksi 

esiin, että dialogisuus ei ole pelkästään koulutusten toimintaperiaatteena, vaan myös ydinsisäl-

tönä ainakin YPE- ja APO-koulutuksissa.  

Kaikkien koulutusten vahvuutena nähtiin heterogeeniset osallistujaryhmät. Eri koulutusten 

osallistujat arvostavat mahdollisuutta keskustella opetuksesta erilaisten ihmisten kanssa ja 

kuulla minkälaista opetus on muualla. Monille osallistujille se oli avartava kokemus ja koulutus-

ten suurin anti; pohdittiin erilaisuuksia ja samanlaisuuksia sen suhteen. Tämä toimintatapa on 

myös antoisa kouluttajille. Yksi TACE-kouluttajista kommentoi, että hänkin oppi paljon osallis-

tujilta. YPE:n osallistujahaastatteluissa pohdiskeltiin, että oppimisessa on kyse kollaboratiivi-

sesta eri ideoiden tarkastelusta, eri näkökulmista. Henkilöstön pedagogiset koulutukset mahdol-

listavat tämän.  

Toisaalta eri haastattelujen yhteydessä pohdittiin sitä, että dialogiset ja verkostomaiset toiminta-

tavat eivät välttämättä sovi kaikille ja kaikkiin tilanteisiin. Erityisesti luonnontieteilijöille tämän 
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tyyppiset toimintatavat ovat usein vieraita, ja niiden käyttöön kaivattiin selkeitä pedagogisia pe-

rusteluja.  YPE-osallistujien haastattelussa kommentoitiin, että ajatusten jakaminen on hyvä asia, 

mutta sen tuloksena odotetaan konkreettisia työkaluja opetukseen; prosessista nauttiminen on 

yksi asia ja konkreettinen tulos toinen. Kaikille ei tullut selväksi, miten YPE- ja APO-

koulutuksissa esiteltyjä ideoita voisi soveltaa omaan kontekstiin. Näytti siltä, että taas TACE 

osallistujat vievät koulutuksessa saadut oivallukset eteenpäin omiin yksiköihin. 

Osallistujat kokivat lisäksi, että koulutuksissa käydyt keskustelut eivät ole yhtä hyödyllisiä kai-

kille osallistujille. Sekä YPE- että APO -osallistujien haastatteluissa nousi esille, että paljon riip-

puu siitä, kenen kanssa ollaan ryhmässä. Erityisesti kokeneet opettajat toivoivat keskusteluja 

muiden kokeneiden opettajien kanssa. Haastatteluaineiston mukaan verkostomainen toiminta-

tapa luo myös hyvän pohjan yhteistyölle tulevaisuudessa. Koulutusten aikana luotuja verkostoja 

hyödynnettiin esimerkiksi yhteisjulkaisemisessa sekä työnhaussa ja yhteisopetuksessa. Lisäksi 

koulutuksissa oli luotu myös ystävyyssuhteita. APO-koulutuksen aikana ja sen jälkeen verkos-

toitumista tapahtuu myös koulutuksessa luodun WhatsApp-ryhmän kautta. Siellä vaihdetaan 

vinkkejä, tervehditään toisia ja ollaan yhteydessä myös koulutuksen jälkeen. Koulutuksen aikana 

luodaan myös aikuisopettajan käsikirja opetuskokeiluraporttien pohjalta. Käsikirjan myötä osal-

listujat saavat toivomiaan konkreettisia työkaluja, ja toimintatapa mahdollistaa myös verkostoi-

tumisen, myös koulutuksen jälkeen.  

Verkostoituminen ja yhteydenpito koulutusten aikana ja sen jälkeen voi kuitenkin riippua ryh-

mästä. Yhdessä (kolmesta) haastattelussa YPE-osallistujien kanssa pohdittiin juuri sitä, että osal-

listujat eivät kovin paljon pidä yhteyttä koulutuksen jälkeen. Yhtenä selityksenä, joka annettiin, 

oli koulutuksen toteuttaminen Zoom:in välityksellä. Toisaalta myös APO koulutus on siirtynyt 

verkkoon, mutta se ei näyttäisi vaikuttaneen asiaan.  

Vertaistuen myötä henkilöstön pedagogiset koulutukset rohkaisevat myös kokeilemaan uusia 

ideoita, mikä vahvistaa itseluottamusta. Tätä pohdiskeltiin erityisesti TACE-osallistujien haas-

tattelussa, jossa tuli esiin esimerkiksi osallistujan rohkaistuminen käyttämään omalla kurssilla 

enemmän monikielisiä verkkomateriaaleja ja hyödyntämään verkostoja materiaalien valmistele-

misessa.  

Koulutuksissa käytetyt yhteistyötä painottavat toimintatavat luovat myös hyvän pohjan yhteis-

opetuksen harjoittelemiseen tai toteuttamiseen tulevaisuudessa. Kaikki arvioitavat koulutukset 

toteutetaan yhteisopettajuutta hyödyntäen. Jotkut YPE-osallistujista arvostavat myös sitä, että 

koulutuksessa käytettyjen (verkostomaisten) menetelmien myötä voi saada palautetta omasta 

opetuksesta. Palaute omasta opetuksesta auttaa opettajaa tunnistamaan oman opetuksen vah-

vuuksia ja heikkouksia.  

 

Vahvuudet 

Yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistyöskentely ovat yliopistopedagogisten koulutusten toi-

mintatapojen ydin. Koulutuksissa hyödynnetään osallistujien kokemusvarantoa ja sen jakamista 

ja korostetaan yhdessä oppimista ja tekemistä. Erityisesti keskustelu opetuksesta heterogeeni-

sissa ryhmissä koetaan avartavaksi kokemukseksi. Verkostomainen toimintatapa luo hyvän poh-

jan yhteistyölle tulevaisuudessa (mm. avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia) ja mahdollistaa 

saada palautetta omasta opetuksesta. Opetuskokeiluraporttien kerääminen (esim. aikuiskoulut-

tajan kirjan muodostaminen) ja jakaminen koko ryhmälle mahdollistaa tarvittaessa yhteydenotot 
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muiden osallistujien kanssa. Koulutuksessa keskustelujen myötä saadulla vertaistuella on iso 

merkitys itseluottamuksen rakentamiselle ja rohkeudelle kokeille uutta. Tämä korostuu erityi-

sesti vähän opetuskokemusta omaavien osallistujien keskuudessa. Koulutukset luovat hyvän 

pohjan myös yhteisopettajuuden harjoittamiselle tulevaisuudessa. Eri opintokokonaisuuksien 

yhteydessä käsitellään myös tähän teemaan liittyviä sisältöjä, esim. dialogisuutta, vertaisarvioin-

tia ja oppimisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia).    

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet 

Yhteydenpito osallistujien kesken koulutuksen aikana ja sen jälkeen vaihtelee ja riippuu ryh-

mästä. Koulutusten jälkeistä yhteydenpitoa ei liene tarvetta voimakkaasti formalisoida, mutta 

voidaan miettiä, miten voisi luoda mahdollisuuksia verkostojen ylläpitoon. Tässä voisi hyödyn-

tää esimerkiksi yliopiston opetuksen kehittämiseen liittyviä yhteisiä tapahtumia. Silloin koke-

neilla osallistujilla olisi mahdollisuuksia päästä keskustelemaan vertaisten kanssa ja laajentaa 

osaamista.  Kaikille osallistujille ei välttämättä ole myöskään selvää, että he voivat mallintaa kou-

lutuksissa ja opetuskokeiluraporteissa kerättyjä käytäntöjä omassa opetuksessaan ja löytää ver-

kostoja niiden kautta. Olisi ehkä tarpeellista kehittää eri toimintatapojen ja menetelmien jaka-

mista sekä keskustella lisää siitä, miten koulutuksissa käytettyjä toimintatapoja ja menetelmiä 

voi soveltaa omissa yksiköissä ja omilla kursseilla.  

 

4.2.6 Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyys 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Kansainvälistymiseen ja kulttuurienvälisyyteen liittyvä teema on otettu huomion nykyisessä 

henkilöstön pedagogisissa koulutuksissa pääosin TACE-koulutuksen kautta. Opintokokonai-

suuden tavoitteena on kehittää opettajien taitoja kulttuurivälisessä viestinnässä ja englanninkie-

lisessä opetuksessa mm. lisäämällä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteis-

ten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä. Opintokoko-

naisuudessa käsitellään mm. englanninkielisen opetuksen erityispiirteitä, viestintää akateemi-

sissa ympäristöissä, kielen käyttöä suullisessa vuorovaikutuksessa ja kulttuurienvälisyyttä. Kou-

lutusta toteutetaan käyttämällä CLIL (Content and Language Integrated Learning) -menetelmiä 

sekä erilaisia interaktiivisia menetelmiä, mikä lisää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen eri osal-

listujien kanssa.   

Muissa henkilöstön pedagogisissa koulutuksissa teema esiintyy vain jossain määrin sekä sisältö-

jen että toimintatapojen tasolla. YPE10:ssä ei esiinny teemaan liittyviä sisältöjä. YPE15:ssä yhtenä 

sisältönä on monikulttuurisuus ohjauksessa. APO-opintojen aikana on mahdollista tutustua te-

matiikkaan valinnaisen teemaryhmän kautta. Sen lisäksi koulutuksessa tähdätään siihen, että 

kouluttaja pystyy toimimaan nopeasti muuttuvassa epävarmuuden maailmassa. Joidenkin opin-

tojaksojen tavoitteina on mm. sopeuttaa omaa käyttäytymistä ja toimintaa sekä valita opetus- ja 

ohjausmenetelmät erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Myös APO:ssa ja YPE:ssa käytetään erilaisia 

vuorovaikutteisia menetelmiä. Dialogisuus ja avoimuus, toisten kuuntelu ja ihmisten välisten 

suhteiden kunnioitus ovat molempien, YPE:n ja APO:n, kantavia voimavaroja.   
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Yhteenveto haastatteluista 

Nykyisessä henkilöstön pedagogisten koulutusten mallissa Kansainvälistyminen ja kulttuurienvä-

lisyys –teema on otettu huomioon TACE –koulutuksen kautta. TACE –koulutuksessa teema on 

vahvasti esillä sekä sisältöjen että toimintatapojen tasolla. 

TACE-kouluttajat kuvailevat, että koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien itseluotta-

musta opettaa, ohjata ja yläpäätänsä toimia englannin kielellä eri vuorovaikutustilanteissa opis-

kelijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa. Kouluttajien mielestä koulutus vahvistaa sekä peda-

gogista osaamista että kulttuurista herkkyyttä ja muiden kielien hyväksymistä. Tarkoituksena 

on kohdata muita ilman ennakkoluuloja. Koulutuksen kantavana teemana on kansainvälisyys, 

mikä kouluttajien mukaan erottaa koulutuksen muusta EME (English-medium education) -yliopis-

topedagogisesta koulutuksesta, myös kansainvälisesti. Haastatteluissa sekä kouluttajat että osal-

listujat tunnistavat tarpeen osaamisen vahvistamiselle tällä alueella. Yliopistoilla on yhä enem-

män kansainvälisiä ohjelmia ja usein opetetaan ja opitaan juuri englannin kielen kautta.  

TACE-osallistujien haastattelussa nousi esille koulutuksen vaikuttavuus. Jotkut osallistujista 

kertoivat, että koulutuksen myötä on tapahtunut muutoksia heidän tavassaan ajatella kulttuuri- 

ja kieliasioita kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisissa esim. ohjeistuksien antamisessa. 

Osallistujat kokivat myös, että heistä on tullut rennompia englannin kielen käyttäjiä. Koulutuk-

sen sisällöt koettiin inspiroiviksi. Osallistujat antoivat esimerkkejä siitä, että koulutuksessa käsi-

teltävistä sisällöistä keskustellaan ja yritetään vaikuttaa asioihin omissa yksiköissä. Kouluttajat 

näkivät, että he toimivat EME- opettajan mallina ja että osallistujat voivat käyttää koulutuksessa 

käytettyjä menetelmiä myös omassa opetuksessaan. Käytettyjen menetelmien myötä sekä hete-

rogeenisen osallistujaryhmän kautta kansainvälisyysteema toteutuu hyvin myös toimintatapo-

jen tasolla. Jotkut osallistujista toivovat, että koulutuksessa olisi voinut olla enemmän kansain-

välisiä osallistujia. Kouluttajien haastattelussa nousi kuitenkin esille, että yleensä TACE-ryhmät 

ovat erittäin heterogeenisia. TACE osallistujat osoittivat tyytyväisyyttä koulutuksen suhteen ja 

toivovat, että ei muutettaisi hyvää vain muuttamisen ilosta.  

Muiden yliopistokokonaisuuksien kohdalla nämä teemat esiintyvät vain jossain määrin sisältö-

jen ja toimintatapojen tasolla. YPE:n ja APO:n kohdalla tästä tematiikasta oli keskusteltu jännit-

teiden, erilaisuuden ja haasteiden kautta. Tematiikka tunnistettiin tärkeäksi. Sekä YPE- että APO 

-koulutuksen osallistujat toivoivat lisää tämän tyyppisiä sisältöjä. APO:ssa kansainvälisyystema-

tiikkaan on mahdollisuus saada eväitä valinnaisen teemaryhmän kautta. Kouluttajien puolelta 

tuli esiin ajatus, että dialogisuus, moninäkökulmaisuus, omien näkökulmien pohdiskelu, jotka 

kuluvat APO–koulutuksen toimintatapoihin ja tavoitteisiin vahvistavat myös kansainväli-

syysosaamista. YPE-koulutuksia pidettiin 'Suomi-keskeisinä'. Kaikissa haastatteluissa pohdis-

keltiin jollain tavalla haasteita, jotka liittyvät vieraalla kielellä opettamiseen ja oppimiseen sekä 

kielikäytäntöihin. Samassa yhteydessä nousi puheaiheeksi yhdenvertaisuuskysymykset, mm. ta-

savertaiset mahdollisuudet osallistua opetukseen ja YPE-koulutuksiin. Kansainvälisten YPE-

osallistujien mielestä jäykät kielikäytännöt estävät tasa-arvoiset mahdollisuudet opetukseen ja 

keskusteluihin osallistumiseen.  
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Vahvuudet 

Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyys -teema toteutuu TACE koulutuksen myötä. Koulutuk-

sen tavoitteena on juuri kehittää osallistujien osaamista kulttuurienvälisen viestinnän ja englan-

ninkielisen opetuksen alueella. Koulutus luo mahdollisuutta kriittisen keskusteluun kulttuuri- ja 

kieliasioista. Koulutuksien myötä osallistujat kokevat ajattelunsa ja toimintansa muuttuneen 

kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisessa ja mm. ohjeistuksien antamisessa. Koulutuksessa 

saatuja oivalluksia on viety myös omiin yksiköihin. Lisäksi osallistujat kokevat tulleensa ren-

nommaksi kielen käyttäjäksi ja kehittyneensä pedagogisessa osaamisessaan monikulttuurisissa- 

ja kielisissä ryhmissä opettaessaan.  

Muissa koulutuksissa teemaan liittyvistä aiheista keskustellaan tarpeiden mukaan ja APO:n koh-

dalla myös valinnaisen teemaryhmän yhteydessä. Koulutuksissa käytetyt toimintatavat, kuten 

moninäkökulmaisuus, dialogisuus, heterogeeniset ryhmät, muiden näkökulmien huomion otta-

minen ja omien näkökulmien kriittinen pohdiskelu, tarjoavat hyvää pohjaa myös kansainväli-

sissä ryhmissä ja yhteisöissä toimimiseen.  

Teemaan liittyvät sisällöt todettiin tärkeiksi korkeakoulujen kansainvälistymisen kontekstissa 

(esim. englanninkielisten ohjelmien lisääminen).   

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet  

Kulttuurienvälistä osaamista ja tietoa oppimisesta ja opettamisesta monikulttuurisissa- ja moni-

kielisissä ryhmissä kaivataan lisää. Vaikka teema toteutuu pääosin TACE:n myötä, olisi kuiten-

kin syytä tuoda teemaan liittyviä sisältöjä myös muihin yliopistopedagogisiin koulutuksiin. 

APO:n valinnallisen teeman myötä osalla osallistujista on mahdollisuus vahvistaa osaamista sillä 

alueella.  

TACE-ryhmissä kansainvälisten osallistujien osuus voi vaihdella. Heterogeenisemmat ryhmät 

voivat parempi tukea TACE:n tavoitteiden saavuttamista. Olisikin syytä kiinnittää huomiota 

TACE-koulutuksen markkinoinnin käytäntöihin sitten, että kansainväliselle henkilökunnalle 

käy selväksi, että koulutus on suunnattu myös heille.  

Nykyiset jäykiksi koetut kielikäytännöt YPE-koulutuksissa eivät mahdollista tasavertaista osal-

listumista keskusteluihin ja opetukseen. Ratkaisuna voi olla joustavammat kielikäytännöt ja 

mahdollisuus kielikäytännöistä neuvotteluun.  

 

4.2.7 Pedagoginen johtaminen  

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Pedagoginen johtaminen -teema on otettu koulutuksissa huomion vain jossain määrin sekä sisältö-

jen että toimintatapojen tasolla. Tähän teemaan liittyviä sisältöjä mainittiin eksplisiittisesti 

YPE15:ttä ja AP0:a koskevissa dokumenteissa. YPE15:ssa paneudutaan mm. opetussuunnitelma-

työhön. Tämän opintojakson tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmatyötä yhteisöllisellä ta-

solla ja edistää siten koko laitoksen/oppiaineen pedagogisen kulttuurin kehittämistä. APO:n 
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opintojen aikana on mahdollista tutustua pedagogiseen johtamiseen liittyvään tematiikkaan va-

linnaisen teeman kautta. Sen lisäksi sekä YPE:ssa että APO:ssa käsitellään dialogisuuteen liitty-

viä sisältöjä ja voi olettaa, että silläkin luodaan pohjaa kollaboratiivisen kulttuurin edistämiseen.  

Kaikissa koulutuksissa voi tunnistaa toimintatapoja, jotka samalla tukevat pedagogisen toimin-

takulttuurin kehittämistä myös yhteisöllisellä tasolla. Esimerkiksi YPE:n ja APO:n toimintatapoi-

hin kuuluvat dokumenttiaineiston mukaan mm. reflektiivisuus, dialogisuus, omien käytäntöjen 

kyseenlaistaminen, opetuskokeilut, kokeilemaan rohkaiseminen, systemaattiseen kehittämistyö-

hön innostuksen herättäminen, osallistujien tarpeiden kuunteleminen.  

TACE:n keskiössä ovat mm. kollaboratiiviset opetustehtävät, mutta kuvauksien perusteella ei 

voi todeta, liittyykö tämä sisältöihin vai toimintatapoihin, ja onko tavoitteena tarkastella peda-

gogisen johtamisen näkökulmasta kollaboratiivista toimintakulttuuria. 

Pedagogisten koulutusten aiemmassa itsearvioinnissa oli noussut esiin kriittisiä kommentteja 

yliopistopedagogisten koulutusten pedagogiseen johtamiseen liittyen. Arvioijien mukaan osal-

listumista ja vaikuttavuutta ei seurata systemaattisesti ja on myös puutteita koulutuksien syste-

maattisessa kehittämisessä. Ei ole myöskään riittävästi tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta. 

Toisaalta arvioijien mukaan koulutusten kehittämisessä ja toteutuksen päivittämisessä otetaan 

huomion mm. palauteet ja kokemukset.  

 

Yhteenveto haastatteluista 

Haastattelujen mukaan Pedagogisen johtamisen teema esiintyy henkilöstön pedagogisissa koulu-

tuksissa vain jossain määrin (APO, YPE) tai ei ollenkaan (TACE) sisältöjen tasolla. Sekä koulut-

tajat että osallistujat olivat epävarmoja sen suhteen, pitäisikö näitä teemoja käsitellä yliopistope-

dagogisissa koulutuksissa. Toisaalta esitettiin näkemys, että APO–koulutus vastaa moniin peda-

gogisen johtamisen tarpeisiin, vaikka se ei ole suoraan koulutuksen tavoitteena (samaan tapaan 

kuin monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen tematiikan kohdalla). Samoin YPE:ä koske-

vassa haastattelussa ilmeni, että pedagogisen johtamisen teema nousee esiin keskusteluissa sil-

loin, kun se on osallistujille ajankohtainen asia. 

Haastatteluiden mukaan Pedagogisen johtamisen teema tulee koulutuksissa esiin joiltakin osin, eri-

tyisesti koulutuksen toimintatavoissa. Sekä APO ja TACE kouluttajat keskustelevat säännölli-

sesti koulutuksen kehittämisestä ja sisältöjen päivittämisestä. Kouluttajien mukaan sisällöt vaih-

tuvat vuosittain ja ne rakennetaan vuosikellon (APO) ja kouluttajien mukaan (TACE). Lisäksi 

henkilöstön pedagogisten koulutusten voidaan katsoa edistävän toimintavoillaan kollaboratii-

vista pedagogista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. APO-kouluttajien haastattelussa todettiin mm. 

kouluttajien viikoittaisten tapaamisten toimivan tärkeänä kollegiaalisena tukena. Kaikki koulu-

tukset myös toteutetaan yhteisopettajuuden periaatteella ja koulutukset tarjoavat mahdollisuu-

den oppia muiden kollegojen kanssa, mikä samalla tukee kollaboratiivista pedagogista kulttuu-

ria.  

OPS-työ ja sen johtaminen on osa pedagogista johtamista, ja se tuli esiin esimerkkinä teemasta, 

joka velvoittaa opettajia hyvin monenlaisiin kehittämis- ja johtamisprosesseihin. Toisaalta peda-

gogisen johtamisen ja kehittämisen tematiikka jakoi mielipiteitä. Jotkut YPE-osallistujista kaipaa-

vat osaamista OPS-työn johtamisen näkökulmasta, kuin toiset taas olivat sitä mieltä, että peda-

goginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen eivät kuulu YPE-opintoihin lainkaan.  
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Pedagogista johtamista tarkasteltiin haastatteluissa myös itse pedagogisten koulutusten johtami-

sen näkökulmasta. Haastatteluissa nähtiin, että erityisesti YPE-koulutusten pedagogisessa johta-

misessa olisi parantamisen varaa. YPE-osallistujat kokivat, että osallistujien odotuksia ja tarpeita 

ei riittävästi oteta huomioon koulutusten johtamisessa ja suunnittelussa.  

 

Vahvuudet  

Pedagoginen johtaminen –teema on näkyvissä koulutusten tavoitteissa. Esimerkiksi YPE-

koulutuksissa osallistujille halutaan antaa valmiuksia osallistua laitoksen opetuksen ja pedago-

gisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja mm. opetussuunnitelmatyön tekemiseen yhteisölli-

sellä tasolla. Koulutuksissa on tunnistavissa toimintatapoja ja jossain määrin myös sisältöjäkin, 

jotka tukevat kollaboratiivisen toimintakulttuurin edistämistä. Koulutuksia toteutetaan mm. yh-

teisopettajuuden periaatteella ja niissä panostetaan yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Sisällöl-

lisesti teemaa käsitellään opetussuunnitelmatyön tekemisen yhteisöllisestä näkökulmasta (YPE), 

ja APO tarjoaa mahdollisuuden perehtyä pedagogiseen johtamiseen valinnaisen teeman kautta. 

Pedagogisesta johtamisesta myös keskustellaan koulutuksissa (YPE ja APO), jos se nousee esi-

merkiksi pienryhmän puheenaiheeksi.  

Pedagogisten koulutusten pedagogisen johtamisen vahvuutena nähtiin TACE:ssa ja APO:ssa 

säännöllisiä koulutusten kehittämiseen liittyviä palavereita. Palaverit tarjoavat kollegiaalista tu-

kea.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet  

Haastatteluissa pohdittiin (erityisesti kouluttajien kesken), missä määrin pedagogiseen johtami-

seen liittyvät sisällöt kuuluvat koulutuksiin. Osaaminen tällä alueella vaihtelee osallistujien työ-

kuvasta riippuen ja joillekuille opettajille se voi olla olennainen osaamisalue, erityisesti niille, 

jotka johtavat OPS-työhön liittyviä prosesseja. Tästä näkökulmasta pedagogiseen johtamiseen ja 

OPS-työhön ei pureuduta riittävästi yliopistopedagogisissa koulutuksissa. Pedagogisen johtami-

sen ja OPS-työn johtamisen sisältöjen sisällyttäminen koulutustarjontaan esim. vapaavalintai-

sena osiona voi olla tarpeellista.  

Toiseksi kehittämiskohteeksi tähän teemaan liittyen nousi itse pedagogisten koulutusten johta-

misen ja kehittämisen kokonaisvaltaistaminen ja systematisointi. Haastatteluissa esille nousi 

mm. tarve YPE-ohjelman systemaattiseen päivittämiseen sekä osallistujien erilaisten tarpeiden 

huomion ottamiseen ja valinnan mahdollisuuksien lisäämiseen. Lisäksi on syytä systematisoida 

pedagogisiin koulutuksiin osallistumisen tilastointia tiedekunta/yksikkö- ja yliopistotasolla 

(osallistujien määrä, eri henkilöstöryhmät ja uravaiheet). Samalla olisi syytä tehdä rekrytointi-

prosessit ja valintakriteerit selkeämmäksi ja siten parantaa niiden läpinäkyvyyttä.  

 

4.2.8 Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen suunnittelu ja kehittäminen 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen suunnittelun ja kehittämisen teema tulee esiin koulutuksia kos-

kevissa dokumenteissa YPE-koulutusten sisältöjen tasolla. Sekä YPE10:ssa että erityisesti 
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YPE15:ssa on olemassa tähän tematiikkaan liittyviä teema-alueita. YPE10:n aikana keskitytään 

osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien asettamiseen sekä oppiaineen sisäiseen struktuuriin, 

ydinainesanalyysiin ja opetettaviin sisältöihin. Pääpointtina on, että opintokokonaisuuden jäl-

keen osallistuja osaa asettaa opintojakson tavoitteet ja rajata opintojakson keskeiset sisällöt sekä 

valita sopivat työtavat. YPE15:n vaiheessa opetussuunnitelmatyökysymyksiä käsitellään melko 

laajasti. Sisältöihin kuuluvat mm. osaamisperustainen opetussuunnitelma, opetussuunnitelma-

työn teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat, opetussuunnitelmateoriat ja niiden yhteys oppimis-

teorioihin, ilmiöpohjainen opetussuunnitelma yliopistossa ja opetussuunnitelman työelämäyh-

teydet. YPE15:n aikana tähdätään mm. siihen, että osallistujat tunnistavat yhteyden opetuksen 

ja tutkimuksen välillä ja opetussuunnitelman yhteyden yliopiston arvotavoitteisiin ja yhteiskun-

nan ja intuitioiden arvojen ja tapojen luonteeseen. APO:ssa ja TACE:ssa opetussuunnitelmatyö 

ja opetuksen suunnittelu on otettu vain joiltakin osin huomioon. Yksi koulutuksen teema-alue 

liittyy tavoitteiden asettamiseen. APO:n sisältöihin kuuluu mm. opetuksen suunnittelun perus-

kysymykset, oppimisen ja osaamisen arviointi sekä opetussuunnitelman käsittely yhteiskunnal-

listen (mm. työelämän) kysymysten näkökulmasta. TACE:ssa on moduuleja, jotka liittyvät ope-

tuksen ja arviointikriteerien yhdenmukaistamiseen (alignment) sekä oppimistavoitteiden asetta-

miseen. Tutkimusperustaisuus esiintyy eksplisiittisesti sisältönä vain YPE10 -opintokokonai-

suuksissa. Siellä fokuksena on yliopistopedagogiikan erityislaatu sekä mm. tutkimuksen ja ope-

tuksen välinen suhde. Muissa, esim. YPE15, yhteydet opetuksen ja tutkimuksen välillä on mai-

nittu ainakin tavoitteiden tasolla. Osaamisperusteisuus sisältönä esiintyy YPE opinnoissa ja sitä 

käsitellään osaamistavoitteiden asettamisen näkökulmasta (YPE10) ja osaamisperustaisen ope-

tussuunnitelmatematiikan yhteydessä (YPE15).    

Opintokokonaisuuksien analyysi osoitti, että Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen suunnittelu ja 

kehittäminen -teema toteutuu joiltakin osin opintokokonaisuuksien toimintatavoissa. Kaikille 

opintokokonaisuuksille on asetettu tavoitteet. APO- ja YPE-opintojen kohdalla myös osaamista-

voitteet on mainittu eksplisiittisesti. Kaikilla YPE- ja APO -opintojaksoilla on kirjallisuuslistat, 

jotka sisältävät sekä klassikkoja että ajankohtaista kirjallisuutta. YPE- ja APO-koulutuksen malli 

pohjautuu tutkimukseen. YPE:n ja APO:n kohdalla tutkimusperustaisuus toteutuu myös toimin-

taperiaatteiden sekä omakohtaistamisen ja tutkivan asenteen kautta. Siellä ajatuksena on juuri, 

että teoria kietoutuu omaan toimintaan ja korostetaan tiivistä sidosta tieteisiin ja tutkimukseen. 

Tutkiva asenne kohdistuu mm. teoreettisiin jäsennyksiin. Toisaalta itsearvioinnissa oli tullut 

ilmi, että YPE10 osallistujat toivovat enemmän tutkimuspohjaista tietoa ja kirjallisuuden parem-

paa kohdentamista.  

Kaikkien opintokokonaisuuksien sisältöjen ja tavoitteiden perusteella voi myös päätellä, että ai-

komuksena on käsitellä sisältöjä tutkimuksen valossa. TACE:sta on kuitenkin niukasti doku-

menttitietoa, jotta voisi tehdä tarkkoja päätelmiä tähän teemaan liittyen. 

