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Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjauksen toteuttamissuunni-

telma  

Laadukkaan ohjauksen periaatteissa tiedekuntia ja erillislaitoksia velvoitetaan tekemään opintojen 

ohjauksen toteuttamissuunnitelma, jonka mukaisesti ohjaus tiedekunnassa toteutetaan. Ohjausjär-

jestelyt ja –tahot mietitään tutkinto-ohjelmakohtaisesti ja laitokset täsmentävät tiedekunnan ohjauk-

sen toteuttamissuunnitelmaa omissa tarkemmissa ohjeistuksissaan.  

Laadukkaan ohjauksen periaatteiden mukaan ohjauksen erilaisilla muodoilla vastataan heterogeeni-

sen opiskelijajoukon erilaisiin ohjaustarpeisiin ja varmistetaan ohjauksen saavutettavuus. Ohjaus ja-

otellaan perusohjaukseen, täydentävään ohjaukseen sekä tehostettuun ohjaukseen. 

 

1. Perusohjaus 

Perusohjaus on jokaiselle opiskelijalle annettavaa ohjausta koko opintopolun ajan. Perusohjaus to-

teutetaan pääosin ryhmäohjauksena ja sillä tuetaan opiskelijan itseohjautuvuutta. Perusohjauksen 

kulmakivet ovat ryhmäohjaus ja HOPS-ohjaus. 

Ryhmäohjauksella tuetaan opiskelijaa  

- opintojen sujuvuudessa 

- asiantuntijaksi kasvamisessa ja kehittymisessä sekä 

- työllistymisessä. 

Ryhmäohjaus on opettajajohtoisen työskentelyn lisäksi opiskelijoiden vertaistuen hyödyntämistä ja 

ryhmän toiminnan fasilitointia. Ryhmäohjauksella tuetaan opiskelijoiden yhteishenkeä ja ryhmäyty-

mistä. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitokset määrittelevät omissa ohjauksen suunnitel-

missaan ryhmäohjauksen toteuttamistavat. Ryhmäohjaaja voi olla esimerkiksi omaopettaja tai opet-

tajatutor. Pääsääntöisesti ryhmäohjausta toteuttava opettaja kulkee opiskelijan kanssa opiskelijan 

opintopolun alusta loppuun asti, mutta ryhmäohjauksen opettajat voidaan valita myös toteuttamaan 

ryhmäohjausta tietyn vuosikurssin opiskelijoille. Ryhmäohjaus toteutetaan tutkinto-ohjelmittain kui-

tenkin siten, että tutkinto-ohjelman aloittavat opiskelijat voidaan jakaa useampaan ryhmään silloin 

kun se tutkinto-ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrän kannalta on tarkoituksenmukaista. 

HOPS-ohjauksella tuetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista. Dokumen-

toidussa opiskelusuunnitelmassaan opiskelija ilmaisee mitä opintoja hän suorittaa ja miten, milloin ja 

missä järjestyksessä. HOPS pohjautuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. 

HOPS-ohjaajana voi humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimia opettaja tai koulutus-

suunnittelija. Laadukkaan ohjauksen periaatteiden mukaisesti HOPSin akateemisen sisällön hyväksyy 
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tiedekunnan määräämä henkilö ja koulutussuunnittelijat tarkastavat HOPSin rakenteellisen oikeelli-

suuden. Laitoksen määrittelevät ohjauksen suunnitelmissaan kuka/ketkä opettajat laitoksella hyväk-

syvät HOPSien akateemisen sisällön. 

Ryhmäohjaus ja HOPS-ohjaus eivät tiedekunnassa ole erillisiä toimintoja vaan ne lomittuvat toisiinsa. 

HOPS-ohjausta toteutetaan ryhmäohjauksessa ja ohjaukseen osallistuvat opettajat ja koulutussuun-

nittelijat. Ryhmäohjaus voi sisältää tai sen lisäksi voidaan opiskelijoille tarjota ohjattua portfoliotyös-

kentelyä. 

