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Linjaukset opintojen ohjauksesta ja opintojen etenemisen seuran-
nasta Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistossa opintoasiainneuvoston johdolla kdynnissii olevan koulutusuudistuksen
(lso Pyord) yhteydessii on valmisteltu yliopiston koulutusrakenteen uudistamista. Uudistuk-
sen valmisteluvaiheessa todettiin, ettd opintojen ohjausta ja opintojen etenemisen seurantaa
koskevat linjaukset valmistellaan koulutusohjelmien perustamisen jdlkeen.

Opintojen ohjausta ja opintojen etenemisen seurantaa koskevien linjausten tavoitteena on
muodostaa kokonaiskuva yliopiston opintojen ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannas-
ta. Linjaukset tukevat opetus- ja tutkimushenkilokuntaa, opiskelijoita, tohtorikoulutettavia
sekii Yliopistopalveluita opintojen ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannan toteuttami-
sessa. Linjaukset ovat myos perusta opintojen ohjauksessa ja opintojen etenemisen seuran-
nassa tarvittavien tietojdrjestelmien, sovellusten ja prosessien valmistelulle. Lisdksi tydnjako
opetus- ja tutkimushenkil6kunnan ja Yliopistopalveluiden vdlil16 tullaan rakentamaan yhteis-
toiminnassa ndiden linjausten pohjalta.

Opintojen ohjausta ja opintojen etenemisen seurantaa koskevien linjausten valmistelu kdyn-
nistyi syksylla 2016 ja linjausten valmisteluun liittyi laaja kommentointivaihe kevddlld 2017.
Opintoasiainneuvosto on kdsitellyt asiaa kokouksissaan7.11.2016, 19.12.2016 ja
1 6.1 O.2017. Tohtorikoul utuksen johtoryhmd on kiisitel lyt linjauksia kokouksissaan
19.12.2016 ja 2.5.2017. Lisdksi opetuksen ja opetuksen tuen yhteistyOryhmii keskusteli lin-
jauksista 29.9.2017.

Pddtdn opintojen ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannan linjauksista oheisen liitteen
mukaisesti. Linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020. Linjausten edellyttdmien palveluiden, tieto-
jdrjestelmien, sovellusten, prosessien ja eri toimijoiden tyonjaon valmistelu kdynnistyy vdlit-
tomiisti tdlld pditdkselld.

Linjaukset korvaavat jatko-opiskelijoiden rekisteriseurannan ja alempaa ja ylempdd korkea-
koulututkintoa koskevan Etappi-seurannan sekd opintojen ohjausta ja opintojen etenemistd
koskevat jatkotutkintolinjaukset (konsistori 8.6.2006).

Rehtori Jukka Kola

Asiantuntija PdiviAronen

Liite: Linjaukset opintojen ohjauksesta ja opintojen etenemisen seurannasta Helsingin yli-
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LIITE rehtorin pidttikseen

LINJAUKSET OPINTOJEN OHJAUKSESTA JA OPINTOJEN
ETENEMISEN SEURANNASTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA

LINJAUSTEN TAVOITTEET

tukea opetus- ja tutkimushenkilokuntaa, opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia sekii
Yliopistopalvelu ita opintojen ohjauksen ja opi ntojen etenem isen seu ran nan
toteuttamisessa

tukea opintojen etenemistii, opiskeluprosessin sujuvuufta sekd edistdd
opiskelijakeskeistd oppim ista

varmistaa, ettd Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittaville on tarjolla riittdvdstija
oikea-aikaisesti ohjausta ja tukea

lisdtd ohjauksen ja tuen saatavuuteen liiftyvdd yhdenvertaisuutta eri
koulutusohjelmissa

lisdtd opetus- ja tutkimushenkilokunnan antaman ohjaustyon arvostusta ja niikyvyyttii

selkiyttdd ty6njakoa ja kehitt66 yhteisty6td opetus- ja tutkimushenkil6kunnan ja
Yliopistopalveluiden vdlill6

mddritellii ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannan kdytdnnot, joiden
perusteella voidaan suunnitella nditi toimintoja tukevat tietojdrjestelmiit ja sovellukset

YLEISET LINJAUKSET

1. Linjaukset koskevat kaikkia alempaan ja ylempddn korkeakoulututkintoon sekd tohtorin
tutkintoon johtavia koulutuksia. Linjaukset otetaan kiiytt6on uuden koulutusrakenteen mukaisissa
koulutusohjelmissa koulutusuudistuksen siirtymdvaiheen aikana, joka ptiiittyy 31.7 .2020.

