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Terveystieteiden  tiedekunnan opintojen ohjauksen kokonaissuunnitelma kuvaa perusopiskelijoiden opintojen 
ohjausta  tiedekunnassa.  Ohjauksen  kokonaissuunnitelma  on  laadittu  yhdessä  tiedekunnan  opintohallinnon 
toimijoiden  kanssa.  Työversiosta  on  pyydetty  kommentit  tiedekunnan  koulutusohjelmien  opetuksen 
kehittämis‐  ja  arviointitoimikunnilta.  Opintojen  ohjauksen  kokonaissuunnitelma  on  työpaperi  ja  sitä 
tarkastellaan säännöllisesti ja uudistetaan ja täydennetään tarvittaessa.    



1. TAUSTAA 
 
Ohjaustarpeiden  lisääntyminen  ja  monimuotoistuminen  edellyttävät  jaettua  ohjausvastuuta  ja 
moniammatillista yhteistyötä opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemiseksi, kuten Itä‐Suomen 
yliopiston  (UEF) perustutkinto‐opiskelijoiden opintojen ohjauksen toimenpideohjelmassa vuosille 2010  ‐ 2013 
todetaan. Toimenpideohjelma määrittelee ohjauksen lähtökohdiksi seuraavaa: 
 

1. Ohjaus on jaettua asiantuntijuutta ja koko yliopiston yhteinen tehtävä 

Opiskelija on oman oppimisensa ensisijainen ohjaaja ja vastuullinen oman asiantuntijuutensa kehittäjä. 
Yliopisto  ja kaikki sen  toimijat ovat velvollisia omalta osaltaan  tukemaan opiskelijan asiantuntijuuden 
rakentumista ja opintojen etenemistä. 

2. Ohjaus on suunnitelmallista 

Opiskelijan  ohjaus  perustuu  UEF:n  strategiaa  tukevaan  yhteiseen  ohjaussuunnitelmaan  sekä 
tiedekuntien/oppiaineiden omiin tarkentaviin suunnitelmiin. Ohjaussuunnitelman avulla varmistetaan, 
että ohjaus muodostaa toimivan katkeamattoman jatkumon koko opintopolun ajalle. 

3. Ohjaus on kokonaisvaltaista 

Ohjaus  lähtee aina opiskelijan yksilöllisistä  tarpeista  ja  tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti koko 
opintopolun  ajan,  opiskelijarekrytoinnista  työllistymisen  seurantaan.  Opiskelun  tukemisessa 
keskeisimpiä ohjausasioita ovat henkilökohtainen opintosuunnittelu, itseohjautuvuden tukeminen sekä 
opiskelutaitojen ja oppisisältöjen hallinta. 

4. Ohjaus on aitoa kohtaamista ja opiskelijoista välittämistä 

Ohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden yksilöllisyyteen ja vastuuseen omista 
opinnoista. 

5. Ohjaus on opiskelun esteitä ennaltaehkäisevää toimintaa 

Opiskelijakeskeisen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa rakentamaan esteetön opintopolku.  

6. Ohjauksen kehittäminen on osa koulutusprosessin laadun varmistamista 

Opiskelijakeskeisyydessä  oleellista  on,  että  opiskelijat  osallistuvat  yhteistyössä  ohjaajien  kanssa 
ohjauksen tavoitteiden ja sisällön suunnitteluun. 

Terveystieteiden  tiedekunnan  opintojen  ohjauksen  kokonaissuunnitelma  sisältää  opiskelijoiden  opintopolun 
kattavan  opintojen  ohjauksen  kuvauksen.  Suunnitelma  kuvaa  perusopiskelijoiden, ml.  kv‐maisteriohjelmien 
opiskelijat, opintojen ohjauksen yhteisiä käytänteitä  ja huomioi edellä kuvatut  lähtökohdat sekä  tiedekunnan 
roolin  ja  tehtävät opiskelijoiden ohjausta koskevassa verkostossa.   Opintojen ohjauksessa otetaan huomioon 
opiskelijan tarpeiden lisäksi myös yliopiston/oppiaineen ja työelämän tarpeet.  
   



2 OHJAUKSEN TAVOITTEET 
 

Opiskelija  on  oman  oppimisensa  ensisijainen  ohjaaja  ja  vastuullinen  oman  asiantuntijuutensa  kehittäjä. 
Ohjauksen tehtävänä on opiskelijan  itseohjautuvuuden sekä opintojen  ja oppimisen edistäminen. Tavoitteena 
on  löytää  ohjauksen määrän  ja  opiskelijan  itseohjautuvuuden  välinen  tasapaino.  Opiskelijalle  tulee  tarjota 
riittävästi  ja  oikea‐aikaista  ohjausta.  Tavoitteena  on  tehdä  ohjaussuunnitelmien  avulla  ”näkymättömät” 
ohjausrakenteet näkyviksi kuvaamalla kuka ohjaa, mitä ohjaa, milloin ohjaa ja miten ohjaa.   