 

Yhteenveto haastatteluista 

Haastatteluissa Opetussuunnitelmatyötä sekä opetuksen suunnittelua ja kehittämistä reflektoitiin eri-

tyisesti kouutuksissa käytettyjen toimintatapojen näkökulmasta. Teeman käsittelyssä nousi esiin 

erilaisia jännitteitä ja kehittämismahdollisuuksia. Haastattelujen mukaan OPS:iin liittyviä sisäl-

töjä käsitellään YPE15-kokonaisuudessa, kun taas YPE10:ssä ei juurikaan käsitellä OPS-työtä tai 

kurssin suunnittelua. OPS-teemaa pidettiin kuitenkin tärkeänä, minkä vuoksi pedagogisten kou-
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lutusten sisältöihin toivottiin mahdollisuuksia perehtyä teemaan jo YPE10-vaiheessa. Haastatte-

luissa opetussuunnitelma-tematiikkaa käsiteltiin paljolti koulutusten omien opetussuunnitel-

mien näkökulmasta. YPE- ja APO- haastatteluissa keskusteluaiheeksi nousi näiden opintokoko-

naisuuksien tavoitteet, joita kuvailtiin laajoiksi ja lennokkaiksi, jolloin ne eivät välttämättä to-

teudu yksittäisen osallistujan kohdalla, mutta kuitenkin toteutuvat kokonaisuudessaan. Haas-

teena nähtiin sisältöjen suhde opiskelijoiden heterogeenisuuteen. Välttämättömät sisällöt tunnis-

tetaan pitkän kokemusten pohjalta.  YPE:n ja APO:n osallistujat olivat kriittisiä laajojen tavoittei-

den ja sisältöjen suhteen, jotka heidän mukaansa eivät ole selkeät osallistujan näkökulmasta.  

Lisäksi YPE ja APO osallistujat olivat kriittisiä koulutuksissa esiintyvän sattumanvaraisuuden 

suhteen. Osallistujat kokivat, että paljon riippuu siitä, kenen kanssa olet pienryhmässä, minkä-

lainen kirja valitaan luettavaksi, kuka havainnoi opetusta tai missä tehdään harjoittelun APO-

opintojen aikana.  Tavallaan ideana on, että koulutuksista saadaan niin paljon kuin osallistuja 

itse haluaa, mutta tämä oli käynyt selväksi vain joillekuille osallistujille. YPE ja APO koulutuk-

sien suunnittelu kokemuksellisen oppimisen periaatteiden mukaan on vaikeasti hahmottuva eri-

tyisesti YPE10 osallistujille. Oltiin myös sitä mieltä, että YPE10 ja APO eivät vastaa kaikkien osal-

listujien tarpeisiin.  

APO-koulutuksen rakenteellisiin ja suunnitteluratkaisuihin liittyen esitettiin esimerkiksi koulu-

tuksen järjestämistä hybridi-muodossa, niin että olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen 

etänä. Jotkut kritisoivat järjestelyä, jonka mukaan osallistujien on mahdollisuus valita vain yksi 

teemaryhmä. Monet kokivat, että he tarvitsevat eväitä kaikkien teema-alueisiin. APO kouluttajat 

olivat tietoisia tästä, ja harkitsivat myös koulutuksen toteuttamista hybridi-muodossa tulevai-

suudessa. TACE osallistujat kokonaisuudessaan olivat tyytyväisiä koulutuksen suunnitteluun. 

Parannusehdotukset liittyivät lopputehtävän antoon ja laajuuteen. Koettiin, että ei ollut selvää, 

mitä pitää tehdä, ja tehtävät koettiin myös hyvin työläiksi.  

Huolimatta kriittisistä kommenteistaan YPE- ja APO-koulutuksien suunnitteluun liittyen, osal-

listujat olivat pääosin tyytyväisiä koulutuksien formaattiin, jota pidettiin asiallisena. Sekä kou-

luttajat että osallistujat tunnistivat yksimielisesti opetuskokeilujen, havainnointien sekä pienryh-

män ja siinä tapahtuneiden keskustelujen tärkeyden oppimisen kannalta. Samantapaiset toimin-

tatavat (opetustuokiot, mahdollisuus keskusteluun, omasta opetuksesta saatu kouluttajan pa-

laute) koettiin myös TACE-koulutuksen vahvuudeksi.   

TACE-koulutus nähtiin koulutuksen järjestämisen mallina. Koulutuksessa käsitellään paljon 

asiaa ja osallistujat saavat eväitä sekä substanssiin (EME, kansainvälisyys) että toimintatapoihin 

liittyen.  

Kaikkien opintokokonaisuuksien osallistujille ja kouluttajille oli hieman epäselvää, mitä tarkoi-

tetaan osaamisperustaisella opetussuunnitelmalla. Osaamisperusteisuus käsitteenä vaikutti ole-

van tuntematon ja käsitettä tulkittiin eri tavoin. Osa haastatelluista suhtautui termiin ‘osaamis-

perustaisuus’ kriittisesti. He näkivät, että tässä on kyse koulutuspoliittisesta ohjailusta, jolla ei 

ole tekemistä todellisen oppimisen ja osaamisen kehittymisen kanssa.   

Opetussuunnitelmatyö sekä opetuksen suunnittelu ja kehittäminen -tematiikkaa pohdiskeltiin myös 

tutkimusperustaisuuden näkökulmasta. Aiheetta tarkasteltiin koulutuksissa käytettyjen toimin-

tatapojen kautta. TACE:n kohdalla koettiin, että tutkimusperustaisuus ei välttämättä ole koulu-

tuksen sisältönä, mutta, että koulutuksessa on implisiittinen viesti sen tärkeydestä yliopistokon-

tekstissa. Tämä viesti oli tullut osallistujille näkyväksi ja he tunnistivat, että teoriaperustaisuus 
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oli tärkeä osa koulutusta, jossa käytettiin paljon artikkeleita ja tutkimusperustaisia luentoja. 

YPE:n ja APO:n osallistujat suhtautuivat tutkimusperustaisuuteen vaihtelevasti. Toivottiin eri-

tyisesti kirjallisuuden päivittämistä ajankohtaisemmaksi ja tutkimusperustaisuuteen liittyvää 

kirjallisuutta. YPE10-kouluttajien mukaan on pulaa hyvästä kirjallisuudesta, joka käsittelee op-

pimisteorioita. Ratkaisuna ehdotettiin videomateriaalien tekemistä. Tutkimusperustaisuuden 

koettiin toteutuvan paremmin YPE15:n kohdalla. Siinä ryhmähaastattelussa tuli ilmi, että osal-

listujia kannustetaan tutustumaan yliopistopedagogiseen tutkimukseen ja että kirjallisuuteen oli 

lisätty 10 tutkimusartikkelia.   

 

Vahvuudet 

OPS-teemaan liittyviä aiheita käsitellään ainakin joiltakin osin kaikissa koulutuksissa. Omana 

erillisenä moduulinaan tai aihekokonaisuutenaan OPS-työ on YPE15-opintojaksossa. Koulutus-

ten omiin opetussuunnitelmiin liittyen erityisesti TACE koettiin selkeätavoitteisena, hyvin suun-

niteltuna ja tutkimusperustaisena kokonaisuutena. Kaikille koulutuksille on asetettu tavoitteet 

ja YPE:lle ja APO:lle myös osaamistavoitteet. YPE:n ja APO:n kurssikuvaukset ovat perusteelli-

sia. TACE:n ja YPE15:n vahvuudeksi nousi tutkimusperustaisuuden korostaminen. YPE:n ja 

APO:n yhtenä pääperiaatteena on tutkiva asenne ja ajatuksena on, että teoria kietoutuu omaan 

toimintaan. APO:n vahvuudeksi nousivat myös laajat, poikkitieteelliset sisällöt ja valintamah-

dollisuudet. Kaikissa koulutuksissa on hyvin toimivat toimintatavat. Sekä sisältöjen että toimin-

tatapojen valinta perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen. Teemoihin liittyvät sisällöt löytyvät eri 

moduulien kohdalta. Osallistujat saavat myös eväitä sessioiden valmisteluun havainnoimalla 

kurssin aikana, miten muut sitä tekevät.  

Kaikkien opintokokonaisuksien vahvuudeksi koettiin myös koulutuksen malli, jossa eritaustai-

set, erityyppiset, eri tiedekunnista tulevat ihmiset on tuotu yhteen. Koulutukset tarjoavat hyviä 

näkökulmia opetuksen kehittämiselle.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet 

Opetussuunnitelmatyön sekä opetuksen suunnittelun ja kehittämisen teema toteutuu vain jossain mää-

rin eri opintokokonaisuuksissa sekä sisältöjen että toimintatapojen tasolla. Osallistujat kaipaa-

vatkin lisää sisältöjä ja osaamista tähän tematiikkaan liittyen. Monet osallistujat ovat mukana 

OPS-työssä, ja joillekin kurssien suunnittelu on haasteellista. Niinpä opetussuunnitelmatyöhön 

liittyviä sisältöjä kaivattiin jo YPE10-vaiheeseen.  Tämän vuoksi olisi suositeltavaa lisätä OPS-

työn ja kurssin suunnittelun teemat koulutussisältöihin esimerkiksi vaihtoehtoisena teemana jo 

YPE10- koulutukseen. OPS-teemaan liittyvä osaamisperustaisuus osoittautui haastatteluissa jää-

neen monelle vieraaksi käsitteeksi, joten tämänkin aiheen käsittelyä on syytä syventää.  

Koulutusten omiin opetussuunnitelmiin liittyen nostettiin esiin YPE:n ja APO:n tavoitteet, joiden 

ei aina koettu vastaavan kurssitoteutuksia. Tavoitteiden päivitys olisi siis paikallaan. Osallistujat 

toivoivat myös keskustelua tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi toivottiin, että kursseilla otet-

taisiin paremmin huomioon yliopisto-opettajan työn moninaisuus.  

Vaikka kurssikuvausten mukaan YPE10:ssä ja APO:ssa tutkimusperustaisuus on otettu hyvin 

huomioon, haastatteluissa tutkimusperustaisuutta toivottiin vahvistettavan. Erityisesti tutki-

musperustaisia luentoja ja ajankohtaisempaa kirjallisuutta kaivattiin. Sopivan kirjallisuuden 
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puutetta voisi korvata esimerkiksi eri teemoja käsittelevillä videoluennoilla. Kokemukselliseen 

oppimiseen perustuva koulutusmalli tuntui hahmottuvan vaikeasti erityisesti luonnontieteelli-

sen taustan omaaville YPE-osallistujille. Olisikin tärkeää varata koulutuksen alussa riittävästi ai-

kaa oppimisteorioiden ja erityisesti kokemuksellisen oppimisen ja sen soveltamismahdollisuuk-

sien käsittelyyn. 

Yliopistopedagoginen koulutus nähtiin kurssin järjestämisen mallina ja erityisesti YPE10 koulu-

tus ei sen suhteen aina vastannut osallistujien odotuksiin, koska kurssi oli koettu välillä seka-

vaksi. Olisi siis syytä kiinnittää huomiota kurssin jäsentyneempään toteuttamiseen. Covid-pan-

demian jälkeen on syytä myös tarkastella mahdollisuuksia järjestää koulutuksia osittain hybridi-

toteutuksina, mikä vastaisi paremmin erityisesti APO-osallistujien elämäntilanteisiin.   

 

4.2.9 Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän tarpeet 

Dokumenttipohjainen yhteenveto 

Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän tarpeet -teema on henkilöstön pedagogisia koulutuksia kos-

kevassa dokumentoinnissa esillä vähäisessä määrin. TACE:n fokuksena on opettaminen ja oppi-

minen monikielisissä ja –kulttuurisissa opetusryhmissä. Koulutuksessa tähdätään kulttuurien-

välisten osaamisen vahvistamiseen, ja tässä mielessä koulutus vastaa yhteiskunnallisiin ja glo-

baaleihin tarpeisiin. YPE15:ssa ja APO:ssa käsiteltävinä teemoina mainitaan opetussuunnitelman 

yhteys yhteiskuntaan (mm. sen instituutioiden, arvojen ja tapojen luonteeseen) sekä työelämään. 

YPE:ssa ja APO:ssa löytyy viitauksia (sisältöjen tai tavoitteiden tasolla) siihen, että jonkin verran 

on otettu huomioon tulevaisuustarpeiden ennakointia työelämän näkökulmasta. Yksi APO:n 

moduuleista liittyy kansalaiskasvatukseen. Muita teemaan liittyviä näkökulmia ei esiinny eks-

plisiittisesti koulutuksien kuvauksissa. Esimerkiksi kestävän kehitykseen liittyviä sisältöjä ei kä-

sitellään missään opintokokonaisuudessa. Myöskään koulutuksen ja työelämän yhteistyötä eikä 

opiskelijoiden työllisyyden ja tulevan työuran edistämistä eikä jatkuvan oppimisen mallia mai-

nita koulutusta koskevissa dokumenteissa. 

 

Yhteenveto haastatteluista 

Haastatteluaineistossa tämä teema nousi tärkeäksi aiheeksi, ja sekä kouluttajat että osallistujat 

pohtivat näitä teemoja jo muidenkin teemojen yhteydessä. Haastattelujen mukaan tällä hetkellä 

globalisaation, yhteiskunnan ja työelämän näkökulmia ei ole eksplisiittisesti otettu huomioon, 

poikkeuksena TACE koulutus, jolla nähtiin paikkansa globaalissa kontekstissa, koska koulutus 

edistää kansainvälisyyttä. YPE:n ja APO:n kohdalla yhteiskunnalliset teemat tulevat osittain 

esiin keskusteluissa. Kuitenkin osallistujien mielestä globaali perspektiivi puuttuu koulutuk-

sista. YPE- ja APO-osallistujien haastatteluissa todettiin, että koulutuksissa korostuu Suomi-kes-

keisyys. Esimerkiksi globaaliin kansalaisuuteen ja oppimisteorioiden moninaisuuteen liittyviä 

sisältöjä pidettiin tärkeänä ja pohdittiin, että näitä voisi käsitellä enemmän koulutuksissa. Kestä-

vän kehityksen teemaan suhtautuminen oli kaksijakoinen: jotkut näkivät sen osana yliopistope-

dagogista koulutusta, kun taas toisen näkökulman mukaan tämä on liian iso kysymys tähän kon-

tekstiin.   

Työelämän tarpeiden huomioon ottaminen ja opiskelijoiden uran edistäminen nousivat eri haas-

tattelujen puheenaiheeksi. Tällä hetkellä nämä sisällöt eivät ole eksplisiittisesti, sisältöjen tasolla 
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osana yliopistopedagogista koulutusta, mutta niitä on voitu käsitellä joissakin ryhmäkeskuste-

luissa.  Työelämänäkökulma tulee esiin jossain määrin toimintatapojen tasolla liittyen osallistu-

vien opettajien omiin työpaikkoihin. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin kuuluu opetusharjoittelu 

ja sitä toteutetaan yleensä omilla työpaikoilla. APO:n kohdalla on myös mahdollista toteuttaa 

harjoittelu yliopiston ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan sekä kouluttajien että osallistujien mukaan 

yliopistolla on parantamisen varaa työelämäyhteyksien suhteen. Tässä on kuitenkin huomatta-

via eroja alojen välillä. Joillakin aloilla on paljonkin harjoitteluja, projekteja ja muita opintojak-

soja, joilla ratkotaan työelämän ongelmia.  

 

Vahvuudet  

Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän tarpeet -teema tunnistetiin tärkeäksi ja kiinnostavaksi ai-

heeksi eri haastattelujen yhteydessä. Erityisesti TACE-koulutuksella on tärkeä paikkansa globaa-

lissa kontekstissa. Koulutuksella tähdätään mm. kulttuurienvälisen osaamisen vahvistamiseen.  

Muiden opintokokonaisuuksien yhteydessä Globaalit, yhteiskunnalliset ja työelämän tarpeet tulevat 

esiin keskusteluissa (esim. pienryhmissä) osallistujien tarpeiden mukaan.  

 

Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet  

Tämänhetkiset koulutukset nähtiin liian Suomi-keskeisinä, ja yliopistopedagogiikkaan kaivattiin 

enemmän globaaleja teemoja sekä kansainvälisten ohjelmien ja –opiskelijoiden näkökulmien 

huomioon ottamista. Pedagoginen näkökulma kestävän kehityksen ja globaalin kansalaisuuden 

teemoihin olisi myös tärkeä ja ajankohtainen lisä koulutustarjontaan. Lisäksi koulutuksissa ei 

oteta riittävästi huomioon työelämään liittyviä näkökulmia ja koulutuksen ja työelämän yhteis-

työtä. Toisaalta eri yhteyksissä korostettiin aiheen tärkeyttä ja oltiin tietoisia siitä, että yliopistolla 

on paljon parannettavaa tällä alueella. Työelämän tarpeita, koulutuksen ja työelämän yhteyttä 

sekä opiskelijoiden uran edistämisen kysymyksiä on syytä käsitellä systemaattisemmin yliopis-

topedagogisen koulutuksen kontekstissa. Tällä hetkellä näiden teemojen käsittely jätetään pit-

källe pienryhmien vastuulle. Monille on epäselvää, miten yliopistonopettaja voi ottaa huomion 

työelämän tarpeet ja edistää opiskelijoiden työllistymistä. Yhtenä ratkaisuna voisi olla koulutuk-

sen ja työelämän yhteistyön ja työelämäpedagogiikan sisältöjen lisääminen koulutustarjontaan 

valinnaisena teemana. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa nostetaan esiin henkilöstön pedagogisten koulutusten vahvuuksia, koulutusten 

sisältöihin ja toteuttamiseen liittyviä jännitteitä sekä koulutusten kehittämismahdollisuuksia 

yleisellä tasolla.  

5.1 Yliopistopedagogisten koulutusten vahvuudet   

Arviointitutkimustyön pohjalta voidaan identifioida seuraavat henkilöstön pedagogisten koulu-

tusten vahvuudet:  

Opettajaksi ja ihmiseksi kasvaminen jatkuvana prosessina  

 Sekä kouluttajien että osallistujien haastatteluissa nousi esille, että nykyiset pedagogiset 

opintokokonaisuudet tukevat tietynlaisen pedagogisen ajattelutavan ja asenteen kehittä-

mistä sekä samalla opettajaksi ja ihmiseksi kasvamista. Itsereflektion kyky ja tutkiva 

asenne nähtiin isona potentiaalina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Osallistujat saavat 

koulutusten kautta uusia näkökulmia omaan työhönsä ja heillä on mahdollisuus tutkia 

omaa opetustaan. Valmiita vastauksia ei kuitenkaan anneta. Osallistuminen yliopistope-

dagogisiin koulutuksiin antaa mahdollisuuden pysähtyä ja kokeilla uutta, sekä rohkeutta 

ja tilaa luovuuteen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Koulutusten myötä opettajien it-

seluottamus ja toimijuus lisääntyy.  On mahdollisuus kasvaa omannäköiseksi opettajaksi. 

Tässä pedagoginen koulutus on tärkeässä roolissa, koska opettajien kokemusten mukaan 

kaikissa yksiköissä ei ole mahdollisuutta tai tilaa keskustella opetuksesta ja sen kehittä-

misestä. 

 Vaikka nykyisiä koulutuksia (erityisesti YPE10) kritisoidaan ja esitetään paljon kehittä-

misehdotuksia, samalla tuodaan esille ajattelun kehittyminen, luovan potentiaalin tun-

nistaminen, ideoiden ja saadun palautteen käyttäminen muissa konteksteissa sekä into 

kehittää opetusta ja itseään opettajana.  

Toimivat toimintatavat, jotka perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen  

 Kaikissa koulutuksissa voitiin identifioida hyvät toimintatavat. Monet niistä perustuvat 

pitkäaikaiseen kokemukseen. Näihin kuuluvat mm. reflektio, itsereflektio, keskustelut, 

opetuskokeilut tai -tuokiot, opetuskokeilujen käsikirja, pienryhmätyöskentely, lukupiirit 

ja heterogeeniset ryhmät. Toisaalta kaikkiin näihin liittyy myös tiettyjä rajoitteita.   

 Korostettiin pienryhmän merkitystä. Siellä usein päästään keskusteluihin syvemmin ja 

asioista keskustellaan myös osallistujien tarpeet huomioiden. Pienryhmän keskustelut 

antavat eväitä opettajan päivittäiseen työhön. Keskusteluilla on jopa terapeuttisia vaiku-

tuksia. Siellä käsitellään mm. negatiivisia kokemuksia. Pienryhmän merkitys korostuu 

erityisesti APO opinnoissa. Ilmapiiri on yleensä hyväksyvä ja turvallinen. 

 Arvostetaan koulutusten mallia, joka perustuu heterogeenisiin ryhmiin. Koulutuksiin 

osallistuvat eri tiedekunnista tulevat ihmiset. Nautitaan heterogeenisuudesta ja sitä hyö-

dynnetään. Monille on avartava kokemus nähdä/kuulla, miten muualla opetetaan.  APO 

antaa myös mahdollisuuden yliopistomaailman ulkopuolelta tulevien ihmisten kohtaa-

misiin.  

 Osallistujat arvostavat myös muita ratkaisuja, kuten sitä, että nykyään kaikki koulutuk-

seen liittyvät materiaalit ovat samassa paikassa moodle:ssa.  
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Yhteisöllisyys, interaktiivisuus/dialogisuus ja yhteistyö 

 Koulutuksen malli, joka perustuu dialogisuuteen (YPE ja APO), keskusteluihin ja inter-

aktiivisiin luentoihin mahdollistaa ideoiden ja kokemuksien jakamisen. Uusia ideoita ja 

oivalluksia viedään omiin yksiköihin (Tässä on kuitenkin vaihtelua riippuen osallistujista 

ja heidän yksiköistään.) 

 Koulutus vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on myös koulutusten (YPE ja APO) yhtenä toi-

mintaperiaatteena. Osallistujat kokevat olevansa osa ryhmää. Yhteisöllisyyden tunnetta 

koetaan erityisesti pienryhmätoiminnan kautta. Koulutuksessa luotuja verkostoja hyö-

dynnetään usein myös koulutuksen jälkeen. (Tässä on kuitenkin vaihtelua ryhmien vä-

lillä.)  

 Pedagogisten koulutuksen kehittäminen tapahtuu toisia tukevassa ja rohkaisevassa ilma-

piirissä. Kouluttajilla on paitsi vahvaa osaamista, he ovat myös erityisen sitoutuneita ja 

innostuneita näiden koulutusten kehittämiseen. Koulutuksia kehitetään yhdessä kaik-

kien kouluttajien kanssa (TACE ja APO). Yhteiset, säännölliset palaverit tarjoavat kolle-

giaalista tukea. Niissä voi myös jakaa omia huoliaan muiden kouluttajien kanssa, mikä 

helpottaa työpaineisiin liittyvää ahdistusta.  

 Koulutuksia toteutetaan yhteisopettajuuden kautta. Yleensä kaikki/useammat koulutta-

jat ovat läsnä isoissa sessioissa (APO ja YPE) ja suurissa osassa TACE:n sessioita. Osallis-

tujat arvostavat tällaista toimintatapaa ja se antaa heille mahdollisuuden mallintaa sitä 

myös omaan opetukseensa.  

Nämä tässä luvussa käsitellyt asiat olisi hyvä säilyttää jatkossakin.  

5.2 Ajankohtaiset osaamisalueet ja sisällöt  

Tämän arviointitutkimustyön pohjalta seuraavassa on identifioitu alueet, jotka ovat tällä hetkellä 

keskeisiä yliopisto-opettajan osaamisessa, ja jotka olisi hyvä ottaa huomioon YPE koulutusten 

kehittämisessä: 

Asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittäminen sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta 

 Koulutuksissa keskitytään tällä hetkellä pääosiin opettajan oman asiantuntijuuden ja toi-

mijuuden kehittämiseen, mikä on luonnollisesti keskeinen koulutusten tarkoituskin. Kui-

tenkin todettiin tärkeäksi asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittämisen tarkastelu myös 

opiskelijoiden näkökulmista. Opettajilla on hyvä olla tietoa asiantuntijuuden olemuk-

sesta ja siitä, millainen pedagogiikka tukee opiskelijoiden kasvua vastuullisiksi asiantun-

tijoiksi.  

Digipedagogiikka ja muuttuvat oppimisympäristöt 

 Digitalisoituvassa maailmassa digiosaaminen ja erityisesti digipedagoginen osaaminen 

on osa jokaisen opettajan kompetenssia. Tämä osaaminen korostuu erityisesti nyt korona-

tilanteen vuoksi.  

 Olisi tärkeää kehittää koulutuksia kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon eri ympäristöissä 

tapahtuva oppiminen sekä eri oppimisympäristöjen keskinäinen riippuvuus. Huomion-

arvoisia oppimisympäristöjä ovat tässä yhteydessä mm. digitaalinen oppimisympäristö 

ja työelämä oppimisympäristönä. 
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Oppimisen ja opiskelun ohjaus 

 Oppimisen ja opiskelun ohjaus kuuluu jokaisen opettajan työkuvaan, ja siihen liittyvää 

osaamisen kehittämistä kaivataan jo YPE10 vaiheessa.  

Hyvinvointi sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta 

 Hyvinvointi nousi uudeksi ajankohtaiseksi teemaksi, jota on syytä käsitellä sekä opiske-

lijoiden hyvinvoinnin tukemisen että opettajan oman hyvinvoinnin näkökulmista. Peda-

gogisen osaamisen kehittäminen tukee opettajan itseluottamuksen vahvistamista ja sa-

malla opettajan hyvinvointia. Opettajat tarvitsevat työkaluja mm. oman työn rajaami-

seen, opetuksen suunnitteluun, sekä paineen ja epävarmuuden sietämiseen. Hyvinvoiva 

opettaja tukee opiskelijoiden hyvinvointia samalla. 

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö sekä työelämäpedagogiikka 

 Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittäminen sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyö 

ovat ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Tällä alueella opettajilla on suuria 

osaamishaasteita, minkä vuoksi spesifisti työelämänäkökulmiin keskittyville opintojak-

soille on suuri tarve.  

Opetussuunnitelmatyö ja pedagoginen johtaminen 

 Jokainen opettaja toimii samalla oppimisyhteisön johtajana. Monesti opettajat osallistu-

vat myös opetussuunnitelmatyöhön ja näiden prosessien johtamiseen ja kaipaavat siihen 

liittyviä sisältöjä ja työkaluja. Nyt korostuu erityisesti ilmiöpohjainen opetussuunnitel-

matyö ja opetussuunnitelmatyön tekeminen yhteisöllisellä tasolla.  

Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyys   

 Englanninkielisten ohjelmien ja vaihto-opiskelun suosion kasvaessa kansainvälisyyteen, 

kulttuurienvälisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset nousevat tärkeäksi. 

Kansainvälistyminen on yliopistojen tärkeä strateginen tavoite ja kv-henkilöstön määrä 

kasvaa nopeasti joillakin aloilla (esim. STEM aloilla). Kulttuurienvälisyys sekä englannin 

kielellä oppiminen ja opettaminen nousivat aiheeksi, joihin kaivataan tukea.   

Verkostomainen toimintatapa 

 Verkostomaiset toimintatavat ja yhteistyö korostuvat opettajan töissä. Yhteisopettajuus, 

opettajien tiimityö, opetussuunnitelmatyön toteuttaminen yhteisöllisellä tasolla, verkos-

tojen hyödyntäminen opintokokonaisuuksien ja opetuksen suunnittelussa sekä yhteisöl-

linen toimintakulttuuri ylipäätään ovat tavoitteita, joihin yksiköissä kannattaa pyrkiä.  In-

dividualistisesta toimintakulttuurista siirtyminen yhteisöllisiin toimintatapoihin voi olla 

haasteellinen prosessi, mutta se voi monesti myös helpottaa opettavan henkilöstön työtä.  

Henkilöstön pedagogisten koulutusten kokonaisuutta kehitettäessä on syytä pohtia 

myös sitä, millä tavoin yksittäisten opettajien osaamisen kehittämistä voi hyödyntää laa-

jemmin laitos- tai yksikkötasolla.  

Kestävä kehitys ja oppiminen 

 Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen pedagogiikka ovat nousseet tärkeäksi aiheeksi 

viime aikoina yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ongelmien sekä ilmaston muutoksen ja 



Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten arviointi  

Loppuraportti huhtikuu 2021  

42 

muiden ekologisten kriisien myötä. On tärkeää pohtia, miten kestävään kehityksen liit-

tyviä näkökohtia voisi ottaa huomion opetuksessa, oppimisessa, omilla kursseilla, ope-

tussuunnitelmatyössä ja yliopistoyhteisöjen toimintatavoissa. Osaaminen tällä alueella 

on osa vastuullista ja vaikuttavaa asiantuntijuutta.  

5.3 Jännitteet pedagogisten koulutusten kehittämisessä 

Eri tahojen kanssa toteutettujen haastattelujen valossa voidaan nähdä erilaisia jännitteitä, jotka 

liittyvät laajempaan kontekstiin (mm. strategisiin tavoitteisiin), yliopistopedagogisten koulutus-

ten toteutukseen ja toimintamalleihin ja eri osallistujaryhmien odotuksiin ja tarpeisiin sekä digi-

talisaatioon ja digipedagogisen osaamiseen. Näiden jännitteiden ymmärtäminen ja käsittelemi-

nen on olennaista yliopistopedagogisten koulutusten kehittämistyössä (sekä sisältöjen että ko-

konaisrakenteen ja toimintatapojen näkökulmasta). Kaikkia näistä jännitteistä ei ole mahdollista 

käsitellä koulutusten toteuttamisen tasolla. Sen sijaan näiden käsittely vaatii laajempaa muutosta 

ja eri tahojen (mm. henkilöstöpalveluiden ja yliopiston hallinnon) sitoutumista. Seuraavaksi 

näitä jännitteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. 

5.3.1 Strategiset tavoitteet ja yliopistopedagogiset koulutukset  

Opetuksen ja yliopistopedagogisen osaamisen paikka akateemisessa työssä  

 Toinen yliopiston kahdesta päätehtävästä on koulutus. Jyväskylän yliopiston yhtenä stra-

tegisena missiona on olla opetuksen laadusta huolehtiva yliopisto ja tavoitteena on olla 

oppimisen alalla yksi maailman johtavista yliopistoista. Haastatteluissa tuli esiin, että 

opetushenkilökuntan parissa koetaan ristiriitaa tämän tavoitteen ja opetustyön aseman 

välillä akateemisessa työssä. Opettajat ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnassa tulevaisuu-

den asiantuntijoiden kouluttajina. Toisaalta koetaan, että opetusta ja sen kehittämistä ei 

arvosteta, mikä on ristiriidassa strategisten missioiden ja tavoitteiden kanssa. Akateemi-

sella uralla meritoidutaan tutkimuksellisten ansioiden avulla myös opetuspaineisessa 

työssä. 

