
Opetuksen päivä 8/2020, HY LTDK: 

Opetusta ja opiskelua Koronan aikaan

Tervetuloa!



Opetusta ja opiskelua Koronan aikaan

9.00  Tervetuloa! Opetuksesta vastaava varadekaani Tiina Paunio
Miten tiedekunnan strategia ohjaa opetuksen kehittämistä? Dekaani Risto Renkonen

9.30 Miten digitaalinen opetus voi tukea aktiivista oppimista? Eeva Pyörälä
Tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kokemukset – kevään 2020 digikyselyiden tuloksia 
Saara Repo ja Eeva Pyörälä

10.00 Opettajien digiloikat – mitä tein, miten tuin opiskelijoiden oppimista, mitä palautetta sain, mitä 
opin?
 Luento etänä – Klaus Olkkola
 Vuorovaikutusharjoituksia verkossa – Satu Saalasti
 Lähiluennot videoiksi – Leo Tjäderhane
 Opinnäytetyön ohjausta verkossa – Anna Keski-Rahkonen
 Kliininen seminaari verkossa – Sanna Koskinen
 Etätenttien haasteet – Birgitta Kivinen

11.00 Keskustelua pienryhmissä – ajatusten jako Flingassa
11.15 Yhteiskeskustelu

11.45 Lounastauko
12.30 Yllätysohjelmaa

12.45 Varhaisen välittämisen malli Tiina Paunio, Tiina Tuominen ja Henri Saarinen
13.15 Päivän päätös Tiina Paunio



Kokouskäytännöt

• Kuva ja ääni
• Pois isossa tilanteessa
• Päällä pienryhmissä ja puheenvuoron aikana

• Kommentit
• Kommentit chattiin
• Puheenvuoro kättä nostamalla, pj jakaa suulliset puheenvuorot

• Osa esityksistä tallennetaan - kaikista powerpointit
• https://blogs.helsinki.fi/medi-peda



Miten tiedekunnan 
strategia ohjaa opetuksen 

kehittämistä?



LTDK:n alustava näkemys 
strategisista painotuksista

Risto Renkonen



Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille

1. Kansainvälinen, arvostettu monitieteinen 
kumppani

2. Tutkimustieto yhteiskunnallisen päätöksenteon 
käyttöön

3. Laadukkaat ja ajanmukaiset 
tutkimusinfrastruktuurit

(ml opetusinfra)

4. Avoin tiede - tutkimusinfrastruktuurit ja -aineistot 
avoimesti saataville

5. Avointen aineistojen analytiikan ja datanhallinta

6. Tarkoituksenmukaiset tilat

7. Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys

8. Houkutteleva maisterien ja tohtorien kouluttaja

9. Sujuva opintojen eteneminen

10. Merkittävä tiedekasvattaja ja -viestijä

11. Tunnettu, haluttu ja saavutettava jatkuvan 
oppimisen ympäristö

Tavoitetiloihin liittyviä alustavia 
toimenpiteitä:
- Tutkimusyhteistyön vahvistaminen
- Koulutusyhteistyömuotojen 

kehittäminen
- Kansainvälistyvä yhteisö
- Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvä 

yhteistyö
- Tutkimusaineistojen turvallinen 

käyttö ja säilytys
- Tutkijat vahvemmin mukaan 

opetukseen, opettajille aikaa 
tutkimukseen

- Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammatillinen 
jatkokoulutus



Avoimuus vahvistaa 
tiedettä ja yhteistyötä

12. Vahva globaali vaikuttaja

13. Aktiivisuus ja osallisuus kieli- ja 

kulttuuritaustasta riippumatta

14. Virtuaalinen ja fyysinen kansainvälinen 

liikkuvuus

15. Merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa

16. Yritysyhteistyö ja innovaatiotoiminta

17. Akateeminen vapaus ja yhteisöllisyys

Tavoitetiloihin liittyviä keskeisiä 
toimenpiteitä:
- Kielipolitiikka tukemaan 

kansainvälistymistä
- Code of Conduct käyttöön
- Lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen 

