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a) Miten valtakunnallisesti? 
RYHMÄ 1:  
- (mahdollisesti) yliopistopedagogiikan opintoihin pohjautuva yhteinen valtakunnallinen 

opetussuunnitelma -> opintokokonaisuuksia 
o verkkotyöskentelyä 
o materiaalia 
o asiantuntijapankki 

 
RYHMÄ 2: 
- pitkiä ohjelmia ja seminaareja 
- kollegaverkosto/pankki 
- vertaissessiot 
- todistus annetaan valtakunnallisesta koulutuksesta, meritoituminen 
 
RYHMÄ 3 
- valtakunnallinen ops 
- tarjotaan valtakunnallisestimsisältöä eli materiaalia ja malleja 
- ohjauksen tuki (yhteinen tuki tuelle, tukitoiminnalle: miten opettajia tuetaan ja ohjataan tässä 

asiassa) 
 
RYHMÄ 4 
- benchmarking opettajille 
- jatkokoulutuksena arviointi- ja kehittämistyöpajoja (sekä tieteiden välisiä että 

tieteenalakohtaisia) 
- tieteenalakohtaista koulutusta 
- kun osallistujavolyymi paikallisesti pienenee, tarvitaan valtakunnallista koulutusta (esim. 

tukihenkilöt, pidemmällä olevat opettajat, kouluttajat, koulutussuunnittelijat) 
 
RYHMÄ 5: 
- yhteistyöpajat koulutusten suunnittelijoille 
- kokemusten jakaminen, hyvät käytännöt suunnittelijoille 
- tiedotuksen kehittäminen 
- kouluttaja/ asiantuntijapankki 
- koordinointi 
 
RYHMÄ 6: 
- tarjotaan valtakunnallisesti sellaisia sisältöjä, mitä ei kannata paikallisesti yhden yliopiston 

tuottaa, esim. laatu 
- verkostojen välinen yhteistyö ja myös työnjako, tietäminen toisten tekemisistä 
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b) Miten paikallisesti? 
RYHMÄ1:  
- mentorryhmiä 
- seminaareja 
- asiantuntijaluentoja 
 
RYHMÄ2: 
- vertaistuki, vierihoito, tukirengas 
- teknisten taitojen lyhytkursseja 
- laitoskierros 
- hops: huomioon paikallinen, yhteisöllinen ja valtakunnallinen koulutus 
 
RYHMÄ 3 
- ei onnistu verkostoissa 
- tekniset järjestelmät 
- pedagogiikan soveltaminen 
- sisällöt 
- toimintakulttuuri (tukea valtakunnallisesta ja kansainvälisestä koulutuksesta) 
 
RYHMÄ 4 
- hops, jossa huomioidaan sekä paikallinen että valtakunnallinen koulutus 
- opettajan työn kehittämisen tuki 
- peruskoulutus paikallisesti 
- jatkokoulutuksena arviointi- ja kehittämistyöpajoja 
 
RYHMÄ 5: 
- koordinointi 
- oppimateriaalipankki 
- verkkokurssit/ ylläpito 
 
RYHMÄ 6: 
- vierihoito  
- oman työn kehittäminen 
- laitoksen opetuksen kehittäminen 