YPE10:n pakollisuuteen liittyvät ristiriidat  

 Haastatteluissa tuli esiin myös kriittinen suhtautuminen YPE10-opintojen pakollisuu-

teen. Näiden näkemysten mukaan opintojakson pakollisuudesta ei ole apua, jos suhtau-

tumisessa pedagogiseen osaamiseen, opetukseen ja sen kehittämiseen ei tapahdu muu-

toksia. Monesti opintojakso suoritetaan vain, koska se on vaatimuksena ja se näyttää hy-

vältä CV:ssä tai sitä tarvitaan työpaikan hakemiseen. Samalla korostettiin motivaation 

puutetta koulutukseen osallistumiseen sekä henkilökohtaisella että yksikön tasolla.  Kou-

lutukseen osallistujien yksiköistä on esimerkiksi tullut viestinä koulutuksen suorittami-

nen minimaalisella painotuksella ja sen sijaan artikkelien kirjoittamiseen keskittyminen. 

Jotkut kokevat, että panostaminen opetukseen, sen kehittämiseen ja pedagogisen osaa-

misen vahvistamiseen ei vastaa välttämättä yksiköiden strategisiin tavoitteisiin ja, että 

yksiköiden intressissä ei ole tukea osallistumista yliopistopedagogisiin koulutuksiin. Eri-

tyisesti kouluttajien mielestä paljon kuitenkin riippuu siitä, tukeeko yliopisto kokonai-

suutena ja laitokset YPE-prosessia.  

 YPE10:n pakollisuuteen suhtautuivat erityisen kriittisesti kokeneet opettajat. Heidän mu-

kaansa heidän opetusansionsa oli arvioitu valintaprosessin yhteydessä ja joillakuilla oli 
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myös pedagoginen koulutus taustalla. Nämä opettajat eivät kokeneet saaneensa koulu-

tuksesta eväitä omiin kehittämistarpeisiinsa.  

 YPE10:n haastatteluissa nousi esille näkökulma, jonka mukaan koulutuksen pakollisuus 

on yliopiston poliittinen kannanotto ja sillä halutaan korostaa, että opetuksen laatuun 

suhtaudutaan vakavasti, mutta kuitenkin ilman koulutusten vaikuttavuuden tarkastelua. 

Toisaalta osallistujien mielestä pedagogisen osaamisen päivittäminen on tärkeää, koska 

ei voi olettaa, että hyvä, kovan luokan tutkija, automaattisesti olisi hyvä myös opetuk-

sessa. Toisaalta oltiin myös tietoisia siitä, että YPE10-opintoja suoritetaan usein vain 

konkreettisen aktivoivien menetelmien vinkkilistan saamisen vuoksi. 

 Vaikka YPE10:n pakollisuutta kritisoitiin, se voidaan nähdä myös strategisena keinona 

varmista opetuksen korkeaa laatua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeä kehittää 

AHOT-menettelyjä sekä ratkaisuja valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi YPE10:n si-

sällä.   

Opettajan toimijuus ja sitä rajoittavat tekijät  

 Haastattelujen valossa koulutusten tarkoituksena on saada aikaan muutosta, mutta kui-

tenkaan ei ole täysin selvää, pyritäänkö pelkästään henkilökohtaiseen muutoksen vaiko 

myös yhteisötason muutokseen. Koulutuksen nähtiin vahvistavan opettajan toimijuutta 

henkilökohtaisella tasolla, mutta samalla tunnistettiin, että laajempien muutosten toteut-

tamiseen tarvitaan kollektiivisia aloitteita ja kollektiivisen toimijuuden vahvistamista. 

Vaikka koulutuksella tähdätään myös laajempiin muutoksiin (esim. suhtautumisessa 

opetuksen kehittämiseen), koetaan, että muutosta ei aina tueta eikä siihen kannusteta tie-

dekunnissa, laitoksilla ja yksiköissä. Tämä rajoittaa opettajien toimijuutta ja asiantunti-

juuden kehittämistä. YPE-koulutus nähtiin tärkeässä roolissa opetuksen arvostuksen ja 

tasavertaisuuden puutteiden näkyväksi tekemisessä/auki purkamisessa ja muutoksessa. 

5.3.2 Osallistujien odotukset ja YPE-toimintamalli, tavoitteet ja lopputulos 

YPE-toimintamallista ristiriitaisia näkemyksiä   

YPE koulutusten toimintamalli on herättänyt ristiriitaisia näkemyksiä. Käytetyt toimintatavat ei-

vät vastaa kaikkien osallistujien odotuksia. Dialogisuuteen ja kokemukselliseen oppimiseen pe-

rustuva toimintamalli tuntuu erityisesti luonnontieteilijöistä sekavalta, ja heille on epäselvää, mi-

ten toimintamallia voisi toteuttaa omassa opetuksessa. Toimintamallin kritiikin käsittelyyn me-

nee paljon aikaa, ja osalle osallistujista jää tunne, etteivät he saa riittävästi kurssilta. Dialoginen 

toimintatapa todettiin hyväksi, mutta dialogisuuden ja joidenkin samojen menetelmien käyttö 

toistuvissa tilanteessa vaatisi kuitenkin uudelleen arviointia. Toisaalta on myös odottavissa, että 

kun kyseessä on osallistujien ja odotuksien moninaisuus, on myös odotettua, että toimintamalli 

ja sisällöt eivät vastaa kaikkien osallistujien tarpeisiin. Tämän vuoksi valinnanmahdollisuuksien 

lisääminen sekä sisältöjen että toimintatapojen suhteen voisi parantaa yksilöllisten tarpeiden 

huomioonottamista. 

Toisaalta koulutuksissa on jo paljon valinnanmahdollisuuksia, ja oppijalähtöisyys on otettu hy-

vin huomioon kaikissa koulutuksissa. Oppijalähtöisyys onkin koulutuksien fokus ja toiminta-

mallin perusta. Se, kuinka paljon saa koulutuksesta, riippuu aika paljon siitä, kenen kanssa ol-

laan ryhmässä, mitä kirjoja valitaan luettavaksi, ja miten paljon halutaan koulutukseen panostaa. 
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Jotkut kokivat, että oppiminen on tällöin sattumanvaraista, ja he kaipasivat perinteisempää ope-

tusta. HOPS:in todettiin olevan hyvä toimintatapa, mutta sen tueksi kaivattiin keskustelua oh-

jaajien kanssa omien tavoitteiden asettamisesta sattumanvaraisuuden vähentämiseksi.  

Osallistujien odotukset konkreettisista opetusmenetelmistä vs. kasvu reflektiiviseksi opetta-

jaksi 

YPE:n ja APO:n osallistujilla on erilaiset odotukset alusta lähtien sen suhteen, mitä ja miten teh-

dään ja mikä on koulutuksen lopputulos. Monille YPE:n ja osittain myös APO:n osallistujille on 

tärkeä saada konkreettisia pedagogisia työkaluja - myös vinkkejä opetukseen, ja he tuntevat pet-

tyneensä, jos eivät saa niitä. Toisaalta haastatteluissa viitattiin siihen, että konkreettisia vinkkejä 

voi saada myös esim. opetuskokeilujen raporttien kautta tai mallintamalla koulutuksessa käytet-

tyjä toimintatapoja. Kouluttajat näkivät opettajaksi ja ihmiseksi kasvamisen olevan koulutuksen 

keskiössä ja näkivät tärkeänä tehtävänä tukea tätä kasvuprosessia.  

Jotkut YPE:n ja APO:n kouluttajista reflektoivat, että koulutusten tavoitteet on saavutettu ylei-

sellä, ryhmän tasolla, mutta ne eivät välttämättä toteudu henkilökohtaisella tasolla. YPE:n ja 

APO:n osallistujien haastattelujen yhteydessä tuli ilmi, että odotus on, että asetetut tavoitteet to-

teutuvat ja koulutuksia arvioidaan tavoitteiden saavuttamisen kautta. Koettiin, että kirjoitetut 

tavoitteet eivät vastaa koulutuksen toteutuksen tavoitteita. YPE- ja APO –koulutuksissa osallis-

tujat itse asettavat osaamistavoitteensa, mutta osallistujien mukaan tavoitteiden saavuttamisesta 

ei keskustella. 

5.3.3 Yhdenvertaisuus ja tasavertaisuus: Osallistujaryhmien erilaisten tarpeiden huomioon-

ottaminen 

Jännitteet toimintamalliin, toimintatapoihin ja koulutuksien lopputuloksiin liittyen ovat usein 

yhteydessä osallistujaryhmien erilaisiin tarpeisiin ja näiden huomioonottamiseen. Haastattelujen 

valossa osallistujien odotukset ja tarpeet riippuvat heidän tieteenalastaan, opettajan uran vai-

heesta ja opetuskokemuksen määrästä, osallistujien taustasta (onko kyse suomalaisista vai kan-

sainvälisistä osallistujista) sekä työnkuvasta.  

Heterogeeniset ryhmät ja erityisesti eri tieteenalojen edustajista koostuvat ryhmät todettiin kaik-

kien koulutuksien rikkaudeksi. Kuitenkin erityisesti YPE ja APO koulutusten osallistujien mie-

lestä ryhmien heterogeenisuudesta olisi voinut hyötyä enemmän, esimerkiksi keskustelemalla 

lisää siitä, miten muissa tiedekunnissa käytettyjä toimintatapoja ja menetelmiä voisi soveltaa 

omiin yksiköihin ja kursseihin.  

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että YPE:n ja APO:n koulutukset eivät välttämättä 

edistä kokeneiden osallistujien kasvamista opettajana. Osallistuminen koulutukseen saatetaan 

kokea jopa ajanhukkana ja turhauttavana. Suomikeskeiset sisällöt ja jäykiksi koetut kielenkäy-

tännöt voivat johtaa jänniteisiin monikulttuurisissa ryhmissä. Nykyisten YPE:n kielikäytäntöjen 

ei koettu edistävän kaikkien osallistujien tasavertaista osallistumista keskusteluihin ja toimi-

juutta. Kansainvälisen henkilökunnan kokemusten mukaan kansainvälisen oppimisympäristön 

tarpeita ei ole riittävästi otettu huomioon myöskään yliopiston linjauksien tasolla. Eri koulutuk-

sien yhteydessä toivottiin myös eri koulutuksien akuuttien tarpeiden huomioon ottamista.  
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5.3.4 Opettajien hyvinvointi  

Eri haastattelujen yhteydessä nousi esille jännitteitä, jotka liittyvät hyvinvointiin, erityisesti yli-

opiston opetushenkilökunnan hyvinvointiin. Hyvinvoinnin nähtiin olevan yliopistostrategian 

fokuksessa, mutta todellisuudessa vahvasti ristiriidassa akateemisessa työn ja erityisesti opetus-

työn vaatimusten ja arvostuksen kanssa. Näiden näkemysten mukaan hyvinvointiin liittyvissä 

keskusteluissa keskitytään opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta opettajan hyvinvointia ei oteta 

riittävästi huomioon, vaikka osaava ja hyvinvoiva opettaja pystyy paremmin tukemaan opiske-

lijoiden hyvinvointia.  

Opetustyö on aikaa vievää, vaativaa ja siihen liittyy paljon erilaisia paineita.  Lisäksi aliarvostuk-

sella, julkaisupaineella ja epävarmuudella on myös negatiivisia vaikutuksia opettajan hyvinvoin-

tiin. Opetushenkilökunta on kaivannut erityisesti vinkkejä työmäärän hallintaan, kurssien ja 

opetusten suunnitteluun sekä keskustelua opettajan hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Mo-

nesti yliopistopedagogista koulutusta arvostettiin sen tähden, että pienryhmäkeskustelulla oli 

juuri terapeuttisia vaikutuksia. Tarpeelliseksi koettiin kuitenkin myös se, olisi mahdollisuus kä-

sitellä enemmän esim. huonoja ohjauskokemuksia koulutusten aikana. Samat seikat, kuten työ-

määrä, paineet ja epävarmuus ovat ahdistavia myös pedagogistenopintojaksojen kouluttajille. 

Tällaisten hyvinvointiin liittyvien kysymysten käsittelyyn soveltuisi esimerkiksi työnohjaus tai 

vertaisryhmämentorointi, joita voisi sisällyttää osaksi henkilöstön koulutuksia.  

5.3.5 Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisyyteen liittyvä osaaminen  

Kansainvälinen ja kulttuurienvälinen osaaminen nousi yhdeksi tärkeäksi osaamisalueeksi yli-

opistopedagogisten koulutusten kontekstissa. Tällä hetkellä tällaista osaamista on mahdollista 

kehittää TACE-koulutuksen kautta ja siinä mielessä TACE koulutus on tärkeässä asemassa glo-

baalissa kontekstissa. Haastatteluissa korostui mm. TACE:n vaikuttavuus ajattelutavan muutok-

seen kulttuuri- ja kieliasioista ja kansainvälisten opiskelijoiden ohjastamisen käytäntöihin sekä 

henkilökohtaisella että yksiköiden tasolla. Koulutuksen todettiin myös lisäävän itseluottamusta 

englannin kielellä opettamiseen. Kuitenkaan TACE kouluttajien mielestä koulutuksen epävarma 

asema ei vastaa osaamisen tärkeyteen ja vaikuttavuuteen.  

Toisaalta muiden haastattelujen valossa nousee esiin myös kysymys, voidaanko kansainväli-

syys- ja kulttuuriosaamisen kehittämistä keskittää vain TACE-koulutukseen. Myös YPE:n ja 

APO:n osallistujat korostivat tämän osaamisen tärkeyttä korkeakoulutuksen kansainvälistymi-

sen kontekstissa ja toivovat tämän osaamiseen vahvistamista jo näiden koulutusten yhteydessä. 

APO:n kohdalla tämä osaamisalue hoituu valinnaisen teeman kautta. Koulutukseen osallistujien 

mielestä näiden sisältöjen pitäisi olla sallittuja kaikille osallistujille. APO:n kouluttajien näkökul-

man mukaan koulutuksen toimintamalli ja -periaatteet (dialogisuus, moninäkökulmaisuus) an-

tavat myös valmiuksia toimia kansainvälisissä ympäristöissä. YPE kouluttajien mukaan kulttuu-

rienvälisyys on läpäisevänä teemana ja sitä käsitellään osallistujien tarpeiden mukaan. Nämä 

mahdollisuudet kulttuurienvälisen osaamisen kehittämiseen eivät kuitenkaan nousseet esiin 

osallistujien haastatteluissa.  

Kulttuurienväliset kohtaamiset sekä opettaminen englannin kielellä herättävät paljon epävar-

muutta sekä jännitteitä sekä osallistujien että kouluttajien kesken. Tämä oli näkyvissä mm. vai-

keuksissa opettaa samoja sisältöjä englannin kielellä ja väärinymmärryksissä oppimiskäsitteisiin 

liittyen ja odotuksissa YPE-koulutusta kohtaan.  
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5.3.6 Digitalisaatio ja digipedagoginen osaaminen  

Suhtautuminen digitaalisuuteen opetuksessa 

Korona-aika on pakottanut muutokseen digitaalisuuden suuntaan ja se hyväksytään entistä pa-

remmin osaksi oppimisympäristöjä. Vuoden 2020 keväällä nähtiin myös uusia mahdollisuuksia 

ja saatiin kokemuksia teknologian käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. Huomattiin mm., että 

oppiminen ja koulutusten suorittaminen onnistuvat myös verkossa ja oppimisympäristöt moni-

puolistuvat verkko-opiskelun myötä. Näiden positiivisten kokemusten jälkeen pohditaan nyt 

mahdollisuutta koulutusten toteuttamiseen hybridimuodossa.  

Toisaalta digitaalisuus ja sen lisääminen yliopistopedagogisen koulutuksen kontekstissa nosti 

paljon huolta, erityisesti kouluttajien kesken. Näiden näkemysten mukaan digitaalisuutta lisää-

mällä menetetään jotain tärkeämpää vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen näkökulmasta. Toi-

set taas etsivät tasapainoa ja uskovat, että yliopistossa oppimisessa ja opettamisessa tarvitaan 

molempia, sekä verkossa että kasvokkain kohtaamisia. Jotkut asiat, kuten massaluennot, onnis-

tuvat hyvin verkossakin.  

Koulutusten osallistujat olivat myönteisempiä digitalisaation ja teknologian integrointiin liitty-

vien sisältöjen ja toimintatapojen lisäämiselle. Monet osallistujat uskovat, että se on suunta, mi-

hin mennään ja pitääkin mennä. Jotkut kouluttajat näkivät sen mahdollisuutena, kun taas toisten 

mielestä digitalisaatio ja teknologian integrointi koulutukseen ei kuulu yliopistopedagogisiin 

koulutuksiin.  

Eri näkemykset digipedagogiikan vastuusta  

Eri koulutusten osallistujat kaipaavat lisää digipedagogista osaamista, näkivät sen välttämättö-

mänä osana opettajan osaamista ja toivovat, että tätä osaamista voisi kehittää yliopistopedago-

gisten koulutusten aikana. Tällä hetkellä digitalisaatioon ja digipedagogiseen osaamiseen liitty-

viä sisältöjä on TACE-koulutuksessa sekä valinnaisen teeman ja opetuskokeiluraporttien kautta 

osana APO koulutusta. YPE- koulutuksessa asiasta keskustellaan tarpeen mukaan. Koulutusten 

osallistujien pohdintojen valossa olisi kuitenkin tarpeellista kiinnittää huomiota systemaattisem-

paan digipedagogisen osaamisen kehittämiseen yliopistopedagogisissa koulutuksissa ja olisi 

hyvä, että tämä mahdollisuus olisi mahdollinen kaikille osallistujille. Kouluttajat eivät kuiten-

kaan nähneet digitaalisten työkalujen opettamisen kuuluvan heille. Sen sijaan tärkeänä nähtiin 

tutkivan asenteen kehittäminen, olla avoimin mielin ja valmis oppimaan uusia asioita. Teknolo-

gian ja pedagogiikan kytkentöihin ei kiinnitetty kovinkaan paljoa huomiota kouluttajien haas-

tatteluissa ja aihetta pohdittiin lähinnä digiosaamisen näkökulmasta. 
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6 RAKENNERATKAISUT  

Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli myös henkilöstön pedagogisen koulutuksen rakenteiden tar-

kastelu. Tämän työn pohjalta ehdotetaan kahta eri vaihtoehtoa koulutuksen kehittämiseksi: te-

maattinen moduulirakenne tai rakenne, joka perustuu nykyisen kaltaisiin isompiin opintokoko-

naisuuksiin. 

6.1 Temaattinen moduulirakenne 

Tässä vaihtoehdossa tarjolla olisi koulutusmoduuleja eri teemoista, joista osallistujat voisivat 

joustavasti koota heitä kiinnostavan kokonaisuuden YPE- APO- tai TACE-

opintokokonaisuuteen. Ainakin YPE10:ssa olisi syytä olla yksi pakollinen ’peruskurssi’, ’Oppi-

misen teoriat’. Moduuleja suunniteltaessa voisi myös tutkia mahdollisuutta sisällyttää kasvatus-

tieteen perusopintojen osia henkilöstön pedagogisiin koulutuksiin (onko jo olemassa opintoja, 

jotka kävisivät sellaisenaan moduuleiksi?). Moduulien laajuus voidaan päättää suunnitteluvai-

heessa.  Nykyisten koulutusten hyviksi havaittuja monipuolisia toimintatapoja olisi syytä jatkaa 

myös moduuliperustaisessa ratkaisussa siten, että pedagogiikan moninaisuus toteutuu sekä yk-

sittäisissä moduuleissa että koulutuskokonaisuudessa.  

Temaattiset moduulit voisivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:  

 Oppimisen teoriat (pakollinen moduuli) 

 Oppijalähtöinen oppiminen, opetus ja arviointi  

 Oppimisen ja opiskelun ohjaus  

 Digipedagogiikka I ja II 

 Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen  

 Teaching Academic Content through English (TACE) 

 Työelämäyhteydet ja työelämäpedagogiikka  

 Opiskelijan ja opettajan hyvinvointi ja yhteisöllinen pedagogiikka  

 Opetussuunnitelmatyö ja pedagoginen johtaminen 

 Kurssin ja opetuksen suunnittelun perusteet 

 Kestävän kehityksen pedagogiikka  

 Vertaisryhmämentorointi  

TACE-koulutuksen osallistujat toivoivat koulutuksen säilyttämistä entisessä muodossaan. Jos 

kuitenkin esiintyy ongelmia saada osallistujia isoon opintokokonaisuuteen, valmennuksen tar-

joamista joustavamassa muodossa voisi pohtia. Esimerkiksi voidaan tarjota kolme erillistä mo-

duulia tähän teemaan liittyen: English-medium education (EME) and CLIL methodologies, In-

terculturality in Education and at Workplace, ja kolmas vapaavalintainen moduuli.  

Vertaismentorointi erillisenä (opintopisteiltään melko suppeana) moduulinaan voisi olla yhden 

lukuvuoden kestävä ohjelma, jonka voisi toteuttaa ryhmämuotoisena toimintana ja johon voisi 

sisällyttää tarvittaessa myös yksilöllisiä tapaamisia. Käsiteltävät teemat ja toimintatavat määri-

teltäisiin ryhmien jäsenten tarpeiden mukaisesti (ks. osaaminen jakoon | Jyväskylän yliopisto - 

JYKDOK | JYKDOK (finna.fi); JYX - VERME2 testaa: kokemuksia vertaisryhmämentoroinnin so-

veltamisesta (jyu.fi).  

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1224059
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1224059
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65980
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65980
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On huomioitava, että temaattisen moduulirakenteen suunnittelu ja toteuttaminen vaatisi koko-

naisvaltaista muutosta ja yliopistotasoista yhteistyötä. Uusia moduuleita suunniteltaessa on 

myös otettava huomioon aika-, raha-, ja henkilöstöresurssit.  

6.2  Nykyisen kaltaiset opintokokonaisuudet  

Tässä vaihtoehdossa olisi tarjolla samantyyppinen päärakenne kuin tähänkin asti, mutta huomi-

oon ottaen vuoden 2019 itsearvioinnin sekä tämän arviointi- ja tutkimustyön tulokset (nykyisten 

koulutusten vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet). Esimerkiksi tämän arviointityön aikana 

nousivat esille uudet osaamisalueet ja ajankohtaiset teemat. Sen tähden olisi tärkeää tarjota myös 

erikseen uusia sisältöjä kuten: 

 Digitaalisuus opetuksessa ja oppimisessa/Digipedagogiikka 

 Opiskelijan ja opettajan hyvinvointi ja yhteisöllinen pedagogiikka 

 Opetussuunnitelmatyö ja pedagoginen johtaminen  

 Työelämäyhteydet ja työelämäpedagogiikka 

Lisäksi olisi myös tärkeä kehittää käytäntöjä aiemman osaamisen tunnistamiseen ja ottaa samalla 

paremmin huomioon osallistujien opetuskokemus. Tämän voisi toteuttaa mm. tarjoamalla vaih-

toehtoisia osakokonaisuuksia sekä mahdollistamalla joustavammat YPE10 ja YPE15 suoritusta-

vat osallistujien tarpeiden mukaan.  

Erityisesti haastatteluaineiston pohjalta nousivat esille seuraavat kehittämisehdotukset koulu-

tuksittain:  

YPE10  

 Syvennetään oppimisteorioiden käsittelyä 

 Ajankohtaistetaan kirjallisuutta 

 Järjestetään enemmän valinnanmahdollisuuksia  

 Lisätään sisältöihin vaihtoehtoisia teemoja  

 Tuotetaan vaihtoehtoisia materiaaleja (esim. erilaisten pedagogisten menetelmien esitte-

lyjä videoina + linkkejä)  

 Hyödynnetään Flipped classroom -periaatetta 

 Toteutetaan osa opintojaksoon liittyvistä toiminnoista digitaalisesti 

 Huomioidaan ja tunnistetaan eri osallistujaryhmien tarpeita (kokeneet/aloittelevat, kan-

sainväliset) ja asiantuntijuutta  

 Parannetaan valintakriteerien näkyvyyttä ja lisätään tasavertaisuutta 

 Otetaan paremmin huomioon yliopistokoulutuksen menetelmien ja opettajien työn mo-

ninaisuus 

 Perustellaan koulutuksen pedagogista lähestymistapaa ja menetelmien valintoja  

 Selkiytetään isompien sessioiden toimintatapoja 

 Neuvotellaan kielikäytännöt ja työmäärä joustavammin 

 Päivitetään tavoitteet realistisemmaksi 

 Keskustellaan tavoitteiden savuttamisesta 

 Pohditaan tarkemmin YPE10:n ja YPE15:n eroja (esim. opetuskokeilujen tavoitteet)  

 Säännölliset YPE-kouluttajien palaverit (myös kansainväliset kouluttajat mukana) 

 Otetaan huomion uudet osaamistarpeet/uudet nousevat teemat (mm. hyvinvointi ja di-

gitaalisuus) 
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 Pohditaan osallistujien kanssa koulutuksissa käytettyjen menetelmien soveltamista 

omilla kursseilla 

TACE 

 Huomioidaan osallistujien akuutit tarpeet  

 Päivitetään koulutuksen kuvaus 

 Selvitetään mahdollisuus pienempiin moduuleihin  

 Ohjeistetaan tehtävät selkeämmin ja tarkistetaan näiden laajuutta  

 Lisätään verkko-opetukseen liittyviä sisältöjä ja harjoituksia EME (English-medium edu-

cation) -kontekstissa  

 Mahdollistetaan tehtävien ja opetustuokioiden toteuttaminen osallistujien erilaisten tar-

peiden mukaisesti  

 Selkiytetään TACE:n asema/jatkuvuus 

 Suunnataan markkinointia myös kv. henkilökunnalle 

APO 

 Monipuolistetaan toimintatapoja riippuen tilanteista (esim. käytetään dialogisuutta nii-

hin tilanteisiin, mihin oikeasti sopii) 

 Kytketään sisältöihin vaihtoehtoisia materiaaleja (mm. videomateriaalit oppimisteori-

oista) 

 Lisätään tutkimusperustaisuutta (esim. luennot) 

 Huomioidaan ja tunnistetaan eri osallistujaryhmien tarpeita (noviisit, kokeneet) 

 Suunnitellaan koulutus vastaamaan paremmin yliopisto-opettajien työn todellisuutta 

 Keskustellaan osallistujien kanssa asetetuista tavoitteista  

 Keskustellaan ja seurataan tavoitteiden saavuttamisesta  

 Asetetaan ja seurataan osaamistavoitteita  

 Täsmennetään vaatimuksia 

 Toteutetaan hybridimuodossa  

 Huomioidaan paremmin ajankohtaiset teemat (pedagoginen johtaminen, digipedago-

giikka, kulttuurienvälisyys ja globaalit teemat) 

 Perustellaan toimintatapoja 

 Ohjeistetaan tehtävät selkeämmin 

 Pohditaan osallistujien kanssa koulutuksissa (mm. opetuskokeiluissa) käytettyjen mene-

telmien soveltamista omassa työssä  
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tämä arviointi- ja tutkimustyö oli jatkoa vuonna 2019 toteutetulle itsearvioinnille, ja sen tarkoi-

tuksena oli tarkastella yliopistopedagogisten koulutusten sisältöjä ja kokonaisrakennetta, mu-

kaan lukien myös toimintatavat.  

Työn keskeisenä johtopäätöksenä nousi esiin tarve monipuolistaa yliopistopedagogisten koulu-

tusten sisältöjä ja joissain tapauksissa myös toimintatapoja. Tämän toteuttaminen ja havaittuihin 

haasteisiin vastaaminen taas vaatii mahdollisesti uudenlaista kokonaisrakennetta. Koulutusten 

osallistujilla on erilaisia tarpeita ja sen tähden temaattinen moduulirakenne palvelisi paremmin 

osallistujien heterogeenista joukkoa (eri uravaiheessa olevat, erityyppistä työtä tekevät, eri taus-

tat, alat, kiinnostukset ja odotukset). Moduulirakenne mahdollistaisi myös joidenkin pääsisältö-

jen, kuten oppimisteorioiden, perusteellisemman käsittelyn. Tämän tyyppinen rakenne nivou-

tuisi myös paremmin yliopiston strategisiin linjauksiin, joiden mukaan suosituksena on koulu-

tusten modulaarisuuden lisääminen. 

Eri koulutusten opintojaksoissa on paljon hyviä, vakiintuneita ja tarkasti pohdittuja toimintata-

poja. Nämä olisi syytä säilyttää. Olisi kuitenkin tarpeellista lisätä uusiakin toimintatapoja niin, 

että myös tältä osin koulutukset vastaavat mahdollisimman hyvin opettajan työn todellisuuteen 

ja monipuolisuuteen.  

Työn aikana tehtyjen analyysien mukaan yliopistopedagogisten koulutusten totuttamiseen ja 

vaikuttavuuteen liittyy erilaisia jännitteitä. Tässä mielessä arviointi- ja tutkimustyö mahdollistaa 

myös yliopistopedagogisten koulutusten laajemman kontekstin ymmärryksen. Näiden jännittei-

den huomioon ottaminen ja niihin reagoiminen on tärkeää opettajien toimijuuden vahvistamisen 

kannalta, sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla.  

