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Esityksemme kulku

• Lähtökohtia tälle kehitystyölle
• Opetussuunnitelmatyön laadunhallinta ja tuki nyt
• Kehittämistyö 2018
• Syvällisiä pohdintoja
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Tutkinto-ohjelmat ja opiskelijat aloittain





Minkälainen on laadukas opetussuunnitelma?

Minkälainen on laadukas opetussuunnitelman
laatimisen prosessi?

Miten opetussuunnitelman ja opetussuunnitelman
laatimisen prosessin laatua mitataan?

Kysymysmerkkejä



Lähtökohtia

• Yhtenäinen laatu, mitä se on?
• Mikä on yhteistä, mikä voi olla erilaista?
• Tutkinto-ohjelmat eri vaiheissa, erilaiset traditiot
• Pedagoginen johtaminen ollut erilaista



Toimia opetussuunnitelmatyön laadunhallintaan

• Yhteinen Peppi-järjestelmä, perustuu ECTS -kriteeristöön
• Yhteinen opetussuunnitelmaohje ja tarkistuslista tutkinto-

ohjelmille
• Keskitetty OPS-tarkistus ja palaute
• OPS-vastaavat tutkinto-ohjelmissa



Kehittämiskohteita

• Arviointi ja palaute kohdentunut
kehittämistoimenpiteisiin ja tekniseen toimivuuteen

• Palaute ei ole ollut yhteismitallista
• Palautteen aiheuttamien toimenpiteiden seuranta ei ole

ollut mahdollista
• OPS:n ja toteutuksen välinen mahdollinen ero



Työpaja 2018

• Työpaja laatukriteerien ja –mittarien luomiseksi
• Kutsu osaamisaluepäälliköille ja tutkintovastaaville
• Alkuperäinen ajatus noin 5 osallistujaa, kiinnostus oli

suurta
• Valittiin laajempi edustuksellisuus (alat, kampukset,

roolit)



Työpajan kulku

• Aloitettiin työstämällä kahdessa ryhmässä tutkinto-
ohjelman vuosittaista ops-prosessia PDCA-syklin avulla

• Apuna valmiita palapelipaloja (toiminnot)
• Ryhmän neuvottelu, ryhmä valitsi elementit yhteiseen

esitykseen
• Syntyi kaksi, aika lailla samanlaista prosessia



Työpajan kulku
• Jatkettiin kahdessa ryhmässä. Toinen mietti ops-

prosessin laatukriteereitä ja toinen ops:n laatukriteereitä
• Apuna valmiita kriteeriehdotuksia
• Syntyneistä kriteeriehdotuksista tehtiin asiantuntijatyönä

kooste ja muodostettiin mittariehdotukset
• Kommenteille osallistujille
• Tiedoksi kaikille
• Käyttöön 2019-2020 ops-kierrokselle uusien

opetussuunnitelmien itsearviointiin



Jatko ja pohdintaa
• Kriteerien ja mittarien tekeminen haastavaa
• Toimivuutta täytyy arvioida ensimmäisen käyttökerran

jälkeen
• Johtaako mittarien käyttö oikeisiin johtopäätöksiin,

ohjaako toivotulla tavalla?
• Tuottaa dataa johtamisen välineeksi?
• Ohjaako tutkinto-ohjelmia laadukkaaseen toimintaan?
• OPS:n ja toteutuksen välinen suhde haastava
• Opiskelijoiden kokemus opetussuunnitelmista
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