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12.4.2022 
 

Johtamisen ja talouden tiedekunta 
 

OHJE OPETUSNÄYTTEEN ANTAMISEEN DOSENTIN ARVOA HAKEVALLE  
 
 
Opetusnäytteen antaminen 
 

Dosentilta edellytetään hyvää opetustaitoa. Hakija antaa opetusnäytteen, jollei sitä 
erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Dosenttitoimikunta arvioi opetusnäytteen 
mainesanalla tyydyttävä, hyvä tai erittäin hyvä. Epäonnistunut tai antamatta jätetty 
opetusnäyte voidaan hylätä. Hakijalla voidaan katsoa olevan dosentilta edellytettävä hyvä 
opetustaito, mikäli opetusnäyte on suoritettu hyväksytysti ja a) dosenttitoimikunta on 
arvioinut opetustaidon vähintään mainesanalla ”hyvä” tai b) opetusnäyte on arvioitu 
mainesanalla tyydyttävä” mutta hakijan opetusportfoliossaan antamat muut näytöt 
kompensoivat opetusnäytteen puutteet. Näitä näyttöjä ovat opetuskokemus, pedagoginen 
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. 
Opetusnäyte, joka on hylätty tai arvoitu mainesanalla tyydyttävä, voidaan uusia. Hylättyä 
opetusnäytettä ei voida kompensoida muilla opetusansioilla  

 

Dosenttitoimikunta voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, mikäli hakija on 
aikaisemmin antanut dosentuurin alaan liittyvän, vähintään arvosanalla ”hyvä” hyväksytyn 
opetusnäytteen yliopiston opetustehtävään. Hakija voidaan vapauttaa opetusnäytteen 
antamisesta myös, mikäli hakijalla on annettujen selvitysten mukaan kiistattomasti 
dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito. Opetusnäytteen antamisesta vapautusta 
hakevan tulee hakemuksen jättämisen yhteydessä liittää asiaa koskeva hakemus sekä 
dokumentit aikaisemmista opetusnäytteistä (pöytäkirjan ote opetusnäytteen arvostelusta) 
sekä muista opetusansioista. 

 
Opetusnäytteen tulee liittyä haettavana olevan dosentin arvon alaan. Opetusnäytteen 
kesto on 20 minuuttia. Opetusnäytteen voi antaa suomeksi tai englanniksi. Opetusnäyte 
on julkinen tilaisuus, jonka jälkeen kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä 
opetusnäytteen antajalle.  
 
Opetusnäyte on luonteeltaan akateeminen opetustilanne, jossa hakija osoittaa 
opetustaitonsa. Opetusnäytteessä hakija voi soveltaa valitsemiaan opetusmenetelmiä.   
 
Hakijan tulee toimittaa opetusnäytteensä otsikko hyvissä ajoin ennen opetusnäytteen 
ajankohtaa dosenttitoimikunnan sihteerille.  
 
Opetusnäytettä valmisteltaessa on hyvä kiinnittää huomioita alla tarkemmin esitettyihin 
opetusnäytteen arviointia koskeviin seikkoihin. 
  

 
Opetusnäytteen arviointi 
 
Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

▪ opetusnäytteen taustoitus ja jäsentely 
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▪ millaiselle kurssille opetusnäyte on suunniteltu (kurssin taso, luonne, 
oppimistavoitteet, kohderyhmä, oppimisen arviointi kurssilla, kurssin 
oppimateriaali ja opiskelijoiden aktivointi) 

▪ esityksen rakenne ja jäsentely 
▪ opetusnäytteen aihe ja sisältö 

▪ aiheen hallinta 
▪ aiheen ajankohtaisuus 
▪ aiheen tekeminen kuulijoille ymmärrettäväksi (esim. aiheen kontekstualisointi, 

keskeisten käsitteiden määrittely, teorioiden avaaminen) 
▪ aiheen yhteys omaan tutkimukseen 
▪ uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen 
▪ teorian ja käytännön välinen yhteys 
▪ argumentointi ja kriittisyys 

▪ Opetustavat 
▪ opetustapojen käyttö ja niiden tarkoituksenmukaisuus 
▪ opetusmateriaalien käyttö ja niiden tarkoituksenmukaisuus 
▪ esiintyminen 
▪ ajanhallinta  

▪ Vuorovaikutus 
▪ opiskelijoiden ajattelun ja osallistumisen aktivointi 
▪ vuorovaikutus yleisön kanssa 

 
 
 
Lisätietoja antavat: 

Dosenttitoimikunnan puheenjohtaja, tutkimuksen varadekaani Johanna Kujala, 
johanna.kujala@tuni.fi, p. 050 420 1509 

Dosenttitoimikunnan sihteeri, tutkimusasiantuntija Hanna Salminen, 
hanna.salminen@tuni.fi, p. 040 190 9660 
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