2. Ohjauksella tarkoitetaan tiissd opiskelijan taitohtorikoulutettavan oppimisprosessin, muutoksen,
harjaantumisen ja asiantuntijaksi kasvun tukemista. Ohjauksen kokonaisuus muodostuu
tiedotuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja erityisohjauksesta.

3. Opetus- ja tutkimushenkilokunta antaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvdd ohjausta, joka
vaatii opintojen ja tieteenalojen sisiltoon liittyvdd harkintaa, kuten henkil6kohtaiseen
opintosuunnitelmaan (HOPS) liittyvd ohjausta ja opinndytet6iden ohjausta. Yliopistopalvelut
vastaavat oman asiantuntemusalueensa tiedotuksesta, neuvonnasta ja erityisohjauksesta,
kuten esimerkiksi opiskelija- ja tutkijavaihtoon, harjoitteluun liittyvdstd neuvonnasta,
uraohjauksesta ja opintopsykologien antamasta konsultaatiosta ja ohjauksesta.
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4. Ohjausta ja neuvontaa annetaan kotimaiskielisissd ja monikielisissii koulutusohjelmissa
opiskelijan iiidinkielen mukaan suomeksitai ruotsiksi, tai opiskelijan suostumuksen perusteella
englannin kielellii tai muulla kielelld. Kun opiskelijan didinkieli on muu kuin suomitai ruotsi,
ohjausta ja neuvontaa annetaan englannin kielelld, tai opiskelijan suostumuksen mukaan muulla
kielelld. Englanninkielisessii maisteriohjelmassa ja tohtoriohjelmassa ohjaus voidaan antaa myos
vain englannin kielelld.

5. Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavalla on oikeus saada oppimista ja asiantuntijaksi
kasvamista tukevaa ohjausta osana opiskelu- tai tutkimusprosessia ja tarpeen mukaan erillisend
palveluna. Opiskelija ja tohtorikoulutettava vastaavat omista opinnoistaan, ja tohtorikoulutettava
vastaa lisdksi omasta tutkimustyostddn.

6. Ohjausta ja neuvontaa voidaan jdrjestdd ohjaajan johdolla ryhmiissti, seminaarissa, ohjaajan
organisoimassa opiskelijoiden taitohtorikoulutettavien vertaisryhmdssii tai erikseen sovittavana
ohjaajan ja opiskelijan, tai ohjaajan ja tohtorikoulutettavan vdlisend yksilotapaamisena. Ohjausta ja
neuvontaa voidaan a ntaa I isdksi tietoj6rjestel md pohjaisesti.

7. Henkilokohtainen opintosuunnitelma on koko opiskeluajan kattava prosessi, joka tukee opintojen
etenemistii ja asiantuntijuuden kehittymisti. Henkilokohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla
edistetddn opintojen suunnittelua ja opiskeluprosessin hallintaa. Henkilokohtainen
opintosuunnitelma kuuluu kaikkiin tutkintoihin.

Henkil6kohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista ja opintojen etenemisen seurantaa
tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Henkil6kohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja kdsittelyd
varten on tarjolla tietojdrjestelmd. Myos opintojen etenemisen seurantaa tuetaan
tietojd rjeste I mii pohj a isesti.

8. Ohjausvastuut sisdllytetddn selkedksi ja konkreettiseksi osaksi opetus- ja
tutkimushenkilokunnan tyosuunnitelmia. Yliopistopalvelut tarjoavat opetus- ja
tutkimushenkilokunnan ohjausty6hdn tukea, koulutusta ja materiaalia.

llt PERIAATTEET ALEMMAN JA YLEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON
OPISKELIJOIDEN OHJAUKSEN JA OPINTOJEN ETENEMISEN
TUKEMISEKSI

9. Koulutusohjelman johtoryhmd vastaa opiskelijoiden ohjauksen organisoinnista. Ohjaajat sopivat
esi m iestensd kanssa ohja uksen sisdl lyttd m isestd ty6su u n n itelm ii n.

10. Koulutusohjelman johtoryhmd vastaa siitd, ettd jokaiselle opiskelijalle nimetddn ohjaava
opettaja tai opettajaryhmii, joka vastaa opiskelijan henkilokohtaiseen opintosuunnitelmaan
(HOPS) liittyvdstd ohjauksesta. Mikili ohjauksesta vastaa opettajaryhmd, ohjausvastuut
mddritelldin ja niistd tiedotetaan opiskelijoille.

