
 

 
 

OPETUSPALKINTO 2022 Global Mindset: 
KILPAILUOHJE 

 

 
Suomen Ekonomien Opetuspalkinto on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1998. Vuonna 
2022 palkinto myönnetään opettajalle tai opettajista koostuvalle tiimille, joka parhaiten kykenee 
opetuksessaan tuomaan esille uudenlaista kansainvälistä ajattelua. Uuden ajan kansainvälinen 
ajattelu tarkoittaa sekä opetuksen sisältöjen uusia näkökulmia että kokonaisvaltaista opettamisen 
tapaa. 
   
Palkinnon suuruus on 6 000 euroa. Voittaneen kilpailuesityksen tehnyt kylteriyhteisö palkitaan 
lisäksi 1 000 eurolla.  
   
   
KILPAILUESITYKSEN TEKEMINEN  
   
Kilpailuun voivat osallistua kaikki kauppatieteellistä koulutusta antavat yliopistoyksiköt. Suomen 
Ekonomeihin kuuluvat kylteriyhteisöt voivat kukin tehdä yhden ehdotuksen, mutta ehdottaa voi niin 
yksittäistä opettajaa kuin opettajista koostuvaa tiimiä. Ehdotettavat henkilöt voivat olla 
kauppatieteitä opettavia professoreita, lehtoreita, yliopisto-opettajia tai muita opetusvastuuta 
omaavia henkilöitä.  
   
Kylteriyhteisön edustajien on suositeltavaa laatia kilpailuesityksensä käytyään keskustelua 
kauppatieteiden henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. He voivat käyttää henkilökuntaa myös 
asiantuntijoina esityksen valmistelussa. Päävastuu kilpailuesityksen valmistelusta on 
kuitenkin kylteriyhteisöllä.  
   
Kilpailuesitys tehdään täyttämällä verkkolomake. Suomen Ekonomeille lähetetyt esitykset voidaan 
julkaista liiton verkkosivuilla.  

  
KILPAILUESITYSTEN ARVIOINTI  
   
Suomen Ekonomien koulutuspoliittisesta toimikunnasta ja kylteripuheenjohtajien verkoston 
nimeämistä opiskelijaedustajista koostuva palkintoraati valitsee voittajan kilpailuaikana lähetetyistä 
esityksistä. Palkintoraati arvioi esityksiä verkkolomakkeeseen annettujen vastausten perusteella. 
Raati voi tarvittaessa kutsua kaksi tai kolme esiarvioinnissa parhaat arviot saanutta ehdottajatahoa 
kokoukseensa esittelemään kilpailuesityksen sisältöä.   
 



Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta määritteli kilpailua varten, että arviointi perustuu 
seuraaviin arviointikohteisiin:  
 

1)  Ehdokkaan oma vahvuus (kts. tarkennus alla),  
2)   Opettajan/opettajatiimin uudenlainen kansainvälinen ajattelu. Esimerkiksi miten 

opetuksessa näkyy läpileikkaavana teemana kansainvälisyys. 
3)   Opettajan/opettajatiimin vahvuudet tuoda opetuksessa esille huomisen maailman 

esimerkkejä uudenlaisesta liiketoiminnasta, joka perustuu kestävyydelle ja 
vastuullisuudelle; 

4)  Opettajan/opettajatiimin tavat ottaa huomioon esimerkiksi inklusiivisuus, antirasismi ja 
kulttuurinen tietoisuus opetuksessa. 

  
Arviointikohteen 1) osalta hakijoita pyydetään vastaamaan omista lähtökohdistaan miksi juuri 
heidän esittämänsä opettaja/opettajatiimi on paras luomaan opiskelijoiden keskuudessa kuvaa 
huomisen maailmasta, joka rakentuu kansainvälisen ajattelun ympärille. Haemme 
opettajaa/opettajatiimiä, joka esimerkiksi pyrkii opetuksessaan luomaan kykyjä uuden oppimiselle, 
synnyttää kulttuurista tietoisuutta, pyrkii ymmärtämään, ettei ole vai yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita 
sekä luomaan kiinnostusta ja uteliaisuutta hyödyntäen kansainvälisyyttä. 
 
Hakijat voivat itse yhdessä ehdotettavan opettajan/opettajatiimin kanssa määritellä mikä peruste 
kuvaa parhaiten juuri heidän ehdokastaan. Se voi liittyä esimerkiksi ohjaukseen, 
oppimiskokemukseen, opetuksen sisältöön tai muutoin opettajan tai opetusryhmän vahvuuksiin 
kilpailun teemaa ajatellen. 

  
Palkintoraati arvostaa lomakkeen vastauksissa konkreettisia esimerkkejä, joita voidaan esitysten 
pohjalta levittää hyvinä käytäntöinä sekä kauppatieteellisten yksiköiden välillä että muillekin aloille. 
Esityksissä voi mieluusti käyttää tukena dataa ja poimintoja opiskelija- ja alumnipalautteesta.  

  
   
KILPAILUN AIKATAULU  
  
Kilpailuaika alkaa keskiviikkona 16.3.2022 ja päättyy perjantaina 29.4.2022 klo 23.59, johon 
mennessä esitykset tehdään verkkolomakkeella.  
   
Voittaja valitaan Opetuspalkintoraadin kokouksessa 23.5.2022. Voittaja julkistetaan ja hänet 
palkitaan juhlavissa merkeissä syksyllä 2022 myöhemmin tiedotettavalla tavalla.  
   

  
LISÄTIEDOT  
   
Lisätietoja kilpailusta antaa Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mika 
Parkkari.  
   
Mika Parkkari 
mika.parkkari@ekonomit.fi  
puh. 040 080 2145  
   

  
  
  
  
  
  
  
 


