
 

 
 

OPETUSPALKINTO 2023  
Vastuullinen, tulevaisuusorientoitunut opetus 

 
KILPAILUOHJE 

 

 
Suomen Ekonomien Opetuspalkinto on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1998. Vuonna 
2023 palkinto myönnetään opettajalle tai opettajista koostuvalle tiimille, joka opetuksessaan 
huomioi ympäröivän maailman nopean muutoksen erityisen ansiokkaasti ja pyrkii valmentamaan 
opiskelijoista tulevaisuuden haasteiden vastuullisia ratkaisijoita.  
 
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. Tulevaisuusorientoituneisuus: millä tavoin opettaja onnistuu lisäämään 
opiskelijoiden valmiuksia menestyä vastuullisesti nopeasti muuttuvassa 
maailmassa?  

2. Kriittiseen ajatteluun kannustaminen: millä tavoin opettaja tukee opiskelijoiden 
omaa kriittistä ajattelua ja argumentointia? 

3. Innostava ja kannustava opettaminen: millaisilla erilaisilla pedagogisilla ja 
innovatiivisilla ratkaisuilla opettaja saa opiskelijat innostumaan kursseilla? 

4. Avoin kysymys: lopuksi voitte kertoa esimerkiksi opettajien saamista 
opiskelijapalautteista tai muista asioista, joiden katsotte liittyvän kilpailun teemaan. 

 
Vastaamisen tueksi kylteriyhteisöjä kehotetaan tarkastelemaan vallalla olevia muutosvoimia ja 
haasteita esimerkiksi Sitran megatrendien tai World Economic Forumin tulevaisuusvisioiden 
kautta. Toimikunta suosittelee myös haastattelemaan ehdotettavan opettajan kursseja käyneitä 
opiskelijoita ja esitettävää opettajaa tai opettajaryhmää. 

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

  
 

   
KILPAILUN AIKATAULU  
  
Kilpailuaika alkaa 13.3.2023 ja päättyy perjantaina 5.5.2023 klo 23.55, johon mennessä 
esitykset tehdään verkkolomakkeella.  
   
Voittaja valitaan Opetuspalkintoraadin kokouksessa 29.5.2023. Voittaja julkistetaan ja hänet 
palkitaan juhlavissa merkeissä syksyllä 2023 myöhemmin tiedotettavalla tavalla.  
   

  
LISÄTIEDOT  
   
Lisätietoja kilpailusta antaa Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntija Max Liikka.  
   
Max Liikka 

max.liikka@ekonomit.fi  
puh. 040 3526 910 

 