(SOTE)
- Alumniverkostot aktiiviseksi 
- Yritysyhteistyön selkeät pelisäänöt



Paras paikka  opiskella ja 
työskennellä

18. Hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö

19. Vetovoimainen työnantaja

Tavoitetilaan liittyviä alustavia toimenpiteitä:

⁃ Työsuunnitelmat tukemaan työtehtävien tasaista jakautumista

⁃ Riittävät opintopsykologipalvelut opiskelijoille

⁃ Varhaisen tuen malli aktiivisen käyttöön

⁃ Tilat tukemaan työ- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia



Vastuullisuuden ja kestävyyden 
edelläkävijä

20. Vastuullisuus ja kestävyys osaksi toimintakulttuuuria

21. Kansainvälinen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä

22. Taloudellisen liikkumavaran vahvistaminen

Tavoitetiloihin liittyviä alustavia toimenpiteitä:

⁃ Digitalisuus osana toimintaa

⁃ Vastuullisuus osaksi opintoja

⁃ Yritysyhteistyön eettiset pelisäännöt

⁃ Aktiivinen varainhankinta

⁃ Pitkän aikavälin henkiöstösuunnitelman laadinta



Tavoitteena opetuksessa on kouluttaa itsenäisesti ammatin 
harjoittamiseen kykeneviä ja tieteellisesti ajattelevia ammattilaisia.

Muuttuva sairauskirjo, diagnostiikka ja hoidot sekä
terveyspalvelujärjestelmä ja digitalisaatio tuovat koulutusohjelmille
muutostarpeita, jotka tulee huomioida LL, HLL, Logop, Psykol. ja Tr. 
Med -koulutusten kehittämisessä.

Lisäksi tiedekunta selvittää mahdollisia muita terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden koulutusohjelmien toteuttamista 
lääketieteellisessä tiedekunnassa.
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Opetus: 



Missiona on

 toimia Suomen johtava lääketieteellisenä tiedekuntana ja Pohjois-
Euroopan johtavana tutkimus- ja opetusyksikkönä

 tehdä kansainvälisesti korkeatasoista lääketieteellisten alojen 
(health care professionals) tutkimusta ja tutkijakoulutusta sekä 
antaa näihin perustuvaa perus- ja ammatillista jatkokoulutusta

 lisätä kaksikielistä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutusta

 tuottaa ja soveltaa uutta tietoa väestön terveyden parhaaksi

 tuottaa tutkimustietoa, joka johtaa uusiin hoitomuotoihin sekä 
lisää alan yritystoimintaa ja toimia digitalisaation edelläkävijänä

 osallistua aktiivivisesti alan julkiseen keskusteluun



7. Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys (Opet)

1. Luomalla tutkijoille mahdollisuuksia osallistua opetukseen ja tukemalla heitä 

opetuksen toteuttamisessa. Lisäksi sitoutetaan Tenure Track professorit alusta pitäen 

opetukseen. Selvitetään miten tutkijat voivat osallistua opetukseen ja syventävien 

tutkielmien ohjaamiseen.

2. Opetustehtäviin painottuvissa tehtävissä luomalla mahdollisuuksia tutkimuksen 

tekemiseen. Työsuunnitelmia laadittaessa huomioidaan sekä tutkimuksen että 

opetuksen tasainen jakautuminen eri työntekijöiden välille. Työsuunnitelmien 

toteutumista seurataan ja puututaan mahdollisiin epäkohtiin. Opetuksen jakautuminen 

tiedekunnassa eri toimijoiden kesken on keskeinen osa sekä opetuksen että tutkimuksen 

kiinteää yhteyttä ja myös työhyvinvoinnin merkittävä edistäjä.

