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Nämä ohjeet täydentävät yliopiston tutkijakoulun antamia ohjeita:  
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/opas/tehtavat  
 
 
Yleistä  
 Päätoimisen opiskelijan seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran akateemisen 

vuoden aikana. Sivutoimisen opiskelijan seurantaryhmä voi kokoontua harvemmin. 
 Seurantaryhmään kuuluu opiskelijan ja hänen ohjaajiensa lisäksi yksi ulkopuolinen 

jäsen. Solkin ohjaajapooli on ensisijaisesti vastuussa seurantaryhmän ulkopuolisen 
jäsenen valinnasta, mutta valinnassa kuunnellaan opiskelijaa. Uusien opiskelijoiden 
ulkopuolinen seurantaryhmän jäsen on joko Solkin koulutuksesta vastaava 
varajohtaja tai oppiaineen pääedustaja. Ulkopuolista jäsentä voidaan tarvittaessa 
vaihtaa opintojen aikana. Seurantaryhmän ulkopuolisen jäsenen valinnasta 
ilmoitetaan Solkin koulutuksesta vastaavalle varajohtajalle ja oppiaineen 
pääedustajalle sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toimistoon.  

 Opiskelija on ensisijaisesti seurantaryhmän koollekutsuja: opiskelijan on 
huolehdittava siitä, että seurantaryhmä kokoontuu tarpeeksi usein. 

 Seurantaryhmätapaamisessa voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi videopuhelua tai 
muita tapaamisen järjestämistä helpottavia teknisiä ratkaisuja. 

 
Ennen tapaamista ja tapaamisessa 
 Sekä opiskelija että muut seurantaryhmän jäsenet voivat valita teemoja, joista 

haluavat tapaamisessa keskustella. 
 Seurantaryhmän tapaamiseen valmistautumisessa voi käyttää alla olevia teemoja.  
 Opiskelija toimittaa seurantaryhmän jäsenille (ohjaajat ja ulkopuolinen jäsen) 

etukäteen suunnitelman tapaamisen aiheiksi noin 2 viikkoa ennen kokousta. 
Opiskelija voi halutessaan käyttää yliopiston tutkijakoulun esimerkkejä 
etukäteiskysymyksistä miettiessään tapaamisen aiheita. 

 Mahdollisia teemoja:  
o yleinen keskustelu opintojen etenemisestä 
o mitä seuraavaksi jatko-opintoprosessissa 
o jatko-opintosuunnitelman läpikäynti (esim. menetelmä- ja teoriaopinnot): 

opintosuoritusten tilanne, mitä opintoja ja suorituksia opiskelija tarvitsee 
o kehitysideoita tiedekunnalle ja yliopiston tutkijakoululle  
o rahoitustilanne 
o työtilan tarve 
o mahdolliset ongelmat 
o mihin asioihin tuen tarvetta 
o ohjausvuorovaikutuksen toimivuus (opiskelijan ja ohjaajien mielipide)  
o työnjako ohjaajien kesken 

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/opas/tehtavat
https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet/opintoasiat/jatko-opinnot/alasivut/esimerkkikysymyksia-seurantaryhmalle-toimitettavaan-raporttiin
https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet/opintoasiat/jatko-opinnot/alasivut/esimerkkikysymyksia-seurantaryhmalle-toimitettavaan-raporttiin


o etenkin opintojen puolivälissä ja sen jälkeen: väittelyn jälkeinen tilanne 
o kielikoulutuksen tarve: suomi, englanti, muut kielet 
o etäopiskelijat: mahdollinen tarve ”lähijaksolle” Solkissa 
o muita teemoja 

 
Tapaamisen jälkeen 
 Opiskelija dokumentoi jokaisen seurantaryhmän tapaamisen siten, että 

dokumenttiin on mahdollista palata ryhmän seuraavaan tapaamiseen 
valmistauduttaessa.   

 Opiskelija laatii tiiviin raportin tapaamisen kulusta ja käsitellyistä asioista (voi 
käyttää tiedekunnan valmista raporttipohjaa). Hän lähettää raportin 
seurantaryhmän jäsenille kommentoitavaksi ja korjattavaksi. Opiskelija lähettää 
lopullisen raportin seurantaryhmälleen. 
 

Muuta 
 Jos ohjauksessa, opintojen etenemisessä tms. on ongelmatilanne, seurantaryhmän 

ulkopuolinen jäsen on vastuullinen viemään asian eteenpäin Solkin koulutuksesta 
vastaavalle varajohtajalle ja oppiaineen pääedustajalle. 

 Solkin ohjaajapooli antaa tarvittaessa raportin seurantaryhmien toiminnasta ja 
opiskelijoiden opintojen etenemisestä humanistis-yhteiskuntatieteelliseen 
tiedekuntaan. 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/jatko-opiskelijanopas#autotoc-item-autotoc-7

