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•  Farmaseutin koulutusohjelma (alempi 
korkeakoulututkinto) 
•  Sisäänotto 143 opiskelijaa/v 2017  

•  Proviisorin koulutusohjelma (ylempi 
korkeakoulututkinto)  
•  Sisäänotto 40 + 15 opiskelijaa/ v 2017  

Farmasian koulutusohjelmat   
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•  Tutkintojen osaamistavoitteet muodostettiin 
yhteistyössä tiedekunnan opettajien, opiskelijoiden 
sekä sidosryhmien edustajien kanssa à prosessi 
•  Millaista osaamista valmistuvalla farmaseutilla ja 

proviisorilla tulisi ideaalitilaneessa olla?   

•  Tiedolliset ja taidolliset osaamistavoitteet farmaseutin ja 
proviisorin koulutusohjelmiin  

Osaamisperustaisuus farmasian 
kandi- ja maisteriohjelmissa 
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•  Juonnemalli farmaseutin koulutusohjelmaan  
•  Juonnejohtajat  
•  Suunniteltu, systemaattinen ja yhteisöllinen prosessi 
•  Työpajat opettajille à osaamistavoitteiden 

jatkotyöstö ja yhtenäisyys kurssien opetukseen 
•  Tiedekunnan yhteiset workshopit ja tilaisuudet 

•  Farmaseutin kandiportfolio 

Osaamistavoitteet paperilta 
käytäntöön 
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Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen 
kasvu 

Potilas ja lääkehoito 

Farmaseuttiset luonnontieteet 

1v 3v 2v 

JUONNEMALLI FARMASIAN 
OPINNOISSA 

Apteekki- ja 
sairaala-apteekki 
opintopolku 

LääkeTeollisuus 
ja viranomaistyö 
opintopolku 

Tutkimustyö ja 
tieteellinen 
ajattelu 

Osaamisen 
syventäminen 
opintopolu(i)ssa 

Opintojaksot 
integroitu 
juonteiden 
sisällä ja 
välillä 
pedagogisesti 
mielekkäänä 
jatkumona 

TIEDOLLI-
SESTI JA 
TAIDOLLI-
SESTI 
OSAAVA 
FARMA-
SEUTTI 



Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Tavoite 4 Tdk - 
tutkintotavoitteet 

Juonne 1 Juonne 3 Juonne 2 

Osaamistavoitteet 

Juonne 

Kurssi 

Ydinaines eli sisältö 

Menetelmät Arviointi 

Konstruktivistinen 
linjakkuus 
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•  Tavoitteena  
•  Tukea ja varmistaa tiedolllisten ja taidollisten 

osaamistavoitteiden saavuttamista opintojen aikana 
•  Tehdä näkyväksi opiskelijan oppimista kandiopintojen aikana 
•  Auttaa opiskelijaa ottamaan vastuu omasta oppimisestaan 

opintojen aikana 
•  Tuottaa tärkeää tietoa opetuksen sujuvuudesta ja laadusta 

koulutusohjelman johtoryhmälle 

•  Työstetään koko kandiopintojen ajan 

Farmaseutin kandiportfolio 
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•  Opiskelijan oma osaamisportfolio Moodlessa 
•  Sisältää 

•  HOPSit ja oman opiskelun analyysin 
•  “OTTO” –työskentely 1.vuoden aikana 
•  Oman oppimisen arvioinnin, myös suhteessa 

osaamistavoitteisiin 
•  Lukukausipalautteen kaksi kertaa vuodessa 
•  Progress-arvioinnin 1., 2., 3. vuoden opintojen päätteeksi 
•  Learn –kyselyt 
•  Näyttötilaisuuden 3. vuoden lopuksi 

Farmaseutin kandiportfolio 
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•  Opiskelijoiden systemaattinen ryhmätyöskentely läpi 
kandiopintojen 

•  Tavoitteena  
•  Auttaa opiskelijoita saavuttamaan tutkintojen 

osaamistavoitteet; erityisesti työelämävalmiuksien ja 
oppimisen taitojen kehittäminen 

•  Tukea substanssin laadukkaampaa oppimista opintojen 
aikana 

•  Saada opettajat innostumaan ja kehittämään omaa 
opetustaan opiskelijoita aktivoivaan suuntaan 

OTTO-työskentely 
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OTTO-työskentelyn teemat 
1.opiskeluvuotena 
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•  Tavoitteena tukea substanssikurssien opiskelua ja 
tukea erityisesti taidollisten osaamistavoitteiden 
saavuttamista 

