
Opettajatuutori ja opiskelija 
ovat vuorovaikutuksessa

koko tutkinnon ajan

Opettajatuutoroint i  Tampereen Yl iopistossa



Opettajatuutorointi on osa ohjauksen
kokonaisuutta

Opettajatuutoroinnin (engl. academic tutoring)

tavoitteina on tukea opiskelijan opintojen

sujuvaa etenemistä, opiskelijan akateemisen

asiantuntijuuden kasvua ja yhteisöllisyyden

rakentumista. Opettajatuutori pyrkii

vahvistamaan opiskelijoiden toimijuutta ja

uskoa omiin kykyihinsä yliopisto-opiskelijoina.

 

Opettajatuutori kuulostelee yksilö- ja

ryhmätapaamisissa, miten opiskelijoita voisi

vielä paremmin kannustaa ja tukea kohti

aktiivista opiskelijan roolia.  Opiskelijat ovat

vastuussa opintojensa suunnittelusta ja omien

opiskelutaitojensa kartuttamisesta.

Opettajatuutoroinnin suositellaan olevan

osa opetussuunnitelmatyötä.

Opiskelijalla voi olla tutkinnon kuluessa

useita opettajatuutoreita tutkinto-

ohjelman mallin mukaan. Opettajatuutori

voi vaihtua opintojen edetessä.

Opettajatuutori on opiskelijan

akateeminen keskustelukumppani,

akateeminen ohjaaja, omalla alallaan!
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Uudet opiskelijat kiinnostavat sekä
opettajatuutoria että vertaistuutoria

Uudella opiskelijalla on opintojensa

alkuvaiheessa tarve tutustua sekä muihin

opiskelijoihin että henkilökuntaan.

Vertaistuutorit ovat tärkeässä roolissa

opiskelijayhteisöön tutustuttajina ja

opettajatuutorit vaikuttavat aktiivisesti

uusien opiskelijoiden kokemukseen siitä, että

heistä ollaan kiinnostuneita myös

henkilökunnan taholta.

Vertaistuutorit ovat hyviä

yhteistyökumppaneita opettajatuutorille!

Opettajatuutori tukee opiskelijan

kiinnittymistä opintoihin.

Opettajatuutorilla on mahdollisuus havaita,

mitkä asiat uusia opiskelijoita mietityttävät ja

miten kiinnittyminen yliopistoyhteisöön on

lähtenyt käyntiin.
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Opintojen ohjausta tekevät 
useat toimijat
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Opetussuunni te lma

OPISKELIJA: 
AKTIIVINEN
TOIMIJA JA 

HOPS

Muut
tukipalvelut
(esim.
kirjasto)

Vertaisoppijat

Opiskelijatuutori

Tiedekunnan
lähipalvelutiimit

Tutkinto-ohjelman ohjauksen 
kokonaisuudesta vastaava

 henkilö tai suunnitteluryhmä

Opettaja 
 

Kv-liikkuvuus

Opettajatuutori

Opintotoimisto

Yhteiset ohjauspalvelut: 
erityisohjaus ml. erityisjärjestelyt,
opintopsykologinen ohjaus,
uraohjaus

Sidosryhmät,
yhteistyö-
kumppanit

Henkilökunnan ohjausosaamisen
vahvistaminen esim. pedagogisen
kehittämisen tuki, HR, tutkijakoulu

Opetussuunni te lma
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Mahdollisuuksien
äärellä yhdessä
opettajatuutorin
kanssa – myös
maisterivaiheessa

Opintojen edetessä opiskelijat pohtivat erilaisia

vaihtoehtoja, joita akateeminen opiskelu voi

tarjota.  Tavatessaan opiskelijoita opettaja-

tuutori antautuu hyväksyvällä asenteella

pohtimaan yhdessä opiskelijoiden kanssa heitä

mietityttäviä kysymyksiä. Opiskelijat miettivät

muun muassa työelämään ja työllistymiseen

liittyviä kysymyksiä koko opintojen ajan.

Opettajatuutorilla on perspektiiviä

akateemisen työelämän kysymyksiin ainakin

omalla alallaan.

Opettajatuutorin ensisijaisena tavoitteena on

tukea opiskelijoiden oman ajattelun

kehittymistä omien kiinnostuksen kohteiden

löytämiseksi. Opettajatuutoroinnissa onkin

tärkeää halu kohdata opiskelijoita ja kyky

esittää avoimia kysymyksiä.

Myös maisterivaiheessa opiskelijat kaipaavat

keskustelumahdollisuutta opettajatuutorin

kanssa. Itsenäisyyttä ja syvällistä osaamista

vaativa opinnäyte pohdituttaa opiskelijoita.

Lisäksi osa opiskelijoista on aloittanut

suoraan maisterin tutkinnossa ja tästä syystä

heidän tarpeensa ovat osittain samoja kuin

ensi kertaa yliopisto-opiskelua aloittavilla.

Jokaisessa tiedekunnassa Koulutuksen ja

oppimisen tukipalveluista löytyy opettaja-

tuutorille asiantuntevia

yhteistyökumppaneita.

