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Sanastoa ja käsitteitä

Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja 
arviointia sekä sen tallentamista perusportfolioon

Perusportfolio: omaan osaamiseen liittyvien 
konkreettisten dokumenttien arkisto (kalvot, luentorungot, 
kolumnit, määräyskirjat, palautteet…)

Näyteportfolio: tiettyyn tilanteeseen koostettu näyte, joka 
perustuu perusportfolioon



Portfoliolajeja

Opetusportfolio: portfolio, jossa esitellään opetukseen 
liittyvää osaamista

Tutkimusportfolio: portfolio, jossa esitellään tieteelliseen 
tutkimukseen liittyvää osaamista

Hallintoportfolio: portfolio, jossa esitellään hallintotehtäviin 
liittyvää osaamista

Akateeminen portfolio, Yliopistoportfolio : portfolio, jossa 
esitellään osaaminen kaikilta akateemisen työn alueilta.



Portfolion kaksi roolia

Oman työn kehittämisen työkalu
itsearviointi, reflektointi, suunnitelmat
kuvauksia kehittämiskohteista ja vahvuuksista
selkeä suuntaus tulevaisuuteen
persoonallisia otsikkoja, luovuutta

oman työn tutkimista ja tämän tutkimisen raportointia
vrt. tutkimuksen teko, artikkeli
ei toimi viranhaun asiakirjana



Portfolion kaksi roolia, jatkoa

Virallinen asiakirja virantäytössä
muoto, koko, rakenne säädeltyjä
otsikot ennalta
suuntaa taaksepäin, dokumentoi
mahdollistaa ansiovertailun useiden henkilöiden 
portfolioiden kesken

oman työn dokumentointia
vrt. julkaisuluettelo



Yliopistoportfolion sisällysluettelo Helsingin 
yliopiston konsistorin päätöksen mukaan

Perustiedot

Tutkimus ja tieteellinen toiminta

Opetus

Hallintotehtävät ja muu toiminta



Perustiedot

Henkilö- ja yhteystiedot

Koulutus ja tutkinnot

Muut tarvittavat taustatiedot



Tutkimus ja tieteellinen toiminta

Kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa

Tutkimusfilosofia ja –etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat

Merkittävät julkaisut

Arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta

Toiminta akateemisessa yhteisössä

Visiot ja omat kehittymissuunnitelmat

Muut tieteellisen toiminnan ansiot



Opetus

Opetus- ja ohjauskokemus perus- ja jatkokoulutuksessa

Pedagoginen ajattelu ja oma koulutus

Oppimateriaalit ja opetusteknologian hyödyntäminen

Oman opetuksen kehittäminen ja opetuspalkinnot

Osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen

Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja 
visiot
Muut opetukselliset ansiot



Hallintotehtävät ja muu toiminta

Hallinto- ja johtamistehtävät

Oman alan tehtävät yliopiston ulkopuolella

Yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet

Julkaisut, esitelmät ja muu tieteestä tiedottaminen

Muut merkittävät ansiot ja tehtävät



Dokumentointi

Portfolion kirjoittamisessa tulee soveltaa tieteellisen 
kirjoittamisen pelisääntöjä: käytetään viitteitä, nootitusta, 
liitteitä identifioidaan, mihin väite perustuu

1. viittaaminen liitteisiin -> dokumentti liitteenä

2. viittaaminen perusportfolioon -> dokumentti
toimitettavissa pyydettäessä (esim. kurssipalautteet, 
joista tehty kooste)

3. dokumentoiva kirjoitustapa



Ei-dokumentoiva kirjoitustapa 

Tekstin informaatioarvo on vähäinen eikä mahdollista 
vertaisarviointia
Väitettä vaikea / turha / tarpeeton arvioida, koska se ei 
sisällä arvioinnin edellyttämiä indikaattoreita

Olen ollut aktiivisesti mukana kehittämässä laitoksen 
opetusta



Dokumentoiva kirjoitustapa

Teksti sisältää informaatiota, joka ankkuroi väitteen 
johonkin tapahtuneeseen

Olen osallistunut seuraavien opetuksen 
kehittämishankkeiden valmisteluun:

opetussuunnitelmatyöryhmä, puheenjohtaja 1998-
2000
valintakokeen kehittämistyöryhmä, jäsen, 2001-2002
ydinainesanalyysityöryhmä, jäsen, 2004-2005



Ei-dokumentoiva kirjoitustapa

Olen ohjannut useita opinnäytetöitä ja toiminut sekä 
kandidaatin- että maisterintutkielmien tarkastajana



Dokumentoiva kirjoitustapa

Olen ohjannut seuraavat opinnäytetyöt:
1. FM Petri Järvinen, Työn nimi, 2000, pro gradu -

tutkielma
2. VTT Liisa Laitinen, Työn nimi, 1997, väitöskirjatyö
3. FT Laura Laakso, Työn nimi, 2003, väitöskirjatyö

Näiden lisäksi olen osallistunut seuraavien henkilöiden 
opinnäytetöiden ohjaukseen:

1. FL Pekka Pakkanen, Työn nimi, 2003, väitöskirjatyö 
(vastuullinen ohjaaja professori Olli Virtanen)

2. TT Taina Liimatainen, Työn nimi, 2002, pro gradu –
tutkielma (vastuullinen ohjaaja professori Olli 
Virtanen)



Mitä portfolion käyttö edellyttää työnantajalta?

Viranhaun etupainotteisuus: mahdolliset painotukset, 
tehtäväpiiri, toimenkuva läpinäkyviä ja ilmaistuja jo 
hakuilmoituksessa  portfoliossa otetaan näihin kantaa 

hakuilmoituksen ja portfolion dialogi

Otsikoiden etukäteismäärittely helpottaa arviointia: 
portfoliot laaditaan saman sapluunan mukaisesti



Mitä portfolion käyttö edellyttää työnantajalta, 
jatkoa:

Portfolion koko sekä liitteiden laatu ja määrä kannattaa 
ilmaista 

esim: portfolion pituus 4-7 sivua, liitteitä korkeintaan 
xx kpl / osa-alue, liitteisiin sisältyvät nimikirjanote / 
CV sekä julkaisuluettelo 
CV ”maisemavalokuva”
Portfolio tarkennettu otos

Portfolio ei ole ansio sinänsä: portfolio voi yhtä hyvin olla 
meritoiva kuin dismeritoivakin
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