•  OTTO integroitu 1.vuonna: 
•  Biotieteiden perusteet – Ryhmäytyminen ja 

ryhmätyöskentelyn perusteet 
•  Tautioppi ja ravitsemus – Opiskelumenetelmät ja 

ajanhallinta 
•  Systemaattinen farmakologia – Ammatti-identiteetti ja 

tieteellinen ajattelu 
•  Lääkevalmiste I – Ongelmanratkaisu ja 

projektiluontoinen työskenteleminen 

OTTO-ryhmä  
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Opiskelija tekee töitä 

Opettaja puhuu 

Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen 
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•  Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opiskeluaan 2 
kertaa lukuvuodessa (joulukuu – toukokuu) 

•  Oman oppimisen arviointi suhteessa osaamistavoitteisiin 
•  Oman opiskelutoiminnan arviointi 
•  Palautetta oppimista edistävistä ja estävistä tekijöistä 

lukukauden aikana 
•  Tärkeä palaute myös opetuksesta ja sen kuormittavuudesta  

Oman oppimisen arviointi ja 
lukukausipalaute 
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Progress-‐arvioin,	  

•  Opiskelijan	  oppimisen	  seuraamisen	  väline	  
•  Tavoite:	  

•  Kokonaiskuvan	  muodostaminen	  opiskelijan	  substanssiosaamisen	  
kehi9ymisestä	  lukuvuosi9ain	  
‒  Tietoa	  opiskelijalle,	  kurssin	  ope9ajalle,	  koulutusohjelmalle	  

•  Osaamisen	  laadunvarmistus	  

•  Verkkoten=	  Moodlessa,	  sisältää	  moni?eteisiä	  
monivalintakysymyksiä	  	  

•  Välitön	  palaute	  opiskelijalle	  
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•  Osallistutaan 3. lukuvuoden keväällä  
•  Edellytys valmistumiselle  
•  Sisältää kandiportfolion läpikäymisen (loppuanalyysi 

HOPS:eista, LEARN-kyselyn vastauksista, 
lukukausipalautteista ja progress-arvioinneista)  

Näyttötilaisuus 
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•  Kesto 2 päivää  
•  1. päivänä kandiportfolio, oman kehityksen ja 

osaamisen läpikäynti ja työelämäorientaatio  
•  Case-työskentelyn käynnistys ryhmässä  
•  2. päivänä seminaari, jossa ryhmät esittelevät 

monitieteiset casensa ja niiden ratkaisut  
•  Sidosryhmien ja tiedekunnan omista edustajista 

koostuva asiantuntijapaneeli arvioi ja antaa 
palautetta töistä  

  
 

Näyttötilaisuus 
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•  Proviisorin portfolio   
•  sisältää samat elementit kuin kandiportfolio  
•  HOPS-keskustelut  
•  Lukukausipalautteet  
•  Progress-testi?  
•  HowULearn? 

Proviisoritutkinnossa 
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4. vuosi, syyslukukausi 
1. Periodi (15 op)          2. 
periodi (15 op)  

Lääketutkimuksen 
analyyttiset ja 

tilastolliset menetelmät 
5 op 

 
Lääkkeen kehitys ja   
prekliininen arviointi  

(10 op) 

Liiketalous 
lääketoimialalla 

5 op  

 
Lääke valmisteeksi ja 

rationaaliseen käyttöön 
(10 op) 

orienta
atio 

Proviisorin portfolio 

(väli)arvioint
i 

arviointi 

Lääkkeen kehitys ja käyttö LKjK 20 op 

Opetuksen sisällöllinen ja toteutuksellinen 
vuorovaikutteisuus 
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Proviisorin portfolio 
1. periodi         2. periodi   3. periodi

     4. periodi 

Proviisorin portfolio ja HOPS 4. ja 5. vuosi            

•  HOPS-työskentely (ryhmä- ja yksilökeskustelut) 

•  syventävien opintojen ja tutkimuksen esittelyt 
(reflektio),  opintosuunnan valinta (motivaatiokirje ja 
ansioluettelo laatiminen hakuasiakirjoina, 
osaamisnäytteet 4. vuoden syksyn opinnoista)  

•  Oman oppimisen arviointi suhteessa tutkinnon 
osaamistavoitteisiin (tiedolliset ja taidolliset) 

•  lukukausipalautteet, HY:n opiskelijapalaute 
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•  Koordinoitu, osallistava yhteinen työskentely 
opettajien kesken 

•  Hyvien käytänteiden jakaminen ja “parastaminen” 
•  Motivointi ja kannustus 
•  Juonnejohtajatyöskentely 
•  Systemaattinen ja säännöllinen opetuksen ja 

progress-arvioinnin tulosten läpikäynti, arviointi ja 
jatkotoimenpiteiden tekeminen 

Onnistuminen käytännössä/
laadunvarmistus 
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