Kaiken kaikkiaan henkilöstön pedagogisten koulutusten kehittämisessä on syytä entistä enem-

män nojautua ajankohtaiseen tutkimustietoon sekä yliopiston strategisiin linjauksiin, jolloin kou-

lutuksiin voidaan saada kytkentöjä esimerkiksi koulutuksen kehittämisohjelmaan, kehittämis-

hankkeisiin, opetusta koskeviin linjauksiin ja laadukkaan ohjauksen periaatteisiin. Nykyinen pe-

dagoginen koulutus voisi mm. nivoutua paremmin JYULearn ja Student life –toimintamalleihin 

sekä kiinnittää vielä vahvemmin huomiota tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin 

osallistua yliopistopedagogisiin koulutuksiin ja kehittää pedagogista osaamista. 
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LIITE 1. TUTKIMUKIMUKSESTA NOUSEVAT TUTKIMUSTEEMAT JA YLIOPISTO-

OPETTAJAN OSAAMISALUEET  

PEDAGOGINEN OSAAMINEN 

TEEMAT  ESIMERKIT  

Oppimisteoriat, 

mallit ja lähestymis-

tavat 

Lähestymistavat oppimiseen (approaches to learning) (Asikainen 

ym. 2014; 2020; Biggs, 1987, 1993; Entwistle 2009; Entwistle ym., 

2002, 2003; Heikkilä & Lonka, 2006; Hermann ym., 2017; McCune 

& Entwistle, 2011; Marton & Säljö 1976; Parpala ym., 2013; Trig-

well ym., 2012; ks. myös Tynjälä, 2017; Utriainen ym., 2017) eri op-

pimisympäristöissä (Lindblom-Ylänne ym., 2004) menestys 

opinnoissa (esim. Rytkönen ym.,2012) 

 Pinta- ja syväsuuntautuminen (the surface and deep ap-

proach to learning) (Marton & Säljö, 1976) 

 Strateginen suuntautuminen (achieving approach/strategic 

approach/organised studying) (Entwistle & McCune, 2004) 

 Itseohjautuvuus/itseohjautuva oppiminen (self-regulated 

learning) (Järvelä & Hadwin, 2017; Pintrich & Zusho, 2007) 

Oppimisen tavat (learning patterns) (Lonka ym., 2004; Vermunt & 

Donche, 2017; ks. myös Tynjälä 2017) 

 Reproduction-directed learning 

 Meaning-directed learning  

 Application-directed learning 

 Undirected learning 

Opiskelijoiden kokemukset oppimisympäristöstään (perceptions 

of learning environments) (Entwistle & McCune, 2004; Kember & 

Leung, 2009; Parpala ym., 2013) 

Opiskelijoiden käsitykset opetus-oppimisympäristöstä ja oppimi-

sen tehokkuus (Stes ym., 2012) 

3P- ja 4-P -oppimismallit: 1. presage (students’ prior knowledge, 

motivation, teaching methods and assessment 2. Process (stu-

dents’ activities and learning approaches) 3. product (learning 

outcome) 4. Perceptions (students’ and teachers’ conceptions of 

learning and their perceptions of the context (Biggs, 1999; Price, 

2014) 

Oppimisteoriat (Aubrey & Riley, 2019; Ileris, 2009;) ja oppiminen 

aikuisiässä (Aarto-Pesonen, 2013; Knowles, Holton & Swanson, 

2011; Merriam & Baumgartner, 2020). 
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Kokemuksellinen oppiminen (Malinen, 2000; Mezirow, 1991; Il-

leris, 2015a, 2015b, 2014, Illeris, 2011) 

Konstruktivistisen oppimisympäristön piirteet sekä monipuoliset 

opetus- ja oppimismenetelmät (Duffy ym., 1993; Prawat, 1996, 

2000; Tynjälä, 1999; Tynjälä ym., 2009; Virtanen & Tynjälä, 2019, 

2013; von Glaserfeld 1995a, 1995b, 2007); integratiivinen pedago-

giikka (Tynjälä 2008; Tynjälä ym., 2016, 2020c; Täks ym., 2016; El-

vira ym., 2017) 

Opiskelijalähtöinen 

oppiminen  

 

 

Konstruktivistinen näkemys opiskelijalähtöisestä oppimisesta ja 

sitä tukevista käytännöistä (Bechter ym., 2019; Duffy ym., 1993; 

Lea, 2003; Tangney, 2014; Su, 2011; Tynjälä, 1999; Tynjälä ym., 

2009, von Glaserfeld, 2007). Esim:  

 erilaiset aktivoivat ja ajattelua haastavat tehtävät + aikaisemman 

tiedon huomioon ottaminen; ongelmanratkaisu 

 interaktiiviset ja dialogiset opiskelumuodot 

 oman oppimisen tavoitteita ja arviointia tukevat toimintatavat 

Opiskelijalähtöinen oppiminen, pedagogiikka, toimintatavat, ope-

tussuunnitelmaratkaisut sekä niiden yhteys toimijuuden koke-

mukseen (Glenn ym., 2012; Jääskelä ym., 2020b; Land ym., 2012; 

Lea ym., 2003; Tynjälä, 2017). Esim.: 

 Kollaboratiivinen oppiminen ja sen hyödyt (Ahonen ym., 

2018; Häkkinen ym., 2017) 

 Tutkiva oppiminen (inquiry-based learning) (esim., Häk-

kinen ym., 2017; Justice  ym., 2007; Lonka ym., 2018; 

Lonka, 2015) 

 Ongelmaperustainen oppiminen (problem-based learning) 

(esim., Poikela & Nummenmaa, 2006; Schmidt ym., 2011; 

Vanhanen ym., 2001) 

 Vertaisopetus (peer-instruction) (esim., Crouch and Mazur 

2001) 

 Käännetty luokkahuone (flipped classroom, esim. Enfield, 

2013; Guo, 2019; Hirsto ym., 2019; Hyppönen ym., 2019; 

Moffett & Mill, 2014; Tusa ym., 2018) 

 Työhön liittyvä oppiminen (work-related learning; esim, 

Billett, 2015; Tynjälä ym., 2021a,b) 

 Integratiivinen pedagogiikka (Tynjälä ym., 2021a,c) 

 Vaapaehtoistyössä oppiminen (service learning) (Molderez 

& Fonseca, 2018; Murray, 2013) 



Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten arviointi  

Loppuraportti huhtikuu 2021  

53 

TEEMAT  ESIMERKIT  

 Omien oppimistarpeiden ja – tavoitteiden määrittely sekä 

oman toiminnan ja oppimisen itsearviointi (Jääskelä ym., 

2020b, myös Bransford ym., 2006) 

 Opiskelijoiden ja opettajan yhdessä neuvottelemat ’sopi-

mukset’ kurssin tavoitteista, toimintatavoista ja arvioin-

nista (opiskelijoiden mukaan ottaminen pedagogiseen pro-

sessiin) (Jääskelä ym., 2020b)  

Tarve kehittää eteenpäin opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa ja oh-

jauskäytänteitä (Jääskelä & Nissilä, 2015).  

Uuden oppimistavan käyttöönotto emotionaalisesti haastavana 

opiskelijoille, oppiminen ja emootiot (Täks ym., 2016)  

Kollaboratiivinen oppiminen ja seuraava sukupolven kasvattami-

nen (hyvät ongelmaratkaisut ja viestintätaidot) (Häkkinen ym., 

2017) - työelämätarpeet 

Opiskelijoiden koko-

naisvaltainen ohjaus 

opintojen eri vai-

heissa 

 

 

Kiinnittyminen korkeakouluopintoihin:  

 Akateeminen ja sosiaalinen kiinnittyminen korkeakoulu-

opintoihin (Toom & Pyhältö 2020, 24)  

 Opiskelijoiden ohjauksen merkitys (erityisesti opiskelun 

alussa) itsesäätelytaitojen kehittymisen kannalta (Honki-

mäki & Tynjälä, 2007) 

Kokonaisvaltainen ohjaus ja opiskelukyvyn tukeminen:  

 Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaus (Toom & Pyhältö 

2020, 24) ja opiskelija kokonaisvaltaisena toimijana (Jääs-

kelä & Nissilä, 2015)  

 Ryhmämentorointi ja sen edut (esim., jotka liittyvät opis-

kelijoiden itsesääntelyyn ja yhteistyöhön) (Honkimäki & 

Tynjälä, 2018)   

Opintojen ohjaus ja edistyminen opiskelussa (Skaniakos ym., 

2018) 

Arviointi  Arvioinnin erilaisia muotoja (Pereira ym., 2016; Virtanen ym., 

2020)  

Summatiivinen ja formatiivinen arviointi (Ashenafi, 2017; Virta-

nen ym., 2020) 

 Summatiivisen arvioinnin kritiikki: opettaja- ja koekeskei-

syys (Boud, 2000; Postareff ym., 2012; Tarnanen 2016) 
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 Formatiivinen arviointi oppijan oppimisprosessin tukena 

(Ashenafi, 2017; Boud, 2000; Virtanen, Postareff & Haili-

kari, 2015) 

 Oppijakeskeisyys ja -aktiivisuus formatiivisen arvioinnin 

kulmakivinä (Virtanen ym., 2020) 

 Opiskelijakeskeisten arviointimenetelmien (esim. Itsearvi-

ointi ja vertaisarviointi) hyödyt (tukevat opiskelijan itse-

näisyyttä, itseluottamusta ja reflektiota) (Pereira ym., 2016) 

 Kestävä arviointi (sustainable assessment) elinikäisen oppi-

misen tukena ja formatiivisen arvioinnin muotona (Boud, 

2000; Virtanen, Postareff & Hailikari, 2015) 

 Palautteen tarkoitus - ‘not as telling, but appriciating, act-

ing, designing of learning enviornments’ (Boud & Molloy, 

20013)  

 Palautteen kestävyys (sustainability of feedback) oppimi-

sen tukena (myös oppimisen jälkeen) (Boud & Molloy, 

2013; Hounsell, 2007) 

 Formatiivinen arviointi elinikäisen oppimisen tukena 

(Boud & Molloy, 2013; Virtanen, Postareff & Hailikari, 

2015) 

 Formatiivinen arviointi ja palaute sekä itseluottamus (self-

beliefs) ja työllistyminen (Turner, 2014) 

 Itsearviointi itsesäätelytaidon kehittäjänä ja elinikäisen op-

pimisen tukena (Brown & Harris, 2014) ja oppijan henkilö-

kohtaisen kasvun tukena (Virtanen ym., 2020) 

 Vertaisarviointi oppimisen ja kehittymisen mahdollisuu-

tena (Virtanen, Postareff & Hailikari, 2015; Nicol, Thomson 

& Bresilin, 2014), oman osaamisen tunnistamisen vahvis-

teena (Virtanen ym., 2020) ja metakognitiivisten taitojen 

kehittämisen mahdollistajana (Crisp, 2012) 

 Itsearviointi, vertaisarviointi ja positiiviset yhteydet käsi-

tyksiin omasta osaamisesta (Hortigüela Alcalá, Picos, & 

López Pastor, 2018) 

 Opettajalta saatu arviointi tärkeimmäksi arviointi- ja pa-

lautemuodoksi (Virtanen ym., 2020) 

 Arviointi- ja palautekäytäntöjen kehittäminen osana ope-

tuksen ja oppimisen suunnittelua: arviointi- ja palautekäy-

tännöt otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa alusta 

lähtien (Boud, 2000; Postareff ym., 2012; Tarnanen, 2016, 

Virtanen ym., 2020) 
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Opetuksen linjakkuus (constructive alignment): opetuksen tavoit-

teet, opetuksen ja oppimisen menetelmät ja oppimisen arviointita-

vat ovat sopusoinnussa keskenään (Biggs & Tang, 2011)  

Digipedagogiikka  Digitalisaatio opetuksessa ja oppimisessa (Toom & Pyhältö, 2020) 

Suhtautuminen digitilisaatioon, opettajien uskomuksia ICT:n käy-

töstä opetuksessa (Jääskelä ym., 2017 b) ja teknologian hyödyntä-

misestä opetuksessa (Heinonen ym., 2019) 

ICT –tuetut aloitteet ja teknologian käyttöön ottaminen korkea-

kouluissa (Kirkwood and Price, 2014) 

Teknologian hyödyntäminen kollaboratiivisessa oppimisessa 

(esim. learning activities in computer-supported collaborative 

learning, pedagoginen suunnittelu, collaboartion scripts) (Heino-

nen ym., 2020; Häkkinen, 2013; Häkkinen & Hämäläinen, 2012) 

Ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka ovat pelissä teknologian toteutuk-

sessa/käyttöön ottamisessa pedagogisiin tarkoituksiin (Kim ym., 

2013; Mama & Hennessy, 2013; Seow ym., 2008)  

Saumattoman ja mobiilin oppimisympäristön piirteet (seamless 

learning environments with mobile devices) (Marin ym., 2016) 

Saumattomien oppimisympäristöjen komponentit: tilojen moni-

muotoisuus, ajan joustavuus, suunnitellun toiminnan/tehtävien 

konteksti, oppimisyhteisön eri toimijat sekä mobiililaitteet ja -so-

vellukset kognitiivisina työkaluina ja oppijoiden tuottamat odote-

tut artefaktit (Seow ym., 2008) 

Oppimisen sääntely ja yhteistyö (Järvelä ym., 2016) 

Kaikkialla läsnäoleva/tapahtuva oppiminen (ubiquitous learning) 

(Marin ym., 2016) 

Kollaboratiivinen tutkittava oppimisprosessi teknologiaa hyödyn-

tävässä oppimisessa (Koskinen ym., 2018; Lämsä ym., 2018) 

MOOCs (Massive Open Online Courses) and SPOCs - mah-

dollisuudet ja haasteet (Small Private Online Courses) (Freitas & 

Paredes, 2018; Savino, 2014) 

Työelämätaidot, työ-

elämässä tapahtuva 

Oppiminen työpaikoilla, osaamisen kehittyminen: lähtökohdat, 

lähestymistavat ja teoriat (esim. Illeris, 2011; Malloch ym., 2013; 

Malloch ym., 2021) 
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oppiminen ja työelä-

mäpedagogiikka 

Työssäoppimispaikan tarjoamat mahdollisuudet aktiiviseen toimi-

juuteen sekä teorian ja käytännön integrointiin (esim. Billett 2015; 

Kyndt ym., 2021; Virtanen ym., 2014)  

Työelämätaitoja kehittävä yliopisto-pedagogiikka (esim. Kyndt, 

ym., 2021; Virtanen & Tynjälä, 2013, 2019) 

Integratiivisen pedagogiikan malli (eri tiedon muotojen yhdistä-

minen, reflektio, oppijan toimijuuden tukeminen ja emotionaali-

sen ulottuvuuden huomioon ottaminen oppimisessa) (Tynjälä 

ym., 2021a) 

Integratiivisen pedagogiikan eri mallit, yhteistyö oppilaitosten ja 

työelämän välillä (Tynjälä ym., 2021c) 

Geneeristen taitojen (generic/transfarable/key/21st century skills) 

oppiminen ja opettaminen korkeakouluopinnoissa (Hyytinen, 

2015; Häkkinen ym., 2017; Pöysä-Tarhonen ym., 2018; Toom & Py-

hältö, 2020; Tremblay ym., 2012; Tynjälä, 2017; Ursin ym., 2021; 

Virtanen & Tynjälä, 2019; Virtanen & Tynjälä, 2013), esim. kriitti-

nen ajattelu ja sen oppiminen ja opettaminen korkeakoulukon-

tekstissa (Cosgrove, 2011; Flores ym., 2012; Kuhn, 2016; Moore, 

2013; Niu ym., 2012) 

Työllistyminen ja menestys työelämässä opintojen jälkeen (Tuono-

nen, 2019; Tuononen ym., 2019; Tuononen, Parpala & Lindblom-

Ylänne, 2019)  

Teorian ja käytännön kytkemisen merkitys oppimiselle ja asian-

tuntijuuden kehittymiselle (Tynjälä ym., 2021a) 

Opettajaopiskelijoiden käsitykset strategisista oppimistaidoista ja 

yhteistyökyvyistä (opiskelijoiden profiilit) (Häkkinen ym., 2020) 

Monipuolinen pedagogiikka (esim. yhdessä työskentely, kontak-

tiopetus, teorian ja käytännön yhdistäminen, aikaisempien tietojen 

ja kokemusten jakaminen, asioiden kriittinen pohdiskelu, palaut-

teen saaminen ja antaminen sekä monipuolinen arviointi) työelä-

mätaitojen kehittymisen tukena (Tynjälä, 2017; Virtanen & Tyn-

jälä, 2019) 

Työelämäprojektien hyödyt opiskelijoiden sisäisen opiskelumoti-

vaation kannalta, erityisesti niille, joilla matala oppimisen itsesää-

tely ja matala motivaatio ennen projektiopiskelua (Helle ym., 

2007) 
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Opiskelijoiden kokemukset integratiivisesta pedagogiikasta (Täks 

ym., 2016) 

Uusi pedagoginen malli yleistaitojen kehittämiseen (esim., strate-

giset oppimistaidot, yhteistyöhön liittyvät ongelmanratkaisutai-

dot, ICT taidot) (Häkkinen ym., 2017) 

Työelämäyhteistyön lisääminen yliopisto-opetukseen ja opettajien 

(uudet) osaamistarpeet (Töytäri ym., 2019) 

Työelämäkokemuksen integrointi tutkinto-ohjelmiin korkeakou-

lukontekstissa (Billett, 2015; Tynjälä & Gijbels, 2012; Tynjälä ym., 

2021d) 

Integratiivinen pedagogiikan malli mahdollisena työkaluna tukea 

opiskelijoiden oppimista, joka tapahtuu myös luokkahuoneen ul-

kopuolella (Tynjälä & Gijbels, 2012; Tynjälä ym., 2016; 2021a; Täks 

ym., 2014) 

Integratiivinen pedagogiikka (malli ja rooli) vuorovaikutustaitojen 

ja muiden geneeristen taitojen oppimisen tukemisessa (Tynjälä 

ym., 2016) 

Lähestymistapoja geneeristen taitojen kehittämiseen - neljä mallia: 

spesialistimalli, tiedelähtöinen uudistamismalli, projektiperustai-

nen integratiivinen malli, verkostoituneen kulttuurin malli (Jääs-

kelä ym., 2018) 

Työelämän asiantuntijuus ja tarve korkeakoulupedagogiikkaan, 

joka samanaikaisesti edesauttaa tieteellistä ajattelua ja yleisiä työ-

elämän taitoja (Tynjälä, 2008b) 

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö sekä työpaikat oppimisympä-

ristönä korkeakoulukontekstissa (Tynjälä 2008a, 2009;  Tynjälä 

ym., 2021d) 

Korkeakoulupedagogisen tutkimuksen luokkahuonekeskeisyys 

vs. muiden oppimisympäristöjen (luokkahuoneen ulkopuolella) 

hyödyt (Tynjälä, 2017) 

Opetuskulttuuri ja 

yhteisöllinen peda-

gogiikka 

Individualistisesta opetuskulttuurista ja ammatillisesta yhteis-

työstä (professional collaboration) syvälliseen kollaboratiiviseen 

ammattilaisuuteen (collaborative professionalism) (Hargreaves & 

O’Connor, 2018a) 
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Kollaboratiiviseen ammattilaisuus opetuksen ja oppimisen muu-

tostyössä (näyttöön perustuva, tiukka suunnittelu, syvä ja vaativa 

dialogi, rehellinen, mutta rakentava palaute, jatkuva yhteistyötut-

kimus, koko oppilaitoksen kulttuurin läpäisevä) (Hargreaves & 

O’Connor, 2018a) 

Opettajan sosiaalinen ja ammatillinen pääoma ammatillisen yhtei-

sön sydämessä (Hargraves & Fullan, 2012)  

Yhteistyön ja kollaboratiivisen kulttuurin edut (Hargreaves & 

O’Connor, 2018a; ks. myös Schleicher, 2016) 

Kollaboratiiviseen ammattilaisuuden johtaminen (Hargreaves & 

O’Connor, 2018b) 

Opetuksen ja oppilaitosten ammatilliset kulttuurit ja yhteisöt (pro-

fessional cultures and communities) (Hargreaves & Fullan, 2012)  

Viisi vaihetta ammatillisessa yhteistyössä opettamisessa (Hargrea-

ves & O’Connor, 2017) 

 Opettamisen kulttuuri (culture of teaching) 

 Individualismin kulttuuri (culture of individualism) 

 Individualismin ja kollaboratiivinen kulttuuri (culture of 

individualism and collaboration) 

 Kollaboratiiviset kulttuurit (cultures of collaboration) 

 Strategiat ja yhteistyön järjestelmä - Ammattimaisten yh-

teistyöaloitteiden ja -interventioiden suunnittelu (strate-

gies and system of collaboration)  

Erot koetuissa opetuskulttuureissa laitosten tasolla. Opettajien eri-

laiset orientaatiot opettamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja 

näiden kytkennät  laitostason opetuskulttuuriin (Kálmán  ym., 

2020) 

Opetuskulttuurien eri näkökulmat (individualistinen, laitostason 

tuki, projekti- ja koulutuskeskeinen, kollegiaalinen kollaboraatio) 

(Kálmán  ym., 2020) 

Laitoksen kulttuurin rooli opetuksen laadun parantamisessa 

(Knight & Trowler, 2000) 

Kokeneiden opettajien käsitykset opetuksen kontekstista ja näiden 

yhteys heidän lähestymistapoihinsa opettamiseen (Prosser ym., 

2003) 
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Johtajuus opettamisessa ja kollaboratiivinen johtajuus vs. opetta-

jien lähestymistavat opettamiseen (Ramsden ym., 2007) 

Oppimisen ekologiat 

ja ekosysteemit   

Oppimisen ekologia ja ekosysteemit käsitteenä (Barnett & Jackson, 

2020; Kemmis & Heikkinen, 2012; Heikkinen, 2020; Virolainen 

ym., 2019) 

Erilaiset oppimisen ekosysteemit (oppimisen digitaaliset ekosys-

teemit, alueelliset innovaatio-ekosysteemit, verkostoista liiketoi-

minta-ekosysteemeihin (Virolainen ym., 2019) 
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VAIKUTTAVA JA VASTUULLINEN ASIANTUNTIJUUS JA SEN KEHITTÄMINEN 

TEEMAT ESIMERKIT  

Asiantuntijuu-

den luonne  

Asiantuntijuuden olemus (Chi ym., 1988; Bereiter & Scardamalia, 1993)  

Asiantuntijatiedon muodot ja tiedonmuotojen integratiivisuus (Bereiter 

& Scardamalia, 1993; Bereiter, 2002; Billett, 2015; Eraut, 2004;  Tynjälä, 

2009; Tynjälä ym., 2021b); 

Asiantuntijuus asteittain etenevänä ongelmanratkaisuna (progressive 

problem solving) ja itsensä ylittämisenä (Bereiter & Scardamalia, 1993),  

Verkostoasiantuntijuus (Engeström, 2004; Hakkarainen ym., 2004)  

Tiedon rakentaminen ja oppiminen (Bereiter, 2002; Hakkarainen ym., 

2004)  

Tilannesidonnainen kognitio (situated cognition,) konstruktivismi, sosi-

aalinen konstruktivismi 

Asiantuntijuu-

den kehittämi-

nen  

Asiantuntijuuden kehittämisen teorioita (ks. Tynjälä ym. 2021b): Prog-

ressiivinen, asteittain etenevä ongelmanratkaisu (Bereiter & Scardama-

lia, 1993); Tavoitteellinen harjoittelu (deliberate practice, Ericsson 

2006); Integratiivinen pedagogiikka (Tynjälä ym., 2021a,b) 

Rajojen ylittäminen (boundary crossing) (Akkerman & Meijer, 2011) 

Asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillinen oppiminen (Boshuizen 

ym., 2004; Ericsson ym., 2006) 

Korkeatasoisten kognitiivisten taitojen kehittymistä edistävät tai rajoit-

tavat tekijät (Chi ym., 1988)  

Tiedon hankkiminen ja käyttö: Korkeakoulutuksen ja työpaikkojen eri-

laiset tietokulttuurit; erilaisten tietojen ja taitojen integrointi (Eraut, 

2004) 

Tietämyksen kulku eri konteksteissa oppimisprosessina, joka vaatii 

sekä ymmärrystä että positiivista sitoutumista yksittäisiltä oppijoilta, 

muodolliselta koulutukselta, työnantajilta ja paikallisilta työpaikan joh-

tajilta (Eraut, 2004); Tiedon siirtymisen eri tasot/vaiheet (Eraut, 2004) 

Hiljainen tieto ja intuitio asiantuntemuksessa, intuitiivinen asiantunte-

mus (Eraut, 2004; Harteis & Billett, 2013) 

Opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen (opettajan rooli, teorian ja 

käytännön kytkentä sekä vertaisyhteistyö muiden opiskelijoiden 

kanssa) (Kurunsaari ym., 2021) 
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Verkosto-asian-

tuntijuus  ja asi-

antuntija-yhtei-

söt 

Verkostoasiantuntijuus (Hakkarainen ym., 2004) 

Käytäntöyhteisöt (communities of practice) (Cairns, 2011; Cox, 2005; 

Wenger, 1998; Wenger ym., 2002) 

Tiedon luomisen yhteisöt (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka ym., 2000) 

Innovatiiviset tietoyhteisöt (Hakkarainen ym., 2014) 

Kollaboratiivinen ja transformatiivinen asiantuntijuus ja solmutyösken-

tely (Engeström, 2004; 2011) 

Oppivat organisaatiot ja asiantuntijaorganisaatiot (Hakkarainen ym., 

2004; Marsick & Watkins, 2003) 

Tiedon jakaminen keskeisenä arvona kaikissa organisaatioissa (Hakka-

rainen ym., 2004) 

Hajautettu kognitio ja jaettu asiantuntijuus, yhteistyö- ja kulttuuri-

sidonnainen oppiminen sekä tutkimuspohjaisten ja tietokoneella tuet-

tujen oppimisprosessien kehittäminen ja verkostoasiantuntijuuden ke-

hittäminen (Hakkarainen ym., 2004) 

Toimijuus Opettavan henkilökunnan toimijuusprofiili jotka esiintyivät opetus-

suunnitelmatyön konteksteissa: kehittäjä, vastustaja, heimopäällikkö, 

sillanrakentaja, lapiomies, vaiennettu asiantuntija (Annala, 2017) 

Opiskelijan toimijuus (Heikkilä ym., 2020; Jääskela ym., 2020a; Starkey, 

2019; Su, 2011) 

Yliopisto-opiskelijoiden toimijuusprofiilit (Jääskelä ym., 2020b) 

Toimijuusanalytiikka (opiskelijan tilannekohtaisen toimijuuden tutkiminen 

ja arviointi –menetelmä) (Jääskela ym., 2020a) 

Opiskelijatoimijuus koettuina resursseina (Jääskelä ym., 2017a, 2017c)  

Opiskelija toimijuutta vahvistavat toimintatavat opetussuunnitelma-

työssä sekä opetuksessa ja ohjauksessa (Jääskelä ym., 2020a, 2020b). 

Esim.: 

 opettaja-opiskelija vuorovaikutuksen laatu (Toom ym., 2017) 

 luottamuksen luominen ja turvallinen ilmapiiri (Juutilainen 

ym., 2018) 



Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten arviointi  

Loppuraportti huhtikuu 2021  

62 

TEEMAT ESIMERKIT  

Geneeriset tai-

dot ja näiden 

kehittäminen 

Geneeristen taitojen eneric/transfarable/key/21st century skills) kehittä-

minen korkeakoulukontekstissa (Badcock ym., 2010; Binkley ym., 2012; 

Hyytinen, 2015; Häkkinen, 2017; Jääskelä ym., 2018; Kember ym., 2007; 

Toom & Pyhältö, 2020; Tynjälä ym., 2016; 2017; Ursin ym., 2021; Virta-

nen, 2013; Virtanen & Tynjälä, 2019) 

Kandiopiskelijoiden geneeriset taidot + tarve kehittää opettajien peda-

gogista osaamista tällä alueella (Ursin ym., 2021) 

Geneeristen taitojen osaamiseroja keskeisimmin selittivät tekijät (Ursin 

ym., 2021) 

Reflektiivisyys 

ja viisaus ) 

 

Opetusta ja oppimista koskevien uskomusten reflektointi sekä oman 

ajattelun ja toiminnan arviointi: 

 Opettajien pedagoginen ajattelu ja uskomukset oppimisesta ja 

sen keskeisistä elementeistä sekä opettamisesta (esim., teknolo-

gisten työkalujen hyödyntämisestä) (Jääskelä ym., 2017b; Kim 

ym., 2013) ja näiden vaikutukset käytäntöihin (Song & Looi, 

2012) 

 Muutokset opettajien uskomuksissa ja pedagogisissa käytän-

nöissä dynaamisena prosessina, joka tapahtuu havainnoimalla 

ja arvioimalla vaihtoehtoisia uskomuksia vuoropuhelussa kolle-

goiden kanssa (Scott, 2016) 

 Omien uskomusten oppimisesta ja opettamisesta ymmärtämi-

sen sekä kyseenalaistamisen rutiinikäytännöt kriittisen dialogin 

kautta (Arvaja & Sarja, 2020)  

Uskomusten aukipurkaminen ja muuttaminen – olennaiset aspektit  

 Tuen ja kehitysohjelmien avulla, jotka liittyvät opettajien omien 

opetussuunnitelmien tarpeisiin (Ertmer ja Ottenbreit-Leftwich, 

2010) 

 Näkemyksien ja kokemuksien jakaminen (Jääskelä ym., 2017a) 

 Keskustelu yliopistopedagogiikan pitkän tähtäimen tavoitteista 

(Jääskelä ym., 2017a) 

 Opetuksen ja oppimisen laadun sekä esim. teknologian opetus-

käytön määrittely (Jääskelä ym., 2017a) 

 Ymmärrys opettajien näkemyksistä ja määritelmistä omasta 

roolista esim. teknologian hyödyntävän opetuksen kehittämi-

sessä (Heinonen ym., 2019) 

Opettajien erilaiset orientaatiot opettamiseen ja ammatilliseen kehitty-

miseen ja näiden kytkennät laitostason opetuskulttuuriin (Kálmán ym., 

2020) 
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Pedagogisten kompetenssien kehittäminen dialogisuuden, tutkivan 

asenteen ja personalisaation kautta (Malinen, 2000) 

Oppimispäiväkirja työkaluna itsekeskusteluun ja neuvotteluun ase-

mastaan opettajana yliopistopedagogisissa koulutuksissa (Arvaja, 

2016) 

Viisaus (määritelmä, mallit) ja sen arviointi (Ardelt, 2003; Baltes & 

Staudinger, 2000; Bangen ym., 2013; Grossmann, 2017; Staudinger & 

Glück, 2011) 

Kulttuurinen näkökulma viisauteen ja sen kehittämiseen (Staudinger & 

Glück, 2011) 

Viisauden kehittämisen tukeminen ja sisäisen dialogi (Borawski, 2017), 

konteksti (Grossmann, 2017) ja viisauden kehittymistä tukevaa pedago-

giikka (mm. erilaisten tiedon ja eri näkökulmien integrointi ja sosiaali-

sesti vastuullinen ja eettinen toiminta ja vuorovaikutus ongelmanrat-

kaisutilanteissa) (Tynjälä ym., 2020b) 

Ego-decentring and wise thinking (Grossmann, 2017) 

Aikuisten ajattelun kehittyminen kohti integroivaa ajattelua ja käytän-

nön viisautta (phronesis) sekä reflektiivistä arviointia ja päätöksente-

koa (Kallio, 2011; Kitchener ym., 2006; Tynjälä ym., 2021b) 

Viisaus ja asiantuntijuus (Tynjälä ym., 2021b) 

Asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset: kokonaisvaltainen ajat-

telu, johon sisältyy kyky integroida tai sovittaa yhteen erilaisia ja jopa 

ristiriitaisia näkökulmia uusien ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin + 

tunteet ja eettinen pohdinta (Tynjälä ym., 2021b) 

Pedagoginen 

asiantuntijuus 

osana akatee-

mista asiantun-

tijuutta 

Opetuksen kehittämiseen kannustavat tai rajoittavat olosuhteet (Jääs-

kelä ym., 2017a) 

Opetuksen kehittämistä tukeva ympäristö (opetus yliopistoympäris-

tössä tunnustetaan arvokkaaksi ja palkitsevaksi, johto kannustaa sitä, 

mahdollisuus kohdentaa aikaa opetukseen kehitykseen, mahdollisuus 

rakentaa urapolkua opettajana – eikä vain tutkijana) (Jääskelä ym., 

2017a) 

Opetuksen arvostuksen tunnistaminen ja sen merkitys opettamisen 

kulttuurin kehittämiselle (Alpay & Verschoor, 2014) 
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Jännitteet opettamisen ja tutkimuksen arvostuksen välillä (Jääskelä 

ym., 2017a; Lai, Du & Li, 2014; Taylor, 2007). 

