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JOHTAMISKORKEAKOULU
HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OHJAUSSUUNNITELMA / päivitetty 30.10.2015

Ohjauksen merkitys
Ohjaus on tavoitteellista toimintaa, jonka seurauksena opiskelija kasvaa ennakkoluulottomaksi ja uteliaaksi
toimijaksi akateemiseen yhteisöön. Ohjattuna opiskelija kypsyy tiedostamaan vastuunsa oppimisprosessissa.
Ohjauksen prosessit kattavat koko opiskeluajan: ne alkavat opiskelijan rekrytoitumisesta opiskelijaksi
yliopistoon ja päättyvät valmistumiseen. Opintojen etenemisen ja akateemiseen toimijuuteen kasvamisen
kannalta ohjauksen prosesseilla on kolme toisiaan tukevaa tavoitetta: (1) akateemisen identiteetin
rakentuminen, (2) erikoistumisopintoihin (opintosuuntaan) kiinnittyminen sekä (3) akateemiseen
asiantuntijuuteen kasvaminen.
Ohjauksen toimijat
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman johtoryhmä vastaa tutkinto-ohjelman ohjauksen keskeisistä
linjauksista. Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava on keskeisessä roolissa tutkinto-ohjelman opintojen
ohjauksen koordinoinnissa ja kehittämisessä.
Ohjausvastaavan tehtävinä on yhteistyössä muiden ohjauksesta vastaavien kanssa huolehtia tutkintoohjelmassa annettavan ohjauksen suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi ohjausvastaava tukee erityisesti
tutkinto-ohjelman hops-opettajien toimintaa. Ohjausvastaava toimii
tiiviissä yhteistyössä
opintokoordinaattorin ja opintopäällikön kanssa. Opintokoordinaattori vastaa suurelta osin tutkintoohjelman tasoisesta opintojen ohjauksen käytännön toteuttamisesta (erityisesti orientoivat opinnot,
opiskelijoiden ohjaus ja tutorkoulutus).
Tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisryhmässä sovitaan ohjauksen tavoitteista ja käytännön
toteutuksesta sekä kehitetään ohjausta. Ryhmään on nimetty jokaisesta opintosuunnasta opettaja. Lisäksi
kehittämisryhmään kuuluu ohjausvastaava (pj), opintopäällikkö, opintokoordinaattori sekä opiskelijoiden
edustaja. Opetuksen kehittämisryhmän kokoukset ovat avoimia kaikille hallintotieteiden opettajille.
Hops-opettajat ja opiskelijatutorit vastaavat omalta osaltaan erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
opintojen ohjauksesta. Opiskelijatutoroinnista vastaa hallintotieteiden ainejärjestö Staabi. Opintosuunnat
vastaavat ohjauksesta oman opintosuuntansa opintojen osalta, muun muassa antamalla tietoa opintojen
tarjoamista työelämävalmiuksista ja opintojen poluttumisesta kohti opintosuunnan maisteriopintoja.
Opintojakson vastuuopettajat vastaavat omien opintojaksojensa suorittamiseen liittyvästä ohjauksesta.
Jokaisen opetushenkilökuntaan kuuluvan vastuulla on tarvittaessa ohjata opiskelija sellaisen henkilön luo,
joka voi antaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa ohjauksen tai osoittaa hänelle, mistä tieto on saatavissa.
Jokainen tutkinto-ohjelman opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta. Opiskelu yliopistossa
vaatii omaa aktiivisuutta ja omien opintojen hallintaa, joten keskeisin toimija ohjauksessa on opiskelija itse.
Opintojen onnistunut suunnittelu vaatii aina opiskelijan omaa aktiivisuutta.
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Ohjauksen toteutus (ks. liite)
Tutkinto-ohjelmaan kuuluvien, erityisten ohjaustilaisuuksien käytännöllisenä tavoitteena on ensin
tutustuttaa uusi opiskelija hallintotieteiden tutkinto-ohjelman kokonaisuuteen ja tämän jälkeen saada
opiskelija löytämään hallintotieteisiin kuuluvien viiden opintosuunnan joukosta oma erikoistumisalansa.
Erikoistumisala valitaan toisen vuoden syyslukukauden lopussa. Näitä orientoiviin opintoihin kuuluvia
ohjaustilaisuuksia ovat:
1)
2)
3)
4)
5)