Opiskelun  ja  ohjauksen  kolme  ydinprosessia  ovat  opiskelijaprosessi  (psykososiaalinen  ohjaus), 
asiantuntijuusprosessi (uraohjaus) ja oppimisprosessi (opintojen ohjaus) (Penttinen, Skaniakos, Ansela, Plihtari 
(toim), 2011).  Alla olevassa kuvassa on kuvatta ydinprosessien sijoittuminen opiskelijan opintopolkuun.  

 

OPINTOJEN ALKUVAIHE  OPINTOJEN KESKIVAIHE  OPINTOJEN LOPPUVAIHE 
Opiskelijaprosessi 
PSYKOSOSIAALINEN OHJAUS 

   

    Asiantuntijuusprosessi 
URAOHJAUS 

O p p i m i s p r o s e s s I 
O P I N T O J E N    O H J A U S 

 

Kuva: Opinto‐ohjauksen  sisältö  opintopolun  eri  vaiheissa  ((Lähde:  Hops‐ohjaus,  osaamista,  yhteistyötä  ja  hyvinvointia, 

Penttinen ym., toim, 2011) 

Opiskelijaprosessissa  (psykososiaalinen  ohjaus)  tuetaan  opiskelijaa  yliopisto‐opintoihin  liittyvien  taitojen 
(opiskelutaidot,  yhteisön  tavat  ja  käytänteet,  opinnot  yms.)  sekä  akateemisen  identiteetin  (kasvu 
asiantuntijaksi)  luomisessa.    Opintojen  ohjaus  on  osa  opiskelijan  kokonaisvaltaista  ohjaamista  ja 
oppimisprosessia.  Sen  tavoitteena  on  huomioida  opiskelijan  tarpeet  opintopolun  eri  vaiheissa  sekä 
opiskelijoiden henkilökohtaiset eroavuudet tarjoamalla perusohjausta, täydentävää ohjausta sekä tarvittaessa 
tehostettua  ohjausta.  Ohjauksen  avulla  tuetaan  opiskelijan  oppimista  ja  opiskeluprosessia  sekä  kasvua 
asiantuntijaksi.  Ohjauksen  avulla  pyritään  tukemaan  opiskelijan  opiskeluprosessia  niin,  että  hän  pystyy 
suorittamaan  tutkintonsa  tavoiteajassa.  Asiantuntijuusprosessi  (uraohjaus)  on  koko  opintopolun  kestävä 
ohjausprosessi. Opiskelijan urasuunnitelmat otetaan huomioon jo opiskelijan HOPSia laadittaessa.   

Perusohjaus  on  jokaiselle  opiskelijalle  annettavaa  ohjausta,  jota  toteutetaan  joko  henkilökohtaisesti  tai 
ryhmäohjauksena opiskelijan koko opintopolun ajan.   Perusohjauksen ja neuvonnan (informaation jakaminen) 
avulla  tuetaan  nimenomaan  opiskelijoiden  itseohjautuvuutta.    Perusohjauksen  avulla  mahdollistetaan 
opiskelijalle  tarjolla  olevien  palvelujen  itsenäinen  käyttö.  Opiskelijalle  annetaan  täydentävää  ohjausta 
henkilökohtaisena ohjauksena opiskelijan aloitteesta ja opiskelijan esittämästä aiheesta. Täydentävä ohjaus voi 
koskea  esimerkiksi  opiskelijan  henkilökohtaisen  elämäntilanteen  (sairaus  ym.)  ja  opiskelun  sujuvaa 
yhdistämistä,  opiskelun  esteettömyyttä  tai  kansainvälisiä  opintoja.  Opiskelijoille  tarjotaan  tehostettua 



ohjausta, kun opiskelijan opinnot eivät etene  (sairaus, elämäntilanne, motivaation puute ym.). Tehostetussa 
ohjauksessa  voidaan  käyttää  tarvittaessa  apuna  muita  asiantuntijoita,  kuten  opintopsykologia  tai 
opiskelijaterveydenhuoltoa.  

 

   



3 OHJAUKSEN AJOITUS OPINTOPOLULLA JA OHJAUKSEN SISÄLLÖT JA 
MENETELMÄT 
 

Tiedekunnan  ohjausjärjestelmä  muodostuu  siten,  että  opiskelijalla  on  käytettävissään  riittävästi 
ohjauspalveluja,  jotka  ajoittuvat  opiskelijan  tarpeiden  mukaisesti  hänen  opintojensa  eri  vaiheisiin. 
Perusopiskelijoiden  opintojen  ohjaus  painottuu  opiskelun  aloitusvaiheessa  sekä  opintojen  suoritusvaiheessa 
koulutusohjelma‐  ja  pääainetasolle.  Perusopintojen  ohjaus  on  kuvattu  koulutusohjelmien/pääaineiden 
opetussuunnitelmissa.  Opetussuunnitelmissa  kuvataan  myös  opintojakso‐,  opintokokonaisuus‐  ja 
tutkintokohtaiset osaamistavoitteet.  Osaamistavoitteiden määrittely on tärkeä osa opiskelijan ohjausprosessia 
sekä opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentamista. 