Opettaja-identi-

teetin ja opetus-

filosofian raken-

taminen 

Lähestymistavat opettamisen lähestymistavat (Trigwell & Prosser, 

2004; Kálmán ym., 2020) 

Approaches to Teaching Inventory (ATI-R) (Trigwell & Prosser, 2004; 

ks. myös Stes ym., 2012) 

 Käsitteellinen muutos/opiskelijakeskeinen (conceptual 

change/student focused) 

 Tiedonsiirto/opettajakeskeinen (Information transmis-

sion/teacher focused) 

Opettajien käsitykset näiden kehittymisestä ja kasvattamisesta opetta-

jana (Åkerlind, 2003) 

Tulevien opettajakouluttajien lähestymistavat opettamiseen ja heidän 

näkemykset opettamisen ja tutkimuksen välisistä yhteyksistä (Cao ym., 

2019) 

Opetushenkilöstön näkemykset tutkimus-opetus suhteesta (Elen ym., 

2007)  

Opettajien ammatillinen kehittyminen ja identiteetti (esim. Vähäsanta-

nen ym., 2020) 

Opettajien ammatillinen identiteetti jatkuvana neuvotteluprosessina, 

jossa opettajat ovat aktiivisia toimijoita ja tapahtuvat suhteessa sosiaali-

seen kontekstiin (Lee & Schallert, 2106; Kayi-Aydar, 2015; Lipponen & 

Kumpulainen, 2011; Vähäsäntänen & Billett, 2008)  

Sisäisten jännitteiden ja konfliktien rooli ammatillisen identiteetin ym-

märtämisessä (Arvaja, 2018) 

Yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset, muutokset opettajan työssä 

ja identiteetissä (Jalkanen, 2015) 

Dialoginen lähestymistapa opettaja identiteettiin rakentamiseen (Ak-

kerman & Meijer, 2011; Lee & Schellert, 2016) 

Jatkuva ammatillinen oppiminen ja kehittyminen (Continuing profes-

sional learning/development)  

 Luova kirjoittaminen ja luovan kirjoittamisen ryhmät ja näiden 

hyödyt opettajien kokonaisvaltaisen ammatillisen kehityksen 

kannalta (Martin ym., 2021) 
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HYVINVOINTIOSAAMINEN  

TEEMAT  ESIMERKIT  

Opiskelijan ko-

konais-valtainen 

hyvinvointi ja 

oppiminen sekä 

opettajan hyvin-

vointi 

 

Opiskelijoiden hyvinvointi (Toom & Pyhältö 2020, 24)  

Kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja ja viitekehyksiä tutkia oppi-

mista ja opetusta; jotka ottavat huomioon mm. oppimisen kompleksi-

suuden ja opiskelijan kokonaisvaltaisena toimijana sekä hänen hyvin-

vointinsa (Jääskelä & Nissilä, 2015) 

Opetus- ja opiskelutyön mielekkyys ja dialoginen, ideoita ja asiantun-

tijuutta jakava kollaboraatio (Riivari ym., 2020) 

Tunteiden merkitys oppimisessa ja hyvinvoinnissa (Pekrun & Lin-

nenbrink-Garcia, 2014; Hökkä ym., 2020) 

Opettajan hyvinvoinnin vahvistaminen luovan kirjoittamisen ja luo-

van kirjoittamisryhmän kautta (Martin ym., 2021) 

Stressi, ahdistus, 

depressio ja re-

silienssi 

 

Stressi, ahdistus ja depressio yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa 

(Krumrie ym., 2010; Regehr ym., 2013; Räsänen ym., 2016) 

Opiskelu-uupumus (Asikainen ym., 2020; Klemola ym., 2020) 

Psykologinen joustavuus ja työuupumus (Puolakanaho ym., 2018) 

Työpaikkastressi (Flaxman, Bond & Livheim, 2013) 

Opiskelijoiden 

hyvinvoinnin 

edistäminen - 

hyvät käytännöt  

 

Kognitiivisiin, käyttäytymis- ja mindfullness toimintatapoihin perus-

tuvat interventiot (Regher ym., 2013) 

Resilienssi ja psykologisen joustavuuden tukeminen esim. hyväksyn-

nän ja sitoutumisterapian (Acceptance & Commitment Therapy) 

kautta (Boone ym., 2013; Danitz & Orsillo, 2014; Frögeli ym., 2015; 

Muto ym., 2011; Räsänen ym., 2016) 

Verkkointerventiot (esim., ACT terapia perusteiset) (Levin ym., 2014; 

Räsänen ym., 2016) 

Mindfullness, hyväksyminen ja arvoihin liittyvät taidot työuupumuk-

sen helpottamisessa (Flaxman, Bond & Livheim, 2013; Puolakanaho 

ym., 2018) 

Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta tukeva pedagogiikka kor-

keakouluissa opintojen eri vaiheissa (Klemola ym., 2020; Lehto ym., 

2019) 

Kiinnittyminen opintoihin, vertaistutorointi ja HOPS (Klemola ym., 

2019; Korhonen 2017; Sinikallio, 2019) 
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Saavutettavuus, esteettömyys, yhdenvertaisuus, inkluusio (Klemola 

ym., 2020; Lehto ym., 2019) 

Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi (Klemola ym., 2020) 

Student Life –tutkimukset Student Life -tutkimukset / Student Life Re-

search projects — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi) 

 

  

https://www.jyu.fi/studentlife/studentlife/studentlifetutkimus/slresearchprojects
https://www.jyu.fi/studentlife/studentlife/studentlifetutkimus/slresearchprojects
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KEHITTÄMISOSAAMINEN  

TEEMAT  ESIMERKIT  

Tutkimus-pe-

rusteisuus  

Korkeakoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen ja sen arvostus 

ja tärkeys (Jääskelä & Nissilä, 2015) 

Tutkimusperustainen opetus ja kehittämistyö: periaatteet (Toom & Py-

hältö, 2020, s. 12-13, ks. myös Brew, 2006): opetuksen ja tutkinto-ohjel-

mien kehittämisessä hyödynnetään tutkimustietoa ja kehittämistoi-

menpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan, opetuksen sisällöt perustuvat 

tutkimukseen, tutkimuksen tekeminen ja tutkimusmenetelmien opis-

kelu ovat koulutuksen keskeinen osa, hyödynnetään tutkivia työmene-

telmiä ja kkäytetyt menetelmät perustuvat tutkimukseen 

Tulevien opettajakouluttajien lähestymistavat opettamiseen ja heidän 

näkemykset opettamisen ja tutkimuksen välisistä yhteyksistä (Cao ym., 

2019) 

Kehittämistyö ja henkilöstön näkemykset opettamisen ja tutkimuksen 

välisistä yhteyksistä (Elen ym., 2007) 

Opetus-suun-

nitelmatyö 

 

Multimodaalinen pedagogiikka (multimodal pedagogy) kehitystyössä 

(Jalkanen, 2015) 

Pedagoginen kehitys ’by design’ ja opettajat ’as designers’ (Jalkanen, 

2015) 

Yhteistyö kehitystyössä (esim., yhteistyö eri laitosten välillä kurssien ja 

opetussuunnitelmien kehittämisessä) (Jalkanen, 2015) 

Ilmiölähtöisyys (Lonka ym., 2018; Virtanen ym., 2020) 

Eri lähestymistavat opetussuunnitelmatyöhön (Honkimäki ym., 2021) 

 Top-down tai bottom-up (Brown, 2013) 

 Top-down ja bottom-up yhdistelmä (Marshall, 2010)  

Opetussuunnitelma muutoksen implementointi vaati yleensä top-

down ja bottom-up lähestymistapa (Walkington, 2002) ja tasapainoa 

henkilöstön toimijuuden ja rakenteiden välillä (Annala, 2017) 

Opetussuunnitelma avaimena tehokkaammin oppimiseen ja muutok-

seen korkeakoulukontekstissa (Barnett & Coate, 2005; Khan & Law, 

2015) 

Osaamisperusteiset opetussuunnitelmat (Mäkinen & Annala, 2012) 

Osallisuutta tukeva opetussuunnitelmatyö (Mäkinen ym., 2012) 
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Kehittämistyön 

piirteitä ja luone  

Kehittämistyön luonne (Jääskelä ym., 2017a; ks. also Stigmar, 2008) 

 Autenttisuus/aitous 

 Pitkäjänteisyys, jatkuvuus ja aikaavievyys opetuksen kehittämi-

sen mahdollisuutena ja haasteena 

 Innostus, sitoutuminen ja opiskelijoiden kuunteleminen, miten 

voi auttaa heitä oppimaan – tärkeänä muutoksen tapahtumaan 

saamiselle)   

Kehittämisen toimintaympäristö (Jääskelä ym., 2017a) 

 Toiminnasta palkitseminen ja arvostus 

 Tuki, esim. pedagogis-teknologinen tuki ja johtaminen 

 Toimivat yhteistyöverkostot ja vertaistuki 

 Johtaminen, erityisesti johdon tuki opetuksen kehittämisessä 

Osallistuminen 

ja yhteistyö 

Opetuksen kehittämistä tukevat ja estävät tekijät (Jääskelä ym., 2017a). 

Esim.:  

 Yhteistyö eri yliopistojen välillä (Jääskelä ym., 2017a) 

 Verkostomainen toiminta (Jääskelä ym., 2017) 

 Hyvien käytänteiden jakaminen ja vertaistuki (Alpay & Ver-

scoor, 2014; Stenfors-Hayes ym., 2011; Stigmar, 2008)  

 Dialogisen sosiaalisen oppimisen aktiviteetit (Dialogic social 

learning activities) (Warhurst, 2006) 

 Oppiminen ja uusien käytänteiden kehittäminen osallistumalla 

käytäntöyhteisöihin (a communities of practice) (Lave and 

Wenger, 1991) 
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TEEMAT  ESIMERKIT  

Monikieliset ja 

monikulttuuri-

set oppimisyh-

teisöt – piirteet 

ja tarpeet ja yh-

teistyö  

 

Kansainvälistyminen (Toom & Pyhältö 2020, 24) 

Muutokset kielten ja aineopettajien töissä ja identiteetissä korkeakoulu-

kontekstissa (Jalkanen & Nikula, 2020; Zappa-Hollman, 2018) 

Tarve kehittää opiskelijoiden taitojen monikielisen yhteistyöhön, vies-

tintään, vuorovaikutukseen monikulttuurisissa ryhmissä ja näiden tai-

tojen kehittäminen yhteistyössä eri alojen kanssa (Jalkanen & Nikula, 

2020) 

Akateemiset ja tieteenalan kohtainen lukutaito mahdollisena osallistua 

tieteenalaan toimintatapoihin (Jalkanen & Nikula, 2020) 

Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tunnistaminen, ohjaaminen ja 

tukeminen korkeakoulussa (Airas ym., 2019) 

Kulttuurinen moninaisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus (Airas ym., 

2019) 

Oppiminen ja opettaminen monikulttuurisessa ja monikielisessä ympä-

ristöissä monimutkaisena ilmiönä (opettajien ja opiskelijoiden näkökul-

mat) (Kärkkäinen, 2017) 

Täydennyskoulutuksen tarpeet ja sisällöt: kielten kehittymisetä moni-

kieliseen koulutukseen ja identiteettiin jälleenrakentamiseen suuntaan 

(Dafouz, 2018; O´Dowd, 2018; Macaro ym., 2018) 

Englanti opetus- 

ja opiskelukie-

lenä  

sekä CLIL me-

netelmät  

 

Oppiminen ja opettaminen Englannin kielten kautta – opetuskäytännöt 

(Walenta, 2018) ja erityispirteitä (Wilkinson, 2018) 

Kielen vaikutus tiedon rakentamiseen (Cots, 2013) 

Kielten ja sisällön oppimisen tukeminen oppimalla sisältöjä toisen kie-

len kautta (Wilkinson, 2018; Wilson & Devereux, 2014)  

CLIL ja muut monikieliset menetelmät (bilingual educaton) korkeakou-

lukontekstissa (Crossman, 2018; Schmidt-Unterberger, 2018)  

CLIL ja korkeakouluopettajien ammatillinen kehittyminen (Dafouz, 

2018; O´Dowd, 2018) 

Study paths of international master’s degree students and the role of 

academic English and literacies (Konttinen, 2018) 
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Kansainvälisten 

ja maahanmuut-

totaustaisten 

opiskelijoiden 

ohjaus ja tuke-

minen  

Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tunnistaminen, ohjaaminen ja 

tukeminen korkeakoulussa (Airas ym., 2019) 

Kansainvälisien opiskelijoiden gradujen ohjaus (Filippou, 2019) 

Monikieliset ja 

monikulttuuri-

set työ- ja oppi-

misyhteisöt, 

kulttuurien-väli-

syys 

Monikielisyys opetussuunnitelman kehittämisessä korkeakoulukon-

tekstissa (Jalkanen & Nikula, 2020) 

Tekijät, jotka edistävät onnistunutta yhteistyötä kielten- ja aineopetta-

jien välillä (Zappa-Hollman, 2018)  

Yhteistyö kielten- ja aineopettajien kanssa kurssien suunnitelmissa ja 

toteutuksissa sekä muutokset kielten- ja aineopettajien töissä ja identi-

teetissä korkeakoulukontekstissa (Jalkanen & Nikula, 2020; Zappa-

Hollman, 2018) 

Tarve kehittää opiskelijoiden taitoja monikieliseen yhteistyöhön, vies-

tintään ja vuorovaikutukseen monikulttuurisissa ryhmissä sekä näiden 

taitojen kehittäminen yhteistyössä eri alojen kanssa (Jalkanen & Nikula, 

2020)  

Kulttuuriaspektit koulutuksessa ja työpaikoilla (Dervin, 2011; 2016; 

Erikson, 2010; Kärkkäinen, 2017; Ladson-Billings, 2006; 2014; Paris, 

2012; Piller, 2017) 

Kieliaspektit koulutuksessa ja työpaikoilla (Chavez & Longerbeam, 

2016; Creese & Blackledge 2015; García & Beardsmore, 2009; García & 

Sylvan, 2011; Kalonaityte, 2010; Latomaa ym., 2013) 

Kieli-ideologiat korkeakoulukontekstissa (Saarinen, 2019; Saarinen & 

Rontu, 2018) 

Eri lähestymistavat eroavaisuksiin (mm. difference as borders and 

bounderies, kohti kulttuurista ja kielellistä kestävyyttä) (Erikson, 2010; 

Paris, 2012) 

Kulttuurienvälisyys työpaikoilla (Lahti, 2015; Piller, 2017) ja koulutuk-

sessa (Kärkkäinen, 2017; Layne ym., 2015; Dervin, 2016; Piller, 2017) 

Erovaisuudet, 

tasavertaisuus ja 

inklusiivisuus 

(mm. eri ryh-

Eroavaisuudet osallistumisessa korkeakoulutukseen mm. maahan-

muuttotaustaan liittyen (Griga & Hadjar, 2014) 
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TEEMAT  ESIMERKIT  

mien osallistu-

minen koulu-

tukseen) 

Maahanmuuttajataustan vaikutus menestykseen koulutusjärjestel-

mässä ja siirtymisessä korkeakoulutukseen ja yliopistoihin (Kilpi-Jako-

nen, 2017) 

Maahanmuuttajien osallistuminen korkeakoulutukseen (Griga & Had-

jar, 2014) 
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YHTEISTYÖ- JA VERKOSTOITUMISOSAAMINEN  

TEEMAT  ESIMERKIT  

Moniammatilli-

nen ja monimuo-

toinen yhteistyö-

toiminta  (mm. 

yhteisopettajuus) 

Yhteistyö kielten ja aineopettajien kanssa kurssien suunnitelmissa ja 

toteutuksissa sekä muutokset kielten ja aineopettajien töissä ja identi-

teetissä (Jalkanen & Nikula, 2020; Zappa-Hollman, 2018) 

Yhteistyö eri laitoksien välillä opetussuunnitelman ja kurssien kehit-

tämisessä (Jalkanen, 2015) 

Työelämäyhteistyö (Töytäri ym., 2019, Tynjälä, 2017; Virtanen & Tyn-

jälä, 2019) 

Vertaistyösken-

tely ja verkostot  

 

Yhdessä työskentely, teorian ja käytännön yhdistäminen, aikaisem-

pien tietojen ja kokemusten jakaminen, asioiden kriittinen pohdis-

kelu, palautteen saaminen ja antaminen sekä monipuolinen arviointi 

hyväksi oppimiselle (Virtanen & Tynjälä, 2019) 

Verkostomaisen toiminnan, vertaistuen ja hyvien käytänteiden hyö-

dyt (Alpay & Verscoor, 2014; Jääskelä, 2017;  Stenfors-Hayes ym., 

2011; Stigmar, 2008)  

Vertaismentoro-

inti 

Vertaismentoroinnin teoreettiset perusteet, erityispiirteet sekä mento-

rien ja mentoroivan kokemukset (Heikkinen ym., 2008; 2012; Tynjälä 

ym., 2021b) 

 Vertaisryhmä-mentorointi: Opettajien ryhmämuotoinen mentorointi 

on hyödyllinen sekä mentorien että osallistujien ammatillisen kehitty-

misen kannalta.; myös välillisiä vaikutuksia työyhteisötasolla (Heik-

kinen ym., 2012; Tynjälä ym., 2021) 

Ammatillinen kehittyminen ja uusien taitojen oppiminen vanhem-

milta ja nuoremmilta kollegoilta (Geeraerts ym., 2018) 

Vertaismentoroinnin hyödyt ammatillisen kehittymisen kannalta 

(Geeraerts ym., 2015) 

Vuoropuhelu ja 

jakaminen  

Uskomuksien auki purkaminen vuoropuhelussa kollegoiden kanssa 

jakamalla näkemyksiä ja kriittisen dialogin kautta (Arvaja & Sarja, 

2020; Jääskelä ym., 2017; Scott, 2016) 

Innovatiiviset tie-

toyhteisöt ja kol-

laboratiivinen 

työkulttuuri 

Oppivat organisaatiot ja asiantuntijaorganisaatiot (Hakkarainen, ym., 

2004) 
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Osaaminen verkostoasiantuntijuuden prosessina; Verkostoasiantunti-

juus osaamisena, joka syntyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, tietä-

myksen jakamisesta ja kollektiivisesta ongelmanratkaisusta (Hakkarai-

nen, ym., 2004) 

Ihmisen älykkään toiminnan sosio-kognitiiviset perusteet (Hakkarai-

nen, ym., 2004) 

Yksilölliset ja sosiaaliset näkökohdat oppimisprosesseihin, asiantunte-

muksen kehittämiseen, tietämyksen luomiseen ja innovointiin (Hakka-

rainen, ym., 2004) 

Tiedon jakaminen kaikkien organisaatioiden ydinarvona ja vastaus. 

osaamisyhteiskunnan (knowledge society) haasteisiin (Hakkarainen, 

ym., 2004) 

Oppiminen tiedonluontiprosessina, joka tapahtuu sovittelussa ja yhtei-

siä toimintatahtoja kehitetään yhteistyössä (co-creation of knowledge) 

(Paavola ym., 2004) 

Kolme lähestymistapaa tiedon luomiseen: knowledge building, expan-

sive learning, and organizational knowledge-creation (Paavola ym., 

2004) 

‘Collaborative professionalism’ ja sen hyödyt (Hargreaves & O’Con-

nor, 2018a)  
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PEDAGOGIINEN JOHTAMINEN 

TEEMAT  ESIMERKIT  

Jaettu peda-

goginen 

johtajuus  

Jaettu pedagoginen johtajuus (kaikki opettajat ja koko henkilöstö on 

vastuussa opiskelijoiden oppimisesta) ja sen edut (esim., pois pu-

toamisten vähentäminen, läpäisyn parantaminen) (Antinluoma ym., 

2019; Jäppinen, 2010; Jäppinen & Sarja, 2012) 

Collaborative leadership innovaatioiden edistäjänä (Jäppinen & Ciussi, 

2013) 

Jaetut johtamiskäytännöt ja yhteisöllisen vastuun, luottamuksen sekä 

yhteisten tiedonrakentamisten edistäminen (Chow, 2013) 

Jaetun johtajuuden tukeminen korkeakouluissa (Ameijde ym., 2009) 

Toimijuus 

johtamisessa 

(Kollektiivista) toimijuutta edistävä johtajuus: johtajan yhtenä tehtä-

vänä on edistää henkilöstön toimijuutta (Hökkä ym., 2019a) 

Tunteet, oppi-

minen työpai-

koilla ja johta-

juus  

Johtajan (tunteiden näkökulmasta) rooli positiivisten ilmapiirin luomi-

sessa työpaikoilla (Hökkä ym., 2019b) 

Pedagogisen 

johtamisen hy-

viä käytäntöjä ja 

käsityksiä johta-

misesta 

Pedagogisen johtamisen käytäntöjä ja näiden yhteys laadukkaaseen 

opetukseen, opettajien sitoutumiseen, hyvinvointiin ja osaamiseen, 

opiskelijoiden oppimiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen, kokeiluihin ja 

innovaatioihin (Toom & Pyhältö 2020, 34-35) 

Keskijohdon käsitykset pedagogisesta johtamisesta ja johtamiskäytän-

teistä (Nevgi & Korhonen, 2016) 

Onnistunut pedagoginen johtaminen ja johtajien syvällinen ymmärrys 

pedagogisista ydinprosesseista (Soini ym., 2016; Nevgi & Korhonen, 

2016) 

Pedagogisten johtamisen tasot ja kohteet yliopistossa (Nevgi & Korho-

nen, 2016) 

Johtajuuden jakaminen edistää laadukasta opetusta ja oppimista, opet-

tajien hyvinvointia ja innovaatioita (esim., Antinluoma ym., 2018). 
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GLOBAALI- JA YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN  

TEEMAT  ESIMERKIT  

Tulevaisuus-tar-

peiden enna-

kointi ja ekosys-

teemi-ajattelu 

(ilmiöiden kes-

keinen riippu-

vuus)  

 

Tarve uraohjaustutkimukselle (Jääskelä & Nissilä, 2015) 

Oppimisen ekosysteemit ja ekologiat (Virolainen ym., 2019) 

Digitaaliset valmiudet suhteessa työelämään ja opintojen muuttuviin 

osaamisvaatimuksiin (Kaarakainen & Saikkonen, 2019) 

Opetussuunnitelmien työelämäläheisyys (Pyykkönen, Kumpulainen & 

Vierimaa, 2019) 

Geneeriset tai-

dot  

 

Geneeristen (transfarable/21st century skills) taitojen merkitys, työelä-

mätarpeet (Häkkinen ym., 2017; Tynjälä, 2017; Virtanen & Tynjälä, 

2019) 

Työelämän asiantuntijuus ja tarve edistää tieteellistä ajattelua ja yleisiä 

työelämän taitoja (Tynjälä, 2008b) 

Työelämäkokemuksien keräämisen opiskeluaikana merkitys työllisty-

miselle (Tynjälä, 2017) 

Kestävyys (eko-

loginen ja kult-

tuurinen, sosi-

aalinen) ja kes-

tävä kehitys 

korkeakoulu-

kontekstissa  

 

 

Kestävän kehityksen teemojen integrointi opetussuunnitelmaan kor-

keakouluissa (Friman ym., 2018; Hess & Collins, 2018; Sammalisto ym., 

2015) 

Kestävän kehityksen teemojen integrointi korkeakouluissa prosessina 

(from awaking, pioneering, transformation to sustainable university) 

(Kapitulčinová ym., 2017) 

Opetussuunnitelman uusiminen kohti kestävän kehityksen insinööri-

koulutusta (EESD) (Desha ym., 2009) 

Kestävän kehityksen vaatimuksien täyttämiseksi tarvitaan muutoksia 

sekä korkeakoulujen opetussuunnitelmissa että pedagogisessa käytän-

nöissä (Howlett ym., 2016) 

Yksilö merkittävässä roolissa kestävyysteemojen integroinnissa korkea-

kouluissa (Verhulst & Lambrechts, 2015) 

Opettajien henkilökohtainen motivaatio ja sitoutuminen kestävän kehi-

tyksen vaikuttavana tekijänä opetussuunnitelman ja kurssien kehittä-

misessä (näiden sisältöjen huomion ottaminen) (Kapitulčinová ym., 

2017) 
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Esteet kestävyysteemojen integrointiin korkeakouluissa (vastarinta 

(human resistence), viestintä, voimaantuminen, osallistuminen, organi-

saatiokulttuuri) (Hoover & Harder, 2015)  

Kestävyys korkeakouluissa ja pedagogiset ratkaisut (erityisesti pedago-

giikka lähellä oikeaa elämää sekä (transformative learning, esim., mo-

nitietieteiset projektit ja dialogia sisältävä ongelmaperustainen oppimi-

nen, vaapaehtoistyössä oppiminen, kokemuksellinen oppiminen) (Kal-

soom & Khanam, 2017)  

Kestävien käytäntöjen integroinnin korkeakoulukontekstissa ajurit ja 

muutoksen hidastumisen tai pysäyttämisen esteet (Blanco-Portela ym., 

2017) 

Kestävän ke-

hityksen peda-

gogiikka  

Kestävän kehityksen osaamisen kehittäminen korkeakouluissa (Cebrián 

ym., 2020; Molderez & Fonseca, 2018) 

Vastuullinen 

asiantuntijuus  

 

 

 

Tämän päivän asiantuntijuus (perinteiset akateemiset hyveet, kuten tie-

teellinen ajattelu sekä nykypäivän yhteiskunnan toiminnassa keskei-

siksi nousevat verkostoitumis- ja sosiaaliset taidot (Tynjälä, 2008b) 

Vastuullinen ja eettinen asiantuntijuus kykynä tehdä tärkeitä yhteis-

kuntaan vaikuttavia innovaatioita, vaihtoehtoisia näkökulmia huo-

mioivia päätöksiä sekä parhaiden käytänteiden käyttöönottoja/löytöjä 

(Friman ym., 2018; Howlett ym., 2016; Tynjälä ym., 2021b)  
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LIITE 2. YLIOPISTOPEDAGOGISTEN KOULUTUSTEN (YPE10, YPE15, TACE, APO) 

SISÄLTÖJEN ALUSTAVA ARVIOINTI SUHTEESSA STRATEGIADOKUMENTEISTA 

NOUSEVIIN TEEMOIHIN JA LINJAUKSIIN 

Selitykset:  

Sininen fontti, kursiivi – liittyy osittain tiettyyn teemaan tai linjauksiin. Opintojakson nimen 

ja/tai yksittäisten sisältöjen perusteella ei voi sanoa, minkälaisia sisältöjä on käsitelty. Sen selvit-

täminen vaatii keskustelua kouluttajien kanssa. 

Punainen fontti – toivomukset esitetty itsearviointidokumenteissa. Kouluttajien ja osallistujien 

kommentit sekä itsearvioinnin raportista arvioijien johtopäätökset, jotka viittaavat kehittämis-

mahdollisuuksiin. 

