
 
 
 
 
YHTEISKUNTATIETEEN JA FILOSOFIAN LAITOS 
OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA 
 
 
 
Jokaisella yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijalla on mahdollisuus saada opinto-
ohjausta kaikissa opintojensa eri vaiheissa yliopiston hallinnon hyväksymän periaatepäätöksen 
(15.3.2006) sekä yliopiston opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman (28.11.2002) mukaisesti. 
Perusteluna opinto-ohjauksen suunnitelmalle on, että sen avulla opinto-ohjauksen koordinointi ja 
käytännön toteuttaminen laitoksella sujuu jouhevasti ja suunnitelmallisesti niin opiskelijoiden kuin 
henkilökunnankin kannalta. Opintojen ohjauksen avulla ei pyritä pelkästään ratkaisemaan jo 
syntyneitä pulmatilanteita, vaan sen avulla pyritään myös estämään tällaisten tilanteiden 
syntyminen etukäteen. Kunnolla toteutetulla opinto-ohjauksella pystytään tehostamaan opiskelua 
sen eri vaiheissa, niin opintojen aloittamisvaiheessa (siirryttäessä yliopisto-opintojen pariin), 
keskivaiheessa (kandidaattityön ollessa ajankohtainen) kuin opintojen alkaessa olla valmiit 
(maisteriopintojen pro gradu – vaiheessa), jolloin seuraavaksi siirrytään valmistumisen jälkeen 
työelämään.  Opinto-ohjauksen suunnittelu on jatkuvaa ja nykyistä suunnitelmaa pystytään jatkossa 
tarpeiden mukaan kehittämään ja päivittämään opetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. 
 
 
Pääperiaatteena laitoksella annetussa opintojen ohjauksessa on se, että yleistä opinto-ohjausta antaa 
amanuenssi, joka vastaa mm. tutkintorakenteisiin, opetussuunnitelmiin, sivuainevalintoihin, 
opintojen aloittamiseen, niiden yleiseen etenemiseen ja vastaaviin tiedusteluihin. Amanuenssi myös 
ohjaa opiskelijan oikean henkilön luo, joten epäselvissä tapauksissa opiskelijan tulee aluksi kääntyä 
ensisijaisesti amanuenssin puoleen. Laitoksella amanuenssin tehtävät on jaettu oppiaineittain 
kolmelle amanuenssille, jotka vastaavat ko. oppiaineisiin liittyvästä yleisestä neuvonnasta. 
Oppineisiin liittyvästä sisällöllisestä ohjauksesta vastaavat laitoksella oppiaineiden nimetyt opinto-
ohjaajat. He vastaavat mm. kurssien sisältöön, vieraileviin luennoitsijoihin ja arvosanoihin liittyviin 
tiedusteluihin. Oppiaineiden suurin sisällöllinen vastuu liittyy opintoihin kuuluvien seminaaritöiden 
ja opinnäytteiden ohjaamiseen. Tämä korostuu etenkin pro gradu – vaiheessa saatavassa 
ohjauksessa. Osastosihteerit puolestaan hoitavat opintorekisteriin, opetusohjelmiin ja tentteihin 
liittyviä asioita. Myös heillä on vastaanottoajat, jolloin he ovat opiskelijoiden tavoitettavissa. 
Korvaavuuskysymyksistä on laitoksen kotisivuille laadittu erillinen ohjeistus opinto-ohjauksen 
sivujen yhteyteen, josta selviää kenen puoleen opiskelija kääntyy missäkin tilanteessa. 
Pääperiaatteena korvaavuuksissa on se, että haluttaessa korvata laitoksen tutkintovaatimuksiin 
kuuluvan opintojakson jollain muulla suorituksella, otetaan yhteys ko. opintokokonaisuuden 
vastaavaan tentaattoriin. Opintojen loppuun saattamiseen ja valmistumiseen liittyen amanuenssit 
antavat myös neuvontaa, mutta päävastuu valmistumiseen ja tutkintojen hakemiseen liittyvässä 
neuvonnassa on tiedekunnalla, erityisesti opintoasiainpäälliköllä. Yliopiston opiskelijapalveluissa 
on lisäksi ilmoittautumiskäytäntöön, uraohjaukseen, kansainväliseen vaihtoon ja vastaaviin liittyviä 
palveluita. 
 