3. 1 Ohjaus opiskelijarekrytoinnin ja –valinnan yhteydessä 
 

Hakijoille jaetaan hakemiseen ja koulutusohjelmiin liittyvää tietoa erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa, yliopiston 
ja koulutusohjelmien www‐sivuilla sekä koulutusohjelmien esitteiden avulla.  

Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet esitellään yliopiston verkkosivuilla. Esittelyt on laadittu siten, että 
opinnoista  kiinnostunut  henkilö  saa  selkeän  kuvan  opintojen  sisällöstä,  tavoitteista,  laajuudesta  ja  jos 
mahdollista, myös niiden työelämärelevanssista. Koulutusohjelmat ja pääaineet laativat kuvailutekstit. 

Opskelijavalintaperusteet  laaditaan  vuosittain  sovitun  aikataulun  mukaisesti  ja  julkaistaan  yliopiston 
valintaoppaissa (sekä sähköisenä yliopiston www‐sivuilla että paperisina oppaina).  

Yliopistoon  hakemista  ja  opiskelijavalintaa  koskevissa  yleisissä  kysymyksissä  hakijoita  palvelee  Itä‐Suomen 
yliopiston  hakijapalvelut  (opiskelijaksi  hakeminen,  hakulomakkeet,  hakemusten  liitteet,  valintaperusteet, 
valintakokeet,  pisteytykset,  yhden  opiskelupaikan  periaate,  valintakokeiden  erityisjärjestelyt).  Yliopiston 
hakijapalvelut on  laatinut hakijoille oman www‐sivuston,  josta  löytyvät kaikki hakemista  ja opiskelijavalintoja 
koskevat  tiedot,  kuten  koulutustarjonta,  abi‐päivät,  hakukohteet,  tiedekuntien  valintaperusteet, 
opiskelijavalinta ja neuvonta.   

Tiedekunnassa koulutusohjelmakohtaista neuvontaa valinta‐asioissa antavat koulutusohjelmien ja pääaineiden 
valintojen vastuuhenkilöt.   

 

3.2 Ohjaus opintojen aloitusvaiheessa 
 

Uudet  opiskelijat  perehdytetään  opintojen  aloitusvaiheessa  yliopistoon  opiskeluympäristönä, 
koulutusohjelman opetussuunnitelmaan, yhteisön (yliopisto ja oppiaine) tapoihin ja käytänteisiin sekä opintoja 
ja  opetusta  koskeviin  säädöksiin.  Opinto‐  ja  opetuspalvelut  tarjoaa  opiskelunsa  aloittaville  opiskelijoille 
koulutusta  opiskelemisen  taidoissa  (Akateemisen  opiskelun  taidot  (2  op)  opintojakso)  sekä  tieto‐  ja 



viestintätekniikan  käytössä.    Koulutusohjelmat  tarjoavat  myös  omia  akateemiseen  opiskeluun  liittyviä 
opintojaksoja  tai  info‐tilaisuuksia.   Koulutusohjelmat  järjestävät  lisäksi myös henkilökunnan  ja opiskelijoiden 
tapaamisia.  

Tärkeitä  ohjaushenkilöitä  opiskelijalle  ovat  HOPS‐ohjaajat  (HOPS,  henkilökohtainen  opintosuunnitelma), 
opettajatuutorit  sekä  opiskelijatuutorit.  Lisäksi  opintojen  ohjausta  antavat  oppiaineiden  opetushenkilöstö  ja 
opintohallinnon henkilöstö.  

Uusien  opiskelijoiden  tärkeitä  työkaluja  opintojensa  aloitusvaiheessa  ovat  Opiskelijan  opas  ja 
koulutusohjelmien  opinto‐oppaat,  joista  opiskelija  saa  keskeistä  informaatiota  opiskelusta,  opinnoista  sekä 
yliopistoyhteisön  tavoista  ja  käytänteistä.  Yliopistotasolla  on  laadittu  Uudelle  opiskelijalle  www‐sivut 
(http://www.uef.fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle),  josta  löytyvät  linkit  em. oppaisiin.  Sivuilla on myös  kuvattu 
monia opiskelun kannalta tärkeitä prosesseja ja toimijoita. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja HOPSohjaus 
Opintojen  suunnittelu  on  olennainen  osa  opiskelua.  Opintojen  suunnittelun  työväline  on  henkilökohtainen 
opintosuunnitelma  eli  HOPS.  HOPS‐työskentelyn  avulla  opiskelijalla  on  mahdollisuus  paitsi  suunnitella 
tutkintoon  vaadittavia opintojaan, myös  seurata niiden  etenemistä. HOPS  auttaa opiskelijaa  tarkastelemaan 
opintojensa  kokonaisuutta  sisällöllisesti,  ajallisesti  ja  suoritustavoiltaan  sekä  ymmärtämään,  kuinka 
asiantuntijuus  opintojen  edetessä  rakentuu. Opiskelija  voi  ottaa  sivuaine‐/valinnaisten  opintojen  valinnassa 
huomioon  kiinnostuksensa  kohteet,  omat  uratavoitteensa  ja  työllisyysnäkymät.  Huolellinen  opintojen 
suunnittelu mahdollistaa myös valmistumisen tavoiteajassa. 