Opintojen alkuvaiheessa ohjaava opettaja tai opettajaryhmi huolehtii erityisestiopiskelijoiden
integroitumisesta koulutusohjelmaan ja sen opiskelu- ja tiedeyhteisoon.

Yliopistopalvelut tuottavat ohjaavalle opettajalle tai opettajaryhmtille ohjattavien opintojen
etenemistiedot lukuvuosittain. Koulutusohjelman johtoryhmi piiiittdd, miten opintojen
etenemistietojen kiisittely opiskelijoiden kanssa vuosittain jdrjestetddn.
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11. Koulutusohjelman johtoryhmd vastaa siitd, ettd jokaiselle opiskelijalle nimetddn opinniiytetyOn
ohjauksesta vastaava pddohjaaja sekd mahdollisesti muita ohjaajia.

12. Koulutusohjelman johtoryhmd kdsittelee vuosittain opiskelijoiden opintojen etenemistd
koskevat seurantatiedot. Johtoryhmd pidttdd toimenpiteisti, joilla tuetaan opinnoissaan
viivdstymisuhan alla olevia, tavoiteaikataulussa etenevi6 ja nopeasti eteneviii opiskelijoita.
Yliopistopalvelut tuottavat opintojen etenemistd koskevat seurantatiedot johtoryhmdn kdsittelyd
varten.

IV PERIAATTEET TOHTORIKOULUTETTAVIEN OHJAUKSEN JA
OPINTOJEN ETEN EMISEN TUKEMISEKSI

13. Tohtoriohjelman johtoryhmd vastaa tohtorikoulutettavien ohjauksen organisoinnista. Ohjaajat
sopivat esimiestensd kanssa ohjauksen sisdllyttdmisestfl tydsuunnitelmiin.

14. Tohtorikoulutettavien alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan kiinnitetiitin erityisti huomiota
Tohtoriohjelma vastaa siitii, ettii uudet tohtorikoulutettavat perehdytetddn tohtorin tutkinnon ja
siihen kuuluvien opintojen sekd viiitoskirjatutkimuksen tavoitteisiin, tohtoriohjelman ohjaus- ja
seurantakdytdntoihin, tutkimusympdrist66n ja siihen miten tulee toimia mahdollisissa
ongelmatilanteissa.

15. Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetddn vditoskirjatutkimuksen ohjauksesta vastaava
pidohjaaja sekii mahdollisesti muita ohjaajia. Tutkinnonsuoritusoikeuden myontdvii tiedekunta
n i meiiii ohjaajat tohtoriohjel ma n esityksestd.

16. Kaikille tohtorikoulutettaville nimetiiiin vastuuhenkilti, joka on tutkinnon myontdvdssd
tiedekunnassa tyosuhteessa toimiva professori tai dosenttija tuntee Helsingin yliopiston
tohtorikoulutuksen ja tohtorin tutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkiloksi voidaan nimetd
pddohjaaja, mik6li hdn tdyttid mainitut kriteerit. Vastuuhenki16 nimetdin samassa yhteydessi kuin
ohjaajat.

17. Vastuuhenki16
-vastaa yhdessii tohtoriohjelman johtoryhmiin kanssa tohtorikoulutettavan ohjausjdrjestelyjen
jatkuvuudesta
-vastaa siitd, ettd tohtorikoulutettava on tietoinen tohtorin tutkinnolle asetetuista vaatimuksista sekii
vditoskirjan esitarkastus- ja vd itosprosessista
-hyviiksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, ellei tohtoriohjelman
opetussuu n n itel massa ole n i metty tdhdn m u uta vastu u henkil6ii

18. Tohtorikoulutettava ja ohjaajat laativat ohjausprosessin alussa ohjaussopimuksen, joka
mdiirittelee ohjaajan ja tohtorikoulutettavan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet sekd ohjaajien
viilisen ty6njaon samoin kuin vditostutkimuksen aikataulun ja tohtorikoulutettavan ja ohjaajien
vdlisen yhteydenpidon. Ohjaussopimuksen tarkoitus on auttaa ohjaajaa ja tohtorikoulutettavaa
keskustelemaan ja sopimaan ohjauksen periaatteista ja kiiytdnnoistd niin, ettd kaikkien osapuolten
tehtiivdt, roolit ja odotukset selkiytyvdt. Ohjaussopimusta piiivitetiidn tarvittaessa.