Lyhenneet: (o) - opetussuunnitelma, opintokokonaisuuden kuvaus; (ia) - itsearviointi raportti 

2020 

Analyysin yksikkö: koko opintojaksot ja/tai yksinäiset sisällöt käsitelty opintojaksoissa  

 

Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

Tavoitteiden 

asettaminen ja 

niiden toteutu-

misen arviointi 

 

Tutkinto-ohjelmilla  

 Selkeästi määritetyt osaamista-

voitteet 

 Näitä seurataan ja arvioidaan 

säännöllisesti  

Varmistetaan, että tavoitteet saavute-

taan ja että ne vastaavat  

 Opiskelijoiden ja yhteiskunnan 

tarpeisiin 

 Globaaleihin tarpeisiin 

Lähteet: Itsearv. 2, 12 (ks. Karvin audi-

tointi) ja 11 (ks. ESG), kehittämisohjelma 1 

YPE10: YPPP121 osaamistavoitteiden ja 

arviointikriteerien asettaminen, oppiai-

neen sisäinen struktuuri, ydinai-

nesanalyysi ja opettavat sisällöt (o) 

YPE15: YPPP135 (tavoitteiden tasolla) ar-

vioida yhteiskunnasta tulevien odotusten 

ja opiskelijoiden oppimistarpeiden välisiä 

kytkentöjä ja näiden merkitystä opetus-

suunnitelmatyölle (o) 

TACE: Module 1 orientation and formula-

tion of learning outcomes (survey of pre-

sent situation and new needs, aims-speci-

fication 

APO: APEA511 opetuksen suunnittelun pe-

ruskysymykset, oppimisen ja osaamisen arvi-

ointi (o) 

APEA530 työelämä ja opetussuunnitelma 

(o) 

Opiskelijan hy-

vinvointi, opis-

kelukyky ja mo-

tivaatio sekä 

omasta (opetta-

jan) hyvinvoin-

nista huolehti-

minen  

Läpäisyä parannetaan  

 Opiskelijoiden motivointi ja op-

piminen keskiössä 

 Työmäärää, opintojen etene-

mistä ja opiskelijoiden valmis-

tumista arvioidaan 

 Hyödyntämällä oppimisanaly-

tiikkaa sekä kehittämällä oh-

jaus-, työllistymis- ja urapalve-

luja 

YPE10: YPPP121 yliopisto-opetuksen suun-

nittelun peruskysymykset, HOPS, vorovai-

kutteiset, osallistavat työmuodot ja opetusme-

netelmät 

YPE15: - 

TACE: - 

APO: APEA511 Opetuksen suunnittelun pe-

ruskysymykset 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

Lähteet: Itse arv., 11 (ks. OKM:n vi-

sio2030 ja tiekartta), 12 (ks. ESG), OKM:n 

visio 2030 ja tiekartta, 10 

Toimintakulttuurin perusta  

 Avoimuus, luottamus, laatu ja 

eettisyys 

 Vuorovaikutteisuus ja vuoro-

vaikutuksen vaaliminen 

 Opiskelijoiden kokonaisvaltai-

sesta hyvinvoinnista huolehti-

minen ja opiskelukyvyn tuke-

minen ja edistäminen  

 Henkilöstön hyvinvoinnista 

huolehtiminen  

 SDG 3 Ensure healthy lives and 

promote well-being (incl. men-

tal health) for all at all ages 

 Osaamista ja hyvinvointia läpi 

koko elinkaaren luominen 

 Student Life – toimintamalli 

osaksi opetusta, ohjausta ja pal-

veluista 

 Yhteisöllisyys ja osallisuus sekä 

näiden edistäminen  

 Hyvä johtaminen  

Vaikuttamme yhteiskunnan hyvinvoin-

tiin ihmisten osaamisen ja hyvinvoin-

nin kautta  

Ihmis- ja osaamislähtöisyys  

 Tavoite: Opettava henkilöstö 

on suorittanut korkeakoulupe-

dagogiikan, pedagogisen johta-

misen, opintojen ohjauksen ja 

hyvinvointiosaamisen opintoja  

Lähteet: Strategia (missio ja visio), ke-

hittämisohj. 1 ja 4, SGD 3 ja 3.4, OKM:n 

selvitys (luku 3) 21 ja 23, OKM:n visio 

2030 ja tiekartta 11, 21-23 

YPE10: YPPP110 opettaminen ja ohjaaminen 

pedagogisena suhteena 

YPPP121 vuorovaikutteiset, osallistavat työ-

muodot ja opetusmenetelmät  

YPE15: YPPP135 (tavoitteiden tasolla) tehdä 

opetussuunnitelmatyötä yhteisöllisellä tasolla 

TACE: Kaikkien moduulien teemat liittyvät 

vieraalla kielellä opettamiseen kielen, kulttuu-

rin ja pedagogiikan näkökulmista, esim. (mul-

tilingual and multicultural context, under-

standing intercultural students, managing in-

tercultural groups)  

APO: APEA 511 HOPS, (tavoitteiden ta-

solla) valita opetus- ja ohjausmenetelmät eri-

laisten oppijoiden tarpeisiin; APEA512 dialo-

ginen opetus ja ohjaus, pedagoginen johta-

minen APEA515 elämänkokemus aikuisen 

elävänä oppikirjana, omakohtaista oppi-

mista tukevat työmuodot, dialoginen ja 

tutkiva asenne  

APEA520 oppimisen yhteisölliset ulottuvuu-

det (pedagoginen suhde, vertaisryhmä, ryh-

mäilmiöt) 

APEA512 dialoginen opetus ja ohjaus, 

APEA520 oppimisen ja ohjaamisen teoriat 

APEA512 kulttuurienvälisyys 

APEA511, 512 (tavoitteiden tasolla) minä 

aikuiskouluttajana mm. osaamistarpeiden 

tunnistaminen  

Tutkimusperus-

taisuus, monitie-

teisyys ja yhteis-

työ opetuksen ja 

tutkinto-ohjel-

missa ja niiden 

kehittämisessä 

Tutkimusperustaisuus 

 Tutkimus-ohjelmien ja opetuk-

sen sisällöt sekä näiden kehittä-

minen perustuvat viimeisim-

pään tutkimustietoon 

KAIKKI: Ei sisällöissä (Tutkimusperustai-

suus ja yhteistyö toteutettu toimintatapo-

jen tasolla. Ks. taulukko, joka liittyy toi-

mintatapoihin) 

YPE10: YPPP110 tutkimuksen ja opetuk-

sen välinen suhde, tieteellisen ajattelun ja 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

 

 

 Opetussuunnitelmatyö, opetus 

ja ohjaus perustuvat uusim-

pana oppimista koskevan tutki-

mukseen  

Yhteistyö 

 Opetuksen kehittämistä teh-

dään monitieteisessä ja kan-

sainvälisessä yhteistyössä 

 Muiden yliopistojen, ammatti-

korkeakoulujen, tutkimuslai-

tosten sekä työ- ja elinkeinoelä-

män kanssa 

Lähteet: Itse arv., 11 (ks. Strategia ja 

ESG) 

OKM:n selvitys (luku 3), 12, OKM:n vi-

sio 2030 ja tiekartta, 10, 11 

 

tieteellisen tiedon oppiminen ja opettami-

nen, tutkivaan asenteeseen opettaminen ja 

ohjaaminen 

YPPP110 (tavoitteiden tasolla) arvioida vuo-

rovaikutteisen ja osallistuvan opetuksen kehit-

tämistä yliopisto-opetuksen haasteena  

Tutkimusperusta, teoriatiedon hyödyntämi-

nen näkyy myös opintojaksojen nimissä (esim. 

YPPP110 Yliopisto-opetuksen ja oppimisen 

perusteet 

Kerrottaisin suoraan, miten tulisi opet-

taa/käytännön opettamisen taidot, enem-

män konkreettia, enemmän tutkimuspoh-

jaista tietoa, kirjallisuuden parempi koh-

dentaminen (ia 6) 

YPE15: - 

TACE: - 

APO: APEA515 dialoginen ja tutkiva 

asenne; APEA511 (tavoitteiden tasolla) ar-

vioida omaa toimintaansa andragogiikan 

periaatteisiin perustuen; APEA512 (tavoit-

teiden tasolla) soveltaa tarkoituksenmu-

kaisella tavalla valinnaista teemaa omassa 

opetuksessaan/ohjauksessaan, perustella 

sisältö- ja työmuotovalinnat teoreettisesti 

APEA520 (tavoitteiden tasolla) soveltaa 

teoreettisia lähestymistapoja erialaisiin 

käytännön oppimis-, ohjaus- ja opetusti-

lanteisiin; APEA525 (tavoitteiden tasolla) 

soveltaa teoreettista tietämystään opetta-

juudesta tilanteen vaatimalla tavalla 

Tutkimusperusta, teoriatiedon hyödyntämi-

nen näkyy eksplisiittisesti näiden opintojakso-

jen nimissä: APEA515, APEA512, APEA520 

ja APEA 525. 

Opetuksen arvostus ja sen laadun jat-

kuva kehittäminen  

 Tutkinto-ohjelmia ja opetuksen 

laatua kehitetään, seurataan ja 

arvioidaan jatkuvasti ja sään-

nöllisesti 

 Arvioidaan opiskelijoiden odo-

tukset, tarpeet ja tyytyväisyys 

ohjelmaan 

YPE10: - 

YPE15: YPPP135 Opetussuunnitelmatyö 

(5op); YPPP140 (tavoitteiden tasolla) so-

veltaa teoreettista tietämystään ohjauk-

sesta omassa työssään tilanteen vaati-

malla tavalla; YPPP122 (tavoitteiden ta-

solla) soveltaa oppimisteoreettisia lähesty-

mistapoja erilaisin käytännön oppimis-, 

ohjaus- ja opetustilanteisiin  

YPPP135 (tavoitteiden tasolla) tehdä ope-

tussuunnitelmatyötä yhteisöllisellä tasolla 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

Lähteet: Kehittämisohj. Itsearv., 11 -12 

(ks. OKM:n visio 2030 ja tiekartta, ESG, 

Karvin auditointi), Strategia (missio) 

ja edistää siten koko laitoksen/oppiaineen 

pedagogisen toimintakulttuurin kehittä-

misestä 

TACE: - 

APO: Ei sisällöissä. (Opetuksen kehittä-

minen ja siihen liittyvät teemat tulee esille 

toimintatapojen kautta. Ks. taulukko, joka 

liittyy toimintatapoihin) 

Osaamisperusteiset modulaariset ope-

tussuunnitelmat  

 

Lähteet: OKM:n selvitys (luku 3), 20, 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta, 21 

YPE15: YPPP135 Opetussuunnitelmatyö 

(5op) mm. osaamisperustainen opetus-

suunnitelma, opetussuunnitelmatyön teo-

reettiset ja filosofiset lähtökohdat, opetus-

suunnitelmateoriat 

Yliopisto-opetta-

jana kasvaminen  

Vaikutukset ja oma kehittyminen 

 Yliopistopedagogiset koulutus-

mahdollisuudet mahdollisuu-

tena kehittyä opettajana sekä 

kehittää omaa osaamista  

Lähteet: Itsearv., 4 

 

KAIKKI: koulutukset kehittävät taitoa it-

searvioniin (ia, 14); Ei sisällöissä. tulee 

esille pääosin toimintatapojen tasolla. Ks. 

taulukko, joka liittyy toimintatapoihin) 

YPE10 ja 15: Yliopistopedagogiikan perus-

opintojen tavoite: mahdollisuus syventää 

omaa yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ym-

märrystään, henkilökohtaisen, reflektiivisen ja 

tutkivan suhteen kehittäminen opettamiseen 

ja ohjaamiseen 

YPE10: YPPP121 (tavoitteiden tasolla) arvi-

oida kriittisesti omaa toimintaansa yliopisto-

opettajana ja määritellä omia pedagogisia ke-

hittymistarpeitaan ja -tavoitteitaan  

YPE15: YPPP122 (tavoitteiden tasolla) arvi-

oida kriittisesti omaa kehittymistään yliopisto-

opettajana  

TACE: Ei sisällöissä. (Toteutettu toiminta-

tapojen tasolla. Ks. taulukko, joka liittyy 

toimintatapoihin) 

APO: Näkyvissä tavoitteiden tasolla: pedago-

gisten valmiuksien ‘jalostaminen’ siten, että 

opiskelija tulee entistä tietoisemmaksi omasta 

toiminnastaan opettajana ja opetusfilosofiasta; 

APEA511, 512 - minä aikuiskouluttajana 

mm. osaamistarpeiden tunnistaminen 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

Verkostot, ver-

kostoituminen 

ja vertais- 

työskentely 

Hyödynnetään ja kannustetaan  

 Verkostomaiseen toimintata-

paan 

 Monitieteelliseen yhteistyöhön  

 Vertaistyöskentelyyn  

Verkostoituminen eri tieteenalojen hen-

kilöstön kanssa mahdollistaa uuden-

laisten ajattelutapojen syntymisen 

Vertaistuki on tärkeä 

Verkostoja ja vertaistyöskentelyä hyö-

dynnetään myös koulutuksen jälkeen  

 

Lähteet: Itsearv., 4, 11 (ks. OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), Strategia (missio), Ke-

hittämisohj. 1 

KAIKKI: Ei sisällöissä. (Teema nouse toi-

mintatapojen tasolla esim. pienryhmä-

opiskelu. Ks. taulukko, joka liittyy toimin-

tatapoihin) 

YPE10: - 

YPE15: - 

TACE: - 

APO: - 

 

Erilaiset oppijat, 

oppimis-, oh-

jaus- ja opetus-

tavat ja -teoriat  

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

määrää lisätään ja väyliä korkeakoulu-

tuksen monipuolistetaan 

Lisää ulkomaalaisia osaaja Suomeen 

Koulutusta ja ohjauspalveluita kehite-

tään vastaamaan ihmisten erilaisiin tar-

peisiin joustavasti 

Opettajien on  

 opetettava tehokasti isommissa 

ryhmissä 

 hallittava erilaiset oppimistavat 

ja opetusmenetelmät  

 arvostettava ja osattava hyö-

dyntää erilaisuutta 

Yliopistopedagogiset opinnot tukevat 

opettajien pedagogisten taitojen kehit-

tymistä 

Monipuoliset oppimisympäristöt sekä 

erilaisten oppijoiden tarpeet – ohjaus-

osaamisen merkitys 

Lähteet: Itsearv., 11 (ks. OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), kehittämisohj.), 

OKM:n selvitys (luku 3), 19 ja 20, 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta, 9 , 10, 11, 

14 

 

Oppimisen aloilla yksi maailman johta-

vista yliopistoista oleminen  

 

Lähteet: Strategia (missio) 

KAIKKI: Oppimiseen ja oppimisteorioi-

hin liittyvät sisällöt käsitelty eri opintojak-

sojen yhteyksissä eri näkökulmista  

YPE10: YPPP110 ihmis- ja tietokäsitys op-

pimiskäsityksen kehyksenä, oppimisteo-

riat ja niiden filosofiset lähtökohdat, opet-

taminen ja ohjaaminen pedagogisena suh-

teena  

YPPP110 Yliopisto oppimis- ja opetusympä-

ristönä: esim. yliopistopedagogiikan erityis-

laatu, perinne ja reunaehdot; YPPP122 oppi-

misen yksilölliset ulottuvuudet: oppimisen 

kerroksellisuus, moniulotteisuus ja kokemuk-

sellisuus, (tavoitteiden tasolla) soveltaa oppi-

misteoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käy-

tännön oppimis-, ohjaus- ja opetustilanteisiin, 

syventää taitoaan suunnitella ja toteuttaa ope-

tusta yliopistopedagogisten periaatteiden mu-

kaisesti  

YPPP121 (tavoitteiden tasolla) sopeuttaa 

omaa toimintaansa erilaisten oppijoiden 

tarpeisiin, soveltaa erilaisia työtapoja ja 

opetusmenetelmiä omassa opetuksessaan  

YPPP121 yksilö-, ryhmä- ja massaopetuk-

sen kehittäminen  

YPE15: YPPP122 oppimisen yksilölliset 

ulottuvuudet (oppimisen kerroksellisuus, 

moniulotteisuus ja kokemuksellisuus); 

oppimisen yhteisölliset ulottuvuudet (pe-

dagoginen suhde, vertaisryhmä, ryhmäil-

miöt)  
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

YPPP140 monikulttuurisuus ohjauksen 

haasteena, oppimis- ja lukuvaikeudet oh-

jauksen haasteena, (tavoitteiden tasolla) 

tulkita ohjattavien erilaisia tarpeita ja tu-

kea heitä kasvussaan akateemiseen asian-

tuntijuuteen  

YPE10 ja 15: Kerrottaisin suoraan, miten 

tulisi opettaa/käytännön opettamisen tai-

dot, enemmän konkreetiaa, enemmän tut-

kimuspohjaista tietoa, kirjallisuuden pa-

rempi kohdentaminen (ia 6) 

TACE: Interactive lecturing and small 

group teaching activities; interculturality 

in academic interactions, language and 

social interaction in academic settings  

APO: APEA511 pedagogiikan, andrago-

giikan ja didaktiikan yhteydet ja jännit-

teet; (tavoitteiden tasolla) valita opetus- 

tai ohjausmenetelmät erilaisten oppijoi-

den tarpeisiin 

Ei sisällöissä. (Toteutuu oppimisen oma-

kohtaistumisen kautta, innovatiiviset ko-

keilut ja näiden tutkiminen tervetullut. 

Ks. taulukko, joka liittyy toimintatapoi-

hin) 

Halutaan enemmän käytännön konkree-

tista ohjausta opetustyöhön ja palautetta 

opetuksesta, tutkimustietoa menetelmistä, 

teoria (ia 6) 

Oppimiseen liittyvät sisällöt voimaakasti 

läsnä eri opintojaksoissa, esim. APEA511 

Omakohtainen opettajuus (5ECTS), 

APEA512 Omakohtainen opettajuus, 

APEA515 Aikuiskoulutuksen teoreettinen 

ja filosofinen perusta (5ECTS), APEA520 

Aikuisen oppimisen yksilölliset ja yh-

teisälliset ulottuvuudet (5ECTS) 

On tarve 

 Modulaarisen opintotarjonnan 

luomista ja lisäämiselle 

 Yksilöllisten ja joustavien opin-

topolkujen mahdollistamiselle 

 Aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistamiselle 

KAIKKI: Ei sisällöissä. (On otettu joilta-

kin osin huomioon toimintatapojen ta-

solla. Ks. taulukko, joka liittyy toimintata-

poihin)  
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

Lähteet: OKM:n selvitys (luku 3), 20, 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta, 17, 21 

Opiskelijakes-

keinen oppimi-

nen ja arvioin-

nin ja ohjauksen 

eettisyys sekä 

yhden- ja tasa-

vertaisuus 

Kannustetaan ja varmistetaan, että  

 opiskelijat ottavat aktiivisen 

roolin oppimisprosessissa ja ar-

vioinnissa (osallistuvat arvioin-

tiin) 

 he ovat vastuullisia, akateemi-

sia asiantuntijoita, jotka muut-

tavat maailmaa 

 heillä on tasa-arvoiset ja yhden-

vertaiset mahdollisuudet oppi-

miseen ja oman osaamisen ke-

hittämiseen  

 Student life –toimintamaali in-

tegroitunut ohjaukseen ja ta-

voittaa kaikki opiskelijat  

Huolehditaan  

 Ohjauksen saatavuudesta ja 

laadusta 

 Opetuksen esteettömyydestä ja 

saavutettavuudesta 

Arvioidaan arviointimenetelmien te-

hokkuutta  

SDG 4. Ensure inclusive and equitable 

education and promote lifelong learn-

ing opportunities for all 

4.a ... provide safe, non-violent, inclu-

sive and effective learning environ-

ments for all 

 

Lähteet: Itsearv., 11, 12 (ESG), Kehittä-

misohjelma, 1, 3, 4, 5, SDG4 ja 4a 

YPE10: YPPP121 HOPS omakohtaisen op-

pimisprosessin käsikirjoituksena  

YPPP121 vuorovaikutteiset, osallistavat 

työmuodot ja opetusmenetelmät  

YPPP121 arvioinnin ulottuvuudet ja arvi-

oinnin eri muodot: ohjaava arviointi, it-

searviointi, vertaisarviointi, palaute  

YPE15: YPPP140 ohjaus yliopistossa (aka-

teemisen ohjauksen prosessit, ohjausmal-

lit ja -teoriat, HOPS prosessin ohjaaminen) 

YPPP140 ohjauksen etiikka 

YPPP140 monikulttuurisuus ohjauksen 

haasteena, oppimis- ja lukuvaikeudet oh-

jauksen haasteena, (tavoitteiden tasolla) 

tulkita ohjattavien erilaisia tarpeita ja tu-

kea heitä kasvussaan akateemiseen asian-

tuntijuuteen  

TACE: Survey of present situation and 

new needs, aims-specification (module 1); 

guiding research and academic writing 

(eg., convention, practices, giving instruc-

tions and feedback), alignment of teach-

ing and assessment criteria (module 5), in-

teractive lecturing and small group teach-

ing, tasks and activities for collaborative 

learning, promoting learners agency 

(module 6)  

APO: APEA511 HOPS oman oppimispro-

sessin käsikirjoituksena, itse- ja vertaisar-

viointi; APEA512 dialoginen opetus ja oh-

jaus, kokemuksellinen oppiminen; 

APEA515 omakohtainen ja omaehtoinen 

oppiminen, omakohtaista oppimista tuke-

vat muodot 

APEA525 opettajuuden eettiset kysymyk-

set 

APEA525 opettajuuden ja ohjaavuuden erilai-

set tulkinnat, opettamisen ja ohjaamisen teo-

riat; APEA520 oppimisen ja ohjaamisen teo-

riat 

APEA 512 dialoginen opetus ja ohjaus 

APEA512 (tavoitteiden tasolla) sopeuttaa 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

omaa käyttäytymistään ja toimintaansa 

erilaisten oppijoiden tarpeisiin 

Monipuoliset 

oppimisympä-

ristöt (esim. di-

gitalisaatio, vuo-

rovaikuttavuus 

työelämän 

kanssa) ja inno-

vaatiot 

Koulutus digitalisoituu, modulaarisuus 

lisääntyy ja opetus uudistuu 

Opetusta järjestetään hyödyntäen 

 Muuttuvien toimintaympäris-

töjen mahdollisuuksia  

 Verkostomaista toimintatapa 

 Digilisaatiota ja tekoälyä ope-

tuksessa ja oppimisessa 

 Monimuotoisia pedagogisesti 

ja digitaalisesti tarkoituksen-

mukaisia toiminta- ja oppimis-

ympäristöjä 

Parannetaan koulutuksen saavutetta-

vuutta ja mahdollisuuksia jatkuvaan 

oppimiseen 

 lisäämällä korkeakoulutuksen 

modulaarisuutta, digitaalista 

kurssitarjonta ja ohjauspalve-

luja 

 lisäämällä digitaaliset kurssit ja 

lähiopetuksen yhdistelmät 

 rakentamalla digitaalinen pal-

veluympäristö 

Digitaalisuuden vahvistaminen  

 Tarve pedagogiseen ja ohjauk-

sen kehittämiseen 

Vuorovaikuttavuus työelämän kanssa 

rikastavana voimavarana 

Lähteet: Itsearv., 11 (OKM:n visio 2030 

ja tiekartta), 12 (Karvin auditointi), Ke-

hittämisohjelma, OKM:n selvitys (luku 

3), 19-20, OKM:n visio ja tiekartta, 9-10 

YPE10: - 

YPE15: - 

TACE: Use of new learning environments 

(module 6) 

APO: Toivotaan lisää digipedagogoiikka 

(ia 6) 

Ei sisällöissä. (Näkyvissä toimintatapojen 

tasolla: opiskellaan työpaikoilla, yliopis-

tolla ja verkossa. Ks. taulukko, joka liittyy 

toimintatapoihin) 

 

Yhteiskunnan, 

työelämän ja yk-

silön muuttuvat 

tarpeet  

Varmistetaan, että  

 tutkinto-ohjelmat vastaavat yh-

teiskunnan, työelämän ja yksi-

lön muuttuviin tarpeisiin sekä 

globaalin haasteisiin 

 opetussuunnitelmatyö, opetus 

ja ohjaus perustuvat yhteiskun-

nan tarpeisiin 

 arvioidaan yhteiskunnan 

muuttuvat tarpeet säännölli-

sesti 

YPE10: - 

YPE15: YPPP135 ilmiöpohjainen opetus-

suunnitelma, opetussuunnitelman työelä-

mäyhteydet, (tavoitteiden tasolla) opetus-

suunnitelman yhteys sekä yliopiston ar-

votavoitteisiin, että yhteiskunnan, sen ins-

tituutioiden, arvojen ja tapojen luontee-

seen, yhteiskunnasta tulevien odotusten 

arviointi ja niiden merkitys opetussuunni-

telmatyölle 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

 opettajia pystyy ohjaamaan 

työelämälähtöiseen koulutuk-

seen 

 koulutuksen avulla rakenne-

taan tulevaisuuden työelämän 

kannalta merkityksellisiä osaa-

misprofiileja  

 jatkuvan oppimisen toiminta-

malli uudistaa työelämää ja 

työelämässä toimivien osaa-

mista 

 aiemmin hankittu ja koulutuk-

sen ulkopuolella hankittu osaa-

minen tunnistetaan ja tunnuste-

taan  

 edistetään SDG 8 and 9 (8. De-

cent work and economic 

growth. Promote sustained, in-

clusive, sustainable economic 

growth, full and productive 

employment and decent work 

for all; 9. Industry, innovation 

and infrastructure) 

Lähteet: Itsearv., 2, 11, 12 (Karvin audi-

tointi), Kehittämisohjelma, 2, SDG 8 ja 

9, OKM:n visio 2030 ja tiekartta, 4 ja 9, 

10, 14, 17 

YPPP135 osaamisperustainen opetus-

suunnitelma, (tavoitteiden tasolla) arvi-

oida oppiaineen sisäisen struktuurin, yh-

teiskunnasta tulevien odotusten ja opiske-

lijoiden oppimistarpeiden välisiä kytken-

töjä ja merkitystä opetussuunnitelma-

työlle 

YPPP135 (tavoitteiden tasolla) tunnistaa 

opetussuunnitelman yhteys yhteiskun-

nan, sen instituutioiden, arvojen ja tapo-

jen luonteeseen 

TACE: survey of present situation and new 

needs, aims-specification 

APO: APEA530 yhteiskunnalliset rakenteet 

ja aikuiskoulutus esim. pedagogiset traditiot, 

lainsäädäntö, työelämä ja opetussuunnitelma 

aikuiskouluttajana työn rajaajina ja mahdol-

listajina  

Kansainvälisyys 

ja kansainvälis-

tyvä korkeakou-

luyhteisö 

Varmistetaan, että 

 kansainvälisten opiskeli-

joidemme osaaminen, kulttuu-

rinen resurssi ja asiantuntemus 

saatetaan suomalaisen yhteis-

kunnan käyttöön 

 yliopistopedagogiset opin-

tomme tukevat kansainvälistä 

osaamista uran eri vaiheissa 

 edistetään kestävää kehitystä 

(4.7 All learners acquire the 

knowledge and skills needed to 

promote sustainable develop-

ment through sustainable life-

styles, human rights, gender 

equality, promotion of a cul-

ture of peace and non-violence, 

YPE10: - 

YPE15: - 

TACE: Orientation and introduction to 

EMI, language and social interaction in 

academic settings, analysing written as-

signment design and language use in oral 

interaction, interculturality in academic 

interactions, multilingual and multicul-

tural learning context, academic commu-

nication skills and pronunciation  

APO: APEA512 kulttuurienvälisyys (va-

linnainen teema); (tavoitteiden tasolla) so-

peuttaa omaa käyttäytymistään ja toimin-

taansa erilaisten oppijoiden tarpeisiin  
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

global citizenship and appreci-

ation of cultural diversity and 

of culture’s contribution to sus-

tainable development) 

 Ulkomaalaiset korkeakoulu-

opiskelijat ja nuoret tutkijat in-

tegroituvat Suomeen ja suoma-

laisille työmarkkinoille (yhteis-

työ työelämän toimijoiden 

kanssa) 

Lisää ulkomaalaisia osaajia Suomeen  

 Kielistrategiat sekä ulkomaa-

laisten opiskelijoiden hyvin-

vointi ja ohjauspalvelut  

 Kansainvälisyys ja kansainvä-

listyvä korkeakouluyhteisö - 

uudenlainen osaaminen 

 Suurempi huomio pedagogi-

seen kehittämiseen sekä oh-

jauksen ja kasvokkaisopetuk-

sen kehittämiseen  

Lähteet: Itsearviointi, 2 (ks. OKM:n vi-

sio 2030 ja tiekartta), Kehittämisoh-

jelma, 3, OKM:n selvitys (luku 3), 19, 

SDG 4.7, OKM:n visio 2030 ja tiekartta, 

10, 16, 17, 22 

Vastuullinen 

asiantuntijuus 

Varmistetaan, että  

 valmistuneet ovat rohkeita, 

akateemisia 

asiantuntijoita, jotka kehittävät 

maailmaa vastuullisesti 

 nähdään korkeakoulupedago-

ginen osaaminen osana korkea-

kouluopettajien akateemista 

asiantuntijuutta 

 ollaan osaamisen ja kestävän 

yhteiskunnan uudistaja 

 4.7 All learners acquire the 

knowledge and skills needed to 

promote sustainable develop-

ment through sustainable life-

styles, human rights, gender 

equality, promotion of a cul-

ture of peace and non-violence, 

KAIKKI: Tulee esille pääosin toimintata-

pojen tasolla. Esim. dialogisuus, kriittinen 

suhtautuminen omaan toimintaan tarkas-

teleminen koulutusten periaatteena, kriit-

tisen ajattelun kehittäminen koulutuksen 

yhtenä tavoitteena. Ks. taulukko, joka liit-

tyy toimintatapoihin)  

YPE10: YPPP121 (tavoitteiden tasolla) arvi-

oida kriittisesti omaa toimintaansa yliopisto-

opettajana 

YPE15: - 

TACE: Ks. kansainvälistyminen (esim., 

themes related to appreciation of cultural 

diversity and promotion of culture of 

peace) 

APO: APEA 512 dialoginen opetus ja oh-

jaus (valinnainen teemaryhmä); APEA 

515dialoginen ja tutkiva asenne  

dialogisuus yhtenä teemana 
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Sisältöalueet Teemat ja linjaukset, jotka nousevat 

strategia papereista  

Teemojen ilmeneminen pedagogisten 

koulutusten dokumenteissa   

global citizenship and appreci-

ation of cultural diversity and 

of culture’s contribution to sus-

tainable development 

Lähteet: Strategia (visio) 

Kehittämisohjelma 1, OKM:n selvitys 

(luku 3), 16, SDG 1-17 

TAUSTADOKUMENTIT JA LÄHTEET 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle VISION TIEKARTTA 

Itsearvionti 2020: Yliopistopedagogisen koulutuksen arviointi (YPE, APO, TACE) 

Strategia: Jyväskylän yliopisto strategia 2020-2030. Osaava ja hyvinvoiva ihminen 

Kehittämisohjelma: (Jyväskylän yliopiston koulutuksen kehittämisohjelma) 

OKM:n selvitys (luku 3) (luku 3): Toom, A., & Pyhältö, K. (2020).  Kestävä korkeakoulutusta ja opiskeli-

joiden oppimista rakentamassa. Tutkimuksen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogii-

kan ja ohjauksen osaamista. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020. (vain luku 3. Korkeakoulupe-

dagogisen osaamisen ajankohtaiset kysymykset Korkeakoulukoulutuksen ja tutkimuksen Visio 2030 -

dokumenttien määrittäminä) 

SDG:s: Sustainable Developmental Goals, esim. http://www.unece.org/info/ece-homepage.html 

 

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
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LIITE 3. YLIOPISTOPEDAGOGISTEN KOULUTUSTEN (YPE10, YPE15, TACE, APO) 

RAKENTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN ALUSTAVA ARVIOINTI SUHTEESSA 

STRATEGIADOKUMENTEISTA NOUSEVIIN TEEMOIHIN 

Selitykset:  

Sininen fontti, kursiivi – liittyy osittain tiettyyn teemaan tai linjauksiin. Opintojakson nimen 

ja/tai yksittäisten sisältöjen perusteella ei voi sanoa, minkälaisia sisältöjä on käsitelty. Sen selvit-

täminen vaatii keskustelua kouluttajien kanssa.  