HOPS‐työskentely  alkaa  akateemiseen  opiskeluun  orientoivalla  opintojaksolla,  jonka  jälkeen  opiskelija  laatii, 
yleensä  ensimmäisen  lukukauden  aikana,  henkilökohtaisen  opintosuunnitelmansa.  HOPS  pohjautuu  siihen 
tutkintorakenteeseen,  joka  on  vahvistettu  opiskelijan  aloittaessa  opintonsa,  sekä  voimassa  olevaan 
opetussuunnitelmaan.  HOPS  ei  ole  sitova.  Sitä  voi  muokata  ja  muovata  opintojen  edetessä.  Opiskelijan 
urasuunnitelmat  huomioidaan  henkilökohtaista  opintosuunnitelmaa  laadittaessa,  valitsemalla  opiskelijan 
HOPSiin  hänen  urakehitystään  tukevia  sivuaineopintoja  tai  valinnaisia  opintoja.  Opiskelija  vahvistuttaa 
HOPSinsa  koulutusohjelmastaan  vastaavassa  yksikössä.  Opiskelijoita  ohjaavat  ja  opastavat  oppiaineittain 
nimetyt  HOPS  ‐vastuuhenkilöt  sekä  oppiaineen  muu  henkilökunta.  HOPSin  tekemisessä  käytetään 
pääsääntöisesti WebOodin OodiHOPS‐työkalua. HOPS‐työskentely etenee alla esitetyn kaavion mukaisesti. 

 

 

 

 

 

Opiskelija laatii HOPSin 
ja lähettää sen 
hyväksyttäväksi 
oppiaineen HOPS‐
ohjaajalle 

HOPS 
tarkistetaan 
oppiaineessa  

HOPS joko hyväksy‐
tään tai opiskelijaa 
pyydetään teke‐
mään siihen 
täsmennyksiä 

Opiskelija 
päivittää 
HOPSinsa 
lukuvuosittain 
yhdessä HOPS‐
ohjaajan kanssa 

Kuva: HOPS‐prosessi.   

http://www.uef.fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle
https://wiola.uef.fi/weboodi/


Hammaslääketieteen  ja  lääketieteen  koulutusohjelmissa  käytetään  ns.  rajattua  HOPSia.  Rajatulla  HOPSilla 
tarkoitetaan  sitä,  että  opintojen  ohjauksen  runkona  toimii  vuosikurssikohtainen  lukujärjestys.  Opiskelijat 
tekevät erillisen HOPSin vain, jos opinnot eivät etene opetussuunnitelman ja lukujärjestyksen mukaan.  

Niissä oppiaineissa,  joissa opiskelijat ovat usein aikuisopiskelijoita  ja opiskelevat pääsääntöisesti  työn ohella, 
voidaan  opiskelijan  opinto‐ohjaus  aloittaa  jo  opiskelijavalinnan  jälkeen  ennen  syyslukukauden  alkua.    Näin 
pyritään varmistamaan se, että opiskelijan opinnot alkavat mahdollisimman sujuvasti heti lukukauden alkaessa 
ja että opiskelija pystyy suunnittelemaan tarvittaessa opiskelun ja työn yhteensovittamisen.  Aikuisopiskelijoilla 
HOPSin merkitys on erittäin tärkeä, ja oppiaineet voivat edellyttää HOPSin tekemistä opintojen etenemiseksi.  

Henkilökunnan ja opiskelijoiden tapaamiset 
Koulutusohjelman/pääaineen  opiskelijoille  järjestetään  henkilökunnan  ja  opiskelijoiden  tapaamisia,  joissa 
opiskelijoiden on mahdollisuus tutustua oppiaineensa henkilökuntaan. Nämä tapaamiset ovat tärkeitä etenkin 
opintojen  aloitusvaiheessa  opiskelijoiden  akateemisen  identiteetin  ja  tieteenalan  asiantuntijuuden 
työstämisessä.   