Orientoivat opinnot I (ennen opintojen alkua)
HOPS-ryhmän tapaamiset oman HOPS-opettajan johdolla (1. vuoden syksyllä ja keväällä)
Orientoivat opinnot II – Tutkinto-ohjelman yhteinen HOPS-tilaisuus (sis. työelämänäkökulman)
Opintosuuntien esittelyt
Opintosuuntiin hakeutumisinfo

Orientoivien opintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tutkinto-ohjelman opintojen rakenteeseen ja
tärkeimpiin opiskelukäytäntöihin sekä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan.
HOPS-tapaamisia järjestetään HOPS-opettajan johdolla ensimmäisen opintovuoden aikana kaksi, toinen heti
opintojen alussa, ja toinen keväällä ennen HOPS:n palautusta. Tapaamisten tavoitteena on syventää
orientoivien opintojen luennoilla alkanutta akateemisten opintojen tavoitteisiin ja käytäntöihin tutustumista.
Ensimmäisessä HOPS-tapaamisessa varmistetaan, että opintojen suunnittelun mahdollisuudet ja reunaehdot
ovat jokaiselle opiskelijalle tuttuja ja että hän tuntee tutkinto-ohjelman ohjaustahot. Toisessa HOPStapaamisessa käydään läpi opiskelijoiden täyttämissä ns. avoimissa HOPSeissa esiin nousseita, opiskeluun
liittyviä tavoitteita ja haasteita sekä valmennetaan opiskelijat laatimaan varsinainen HOPS. HOPS palautetaan
ensimmäisen vuoden keväällä, työskentelyä tukee Moodle-alue.
Tutkinto-ohjelman yhteinen HOPS-tilaisuus (ns. Orientoivat opinnot II) järjestetään tukemaan HOPStyöskentelyä. Tilaisuudessa käydään läpi opintojen suunnitteluun liittyviä ohjeita ja ideoita. Tilaisuudessa on
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puhumassa myös joitakin hiljattain valmistuneita alumneja, jotka tuovat työelämänäkökulmaa opintojen
suunnitteluun.
Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opintokoordinaattorin tai hops-opettajan kanssa käydään ennen
HOPS:n palauttamista ensimmäisen vuoden keväällä. Tämän lisäksi opiskelija voi aina tarpeen mukaan
hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen missä vaiheessa opintoja tahansa.
Opintosuuntaesittelyt järjestetään keväisin ja ne on suunnattu erityisesti opintosuuntavalintaa pohtiville
ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opintosuuntaesittelyjen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat
tarkemmin opintosuuntien opetussisältöihin ja työllistymismahdollisuuksiin ja tukea näin opintosuunnan
valintaa.
Opintosuuntiin hakeutumisinfo järjestetään syksyllä ennen alkuvuonna tapahtuvaa opintosuunnan valintaa.
Infossa käydään läpi hakeutumiseen liittyvät ohjeet ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin. Tilaisuuden tavoite
on varmistua siitä, että opintosuuntiin hakuun liittyvät käytännön ohjeet ovat kaikille selvät.
HOPS-työskentelyyn kuuluvan ohjauksen lisäksi tarjotaan opiskelijan vapaaehtoisuuteen ja/tai erityiseen
tarpeeseen liittyvää opintojen ohjausta. Tällaisia ohjaustilaisuuksia ja -tilanteita ovat:
-

Henkilökohtaiset ohjaustapaamiset
Harjoitteluseminaari
Opiskelija-tutortoiminta
Opintosuuntakahvit tai muu opettajien ja opiskelijoiden yhteinen toiminta
Opiskelijajärjestöjen ja opintosuuntakerhojen järjestämät tilaisuudet
Opetuksen yhteydessä annettava opintojen ohjaus

Opetuksen yhteydessä annettavalla ohjauksella tarkoitetaan henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi sitä, että
opetuksessa korostetaan opintojaksojen muodostamaa kokonaisuutta ja osaamisen kumuloitumista.
Opintojen tutkintotasolla muodostamiin kokonaisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota kandidaatti- ja pro
gradu -seminaarissa.
Akateemiseen asiantuntijuuteen liittyvää ohjaamista tapahtuu erityisesti yhteistyössä yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa järjestettävillä opintojaksoilla sekä tutkimuksen tekemiseen ja arviointiin liittyvillä
opintojaksoilla. Näillä opintojaksoilla ohjaukseen liittyvänä tavoitteena on havainnollistaa sitä, että
hallintotieteiden tutkinto-ohjelman erityinen tehtävä on tarjota analyyttisiä välineitä konkreettisten, ajassa
tapahtuvien hallinnollisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun ja hallintaan.
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Liite: Ohjauksen kokonaisuus