 
Jokainen opiskelija vuonna 2005 sisään tulleista lähtien tekee ns. henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelman tekeminen edistää opintojen sujuvaa ja tasaista 
etenemistä sekä tutkinnon suorittamista luomalla selkeät tavoitteet. Sen avulla opiskelijaa tuetaan 



akateemisen asiantuntijuuden, tieteellisen ajattelun ja työelämän valmiuksien kehittymisessä. 
HOPSin yhteydessä tapahtuvassa ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden mahdollisesti toisistaan 
poikkeavat opintopolut ja tuetaan niiden toteutumista ja opiskelijan valmistumista. HOPS liittyy 
laitoksella suoraan tutkintovaatimuksiimme, sillä opiskelijat saavat sen tekemisestä suunnitelman 
hyväksymisen jälkeen opintoviikkoja/pisteitä yleisopintojensa pakolliseen kohtaan ”Opintojen 
suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos” (YTKY001). Jokainen kolmesta virallisesta 
HOPSista kerryttää ko. opinjakson JORE -opintorekisteriin merkittäviä opintopisteitä. Lisäksi 
tutkinnon hakemisen yhteydessä tiedekunnassa tarkastetaan vielä erikseen, että ko. opintojakso on 
suoritettu. Ensimmäisen kerran HOPS tehdään ensimmäisen opintovuoden alussa, jolloin sen 
palautus ja hyväksyntä tapahtuu käytännössä talven aikana. Toinen virallinen HOPS laaditaan kun 
opiskelija on aineopintojensa loppuvaiheessa, kandiseminaarin yhteydessä. Käytännössä tämä 
tapahtuu keskimäärin kolmantena opintovuotena. Kolmas HOPS puolestaan tehdään 
laudaturopintojen alkuvaiheessa. Poikkeuksen muodostavat maisteriohjelmiin ja koulutusohjelmiin 
valitut opiskelijat, jotka laativat suunnitelmansa kerran opintojensa alussa. Tarvittaessa laitoksen 
pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus kääntyä opintojaan koskevissa asioissa amanuenssien sekä 
yksiköiden opetushenkilökunnan puoleen. Jokaisella opinto-ohjausta antavalla on vastaanottoajat, 
jotka ilmoitetaan mm. laitoksen kotisivuilla, jolloin hän on tavoitettavissa henkilökohtaista 
opintojen ohjausta varten. Opetushenkilökunnasta osa on erityisesti nimetty yksikkönsä opinto-
ohjaajiksi. Kaikkien opinto-ohjauksen kanssa tekemisissä olevien kulloistenkin vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot löytyvät laitoksen kotisivuilta, opinto-ohjauksen alta. Näillä sivuilla on myös infoa 
laitoksen ohjauskäytännöistä yleisestikin.  
 