Alumnitoiminta 
Koulutusohjelmat/pääaineet  järjestävät  alumnitoimintaa,  joka  voi  olla  esimerkiksi  alumnitapaamisia, 
asiantuntijaluentoja  tai  yritysvierailuja.  Alumnitoiminta  on  tärkeää  opiskelijoiden  ammatillisen  identiteetin 
muodostumiselle/kasvulle sekä työelämäyhteyksien ja verkostojen luomiselle.  

 

3.3 Ohjaus opiskeluaikana 
 

Lukujärjestykset 
Terveystieteiden  tiedekunnan  koulutusohjelmat/pääaineet  laativat  opiskelijoilleen  vuosikurssikohtaiset 
lukujärjestykset (lukuun ottamatta ergonomian, kansanterveystieteen  ja  liikuntalääketieteen pääaineita,  jotka 
toimivat  opiskelijoille  opintojen  suoritusta  ohjaavina  välineinä.  Lukujärjestysten  avulla  ohjataan  opiskelijoita 
suorittamaan  opintonsa  oppimisprosessin  näkökulmasta  oikeassa  järjestyksessä  ja  oikea‐aikaisesti.    Niissä 
oppiaineissa, joissa ei ole lukujärjestyksiä, opintojen aikatauluttaminen toteutetaan HOPS‐työskentelyn avulla. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivittäminen 
Opiskelijalle varataan tilaisuus vuosittaisiin HOPS‐keskusteluihin,  joissa hänen opintosuunnitelmaansa voidaan  
päivittää.  HOPSin  päivittäminen  voi  tulla  ajankohtaiseksi  esimerkiksi  opiskelijan  muuttuneiden 
urasuunnitelmien  vuoksi  tai  henkilökohtaisten  seikkojen  vuoksi  (esimerkiksi  opinnot  eivät  ole  edenneet 
sairauden tms. syyn vuoksi).  

Opintojen etenemisen seuranta 
Opintojen  etenemisen  seurannan  tavoitteena  on  opetuksen  ja  ohjauksen  kehittäminen  sekä  mahdollisiin 
opintojen  ongelmakohtiin  puuttuminen  ajoissa.  Yksittäisen  opiskelijan  opintojen  etenemistä  seurataan 
koulutusohjelma‐/pääainetasolla,  jossa  HOPS‐ohjaajat  seuraavat  opintojen  etenemistä  opintorekisteriin 
kirjattujen opintopistemäärien avulla vuotuisen HOPS‐päivityksen yhteydessä.  



Opiskelijalle  voidaan  tarjota  tehostettua  ohjausta,  jos  hänen  opintonsa  eivät  etene.  Yliopiston  ohjauksen 
kokonaissuunnitelmassa määritellään  ne  ajankohdat,  jolloin  opiskelijoiden  opintojen  etenemistä  seurataan. 
Yliopistotasolla tuotetaan raportteja, joiden avulla koulutusohjelmat/pääaineet voidaan seurata opiskelijoiden 
opintojen  etenemistä.  Koulutusohjelmat/pääaineet  voivat  antaa  tarkempia  ohjeita/kuvauksia  opintojen 
etenemisen seuraamisen menettelytavoista.  

3.4 Ohjaus opintojen loppuvaiheessa  
 

Opintojen  loppuvaiheessa  opiskelijalle  annetaan  ohjausta  henkilökohtaisista  opinnoista,  opinnäytetyöstä, 
opintojen valmistumisesta sekä uraohjausta.  

Valmistuminen 
Valmistumiseen  liittyvää tietoa on kerätty esimerkiksi opiskelijan oppaaseen, opinto‐oppaisiin,  ja yliopiston  ja 
tiedekunnan  verkkosivuille.    HOPS‐ohjaajat,  opinnäytetyön  ohjaajat  sekä  tiedekunnan  että  oppiaineiden 
opintohallinnon  toimijat  antavat  tarvittaessa  opiskelijoille  valmistumiseen  liittyvää  ohjausta  (opinnäytteen 
jättäminen, tutkintotodistuksen hakeminen ym.).  

Uraohjaus 
Opintojen  loppuvaiheessa  opiskelija  saa  uraohjausta  yliopiston  urapalveluilta  sekä 
koulutusohjelmansa/pääaineensa opettajatutoreilta  ja opettajilta.   Yliopiston Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille 
ohjausta  ja  neuvontaa  sekä  erilaisia  koulutuskokonaisuuksia,  joiden  tavoitteena  on  tukea  valmistuneiden 
tarkoituksenmukaista sijoittumista työelämään.   

   



4 TOIMIJOIDEN TYÖNJAKO 
 

Yliopiston  tutkintosäännön  10  §:n mukaan  ”Opiskelijoiden  ohjausta  koskevaan  verkostoon  kuuluu 
yliopiston,  tiedekunnan  ja  opetusta  antavan  erillis‐  tai  palvelulaitoksen  yleinen  opintoneuvonta, 
opiskelijan hyvinvointipalvelut sekä vertais‐ ja opettajatuutorointi.  
   Tiedekunnan  tulee huolehtia,  että opiskelijoiden ohjaus on asianmukaisesti  järjestetty  ja  se  tukee 
opiskelijan henkilökohtaista opintojen suunnittelua.” 
 
