
Koulutuksen ja oppimisen 

kehittämisohjelma - vuodet 2022-23



Koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelma

• Tampereen yliopiston strategia, yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

(OKM) välinen sopimus vuosille 2021-24 ja kansalliset kehittämishankkeet 

ohjaavat koulutuksen kehittämistä ja tavoitteiden asetantaa.

• Tavoitteiden toimeenpanoa koulutuksen osalta ohjaa keskeisesti 

yliopistotasolla koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelma. Tiedekuntien 

tavoitteet ja toimenpiteet sovitaan vuosisuunnittelun ja 

opetussuunnitelmatyön yhteydessä.
• Koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelman ensimmäisen version on hyväksynyt Tampereen 

yliopiston rehtori 27.2.2019. Sittemmin sitä on päivitetty koulutusneuvoston keskustelun 

perusteella tarpeen mukaan.



Vahvistamme mahdollisuuksia suorittaa opinnot tavoiteajassa ja tuemme koko elämän aikaista osaamisen kasvua ja uudistamista
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Tavoitteet

• Jalkautamme opiskelijavalintojen kehittämishankkeen toimenpiteitä ja teemme kehittämistyötä

• Vakiinnutamme yliopistotasoiset ja alakohtaiset toisen asteen yhteistyön toimintamuodot

• Rakennamme kestävää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointia sekä palvelupolkua

• Tuemme opiskelijoiden opinnoissa etenemistä kehittämällä opintojen modulaarisuutta, 
osaamistavoitteita ja arviointiperusteita sekä opintojen joustavia suoritustapoja osana ops-työtä

• Lisäämme opiskelijoiden joustavia opiskelumahdollisuuksia korkeakoulujen yhteistyönä 
alueellisesti (TAMK), kansallisesti (Digivisio) ja kansainvälisesti (ECIU)
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Tavoitteet

• Varmistamme, että opiskelijat kiinnittyvät tiedeyhteisöön ja oppivat tutkimuksen tekemisen 
taitoja opintojensa alusta alkaen

• Osana opetussuunnitelmatyötä varmistamme, että kansainvälisyysosaaminen, kestävän 
kehityksen osaaminen ja muut korkeakouluyhteisön yhteiset osaamiset ovat osa kaikkia 
tutkinto-ohjelmiamme

• Vahvistamme oppijoiden työelämätaitoja sekä yhteyksiä työelämään

• Tuemme työuran aikaista osaamisen ajantasaistamista ja uudistamista jatkuvan oppimisen 
palveluilla
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Tavoitteet

• Teaching and Learning Centre kokoaa yhteen opettajille tukea tulevaisuuden pedagogisten 
ratkaisujen kehittämisessä, ml digipedagogiikka, ja luo siihen koko korkeakouluyhteisön 
kattavan palvelutarjonnan sekä sen prosessit

• Käytämme opetuksessa tieteenalojen tarpeista nousevia pedagogisia lähestymistapoja 
esimerkkeinä PBL, CBL sekä flippaus

• Tuemme opettajia pedagogisessa suunnittelussa ja sopivien digitaalisten ratkaisujen 
valinnassa ja hyödyntämisessä (lähi-, hybridi-, monimuoto- ja etäopetusratkaisut)

• Toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja kehittämishankkeissa 
liittyen koulutuksen digitalisaatioon ja hyödynnämme niistä saatuja oppeja omassa 
kehittämistyössä (Digivisio, EUA, ECIU)
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Oppijoiden hyvinvointi ja oppimisen taidot

Varmistamme

saavutettavuuden 

ja parannamme 

yhdenvertaisuutta

Tuemme 

myönteistä 

opiskelukokemusta, 

osallisuutta ja 

oppimisen taitojen 

vahvistamista

Rakennamme 

oppijan tarpeisiin 

selkeän ohjauksen 

kokonaisuuden

Toimenpideohjelma 3



Tavoitteet

• Varmistamme saavutettavuussuunnitelman toimenpiteiden etenemisen

• Varmistamme, että ops-työssä ja opetuksen toteuttamisessa huomioidaan oppijalähtöisyys 

ja pedagoginen hyvinvointi 

• Varmistamme, että opiskelijoilla on saatavilla tietoa opiskelutaitojen ja opiskelijoiden 

hyvinvoinnin tuesta sekä mahdollisuus olla aktiivinen toimija yhteisössä

• Vahvistamme opiskelijoiden ohjausta tukemalla opettajia ohjauksellisen roolin kasvussa

• Kehitämme jatkuvien oppijoiden ohjauspalveluita

• Hyödynnämme oppimisanalytiikkaa opintojen etenemisen varmistamisessa

• Toimimme aktiivisesti alueellisissa ja kansallisissa ohjauksen verkostoissa
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