Ryhmäohjaajien ja HOPS-ohjaajien valinnassa laitoksilla tavoitellaan pysyvissä työsuhteissa olevia 

opettajia, joilla on kiinnostusta ohjaustyötä kohtaan ja jotka sitoutuvat ohjauskoulutukseen. Ryhmä- 

ja HOPS-ohjauksen tehtävät otetaan työsuunnitelmissa huomioon. Laitoksen johtaja hyväksyy ryhmä-

ohjaajat ja HOPS-ohjaajat. 

Muu ohjaus 

Tutorointi on perusohjauksen elementti, jota tarjotaan opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa. Tutorit 

valitaan laitoksilla ja laitos osallistuu heidän kouluttamiseensa sekä tutor-toiminnan ja muun ryhmä-

ohjauksen koordinointiin. 

 

2. Täydentävä ohjaus 

Täydentävää ohjausta annetaan henkilökohtaisena ohjauksena opiskelijan aloitteesta ja opiskelijan 

esittämästä aiheesta. Täydentävä ohjaus voi koskea esimerkiksi opiskelijan henkilökohtaisen elämän-

tilanteen ja opiskelun sujuvaa yhdistämistä tai opiskelun esteettömyyttä. 

Täydentävä yksilöohjaus 

Tiedekunnassa ja laitoksilla toimii laadukkaan ohjauksen periaatteiden mukainen määrä koulutuk-

seen osallistuneita hyviksiä. Tiedekunnassa toimii kaksi goodieta.  

Hyviksenä tai goodiena toimiminen sekä tarvittaessa koulutukseen osallistuminen otetaan huomioon 

opettajan työsuunnitelmassa. 

Muissa ohjaustarpeissa opiskelijaa ohjataan eteenpäin yliopiston kokonaisvaltaista ohjausajattelua 

kuvaavaa portaalia apuna käyttäen. Opiskelijan ensimmäinen yhteydenotto voi tulla ryhmäohjaajalle, 

hyvikselle, muulle opettajalle, HOPS-ohjaajalle tai koulutuspalvelujen henkilöille. 

 

3. Tehostettu ohjaus 

Opiskelijalle tarjotaan tehostettua ohjausta kun opinnot eivät etene. Tehostetussa ohjauksessa käyte-

tään tarvittaessa apuna muita asiantuntijoita. Asiantuntijat voivat olla myös yliopiston ulkopuolisia 

toimijoita.  
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Tehostettu yksilöohjaus 

Ohjauksessa hyödynnetään kokonaisvaltaisen ohjausajattelun mukaisesi tarkoituksenmukaisia oh-

jaustahoja opiskelun etenemisen tukemiseksi. Ohjaustahot on kuvattu yliopiston ohjauksen portaa-

lissa. Tiedekunnassa pyritään systemaattisesti seuraamaan opiskelijoiden opintojen etenemistä, jotta 

opintojen etenemisen esteisiin pystytään tarjoamaan tukea ja tarttumaan varhaisessa vaiheessa. Tä-

hän rakennetaan toimiva seurantajärjestelmä yliopistopalveluiden kanssa tietovarastoa hyödyntä-

mällä. 

 

4. Laatu ja arviointi 

Laitosten ohjauksen suunnitelmat viestitään opiskelijoille laitosten verkkosivuilla ja ne käsitellään 

opiskelijoiden kanssa ryhmäohjauksessa opintojen alussa. Ohjauksen suunnitelman valmisteluvai-

heessa laitoksen henkilöstö sitoutetaan suunnitelman toteuttamiseen ja tutustutetaan ohjauksen eri 

tahoihin. 

Opiskelijoilta pyydetään palautetta ohjauksesta opintopolun kolmessa – neljässä pisteessä yhteisillä 

palautekyselyillä. Palautteiden avulla voidaan kehittää ohjausta ja hakea parhaita käytäntöjä eri lai-

tosten erilaisista ohjauksen menetelmistä. Palautteen avulla ohjauksen eri toiminnot voidaan integ-

roida paremmin opetussuunnitelmaan opetussuunnitelmakaudelle 2020-2023. 

 