Tiedekunnan ohjauksen kokonaissuunnitelmassa kuvataan perusopintojen ohjaus yleistasolla: Kuka ohjaa, mitä 
ohjaa, miten ohjaa  ja milloin ohjaa? Koulutusohjelmien perusopintojen ohjaus kuvataan  tarkemmalla  tasolla 
koulutusohjelmien/pääaineiden  ohjauksen  kokonaissuunnitelmissa.    Ohjaustehtävät  huomioidaan 
henkilökunnan  työ‐  ja  tuntisuunnitelmissa.  Ohjauksen  kokonaiskuva  luodaan  määrittelemällä  ohjauksen 
toimijoiden yhteistyö, työnjako, vastuut ja roolit.  

 

Oppiaineen ja koulutusohjelmien vastuuhenkilöt 
Itä‐Suomen  yliopiston  tutkintosäännön  3  §:n mukaan  oppiaineiden  ja  koulutusohjelmien  vastuuhenkilöiden 
tehtävänä on: 

• vastata oppiaineen opetuksesta ja sen kehittämisestä 

• huolehtia oppiaineen tutkimustoiminnasta ja tutkijakoulutuksesta,  

• johtaa koulutusalansa opetussuunnitelmatyötä. 

Koulutusohjelmien vastuuhenkilöt vastaavat myös opintojen ohjauksesta ja sen kehittämisestä oppiaineessaan. 

HOPSohjaajat 
Koulutusohjelmille/pääaineille  on  nimetty  HOPS‐ohjaajat.  HOPS‐ohjaaja  ohjaa  opiskelijaa  henkilökohtaisiin 
opintoihin  ja uraan  liittyvissä  asioissa. Hän ohjaa opiskelijaa HOPS‐työskentelyssä  sekä  seuraa opiskelijoiden 
opintojen etenemistä. 

Opiskelijoiden  HOPS‐ohjaukset  alkavat  yleensä  ensimmäisen  opiskeluvuoden  alussa.  Opiskelija  laatii 
henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa,  jonka hän käy  läpi yhdessä HOPS‐ohjaajansa kanssa  ja  jonka HOPS‐
ohjaaja tai oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy. HOPS‐ohjaajat tarjoavat opiskelijoille säännöllisesti, vähintään 
kerran  lukuvuodessa,  tukea  henkilökohtaiseen  opintosuunnitteluun.  Keskusteluissa  painotetaan  opiskelijan 
suunnitelmallista  opinnoissa  etenemistä  ja  asiantuntijuuden  kehittymistä.  Opiskelijan  on mahdollista  saada 
HOPS‐ohjaajilta henkilökohtaista ohjausta koko opiskelun ajan. Vastuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
päivittämisestä on kuitenkin opiskelijalla.  

HOPS‐ohjaajat  seuraavat  myös  opiskelijoiden  opintojen  etenemistä  vuosittain  opiskelijakohtaisten 
opintosuoritustilastojen  avulla.  Jos  opiskelijan  opinnot  eivät  ole  edenneet,  kutsuu  HOPS‐ohjaaja  opiskelijan 
ohjauskeskusteluun,  jossa keskustellaan opintojen viivästymisen syistä  ja  laaditaan päivitetty HOPS opintojen 
etenemisen turvaamiseksi.  



Opiskelija voi ottaa HOPS‐ohjaajaan yhteyttä tarvitessaan täydentävää tai tehostettua ohjausta. HOPS‐ohjaaja 
voi ohjata opiskelijan edelleen muun asiantuntijan (YTHS, opiskelijapsykologi ym.) puheille.  

Opettajatutorit 
Kaikissa  koulutusohjelmissa  ja  pääaineissa  on  nimetyt  opettajatutorit.  Opettajatutorit  perehdyttävät 
opiskelijoita  yliopisto‐opintoihin  ja  opiskeluun  (opiskelutaidot  ja  –tavat),  auttavat  opiskelijoita  opintojen 
suunnittelussa sekä tukevat opiskelijoita akateemisen ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymisessä.  

Jokaisella opiskelijalla on nimetty opettajatutor. Opettajatutor tukee opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta 
ja  kommunikaatiota.    Opettajatutor  tapaa  opiskelijaryhmäänsä  säännöllisesti  etukäteen  lukujärjestyksiin 
merkittyinä tai muuten ilmoitettuina ajankohtina tietyn informaation antamiseksi tai opiskelijoiden pyynnöstä.  

Opettajatutorit voivat toimia myös HOPS‐ohjaajina.  