3. Tuetaan HUS:n kliinisten lääkäreiden aktiivista osallistumista opetukseen 

ja tutkijataitojen ja -mahdollisuuksien kehittämistä



1. Opiskelijoiden osallisuutta tutkimukseen mahdollistetaan poistamalla 
tutkintorakenteellisia  esteitä mm. mahdollistamalla tutkimusta toiseen 
koulutusohjelmaan. Tiedekunnan tavoitteena on parantaa yhteistyötä 
tohtorikoulutusohjelmien ja perusopetuksen välillä mm. siten, 
että helpotetaan tohtoriopiskelijoiden mahdollisuutta opetustyöhön

2. Perusopiskelijoiden osaamista edistetään sisällyttämällä tieteellistä lukutaitoa (tutkitun 
tiedon tulkinta ja kommunikointi potilastyössä) osaksi perusopetusta.

3. Tutkijalääkärilinja arvioidaan ja pyritään löytämään uusia keinoja saada 
opiskelijat matalalla kynnyksellä mukaan tutkimusryhmien toimintaan.

4. Varmistetaan, että opiskelijoilla on hyvät tiedot ja taidot turvallisesta tiedon 
keräämisestä, käsittelystä ja tallentamisesta.
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7. Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys (Opiskelijat)



1. Tiedekunnassa pyritään tukemaan kansainvälistymistä edistävää kielipolitiikkaa 
huomioimalla eri kulttuurien ja identiteettisen sekä kieliin liittyviä tarpeita. Tiedekunta 
valmistelee ohjeistuksen, jonka avulla saavutetaan kolmella kielellä sujuvasti toimivat 
työryhmät kaikilla uraportaiden tasoilla. Suomen ja/tai ruotsin kielen opiskeluun työajalla 
kannustetaan.

2. Tiedekunnassa suhtaudutaan yhdenvertaisesti kaikkiin työtekijöihin jatkamalla hyvän 
käytöksen kampanjaa, ottamalla käyttöön koko yliopiston laajuiset code of conduct-
toimintaohjeet, puuttumalla kaikkiin havaittuihin epäkohtiin sekä luomalla mahdollisimman 
matalan kynnyksen toimintamallin tuoda esiin kohdattuja epäkohtia ja tämä huomioidaan 
myös opetuksessa. Tiedekunta toimii aktiivisesti kaikkea huonoa käytöstä ja syrjintää kohtaan 
ja tiedekunta laatii toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun kohtaamiselle ja käsittelylle. 
Syrjimättömyys on osa terveydenhuollon ammatillisuutta mitä tiedekunta edistää kaikissa 
toimissaan, ja avoimuus ja yhdenmukaisuuden periaatteet huomioidaan myös opetuksen 
sisällöissä ja toteutuksessa.

13. Aktiivisuus ja osallisuus kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta



1. Lääketieteellinen tiedekunta edistää kaikessa toiminnassaan työ- ja opiskeluyhteisön 
hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointia tukevia menettelyitä on nostettu kehittämistoimiksi 
työhyvinvointikyselystä saadun palautteen mukaisesti.  Työhyvinvoinnin tueksi tarjottavia 
menettelyitä pyritään jatkuvasti kehittämään ja arvioimaan.

2. Tiedekunta mahdollistaa jatkuvaan oppimiseen panostamista henkilöstölle osana 
vuosittain laadittavia työsuunnitelmia. 

3. Opetusresurssien käyttöä tullaan seuraamaan jatkossa tarkemmin ja samalla voidaan 
paremmin arvioida opetustyön tasaista jakautumista eri työtehtävissä. 

4. Tiedekunta on erillisen resurssin avulla pystynyt tarjoamaan opiskelijoille muita 
tiedekuntia laajempaan opintopsykologipalveluita ja tavoitteena on jatkossakin panostaa 
kyseiseen toimintaan. 

5. Olemassa olevien järjestelmien tuottamaa, opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutaitoja 
esiin tuovaa tietoa, tullaan jatkossa hyödyntämään osana opetusta ja opetuksen kehittämistä. 
tästä. Opetukseen liittyvillä toimenpiteillä tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia. Tätä tullaan 
huomioimaan myös osana koulutusta, missä terveydenhuollon ammatillisuuteen liittyy 
hyvinvoinnista huolehtimista.

6. Varhaisen tuen mallin integroiminen edistää hyvinvointiin puuttumista sekä mahdollisten 
haasteiden kohtaamista.

18. Hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö



Kiitos!