Punainen fontti – toivomukset esitetty itsearviointidokumenteissa. Kouluttajien ja osallistujien 

kommentit sekä itsearvioinnin raportista arvioijien johtopäätökset, jotka viittaavat kehittämis-

mahdollisuuksiin.  

Vihreät tekstit - kouluttajien ja osallistujien kommentit sekä arvioijien johtopäätökset (itsearvi-

oinnin raportista), jotka viittaavat yliopistopedagogisten koulutusten vahvuuksiin 

Lyhenneet: (o) - opetussuunnitelma, opintokokonaisuuden kuvaus; (ia) - itsearviointi raportti 

2020 

Analyysin yksikkö: koko opintojaksot ja/tai yksinäiset sisällöt käsitelty opintojaksoissa 
 

Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

Yliopistopedago-

gisten koulutusten 

tavoitteiden asetta-

minen, seuranta ja 

arviointi 

Tutkinto-ohjelmilla  

 Selkeästi määritetyt 

osaamistavoitteet 

 Näitä seurataan ja arvi-

oidaan säännöllisesti 

Lähteet: Itsearv. 11, 12 (Karvin au-

ditointi) 

 

KAIKKIEN koulutusten kohdalla opintojakso-

jen tavoitteet on selkeästi määritelty, eri pai-

koissa esitetty hieman eri tavoin (o) 

OSAAMISTAVOITTEET:  

YPE10 ja YPE15: Tiedostaa ja tunnistaa omia 

käsityksiään oppimisesta, opettamisesta; val-

miuksia osallistua laitoksen opetuksen ja peda-

gogisen kulttuurin kehittämiseen 

APO: Autonominen aikuiskouluttaja (pystyy 

toimimaan muuttuvassa maailmassa, tietoinen 

toimintatavoistaan, perustelee ja muuttaa toi-

mintatapojaan, kriittisyys muuttuviin ar-

vosuuntauksiin) ja aikuiskouluttajan taitojen 

kehittäminen (pedagogisessa suhteessa toisiin 

ihmisiin oleminen, oppimisen suunnittelu ja 

toteuttaminen, laajat kasvatusfilosofiset ja ai-

kuisten oppimiseen liittyvät perusteet) 

Yliopistopedago-

gisten koulutusten 

kehittäminen: seu-

ranta, arviointi ja 

vaikuttavuus  

Tutkinto-ohjelmia, koulutusta, ope-

tussuunnitelmatyö, opetusta ja oh-

jausta seurataan, arvioidaan ja kehi-

tetään systemaattisesti ottaen huo-

mioon  

 Viimeisin tutkimustieto 

(ajantasaisuus ja tutkimus-

perustaisuus) 

 Olemassa oleva tieto 

KAIKKI: Osallistumista ja vaikuttavuutta ei 

seurata systemaattisesti (ia. 4) 

Koulutuksen kehittämisessä puuttuu systema-

tiikkaa olemassa olevan tiedon perustella (ia. 

4) 

Koulutusta kehitetään sekä tutkimusperustai-

sesti että palautteiden ja kokemuksien kautta 

(ia. 4, 14) 

Opetussuunnitelmat ja rakenteet perustuvat 

tutkimukseen, mikä tarjoa luotettavan pohjan; 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

 Palautteet ja kokemukset 

(sisältäen opiskelijoiden 

odotukset, tarpeet ja tyyty-

väisyys)   

 Yhteiskunnan ja työelämän 

muuttuvat tarpeet  

Lähteet: Itsearv. 4, 11 (ESG), 12 

(Karvin auditointi), OKM:n visio 

2030 ja tiekartta 10 

osaamistarpeet ovat muodostuneet tutkimus-

lähtöisesti (ia, 14) 

YPE10 ja YPE15: Tavoitteet ja toimintaperiaat-

teet: Omakohtaistaminen (teoria kietoutuu 

omaan toimintaan), tutkiva asenne koulutuk-

sien periaatteena (tavoitteet, o); tiivis sidos tie-

teisiin ja tutkimukseen. Oppimisryhmät työs-

kentelevät hyvän tutkimusyhteisön tavoin, 

dialogiuuden ja kriittisen ajattelun kehittä-

miseksi  (o) 

TACE: Koulutusten sisältöjen ja toimintatapo-

jen päivittäminen riippuen opettajista (vies-

tintä koulutuksen opettajien kanssa) 

APO: Toimintaperiaate: tutkiva asenne; ajan-

kohtainen kirjallisuus, omakohtaistuminen 

(esim., lähtökohtana opiskelijan elämänhisto-

ria, työn arki, oma työ- ja ajattelutavat) (o) 

Tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja, 

joka pystyy toimimaan nopeasti muuttuvassa 

maailmassa; omakohtaistuminen yhtenä toi-

mintaperiaatteena, lähtökohteena osallistujan 

työn arkki (ia 7) 

Koulutus on tuonut lisää toimintatapoja ja me-

netelmiä (teemaryhmät), itseluottamusta, ko-

keilemista ja rohkeutta, omannäköisyyttä ja 

omaa tapaa olla opettaja, luonnut pohjan opet-

tajuudelle ja osaaminen, kehittänyt ajattelua ja 

tiedostamista, laajentanut tai lisännyt omaa 

ymmärrystä, rakentanut tai vahvistanut opet-

tajaidentiteettiä, koulutus on lisännyt dialogi-

suutta ja vuorovaikutusta, itseluottamusta, ko-

keilemista ja rohkeutta (ia 6) 

Opintojen tavoite: yksiöllisen pedagogisen 

ajattelu- ja toimintatavan kehittyminen, peda-

gogisten valmiuksien jalostaminen siten, että 

opiskelija tulee entistä tietoisemmaksi omasta 

toiminnastaan opettajana, itselleen soveltu-

vista opettamisen tavoista ja omasta opetusfi-

losofiastaan, kriittistä asennoitumista omiin to-

tuttuihin ajattelu- ja toimintatapoihin, autono-

minen aikuiskouluttaja (o) 

Vaikutusta seurataan yksikkö- ja 

yliopistotasolla seuraavista näkö-

kulmista 

 Pedagoginen toiminta 

 Oma kehittyminen 

KAIKKI: Vertaisryhmätyöskentely merkityk-

sellisenä oman kehittymisen näkökulmasta (ia 

6) 

Opetuskokeilujen toimintamalli on sovellettu 

laajemmin yksikön toiminnassa (ia 4)  
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

Lähteet: Itsearv. 4, 5, 11 (strategia ja 

ESG), 12 (Karvin auditointi), Kehit-

tämisohj., OKM:n selvitys (luku 3) 

11, 12-13 

Koulutusmahdollisuudet nähtiin hyvänä mah-

dollisuutena kehittyä opettajana sekä kehittää 

omaa osaamista (ia 4)  

Opetuksen laadusta ja kehittämisestä keskus-

tellaan enemmän organisaatiotasolla (ia. 5) 

Koulutuksen vaikuttavuudesta ei ole riittävästi 

tietoa (ia 4) 

Vähäisempi vaikutus tieteelliseen tutkimuk-

seen ja yhteisopettamiseen (ia 6) 

YPE10 ja YPE15: Tavoite: pedagogisten ajat-

telu- ja toimintatapojen kehittäminen, henkilö-

kohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen 

kehittäminen opettamiseen ja ohjaamiseen (o) 

YPE 10: YPE10-kokonaisuuden käyneet koke-

vat vaikutukset pääsääntöisesti vähäisempinä 

kuin muihin koulutuksiin osallistuneet. (ia 5) 

Monitieteinen vertaisryhmätyöskentely näh-

dään kaikissa koulutusryhmissä merkitykselli-

senä oman kehittymisen kannalta. Muiden 

koulutuksessa käytettyjen toimintamallien tar-

peellisuuden YPE10 osallistujat näkevät merki-

tyksettömämpinä muihin koulutusryhmiin 

verrattuna oman kehittymisen näkökulmasta. 

(ia 6) 

Lisännyt reflektiivisyyttä ja analyyttistä otetta, 

uuta tietoa ja näkemyksiä, varmuutta ja identi-

teettiä, toivottiin säilytettävän opetuskokeilu, 

vertaisryhmätyöskentely ja jakaminen, opetuk-

sen havainnointi ja lukupiiri (ia 6) 

YPE15, TACE, APO: Opetuskokeilut, opetuk-

sen havainnointi, palaute omasta opetuksesta 

merkittävät oman kehittymisen näkökulmasta 

(ia 6) 

YPE15: YPE-koulutukset (YPE10 ja YPE15 

n=28) ovat sanallisten vastausten mukaan li-

sänneet reflektiivisyyttä ja analyyttistä otetta, 

uutta tietoa ja näkemyksiä, varmuutta ja iden-

titeettiä, mutta myös ei uutta. Toivottiin säily-

tettävän (opetuskokeilu, vertaisryhmätyösken-

tely ja jakaminen, opetuksen havainnointi ja 

lukupiiri) (ia 6)  

TACE: Yhteisopettajuudella merkittävimmät 

vaikutukset (ia 5), mahdollisuus päivittää 

oman kurssin runkoa ottaen huomioon opitut 

asiat (flyer) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

Tasavertainen arvi-

ointi, osallistumi-

nen ja ohjaus 

Huolehditaan, että  

 kaikilla on mahdollisuus 

tasa-arvoiseen, laadukkaa-

seen ja edulliseen koulu-

tukseen sekä elinikäiseen 

oppimiseen  

 opiskelijat osallistuvat arvi-

ointiin ja arviointimenetel-

mien tehokkuutta arvioi-

daan 

 laadukas ohjaus on saa-

tavilla kaikille 

 opetus on esteetöntä ja saa-

vutettavissa 

Visio 2030 

 Mahdollistava ohjaus  

 Koulutusta ja ohjauspalve-

luita kehitetään vastaa-

maan ihmisten erilaisiin 

tarpeisiin joustavasti 

Lähteet: Itsearv. 11, 12 (SDG4, 

ESG), OKM:n visio 2030 ja tiekartta 

9,  

SDG4 

KAIKKI: Opetuskokeilujen ohjeistus ei ole riit-

tävän selvää eikä ajoissa käytettävissä, mikä 

vaikeuttaa toteutusta (ia 14) 

ARVIOINTI: Kaikissa koulutuksissa käytetään 

monipuolisia arviointimenetelmiä, esim. it-

searviointi ja oma oppimisen reflektointi, opet-

tajan palaute (ia) 

TACE: itsereflektointi, vertais- ja opettajienpa-

laute 

OSALLISTUMINEN: YPE-koulutuksia saa-

daan sijoitettua työsuunnitelmiin, mutta käy-

täntö ei ole käytössä kaikissa yksikössä eikä 

kohtele kaikkia tasapuolisesti, kaikilla ei ole 

mahdollisuutta osallistua YPE koulutuksiin (ia 

4) 

YPE10: Etusijalla pysyvässä työsuhteessa ole-

vat  

TACE: Pääasiassa tarkoitettu yliopiston henki-

lökunnalle, mutta myös muiden yliopistoyh-

teisön jäsenien, kuten apurahatutkijoiden, ha-

kemukset otetaan huomioon 

Erilaiset oppijat  

(osallistujat), oppi-

jakeskeisyys ja 

koulutusten ilma-

piiri 

Toimintakulttuurin/ilmapiirin pe-

rusteina on 

 Avoimuus, luottamus, 

laatu ja eettisyys 

 Vuorovaikutuksen 

vaaliminen  

 Opetuksen arvostus ja sen 

laadun jatkuva kehittämi-

nen  

 16.7 Ensure responsive, in-

clusive, participatory and 

representative decision-

making at all levels  

 4. Tasa-arvoinen, laadukas 

koulutus kaikille 

 4.7 Culture of peace and 

non-violence, and apprecia-

tion of cultural diversity  

 Oppimisen aloilla yksi 

maailman johtavista tie-

deyliopistosta oleminen 

 Visio 2030: Uutta luovat 

yliopistot  

KAIKKI: Kaikilla ei ole välttämättä tasapuo-

lista mahdollisuutta osallistua YPE koulutuk-

siin (ia 5) 

(Arvioijien mukaan) yliopistossa arvostetaan 

tutkimusta enemmän kuin opettamista, opetta-

juuteen kehittämiseen ei panosteta, puutu 

malli kannustaa pedagogisen osaamisen kehit-

tämiseen johtamisen tasolla (ia. 5) 

YPE10 ja YPE15: Toimintaperiaatteet: omakoh-

taistuminen, dialogisuus, tutkivuus, reflektiivi-

sen suhteen kehittäminen opettamiseen ja oh-

jaamiseen (o) 

Dialogisuus ja dialoginen yhteisöllisyys (avoi-

mia, toisia kuuntelevia ja kunnioittavia ihmis-

ten välisiä suhteita) yhtenä toimintaperiaat-

teena (o) 

TACE: Monipuoliset opiskelijakeskeiset ope-

tusmenetelmät (interactive contact modules 

and tasks, working in small groups) 

APO: Koulutus on lisännyt dialogisuutta ja 

vuorovaikutusta, itseluottamusta, kokeilemista 

ja rohkeutta (ia 6) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

Lähteet: Strategia (missio, visio), 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta 4, 

SDG4 

Dialogisuus ja dialoginen yhteisöllisyys (avoi-

mia, toisia kuuntelevia ja kunnioittavia ihmis-

ten välisiä suhteita) yhtenä toimintaperiaat-

teena (o); Toivotiin säilytettävän reflektoimista 

ja dialogisuutta (ia 6) 

Toivottiin selkeämpää tiedottamista ja asioiden 

jäsentymistä (ia 6) 

Varmistetaan, että  

 Opiskelijat ottavat aktiivi-

sen roolin oppimisproses-

sissa ja arvioinnissa  

 Motivointi ja oppiminen 

keskiössä 

 Sillä parannetaan läpäisyä  

Lähteet: Itse arv. 11 (OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), 12 (ESG) 

YPE10 ja YPE15: Monipuoliset opiskelijakes-

keistet arviointi menetelmät (itsearviointi, pa-

laute omasta opetuksesta) (ia 6) 

TACE: Itsearviointi ja palaute omasta 

opetuksesta, teaching portfolios with concen-

tration on evaluation of the process and prod-

uct  

APO: Erilaiset opiskelijakeskeiset toiminta ja 

oppimistavat (esim. lähijaksoilla on asiantunti-

japuhevuorot, oppimisryhmätyöskentely, lu-

kupiirityöskentely, tutustuminen aikuispeda-

gogiseen erityisalueeseen seminaarien ja kirjal-

lisuuden avulla) (o) 

Omakohtaistuminen koulutuksen yhtenä ta-

voitteena (omaan opettajan työhön ja siitä saa-

tujen kokemusten tutkimiseen, teoria kietou-

tuu omaan toimintaan) (o) 

Joustavuus ja 

hyvinvointi  

Koulutuksen toteutus parantaa 

läpäisyä 

 Joustavia opintoratkaisuja 

ja /polkuja sekä osallistu-

mismahdollisuuksia 

 Opetuskokeilujen synkro-

nointi oman opetuksen ai-

kataulukseen kanssa  

 Opetusvastuiden kev-

entäminen koulutuksen ai-

kana 

 Modulaarinen rakenne 

 Tuetaan motivaatiota 

 Aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistaminen  

Lähteet: Itsearv. 4, 5, 11 (OKM:n vi-

sio 2030 ja tiekartta) 

YPE10: - 

YPE15: -  

TACE: Includes 8th flexible modules (flyer) 

APO: Joustavia toimintatappoja: lukupiirityös-

kentely, valinnaisen teemaryhmän työskentely 

(o); Mahdollisuus aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistaminen (esim. kansainvälistyminen 

moduuli) 

 

Yliopistopedagogiset opintomme  

 ovat modulaariset  

 tukevat pedagogisten taito-

jen kehittymistä sekä digi-

taalista ja kansainvälistä 

KAIKKI koulutukset on tarkoitettu eri uran 

vaiheessa oleville (o ja info kurssista) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

osaamista joustavasti ja tar-

koituksenmukaisesti uran 

eri vaiheissa  

Lähteet: Itse arv. 11 (OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), kehittämisohj.?), 

OKM:n selvitys (luku 3) 20-21 

Edistetään  

 Ihmis- ja osaamislähtöistä 

toimintakulttuuria  

 Osaamista ja kokonaisval-

taista hyvinvointia 

 Yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta 

 Tasavertaisuutta, vuorovai-

kutteisuutta ja vaikuttami-

sen mahdollisuuksia  

 SDG3. Healthy lives and 

well-being for all ages  

Arvioidaan opiskelijoiden 

 Työmäärä 

 Opintojen eteneminen 

 Valmistuminen 

Sen lisäksi  

 Hyvä johtaminen hyvin-

voinnin tukena 

Lähteet: Strategia, Itsearv 12 (ESG), 

OKM:n selvitys (luku 3) 21, 23, 

OKM:n visio ja tiekartta 11 ja 23, 

SDG3 

KAIKISSA koulutuksissa edistetään yhteisöl-

lisyyttä ja osallisuutta toimintatapojen tasolla 

(vertaistyöskentely, pienryhmätyöskentely, lu-

kupiirit, yhteisopettajuus) (TACE) 

YPE10, YPE15 ja APO: Mahdollista suorita 

työn ohella (jos pystyy irrottautumaan työteh-

tävistä lähijaksojen ajaksi) (o) 

TACE: Joustavat moduulit, mahdollista suorita 

työn ohella  

 

 

Verkostot, verkos-

toituminen, ver-

taistyöskentely ja 

jakaminen  

Heterogeenisten ryhmien ansiosta 

koulutus mahdollistaa 

 Tieteenalarajat ylittävän 

kokemuksen  

 Hyvien käytänteiden jaka-

misen  

 Erilaisuuden hyödyntämi-

sen 

 Monitieteellisen yhteistyön 

Lähteet: Itsearv. 4, Strategia, missio 

 

Toimitaan ja vaikutetaan verkos-

toissa; ajatellaan tuoreesti, innoste-

taan toisiamme ja rohkaistaan ko-

keilemaan  

Hyödynnetään  

KAIKKI: Verkostoituminen eri tieteenalojen 

henkilöstön kanssa nähtiin voimavarana, mah-

dollista uudenlaisten ajattelutapojen syntymi-

sen, opiskellaan ja keskustellaan eri tieteenala-

pohjalta tulevien kanssa (ia 4) 

Heterogeeniset ryhmät koetiin hyvänä: tieteen-

alarajojen ylittävä kokemus, hyvien kokemuk-

sien jakaminen (myös tieteenalojen välillä) (ia 

4, 14) 

Verkostoja pystytään hyödyntämään koulu-

tukseen jälkeen koulutuksen kehittämisessä (ia 

4) 

Käytetään monitieteistä vertaistyöskentelyä 

kaikissa koulutusryhmissä (ia 6) 

Pedagogisen kouluttautumisen lisääntymisen 

myötä myös vertaistuen saamisen koettiin pa-

rantuvan (ia 4) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

 Verkostomaista toimintata-

paa (myös eri tahojen, ku-

ten muiden korkeakoulujen 

sekä työ- ja elinkeinoelä-

män, kanssa) 

 Verkostoitumista 

opetuksen kehittämisessä 

 Verkostoja ja vertaistyös-

kentelyä myös koulutuksen 

jälkeen  

Lähteet: Itse arv. 11 (OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), Strategia (missio), 

Kehittämisohj. 1, OKM:n visio 2030 

ja tiekartta 11 

Ei ole selkeä visiota siitä, miten pedakoulutuk-

sen läpikäyneitä hyödynnetään laitoksen ope-

tuksen kehittämisessä (ia 14) 

Verkostomaista toimintaa ei pysty hyödyntä-

mään omassa työssä (ia 6) 

Verkoistoitumista voisi olla nykyistä enemmän 

(ia 6) 

Verkostot eivät ole pääsääntöisesti säilyneet 

koulutuksen jälkeen (ia 6) 

Opetuskokeilut kaikissa koulutuksissa, APO:n 

kohdalla opetuskokeilut oppilaitoksen ulko-

puolella  

YPE10 ja YPE15: Opinnoissa hyödynnetään jo 

olemassa olevaa kokemusvarantoa ja sen jaka-

mista (o) 

Toimintatavat, jotka tukevat dialogisuuta, ref-

lektiotta, verkoistoiumista ja kokemuksien ja 

käytänteiden jakamista (lukupiirityöskentely, 

työpajatyöskentely, pienryhmäopiskelu, ha-

vainnointi) (o) 

YPE10: YPPP110 (tavoitteiden tasolla) opiske-

lija osaa arvioida vuorovaikutteisen ja osallis-

tavan opetuksen kehittämistä yliopisto-ope-

tuksen haasteena  

TACE: Ks. kaikki 

APO: Toimintatavat, jotka mahdollistavat ver-

koistumista, vertaistyöskentelyä ja jakamista: 

APEA511 työpajatyöskentely, pienryhmäopis-

kelu, APEA512 oppimisryhmätyöskentely, tee-

maryhmätyöskentely, havainnointi; APEA515, 

520, 525, 530, 535 työpaja-, pienryhmä- ja luku-

piirityöskentely (o) 

Monipuoliset op-

pimisympäristöt 

(esim. digitalisaa-

tio) 

Visio 2030   

 Koulutus digitalisoituu, 

modulaarisuus lisääntyy ja 

opetus uudistuu (esim. di-

gitaliset kurssit ja lähiope-

tuksen yhdistelmät) 

 Rakennetaan digitaalinen 

palveluympäristö (koulu-

tuksen saavutettavuus ja 

mahdollisuuksia jatkuvan 

osaamiseen) 

 Lisätään digitaalista kurssi-

tarjontaa ja ohjauspalveluja 

KAIKISSA koulutuksissa opetuskokeilut  

YPE10, YPE15:  

TACE: The learning platform allows versatile 

use of media to support and document the 

building personal and group portfolios, experi-

menting with blog and wiki usage, trial teach-

ing 

APO: Opiskellaan työpaikoilla, yliopistolla ja 

verkossa (o) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

 Vuorovaikuttavuus työe-

lämän kanssa rikastavana 

voimavarana  

Koulutuksessa, opetuksessa ja op-

pimisessa hyödynnetään 

 Monipuolisia oppimisym-

päristöjä 

 Muuttuvien 

toimintaympäristöjen mah-

dollisuuksia 

 Monimuotoisia, pedagogi-

sesti ja digitaalisesti tarkoi-

tuksenmukaisia toiminta- 

ja oppimisympäristöjä 

(JYULearn-konsepti) 

 Digilisaatiota ja tekoälyä  

Tuetaan Digi-osaamisen kehit-

tämistä 

 

Lähteet: Itsearv. 11 (OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), Itsearv. 11 (kehit-

tämisohj.), OKM:n selvitys (luku 3) 

19-20, Kehittämisohj. 6, Visio 2030 

ja tiekartta 9 , 10 ja 17 

Kestävyys, elin-

ikäinen oppiminen 

ja vastuullinen asi-

antuntijuus 

Valmistetaan  

 Vastuullisia, akateemisia 

asiantuntijoita, jotka muut-

tavat maailmaa 

Uudistetaan  

 Työelämää ja työelämässä 

toimivien osaamista jatku-

van oppimisen toiminta-

mallin kautta  

 Kestävää yhteiskuntaa 

Vastataan globaaleihin osaamistar-

peisiin ja haasteisiin 

 SDG 15 Protect, restore and 

promote sustainable use of 

terrestrial ecosystems, sus-

tainably manage forest 

 SDG 13 Take urgent actions 

to combat climate change 

and its impacts 

Visio 2030 tavoitteet  

 Lisää ennakoivuutta ja rea-

gointikykyä  

YPE10 ja YPE15: Kriittisessä ajattelussa raken-

tunut tietoinen näkemys auttaa irtaantumaan 

rutiineista ja avaa uusia mahdollisuuksia ai-

kuiskouluttajan työhön (tavoitteet, o) 

Kriittisen ajattelun kehittäminen yhtenä tavoit-

teena, opiskelija kykenee arvioimaan kriitti-

sesti omaa toimintaansa opettajana ja sen yh-

teyttä opiskelijoiden opiskeluun ja oppimiseen 

(tavoitteet, o) 

TACE: Käytetään monipuolisia oppimisympä-

ristöjä (ei vain paperia): learning platform al-

lows versatile use of media, usage of blog and 

wiki, dialogisuus, itsereflektio 

APO: Tavoitteiden tasolla: tarkoitus on haastaa 

osallistuja kyseenalaistamaan rutiineiksi ja it-

sestäänselvyyksiksi kehittyneitä ajattelu- ja toi-

mintatapojaan, opinnot edellyttävät kriittistä 

asennoitumista omiin totuttuihin ajattelu- ja 

toimintatapoihin (o) 

Tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja 

(itsevastuullinen toiminta suhteessa toisiin ih-

misiin (o) 
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Teema-alueet Teemat, jotka nousevat strategia 

papereista rakenteisiin ja toimin-

tatapoihin liittyen  

Teemojen/toimintatapojen ilmeneminen pe-

dagogisten koulutusten dokumenteissa 

 Avoimuus, kasainvälisyys 

ja globaalivastuu 

 Eettisyys ja yhteiskunta-

vastuu 

Lähteet: Kehittämisohj. 1, 2, Strate-

gia, visio, OKM:n Visio 2030 ja tie-

kartta 4-5, SDGs, esim. 15 and 13 

Kriittisessä ajattelussa rakentunut tietoinen nä-

kemys auttaa irtaantumaan rutiineista ja avaa 

uusia mahdollisuuksia aikuiskouluttajan työ-

hön (tavoitteet, o) 

 

Kansainvälisty-

minen  

Korkeakouluopiskelijoiden ja ope-

tuksen kansainvälistyminen - lisää 

ulkomaalaisia osaajia Suomeen  

Varmistetaan  

 Henkilökunnan kan-

sainvälisen osaamisen ke-

hittyminen 

 Kansainvälisten opiskeli-

joidemme osaaminen, kult-

tuurinen resurssi ja asian-

tuntemus suomalaisen yh-

teiskunnan käyttöön 

Arvostetaan 

 SDG4.7 Culture of peace 

and non-violence, and cul-

tural diversity  

Kansainvälisyyden edellytyksiä 

vahvistavat toimet esim. kielistrate-

giat 

 

Lähteet: Itsearv. 11 (OKM:n visio 

2030 ja tiekartta), Kehittämisohj. 3, 

OKM:n selvitys (luku 3) 19, OKM:n 

visio 2030 ja tiekartta 5 ja 14, SDG 

4.7 

TACE: Vahvasti esille: Kansainväliset ryhmät 

ja pienryhmät  

YPE 10 ja 15: Usein kansainväliset ryhmät 

ja/tai pienryhmät, eri ryhmät englantia puhu-

ville  

 

TAUSTADOKUMENTIT JA LÄHTEET 

OKM:n visio 2030 ja tiekartta: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle VISION TIEKARTTA 

Itsearvionti 2020: Yliopistopedagogisen koulutuksen arviointi (YPE, APO, TACE) 

Strategia: Jyväskylän yliopisto strategia 2020-2030. Osaava ja hyvinvoiva ihminen 

Kehittämisohjelma: (Jyväskylän yliopiston koulutuksen kehittämisohjelma) 

OKM:n selvitys (luku 3) (luku 3): Toom, A., & Pyhältö, K. (2020).  Kestävä korkeakoulutusta ja opiskelijoi-

den oppimista rakentamassa. Tutkimuksen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja 

ohjauksen osaamista. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020. (vain luku 3. Korkeakoulupedagogisen 

osaamisen ajankohtaiset kysymykset Korkeakoulukoulutuksen ja tutkimuksen Visio 2030 -dokumenttien 

määrittäminä) 

SDG:s: Sustainable Developmental Goals, esim. http://www.unece.org/info/ece-homepage.html 

 

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
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LIITE 4. TUTKIMUKSESTA JA STRATEGIADOKUMENTEISTA NOUSEVIEN PÄÄ- JA 

ALATEEMOJEN MUODOSTAMISEN PROSESSI  

Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

VAIKUTTAVA JA VASTUULLINEN 

ASIANTUNTIJUUS JA SEN 

KEHITTÄMINEN  

Asiantuntijuuden luonne (mm. Eri tiedon 

muotojen integratiivisuus) 

Asiantuntijuuden kehittäminen (mm. Prog-

ressiivinen ongelmanratkaisu, tavoitteelli-

nen harjoittelu, integratiivinen pedago-

giikka) 

Verkostoasiantuntijuus ja solmutyöskentely  

Toimijuus 

Geneeriset taidot ja näiden kehittäminen  

Systemaattisuus, ennakointi- ja reagointi-

herkkyys 

Reflektiivisyys ja viisaus (mm. uskomuk-

sien reflektointi sekä oman ajattelun, osaa-

misen ja toiminnan arviointi ja kehittämien) 

Pedagoginen asiantuntijuus osana akatee-

mista asiantuntijuutta  

Opettajaidentiteetin ja opetusfilosofian ra-

kentaminen  

 

VAIKUTTAVAN JA VASTUULLISEN 

ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMISEN 

TUKEMINEN 

Asiantuntijuuden luonne (mm. Eri tiedon 

muotojen integratiivisuus) 

Asiantuntijuuden kehittäminen (mm. Prog-

ressiivinen ongelmanratkaisu, tavoitteellinen 

harjoittelu, integratiivinen pedagogiikka) 

Verkostoasiantuntijuus ja solmutyöskentely  

Toimijuus 

Reflektiivisyys ja viisaus (mm. Mahdollisuuk-

sien luominen omien uskomuksien reflek-

tointiin sekä omaan ajatteluun ja toiminnan 

arviointiin esim. Kriittisen dialogin kautta) 

Opettajaidentiteetin neuvottelemisen ja ope-

tusfilosofian rakentamisen mahdollistaminen 

 Tutkiva asenne  

Oppimispäiväkirja työkaluna itsekeskuste-

luun ja neuvotteluun  

Vastuullisuus ja kestävyys 

Kriittisen, luovan ja tieteellisen ajattelun ke-

hittäminen  

Muiden geneeristen taitojen kehittämisen tu-

keminen (kuuluuko YPE koulutuksen tavoit-

teisin?) 