Opiskelijatutorit 
Opiskelijatutoroinnilla  tarkoitetaan ohjausta  jota  antavat  saman  alan  ylempien  vuosikurssien opiskelijat.  Itä‐
Suomen  yliopistossa opiskelijatutorit  on  koulutettu  erityisesti  uusien opiskelijoiden  alkuvaiheen ohjaukseen. 
Opiskelijatutoreiden  tehtävänä  on  perehdyttää  uudet  opiskelijat  oppiaineen  ja  laitoksen  käytäntöihin, 
opiskeluympäristöön  ja auttaa opintojen suunnittelussa alkuun. He eivät kuitenkaan anna ohjausta opintojen 
suunnitteluun,  valintoihin  ja  sisältöihin  liittyvissä  asioissa,  vaan  siitä  vastaa  oman  oppiaineen  ohjauksesta 
vastaava  henkilökunta.  Opiskelijatutoreiden  tukena  toimii  oppiaineessa  nimetty  tutorvastaava  tai  tutor‐
opettaja. (Opiskelijan opas 2012.) 

Muut opintojen ohjauksen toimijat 
Opiskelijoita ohjaavat tiedekunnassa, laitoksilla ja yksiköissä hyvin monet tahot. Opettajat antavat opiskelijoille 
esimerkiksi opettamiensa opintojaksojen sisältöön ja suorittamiseen liittyvää ohjausta.  Opintoasiainpäälliköt, 
koulutussuunnittelijat  ja  amanuenssit  (tai  vastaavat;  nimikkeet  vaihtelevat)  vastaavat  pääsääntöisesti 
koulutusalakohtaisesta ohjauksen prosessien hallinnasta, kehittämisestä ja seurannasta. He voivat toimia myös 
HOPS‐ohjaajina  ja muun ohjauksesta huolehtivan henkilöstön tukena. Opetushoitajat antavat oppiaineessaan 
opintojaksojen  opinto‐ohjausta.  Osa  lääketieteen  opetushoitajista  toimii  lääketieteen  vuosikurssien  hops‐
ohjaajina  ja  vastaavat  opinto‐  ja  hops‐ohjauksesta.    Osasto‐  ja  opetussihteerit  (tai  vastaavat;  nimikkeet 
vaihtelevat) ohjaavat  ja neuvovat opiskelijoita opintojaksojen opintohallintoon  liittyvissä asioissa  (tenttiasiat, 
aikataulut, opintosuoritukset ym.).   Muu henkilöstö vastaa omalta osaltaan opiskelijoiden ohjauksesta omien 
tehtäväalueidensa kautta. Tarkemmat kuvaukset opintohallinnon eri  toimijoiden ohjaustehtävistä on kuvattu 
koulutusohjelmien/pääaineiden ohjaussuunnitelmissa.  

 
   



 
 

MITÄ OHJAA? 
 

KUKA OHJAA?  Perus‐, täydentävä‐ 
tai tehostettu ohjaus  

MITEN OHJAA? 

OPINTOJEN 
ALKUVAIHEESSA 

Opiskelutaidot 
(informaatiolukutaidot, tieto‐ ja 
viestintätekniset taidot ym.) 

Opettajatutorit, 
Kirjasto ym.  

Perusohjaus  Orientaatio‐ ym. opinnot 

  Yhteisön (yliopisto) tavat ja 
käytänteet 

Hops‐ohjaajat, 
opettajatutorit, 
opiskelijatuutorit, 
 

perusohjaus  Orientaatio‐  ym. opinnot, 
opinto‐opas, www‐sivut, 
”oppiainetapaamiset” 

  Yhteisön (oppiaine) tavat ja 
käytänteet  

Opiskelijatutorit, Hops‐
ohjaaja, opettajatutorit, 
opetushenkilökunta 

Perusohjaus  Hops‐ohjaus, muu 
henkilökohtainen ohjaus, infot, 
oppiainetapaamiset orientaatio‐
opinnot 

  Opinnot (yleensä)(opetus‐ ja 
tenttijärjestelyt ym.) 

oph, hops‐ohjaajat, 
opettajat, opettajatutorit,  

Perusohjaus  Orientaatio‐ ym. opinnot, opinto‐
opas, www‐sivut ym. 

  Henkilökohtaiset 
opinnot (HOPS, sivuaineopinnot) 

Hops‐ohjaaja, 
opettajatuutor, 
Opetushenkilökunta 

perusohjaus  Yhteinen HOPS‐info ja HOPSin 
tekeminen itsenäisesti verkossa. 
HOPS‐ohjaaja hyväksyy HOPSin  
ja antaa tarvittaessa 
henkilökohtaista ohjausta.  