 
Vuonna 2005 aloittaneet tekivät HOPSinsa valmiiksi laaditulle lomakkeelle, joka oli jaettu 
opiskelijoille syksyn infotilaisuuksien yhteydessä. Tämän jälkeen opiskelijat sopivat tapaamisen ko. 
oppiaineesta vastaavan amanuenssin tai oppiaineen ns. HOPS -vastaavan kanssa. Tämän 
ohjauskeskustelun, jossa mentiin opiskelijan laatima opintosuunnitelma läpi ja keskusteltiin 
opintojen etenemisestä, jälkeen HOPSista otettiin paperikopiot HOPSin vastaanottaneelle taholle 
sekä tiedekunnalle. Alkuperäinen lomake annettiin takaisin opiskelijalle. Laitoksella ja 
tiedekunnassa HOPSit säilytetään niin, ettei opiskelijan oikeusturva vaarannu. Laitoksen 
oppiaineista sosiologia oli mukana ns. pilottihankkeessa, jossa pohdittiin HOPSin siirtämistä 
verkossa tehtäväksi. Hankkeesta saadun kokemuksen siivittämänä osa oppiaineista siirtyikin 
sähköisen, verkossa tehtävän HOPSin käyttöön. Tällaisen sähköisen, ns. eHOPSin etuna on sen 
helppo saatavuus ja muunneltavuus niin opiskelijoiden kuin ohjaajien ja hyväksyjienkin kannalta. 
Varsinaisen ns. rajatun HOPSin (tutkintovaatimukset) ohella oppiaineiden kohdalla on myös ns. 
avoin HOPS, jossa pyritään kartoittamaan opiskelijalla jo olevaa tieto-taitoa sekä ohjaamaan häntä 
tekemään valintoja, jotka tukevat häntä opiskelussa ja uravalinnassa. Vuonna 2006 aloittavista 
laitoksen opiskelijoista eHOPSin KORPPI -järjestelmässä täyttävät sosiologian, filosofian ja 
sosiaalityön pääaineiden opiskelijat sekä kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opiskelijat. Muiden 
oppiaineiden opiskelijat tekevät vielä paperisen HOPSin. Kaikille opiskelijoille on 
infotilaisuuksissa jaettu ns. malliHOPS oppiaineensa opintojen etenemisestä. MalliHOPSit on 
löydettävissä myös verkosta. Lisäksi opiskelijat voivat tukeutua niin verkossa oleviin kuin myös 
oppaana saataviin voimassaoleviin tutkintovaatimuksiin. Opiskelijoille järjestetään syksyisin 
ennalta sovittuina aikoina ohjatut tilaisuudet tietokoneluokissa, joissa on mukana niin laitoksen 
amanuenssi, yksikön HOPSvastaava kuin virtuaaliyliopiston puolelta henkilöitä auttamassa 
eHOPSien tekemisessä. Opiskelijoille on myös sovittu päivämäärät, mihin mennessä eHOPSit on 
pyydetty palauttamaan hyväksyjille. Hyväksyjät on nimetty oppiaineittain opiskelijakohtaisesti. 
Joissakin oppiaineissa on lisäksi käytössä ns. opettajatutorjärjestelmä, jossa opettajat keskittyvät 
ohjaamaan tiettyä ryhmää aloittavista opiskelijoista. Tämän eHOPSinkin tiimoilta voidaan 
tarvittaessa pitää ohjauskeskustelu opiskelijan ja joko amanuenssin tai yksikön HOPSvastaavan 



kanssa. Sähköinen eHOPS säilyy KORPIssa seuraavia ohjauskeskusteluita ja ohjaustilanteita 
varten. Esteettömyys on huomioitu laitoksellamme siten, että tarvittaessa amanuenssit avustavat 
niin paperisen kuin sähköisenkin HOPSin teossa. Ne oppiaineet, jotka eivät ole vielä mukana 
eHOPSien käytössä, voivat siihen halutessaan siirtyä nopeastikin, sillä tutkintovaatimukset ja muut 
tarvittavat osuudet on näidenkin oppiaineiden osalta jo siirretty KORPPIin. Laitoksen 
henkilökunnalle järjestetään toistuvasti koulutusta HOPSaukseen ja erityisesti sähköisesti 
täytettävän eHOPSiin liittyen. 
 
 
Olipa kyseessä sitten paperinen tai sähköinen HOPS-lomake, jokainen opiskelija saa tiedon 
HOPSinsa tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Jos suunnitelman toteuttamiskelpoisuudessa on 
puutteita, sovitaan opiskelijan kanssa erillinen ohjauskeskustelu, jossa suunnitelmaa käydään 
yhdessä lävitse. HOPSeja tarkistetaan kolme kertaa opintojen aikana, sen eri vaiheissa. Tällöin 
tarkastetaan sekä väliaikana tapahtuneet muutokset edelliseen suunnitelmaan että suoritettaviksi 
vielä aiotut opinnot. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että maisteriohjelmien opintojen alussa, 
laudaturvaiheessa tapahtuva HOPSaus ei ole sisällöllisesti sama asia kuin se, mikä tehdään 
pääainettaan suoraan kandityönsä jälkeen jatkavalle opiskelijalle hänen laudaturopintojensa 
alkuvaiheessa.  
 
 
 
 