Globaaleihin, yhteiskuntalisiin ja työelämän 

haasteisiin vastaaminen – ennakoivuus ja rea-

gointikyky 

VAIKUTTAVA JA 

VASTUULLINEN 

ASIANTUNTIJUUS JA SEN 

KEHITTÄMINEN   

Konnektiivisuus (opetuksen ja tutki-

muksen yhteys, teorian ja käytännön 

kytkentä sekä yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus) 

Asiantuntijuuden luonne 

Asiantuntijuuden kehittäminen 

(mm. progressiivinen ongelmanrat-

kaisu, tavoitteellinen harjoittelu, in-

tegratiivinen pedagogiikka) 

Reflektiivisyys ja viisaus 

Toimijuus 

Ammatillisen identiteetin rakenta-

minen 

Eettisyys, vastuullisuus ja kestävyys  

Geneeristen taitojen kehittäminen 

MUUTTUVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

JA OPPIMISEN KONTEKSTIEN 

LAAJENEMINEN   

Monimuotoiset ja monipuoliset oppimis-

ympäristöt (mm. digitaaliset oppimisympä-

ristöt, työpaikat oppimisympäristöinä) 

Digitalisaatio, tekoäly ja ICT  

Korkeakoulujen digitaalinen palveluympä-

ristö 

MONIPUOLISET JA MUUTTUVAT 

OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

SEKÄ NIIDEN INTEGROINTI 

OPPIMISESSA 

Teknologian integrointi opetukseen ja oppi-

miseen 

Digi-osaamisen kehittäminen 

Modulaarisuus ja opetuksen uudistus 

Työelämä oppimisympäristönä 

MONIPUOLISET JA MUUTTUVAT 

OPPIMIS- JA 

TOIMINTAYMPÄRISTÖT SEKÄ 

NIIDEN INTEGROINTI 

OPPIMISESSA 

Teknologian integrointi opetukseen 

ja oppimiseen (mm. digipedago-

giikka, digitaaliset oppimisympäris-

töt ja oppimateriaalit) 
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Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

Digitaaliset kurssit ja lähiopetuksen yhdis-

telmät  

Pedagogiset mallit (mm. kollaboratiivinen 

oppiminen teknologiaa hyödyntämällä, 

flipped learning, scriptaus) 

Digitaaliset oppimateriaalit 

Verkko-opetuksen kehittäminen ja suunnit-

telu   

Seamless learning   

Ubiquitous learning   

Informal and non-formal learning   

Työn ja oppimisen integrointi  

Työelämän nopea muutos  

Oppimisen ekologiat ja ekosysteemit  

Yhteistyö ja vuorovaikutus työ- ja elinkei-

noelämän toimijoiden kanssa rikastavana voi-

manvarana  

Teorian ja käytännön kytkemisen merkitys 

asiantuntijuuden kehittymiselle 

Uusien jatkuvan oppimisen konseptien kehit-

täminen 

Työelämä sekä harrastus- ja yhteis-

kunnallinen toiminta oppimisympä-

ristöinä ja niiden integrointi teo-

riaopetukseen (työelämäpedago-

giikka)  

Oppimisen ekologiat ja ekosysteemit  

 

 

 

 

OPPIMISEN, OPETTAMISEN JA 

OHJAUKSEN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ 

PEDAGOGINEN OSAAMINEN    

Oppimisteorioiden tuntemus  

Lähestymistavat opettamiseen  

Opiskelijalähtöisyys (mm. läpäisyn paran-

taminen) 

Monipuolisten pedagogisten menetelmien 

hallinta  

Ohjausosaaminen (esim. mahdollistava oh-

jaus) 

Arviointiosaaminen  

Digipedagoginen osaaminen  

Työelämäpedagoginen osaaminen (esim. 

vuorovaikuttavuus työelämän voimava-

rana) 

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemi-

nen opetuksessa 

Ilmiölähtöinen oppiminen  

Reflektiivisyys oppimisessa  

Inklusiivisuus ja tasavertaisuus  

Henkilökohtaistuminen (yksilölliset opiske-

lupolut ja aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen)  

OPPIJALÄHTÖINEN OPPIMINEN JA 

ARVIOINTI 

Erilaiset ajattelua haastavat ja aktivoivat opis-

kelumuodot  

Interaktiiviset ja dialogiset opiskelumuodot  

Oman oppimisen ja tavoitteiden arviointi 

Osallistujien aktiivinen rooli oppimisproses-

sissa ja arvioinnissa - Monipuoliset ja opiske-

lijalähtöiset opetus-, oppimis- ja arviointime-

netelmät  

Motivointi ja oppiminen keskiössä  

Opiskelijan toimijuutta vahvistavat toiminta-

tavat (esim. kollaboratiivinen oppiminen) 

Teorian ja käytännön yhdistäminen 

Opettajan rooli oppimisen ohjaajana 

Laadukas ja mahdollistava ohjaus kaikille 

(osallistujien erilaisin tarpeisiin vastaaminen)  

Reflektiivisyys oppimisessa 

 

JOTKUT ALATEEMAT ’HYVINVOINTIA 

TUKEVAT TOIMINTATAVAT, 

JOUSTAVUUS JA OPPIJAKESKEISYYS –

TEEMASTA  

Tunteiden merkityksen huomioon ottaminen 

oppimisessa 

OPPIMISTEORIAT SEKÄ 

OPPIJALÄHTÖINEN OPPIMINEN, 

OHJAUS JA ARVIOINTI 

Oppimisteoriat  

Erilaiset interaktiiviset, dialogiset 

sekä ajattelua haastavat ja aktivoivat 

opiskelumuodot 

Monipuoliset opetus-, oppimis- ja 

arviointimenetelmät 

Reflektiivisyys oppimisessa 

Inklusiivisuus ja tasavertaisuus 

Henkilökohtaistaminen 

Ohjaus yliopistossa 
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Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

Monipuolistuvat väylät korkeakoulutuk-

seen - Erilaiset oppijat, oppimistavat ja ope-

tusmenetelmät  

Tutkimusperustaisuus 

Luovat ja innovatiiviset lähestymistavat  

Koulutuksen ilmapiiri, oppijakeskei-

syys ja kouluttajien emotionaalinen tuki 

Monimuotoiset toimintatavat  

Joustava modulaarinen rakenne 

Mahdollisuus suorittaa työn ohessa 

Henkilökohtaistaminen ja joustavat opinto-

polut (esim. Aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen) 

Vuorovaikuttavuus ja vaikuttamisen mahdol-

lisuuksia  

HYVINVOINTIOSAAMINEN: 

HYVINVOINNIN JA OPISKELUKYVYN 

EDISTÄMINEN   

Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi 

ja sen edistämien (esim., opintoihin kiinnit-

tyminen, opiskelukyvyn tukeminen, re-

silienssi ja psykologinen joustavuus, yksi-

näisyys, burnout ja stressi, depressio, opis-

kelijauupumus) 

Modulaarinen opintotarjonta, opetuksen 

suunnittelu, työmäärää ja opinnoissa etene-

minen 

Yhteisöllisyys ja osallisuus   

Opiskelun ilmapiiri ja opettajan emotionaa-

linen tuki 

Tasavertaisuus, yhdenvertaisyys ja eetti-

syys (opetuksessa, ohjauksessa ja arvioin-

nissa) 

Vuorovaikutteisuus ja vuorovaikutuksen 

vaaliminen 

Tunteiden merkitys oppimisessa ja työssä  

Opettajahyvinvointi (esim., toimijuus, 

stressi, vertaistyöskentely ja –tuki) 

Kielistrategiat ja ulkomaalaisopiskelijoiden 

ja -henkilökunnan tarpeet, tukipalvelut ja 

uudenlainen osaaminen 

HYVINVOINTIA TUKEVAT 

TOIMINTATAVAT, JOUSTAVUUS JA 

OPPIJAKESKEISYYS 

Osallistujien hyvinvoinnin edistäminen yh-

teisöllisyyden ja osallisuuden kautta    

Kouluttajien hyvinvointi (esim. toimijuus 

sekä vertaistyöskentely ja -tuki)  

Tunteiden merkityksen huomioon ottaminen 

oppimisessa 

Koulutuksen ilmapiiri, oppijakeskei-

syys ja kouluttajien emotionaalinen tuki 

Monimuotoiset toimintatavat  

Joustava modulaarinen rakenne 

Mahdollisuus suorittaa työn ohessa 

Henkilökohtaistaminen ja joustavat opinto-

polut (esim. aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen) 

Vuorovaikuttavuus ja vaikuttamisen mahdol-

lisuuksia  

Hyvä johtaminen (mm. jaettu ja kollaboratii-

vinen johtaminen) 

Innostus ja sitoutuminen  

OPPIMISEN ILMAPIIRI JA 

TOIMINTAKULTTUURIN PERIAATTEET   

Luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen il-

mapiirin luominen  

Inklusiivisuus, tasavertaisuus, yhdenvertai-

suus ja eettisyys (ohjauksessa, arvioinnissa ja 

yliopistopedagogisiin koulutuksiin osallistu-

misessa) 

HYVINVOINTIA JA OPPIMISTA 

TUKEVAT TOIMINTATAVAT 

Opiskelijan kokonaisvaltainen hy-

vinvointi ja opiskelukyky 

Opettajahyvinvointi 

Hyvinvointia ja oppimista tukeva il-

mapiiri 

Yhteisöllisyys ja osallisuus 

Henkilökohtaistaminen, modulaari-

suus ja joustavat opintopolut 

Innostus ja sitoutuminen 
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Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

Ihmis- ja osaamislähtöisyys 

Dialogisuus, reflektointi ja jakaminen sekä 

riittävästi aikaa kaikkeen siihen  

Rohkaistaan kokeilemaan, kannustetaan luo-

vuta ja innovatiivisuutta   

Emootiot oppimisessa ja näiden huomioon ot-

taminen 

YHTEISTYÖ-, VERTAISTYÖSKENTELY JA 

VERKOSTOITUMISOSAAMINEN 

Moniammatillinen ja monitieteinen yhteis-

työ (myös (korkeakoulujen ja työ- ja elinkei-

noelämän kanssa) 

Yhteisopettajuus 

Verkostot ja vertaistyöskentely 

Vertaistuki ja vertaismentorointi 

Kollaboratiiviset oppimisyhteisöt 

YHTEISTYÖ, VERKOSTOITUMINEN JA 

VERTAISTYÖSKENTELY (MYÖS 

KOULUTUSTEN JÄLKEEN) 

Yhdessä työskentely (esim. yhteisopettajuus), 

vertaistuki, mentorointi, palautteen saaminen 

ja antaminen)  

Verkostomainen toiminta (myös eri tahojen 

kanssa)  

Tietojen, kokemuksien ja hyvien käytäntei-

den jakaminen, ja näiden kriittinen pohdis-

kelu 

Heterogeeniset ja monitieteiset koulutusryh-

mät ja pienryhmät resurssina  

 

YHTEISTYÖ, 

VERKOSTOITUMINEN JA 

VERTAISTYÖSKENTELY 

Yhdessä työskentely  

Verkostomainen toiminta 

Tietojen, kokemuksien ja hyvien 

käytänteiden jakaminen  

Vertaistuki 

Innovatiiviset tietoyhteisöt ja kolla-

boratiivinen työkulttuuri 

KANSAINVÄLISYYS- JA 

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN 

Korkeakoulujen ja opetuksen kansainvälis-

tyminen  

Monikieliset ja monikulttuuriset oppimis-

yhteisöt 

CLIL menetelmät  

Englanti opetus- ja opiskelukielenä/englan-

nin kieli työ ja opiskelukielenä  

Kansainvälisten ja maahanmuuttotaustais-

ten opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen - Eri-

laisuus resurssina 

Kansainvälisten osaajien osaamisen hyö-

dyntäminen ja integroituminen työyhteisöi-

hin ja suomalaiseen yhteiskuntaan  

Kielistrategiat ja ulkomaalaisten opiskelijoi-

den hyvinvointi ja ohjauspalvelut 

ERILAISUUS JA MONINAISUUS 

RESURSSINA 

Kulttuurinen moninaisuus, yhteisöllisyys ja 

osallisuus  

Ulkomaalaistaustaisten osallistujien tunnista-

minen, ohjaaminen ja tukeminen (mm. an-

sainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden 

kokemukset ja osaaminen käyttöön) 

Kansainväliset oppijat, oppiminen ja opetta-

minen monikulttuurisessa ja monikielisissä 

ympäristöissä - erityispiirteiden huomioon 

ottaminen  

CLIL ja muut monikieliset menetelmät käyt-

töön (scaffolding) 

Kansainvälisen henkilökunnan tarpeet ja 

osallisuus (esim., englanninkieliset moduulit) 

Avoimuus, eettisyys, kansainvälisyys ja glo-

baali- ja yhteiskuntavastuu 

KANSAINVÄLISTYMINEN JA 

KULTTUURIENVÄLISYYS 

Kulttuurienvälisyys koulutuksessa 

ja työelämässä 

Kielellinen ja kulttuurinen kestä-

vyys, moninaisuus 

CLIL ja muut monikieliset menetel-

mät (scaffolding) 

Kielipolitikat ja ideologiat 

Osallisuus 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
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Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN JA 

KORKEAKOULUJOHTAMISEN 

KEHITTÄMINEN 

Korkeakoulupolitiikka, johtamisvalmiudet 

ja verkostot  

Jaettu johtajuus  

Toimijuus johtamisessa 

Tunteet, oppiminen työpaikoilla ja johta-

juus 

Pedagogisen johtamisen hyvät käytänteet ja 

käsitykset johtamisesta 

Opetuskulttuurit, opetussuunnitelmatyö ja 

pedagoginen johtajuus  

JOTKUT ALATEEMAT SYSTEMAATTINEN 

KEHITTÄMIS- JA SUUNNITTELUTYÖ’, 

ESIM.  

Kollaboratiivisen toimintakulttuurin tukemi-

nen  

Pitkäjänteisyys, jatkuvuus ja systemaattisuus 

Osallistujien tarpeiden kuunteleminen ja 

osallistaminen  

 

 

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN 

Opetuskulttuurit, opetussuunnitel-

matyö ja pedagoginen johtajuus 

Kollaboratiivisen kulttuurin tukemi-

nen 

Pitkäjänteisyys, jatkuvuus ja syste-

maattisuus 

Osallistujien tarpeiden kuuntelemi-

nen ja osallistaminen 

OPETUSSUUNNITELMATYÖ JA -

PROSESSIT SEKÄ OPETUKSEN 

SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 

Eri opetussuunnitelmamallit ja lähestymis-

tavat OPS-työhön 

Osallisuus, yhteistyö ja johtaminen  

Opetussuunnitelma yhteiskunnan ja työelä-

män muutoksen näkökulmasta 

Opiskelijoiden, odotukset ja tarpeet 

Konstruktiivinen linjakkuus opetussuunni-

telman ja opetuksen suunnittelussa 

Ilmiölähtöiset opetussuunnitelmat ja oppi-

miskokonaisuudet 

Tutkimusperusteisuus 

Systemaattisuus ja jatkuvuus kehittämis-

työssä ja sen arvioinnissa 

SYSTEMAATTINEN KEHITTÄMIS- JA 

SUUNNITTELUTYÖ 

Tutkimusperusteisuus 

Monitieteinen ja moniulotteinen yhteistyö 

(eri opettajien, laitosten, yliopistojen välillä 

sekä kansainvälinen yhteistyö) 

Kollaboratiivisen toimintakulttuurin tukemi-

nen  

Pitkäjänteisyys, jatkuvuus ja systemaattisuus 

Innostus, sitoutuminen ja osallistujien tarpei-

den kuunteleminen ja osallistuminen 

Vaikuttavuus (pedagogiseen toimintaan ja 

omaan kehittymiseen) ja sen seuranta  

 

OPETUSSUUNNITELMATYÖ 

SEKÄ OPETUKSEN 

SUUNNITTELU JA 

KEHITTÄMINEN 

Konnektiivisuus (opetuksen ja tutki-

muksen yhteys, teorian ja käytännön 

integrointi sekä yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus) 

Tutkimusperusteisuus 

Osaamisperustaisuus 

Eri opetussuunnitelmamallit ja lä-

hestymistavat OPS-työhön (mm. il-

miölähtöisyys) 

Konstruktiivinen linjakkuus (mm. 

tavoitteiden, metodien ja arvioinnin 

yhteensopivuus) 

GLOBAALI-, YHTEISKUNNALLINEN JA 

TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄ OSAAMINEN  

Oppimisen ekologiat ja ekosysteemit 

Tulevaisuus tarpeiden ennakointi  

Geeneriset taidot  

(Ilmiöiden) keskeinen riippuvuus  

Vastuullisuus  

Korkeakoulutus, työelämä ja yhteiskunnal-

liset tarpeet 

JOTKUT ALATEEMAT ’VAIKUTTAVAN JA 

VASTUULLISEN ASIANTUNTIJUUDEN 

KEHITTÄMISEN TUKEMINEN’ 

TEEMASTA 

Reflektiivisyys ja viisaus (mm. mahdollisuuk-

sien luominen omien uskomuksien reflek-

tointiin sekä omaan ajatteluun ja toiminnan 

arviointiin esim. kriittisen dialogin kautta) 

Vastuullisuus ja kestävyys 

GLOBAALIT, 

YHTEISKUNNALLISET JA 

TYÖELÄMÄN TARPEET 

Kestävä kehitys, kestävä oppiminen 

Tulevaisuustarpeiden ennakointi 

Jatkuvan oppimisen toimintamalli 

Opiskelijoiden työllistymisen ja tule-

van uran edistäminen opintojen ai-

kana 
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Yhdistetyt teemat – sisällöt (tutkimus + 

strategiadokumentit) 

Yhdistetyt teemat – rakenteet ja toimintata-

vat (tutkimus + strategiadokumentit) 

Lopullinen pää- ja alateemalista (si-

sällöt + rakenteet ja toimintatavat; 

arviointikehikko)  

Jatkuva oppimisen toimintamalli  

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistami-

nen ja tunnustaminen   

Opiskelijoiden työllistymisen ja tulevan 

uran edistäminen opintojen aikana 

Kestävä kehitys, kestävä oppiminen 

Kriittisen, luovan ja tieteellisen ajattelun ke-

hittäminen  

Muiden geneeristen taitojen kehittämisen tu-

keminen  

Globaaleihin, yhteiskuntalisiin ja työelämän 

haasteisiin vastaaminen – ennakoivuus ja rea-

gointikyky 

 



Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten arviointi  

Loppuraportti huhtikuu 2021  

103 

LIITE 5. OPINTOKOKONAISUUKSIEN DOKUMENTTIANALYYSI TUTKIMUKSESTA JA 

STRATEGIADOKUMENTEISTA NOUSEVIEN TEEMOJEN AVULLA (ESIMERKKEJÄ) 

Selitykset:  

s –sisällöt 

r&t – rakenteet ja toimintatavat  

Siniset tekstit - liittyy osittain tiettyyn teemaan 

 

Teema 1. Vaikuttava ja vastuullinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen    

 

Vaikuttava ja vastuullinen asian-

tuntijuus ja sen kehittäminen   

YPE10  YPE15  TACE  APO  

s  r & t  s  r & t  s  r & t  s  r & t  

x xx xx xx x xx xx xx 

Konnektiivisuus (opetuksen ja tut-

kimuksen yhteys sekä yhteiskun-

nallinen vaikuttavuus)  

x xx x xx -- -- x xx 

Asiantuntijuuden luonne (mm. eri 

tiedon muotojen integratiivisuus); 

asiantuntijuuden kehittäminen 

(mm. progressiivinen ongelman-

ratkaisu, tavoitteellinen harjoittelu, 

integratiivinen pedagogiikka)  

-- x -- x -- x -- x 

Reflektiivisyys ja viisaus  x xx xx xx x xx xx xx 

Toimijuus  x xx xx x xx -- xx xx 

Opettajaidentiteetin ja opetusfilo-

sofian rakentamisen  

xx xx xx xx x xxx xx xxx 

Eettisyys, vastuullisuus ja kestä-

vyys  

-- x x -- -- x xx -- 

Geneeristen taitojen kehittäminen  -- x -- x -- x -- x 

 YPE10 ja YPE 15   

 Tavoitteet:   

o Mahdollisuus syventää omaa yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ymmärrystään, 

henkilökohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen kehittäminen opettamiseen ja 

ohjaamiseen; yliopistopedagogiikan opinnot vahvistavat pedagogista asiantunti-

juutta sekä osallistavat toimimaan monitieteisessä opettajan yhteisössä, antaa mah-

dollisuus syventää yliopisto-opetusta ja oma yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ym-

märrystään ja auttaa siten kehittymään opettajana ja ohjaajana,   

o Tiedostaa ja tunnistaa omia oppimiseen ja yliopisto-opetukseen liittyviä käsityk-

siään ja toimintatapojaan, hän kykene arvioimaan kriittisesti oma toimintaansa opet-

tajana ja sen yhteyttä opiskelijoiden opiskeluun ja oppimiseen  
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o Arvioida oma opetusta suhteessa laitoksen opetukseen, kehittyä opettajana, so-

veltaa, arvioida kriittisesti  

 Koulutusten periaatteet:   

o Omakohtaistuminen (yliopisto-opettaja kehittyminen perustuu omaan työhön ja 

sitä satujen kokemuksien tutkimiseen, kokemuksia peilataan toisten kokemuksiin ja 

teoreettiseen kirjallisuuteen; lähtökohtana opiskelijan elämähistoria, työn arki omat 

työ- ja ajattelutavat – lähtökohta henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, tarjo-

taan paljon vastuutta omasta oppimisestaan)  

o Tutkiva asenne (kohdistuu omiin kokemuksiin ja teoreettisiin jäsennyksiin, ja-

ettu kokemus ja teoreettinen tietous opiskellaan oman ajattelun kautta. teoria kie-

toutuu omaan toimintaan, kriittisessä ajattelussa rakentunut tietoinen näkemys aut-

taa irtaantumaan rutiineista, yliopisto-opettajana kehittyminen tutkimisen kautta – 

kasvattaa tietoisuutta, joka suuntautuu itseen, omiin toimintatapoihin, arvioihin, kä-

sityksiin, ympäröivään yhteiskuntaan)  

o Dialogisuus (oman kokemuksien ja ajattelun piiriä laajennetaan keskusteluissa 

toisten kokemuksista ja kirjallisuudessa saaduista teorioista); omaehtoistuminen, 

tutkiva asenne ja dialogisuus ovat myös arvotavoitteita ja jokaisen opiskelijan/yli-

opisto-opettajan oppimistavoitteita  

 R&T:   

o Oppimisryhmät työskentelevät hyvän tutkimusyhteisön tavoin, dialogisuuden 

ja kriittisen ajattelun kehittämiseksi.   

 S:--  

YPE10 

 R&T:   

o Tavoitteellinen opetuskokeilu   

 S:   

o Dialogisuus yhtenä teemana  

o YPPP110 Yliopisto-opetuksen ja oppimisen teoreettiset perusteet (5op): tutkimuk-

sen ja opetuksen välinen suhde, tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tiedon oppiminen ja 

opettaminen, tutkivaan asenteeseen opettaminen ja ohjaaminen; tutkimuksen ja opetuksen 

välinen suhde,   

 Tavoitteet:   

o YPPP110: osaa suhtautua yliopisto-opetuksen ja –oppimisen peruskäsitteet ja –

teoriat omiin käsityksiinsä yliopisto-opetuksesta ja akateemisen asiantuntijuuden 

oppimisesta, tunnistaa ja kuvata oman ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksensä, arvi-

oida yliopistopedagogiikan erityislaatua, jossa on keskeistä tiedeopetuksen ja tie-

teellisen ajattelun oppimisen kysymykset  

o YPPP121: arvioida kriittisesti omaa toimintaansa yliopisto-opettajana ja määri-

tellä omia pedagogisia kehittymistarpeitaan ja –tavoitteitaan, perustella tekemänsä 

valinnat oppimisteoreettisin käsittein  

YPE15  

 R&T:   

o Tavoitteellinen opetuskokeilu   

 S:   

o YPPP140 ohjauksen etiikka  
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 Tavoitteet:   

o YPPP122 arvioida kriittisesti omaa kehittymistään yliopisto-opettajana, syventää 

taitoaan suunnitella ja toteuttaa opetusta yliopistopedagogisten periaatteiden mu-

kaisesti, kehittää edelleen opettamista ja ohjausta koskevaa kokonaisnäkemystään ja 

toimintakykyään kokemusten tutkimisen kautta; YPP140 tulkita ohjattavien erilaisia 

tarpeita ja tukea heitä kasvussaan akateemiseen asiantuntijuuteen, tunnistaa ohjaus-

tilanteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja toimia näissä tilanteissa eettisesti viisaalla 

tavalla, harkitusti ja perustellusti, soveltaa teoreettista tietämystään ohjauksesta 

omassa työsssään tilanteen vaatimalla tavalla  

 Kirjallisuus:   

o Eva Kallio, YPP140 ATKINSON, T. & CLAXTON, G. (toim.) 2008. The intuitive 

Practitioner. On the value of not knowing what one is doing. Berkshire: Open Uni-

versity Press.  

TACE  

 R&T:   

o Opetusfilosofian rakentaminen osana portfoliota, portfolio   

 S:    

o Themes related to appreciation of cultural diversity and promotion of culture of 

peace, promoting learners’ agency   

APO 

 R&T:   

o Opetuskokeiluraportti, opetusfilosofia, HOPS, tavoitteellinen opetuskokeilu   

 S:   

o APEA 512 dialoginen opetus ja ohjaus (valinnainen teemaryhmä)  

o APEA 515 dialoginen ja tutkiva asenne  

o APEA525 opettajuuden eettiset kysymykset  

o APEA511, 512 - minä aikuiskouluttajana mm. osaamistarpeiden tunnistaminen  

o APEA530 työelämä ja opetussuunnitelma 

o APEA530 yhteiskunnalliset rakenteet ja aikuiskoulutus esim. pedagogiset traditiot, lain-

säädäntö, työelämä ja opetussuunnitelma aikuiskouluttajana työn rajaajina ja mahdollista-

jina  

o APEA535 Kansalaiskasvatus aikuiskouluttajan haasteena (5op): esim. osallisuus, 

osallistuminen, vaikuttaminen   

 Toimintaperiaate:   

o Tutkiva asenne; ajankohtainen kirjallisuus, omakohtaistuminen (esim., lähtökoh-

tana opiskelijan elämänhistoria, työn arki, oma työ- ja ajattelutavat)   

 Tavoitteet:   

o Pedagogisten valmiuksien ‘jalostaminen’ siten, että opiskelija tulee entistä tietoi-

semmaksi omasta toiminnastaan opettajana ja opetusfilosofiasta;    

o Yksiöllisen pedagogisen ajattelu- ja toimintatavan kehittyminen  

o Itselleen soveltuvista opettamisen tavoista ja omasta opetusfilosofiastaan, kriit-

tistä asennoitumista omiin totuttuihin ajattelu- ja toimintatapoihin, autonominen ai-

kuiskouluttaja  

o Tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja, joka pystyy toimimaan nopeasti 

muuttuvassa maailmassa  
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o Hahmottaa kansalaiskasvatuksen, omaehtoisen yhteisöllisen toimintakyvyn ja 

elinikäisen oppimisen välisiä yhteyksiä; hahmottaa erilaisia toimijuutta ja identiteet-

tiä koskevia teoreettisia näkökulmia ja tunnistaa toimijuutta erilaisissa aikuiskoulu-

tuksen kontekstissa, arvioida sekä aikuisten oppijoiden että omaa toimijuuttaan ai-

kuiskouluttajana toimijuuden teoreettisten näkökulmien avulla  

o Ymmärtää opetushallinnon osaamisen osana omaa ammatillista asiantuntijuut-

taan  

 Itsearviointi:   

o Koulutus on tuonut lisää toimintatapoja ja menetelmiä (teemaryhmät), itseluot-

tamusta, kokeilemista ja rohkeutta, omannäköisyyttä ja omaa tapaa olla opettaja, 

luonnut pohjan opettajuudelle ja osaaminen, kehittänyt ajattelua ja tiedostamista, 

laajentanut tai lisännyt omaa ymmärrystä, rakentanut tai vahvistanut opettajaidenti-

teettiä, koulutus on lisännyt dialogisuutta ja vuorovaikutusta, itseluottamusta, ko-

keilemista ja rohkeutta (ia 6)   

o Koulutukset kehittävät taitoa itsearvioniin   

 
Teema 2. Monipuoliset ja muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä niiden integrointi 

oppimisessa 

 

Monipuoliset ja muuttuvat oppi-

mis- ja toimintaympäristöt sekä 

niiden integrointi oppimisessa   

YPE10  YPE15  TACE  APO  

s  r & t  s  r & t  s  r & t  s  r & t  

x x -- x xx xx x xx 

Teknologian integrointi opetuk-

seen ja oppimiseen (digitaaliset op-

pimisympäristöt ja oppimismateri-

aalit)    

-- x -- x xx xx x x 

Työelämä oppimisympäristönä ja 

työelämäoppimisen integrointi 

teoriaopetuksen  

-- x -- x -- x -- xx 

Oppimisen ekologiat ja ekosystee-

mit  

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

YPE10  

 T&R:  

o opetuskokeilut ja opetuksen havainnointi yliopiston/työpaikan konteks-

tissa (omasta kokemuksista)  

 S: --  

YPE15  

 T&R:  

o opetuskokeilut   

 S: --  
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TACE  

 T&R:   

o Use of new learning environments, opetuskokeilut autenttisissa 

työympäristöissä  

 S:   

o Moduuli liittyen uusien teknologien hyödyntämisestä korkeakouluope-

tuksessa ja oppimisessa   

APO: 

 T&R:  

o opiskellaan työpaikoilla, yliopistolla ja verkossa   

 S:--  
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