OPINTOJEN AIKANA  Opinnot (yleensä)  oph, hops‐ohjaaja, 
opettajat, opettajatutorit 

perusohjaus  Infotilaisuudet, www‐sivut, 
henkilökohtainen tiedot‐
taminen, viestintäryhmät 

  Henkilökohtaiset opinnot 
 

Hops‐ohjaaja, 
opettajatuutor, 
Opetushenkilökunta 

Perusohjaus, 
tarvittaessa täydentävät 
ja tehostettu ohjaus 

Henkilökohtainen ohjaus  

  Opintojaksojen suorittaminen  Opintojaksojen 
vastuuhenkilöt, 
opettajatutorit, hops‐
ohjaajat, oph 

perusohjaus  Vuosikurssien/opintojaksojen 
alkuinfot, viestintäryhmät, 
Moodle, opinto‐oppaat, www‐
sivut 

  Opiskelutaidot  Hopsohjaajat, 
tutoropettajat 

Täydentävä ja syventävä 
ohjaus 

Henkilökohtainen ohjaus, ryhmät 

OPINTOJEN 
LOPPUVAIHEESSA 

Opinnot (yleensä)  oph, hops‐ohjaaja, 
opettajat, opettajatutorit 

Perusohjaus  Infotilaisuudet, www‐sivut, 
henkilökohtainen tiedottaminen 

  Henkilökohtaiset opinnot  Hops‐ohjaaja, 
opettajatuutor, 
Opetushenkilökunta 

Perusohjaus, 
tarvittaessa täydentävät 
ja tehostettu ohjaus 

Henkilökohtainen ohjaus, 
ryhmät, graduseminaarit 

  Opinnäytetyö (sisältö ym. ohjaus)  Opinnäytetyön ohjaajat,  
Opettajat 

Perusohjaus 
tarvittaessa täydentävät 
ja tehostettu ohjaus 

Henkilökohtainen ohjaus 
Opinnäytetyön tekemistä 
ohjaavat opintojaksot 
Opinto‐oppaat,  opintohallinnon 
ohjeet 

   Opinnäytetyö (hallinnointi, 
julkaiseminen, hyväksyminen) 

Oph, 
Amanuenssi (tdk) 

perusohjaus  Henkilökohtainen ohjaus, 
opintohallinnon ohjeet, infot, 
www‐sivut 

  Työelämä‐ ja uraohjaus  Hops‐ohjaaja, 
opettajatutorit, 
Uraohjaajat (UEF) 

Perusohjaus  Henkilökohtainen ohjaus, 
uraohjausryhmät (UEF) 

  Valmistuminen  Hops‐ohjaaja, oph, 
opintosihteeri (tdk) 

Perusohjaus  Henkilökohtainen ohjaus, 
opintohallinnon ohjeet, www‐
sivut, infot, viestiryhmät 

 
Taulukko: Opintojen ohjaus opintopolun eri vaiheissa.  
Opintohallinnon henkilökunta (oph) = opintoasiainpäälliköt, amanuenssit, opetushoitajat, osastosihteerit ym. 

 



5 OHJAUKSEN ARVIOINTI 
 

Opintojen  ohjausta  voidaan  arvioida  kahdesta  ohjauksen  tavoitteen  näkökulmasta:  opiskelijakeskeiset 
tavoitteet ja yliopistokeskeiset tavoitteet.  Opiskelijakeskeiset tavoitteet liittyvät opiskelijan tukemiseen hänen 
oppimis‐  ja  opiskeluprosessinsa  sekä  asiantuntijaksi  kasvun  kehitysprosessissaan.  Korkeakoulukeskeiset 
tavoitteet ovat pääosin määrällisiä tavoitteita, jotka liittyvät opintoihin liittyviin ja tutkintotavoitteisiin.  

Ohjauksen laatua terveystieteiden tiedekunnassa arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden ohjauksesta antaman 
palautteen  perusteella  sekä  seuraamalla  opintoaikoja,  opintojen  läpäisyosuutta  ja  töihin  sijoittumista. 
Ohjauksen laatua parannetaan ohjauskoulutuksella (opintojaksot, kurssit, ohjauksen päivät ym.).  

Ohjauksen  palaute  kerätään  siten,  että  koulutusohjelmat  keräävät  ohjauksen  palautetta  liittäen  kysymykset 
opintopolun  eri  vaiheissa  opiskelijoille  tehtäviin  palautekyselyihin,  joita  tehdään  esimerkiksi  1.,  3.  ja  5. 
lukuvuoden  lopussa. Palaute käsitellään koulutusohjelmien opetuksen kehittämis‐  ja arviointitoimikunnissa  ja 
opiskelijoille annetaan palautteen palaute.  

Tiedekuntaan  luodaan  ohjauksen  palautteen  keräämiseen  yhteiset  kysymykset.  Koulutusohjelmat  voivat 
yhteisten kysymysten lisäksi ottaa käyttöön myös omia kysymyksiä.  
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