19. Tohtorikoulutettava ja pddohjaaja, mahdollisesti nimetyn vastuuhenkilon tuella, laativat
ensimmdisen opiskeluvuoden kuluessa tohtorikoulutettavan henkilrikohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS), joka sisdltdd muun muassa vditoskirjatyon tavoitteet sekd
vditoskirjan ja tutkintoon kuuluvien opintojen suunnitellun aikataulun.
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20. Tohtoriohjelman johtoryhmd nimedd kullekin tohtorikoulutettavalle vditoskirjatyon ja opintojen
etenemisen tueksi seurantaryhmin. Seurantaryhmiissii on viihintiidn yksi dosenttitasoinen
asiantuntija ja muita jdsenid. Tohtorikoulutettavalle nimetty vastuuhenkilo voi olla seurantaryhmdn
jdsen, mikdli htin ei ole vditoskirjatutkimuksen ohjaaja. Ryhmddn voi kuulua myos Helsingin
yliopiston ulkopuolisia jdsenid. Seurantaryhmd tulee koota ensimmdisen lukukauden aikana
tohtoriohjelman johtoryh mdn miiiirittelemdlld tava lla.

21. Seurantaryhmdn tehtdvdnd on
-antaa palautetta tutkimustydn ja opintojen edistymisestii
-tukea tohtorikoulutettavan valmistumista tavoiteajassa ja seurata, etteiviit muut tehtiiviit estii
vditoskirjatyon etenem istd tavoiteajassa
-tehdi suosituksia ty6n jatkamisesta tai keskeyttiimisestii ja ohjaussuhteisiin tehtdvistd
muutoksista
-tu kea tohtorikou lutettavaa urasu un n ittelussa, sekii
-tukea tohtorin tutkinnon laadukasta etenemistd tarjoamalla asiantuntemusta vditoskirjan
aihepiiristd

22. Seurantaryhmd kokoontuu viihintddn kerran vuodessa tohtoriohjelman tarkemmin
miidrittelemiil16 tavalla. Seurantaryhmii tutustuu tohtorikoulutettavan tutkimussuunnitelmaan ja
henkilokohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja keskustelee tohtorikoulutettavan kanssa
tutkimustyon ja opintojen edistymisestii, etenemisen aikataulusta ja sitd mahdollisesti hidastavista
tekijoistd sekd tohtorikoulutettavan urasuunnitelmista tutkinnon suorittamisen j6lkeen.

23. Ohjaajat ja tohtorikoulutettava yhdessd seurantaryhmdn kanssa arvioivat vuosittain viiitoskirjan
etenemisen vaiheen. Arvio kirjataan opiskelijatietojdrjestelmiiiin ja arviossa kdytetddn
kolmiportaista asteikkoa seuraavasti:

I vaihe: Vditoskirjatyo on alkuvaiheessa (tyostd on tehty 1-49o/o')
ll vaihe: Vditdskirjatyo on noin puolivdlissi (ty6std on tehty 50-74o/o)
lll vaihe: Vditoskirja on loppuvaiheessa ja vditos on tulossa 12 kk kuluessa (tyostd tehty 75-100%)

24. Ohjaaja voi osallistua seurantaryhmiin tapaamiseen, mutta seurantaryhmd keskustelee
tohtorikoulutettavan kanssa myos ilman ohjaajaa ja tarvittaessa saattaa mahdolliset
ohjaussuhteeseen liittyvdt ongelmat tohtoriohjelman johtoryhmdn tietoon. Ongelmatilanteiden
ratkaisemiseksi kehitetddn selkeii hallinnollinen prosessi, jossa huomioidaan tohtorikoulutettavan
asema yliopiston opiskelijana ja mahdollisesti tyontekljdnd. Seurantaryhmdi voidaan tarvittaessa
konsultoida ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

25. Tohtoriohjelman johtoryhmd kdsittelee vuosittain ohjelmassa opiskelevien opintojen ja
tutkimustyon etenemisen tilanteen ja piiiitttiii toimenpiteisti, joilla tuetaan tohtorikoulutettavien
etenemistii tavoiteaikataulussa. Etenemisen arvioinnissa kdytetdin seuraavia tietoja: pddohjaajan
antama arvio tohtori kou lutettava n opintojen ja tutkimusty6n etenemisestd,
opiskelijatietojdrjestelm66n kirjatut opintosuoritukset, tohtorikoulutettavan ilmoitukset pdii- ja
sivutoimisuudesta sekd tohtorikoulutettavan antamat selvitykset. Yliopistopalvelut tuottavat
opintojen etenemistiedot johtoryhmdn kdsittelyd varten.
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