Yliopiston työelämäpalvelut on opettaja-

tuutorin yhteistyökumppani, kun pitää

suunnitella työelämätapahtumia tai tapoja

huomioida urapohdintoja ja työelämätaitoja

osana opetusta ja opetussuunnitelmia. 

Opettajatuutori voi myös ohjata opiskelijoita

osallistumaan työelämäpalvelujen

tuottamiin koulutuksiin tai

henkilökohtaiseen uraohjaukseen.

 



Käytännössä opettajatuutoritoiminnan tavat

muotoutuvat tiedekunnissa ja tutkinto-

ohjelmissa niiden tarpeiden pohjalta, jotka

tutkinto-ohjelmien opintojen ohjausta

kehitettäessä havaitaan. Opettajatuutorointi-

työ sisältyy opettajatuutorina toimivan

työsuunnitelmaan tiedekunnan määrittämällä

tavalla.

 

 

 

 

Omassa tiedekunnassa opettajatuutoroinnista voi keskustella ohjauksesta vastaavan
henkilön tai koulutuksesta vastaavan varadekaanin kanssa. Opettajatuutorina
kehittymisen tueksi koulutusta tarjoaa esim. pedagogisen kehittämisen tuki, HR ja
tutkijakoulu.

Uusia opettajatuutoreita rekrytoidaan tiedekunnissa.

Opettajatuutoreille järjestettävistä  yleisistä koulutusta tiedotetaan sähköpostilistalla
opettajatuutorit.tau@lists.tuni.fi

Yleisissä ohjauksen kokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä
opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi

 

 

Pääset liittymään listalle osoitteessa https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/opettajatuutorit.tau
 

Yliopisto arvostaa opettajatuutorin
tekemää työtä

Opettajatuutorin rooli on tärkeä ja sitä

halutaan vahvistaa osana opintojen ohjauksen

kokonaisuutta. Yliopistossa on linjattu, että

jokaisella opiskelijalla tulee olla nimettynä oma

opettajatuutori. Opettajatuutorin roolin

painoarvoa halutaan tulevaisuudessa

vahvistaa myös niin, että opettajatuutorina

toimiminen voi muodostua osaksi opettajan

urapolulla etenemistä.
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Yksilöllisen tuen tarpeet opinnoissa, erityis-
järjestelyt, opiskeluun liittyvät yleiset
pohdinnat
 opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi

 

Erityiset tenttijärjestelyt

Opiskelun kuormituksen säätely,
aikaansaaminen, ajanhallinta

opintopsykologit.tau@tuni.fi
 

Opintojen uudelleenarviointi/
oikaisupyyntö

Akateeminen kirjoittaminen

tenttipalvelut.tau@tuni.fi
 Sisu

Tekninen tuki

Opiskelijavaihdon käytännöt

Lukuvuosi-ilmoittautuminen, -maksut
Viralliset opiskelutodistukset ja 
opintosuoritusotteet

Opiskeluoikeus

uraohjaus.tau@tuni.fi
 

Opiskelun eettiset ohjeet

Opintopäällikkö
 

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma 
Opintojen suunnittelu ja eteneminen
Opintohallinto
Valmistuminen, stipendit
KV-vaihto-opinnot
Lisäajat

Opintojen ohjaus tutkinto-
ohjelmassa

Opettajatuutorin tienviitat

Opiskelun tuki ja erityisjärjestelyt

opintotietojarjestelmat.tau@tuni.fi

Opiskelijan opas -> hakusana:
tiedekunnan ohjaustahojen
yhteystiedot

Opettaja, Kielikeskus
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opintotoimisto.tau@tuni.fi
p. 0294 520 200

Urapalvelut

KV-vaihto-opinnot

mobility.tau@tuni.fi
 

Opintopäällikkö
 

PALVELUITA 
TIEDEKUNNASSA

PALVELUITA KAIKILLE
OPISKELIJOILLE

Alakohtaiset oppaat ja tiedonhaku -
varaa ohjausaika tai työpaja
Työskentelytilat
Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi
ja julkaiseminen: libguides.tuni.fi
 

Päihde- ja häiriökäyttäytyminen

TREY:n häirintäyhdyshenkilöt
 

SPR:n ystävätoiminta
korkeakouluopiskelijoille
 

MUITA PALVELUITA

Häirintä yliopistolla

paihdeyhdyshenkilo.tau@tuni.fi
 

YTHS - yths.fi
 

Terveydenhuolto ja mielen 
hyvinvoinnin tuki

Yliopiston kirjasto

Harrastusmahdollisuudet

SporUni - sportuni.fi
TREY:n ainejärjestöt ja
harrastekerhot - trey.fi

tuni.fi/kirjasto
 

Oppilaitospastorit
 nyyti.fi
 

Jos et tiedä minne ohjata, tiedustele tai ohjaa opiskelija: opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi



Opettajatuutoroint i  Tampereen Yl iopistossa:  Koulutuksen ja  oppimisen tukipalvelut  (2020) .


