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OPETUSSUUNNITELMAT 2020 – 2023 
Opetussuunnitelmien muokkaus ja tarkentaminen 
  
Seuraavassa esitetyt opetussuunnitelmatyön periaatteet, valmisteluaikataulut ja rakenne kos-
kevat kaikkia yliopiston koulutusohjelmia: kandiohjelmat, maisteriohjelmat, lääketieteen ja 
hammaslääketieteen koulutusohjelmat sekä tohtoriohjelmat. 
 
Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien pohjatyö on tehty koulutusuudistuksen yhteydessä. 
Seuraavan kolmivuotiskauden (vuosien 2020-2013) opetussuunnitelmassa hyödynnetään 
edellisen suunnitelman pohjatyö ja tehdään tarvittavat muutokset sekä parannukset. 
 
SISÄLLYS           
 
I Yleiset periaatteet        sivu 1 
              
II Opetussuunnitelmien 2020-2023 ja opetusohjelmien 2020-2021   sivu 3 
            valmisteluaikataulu 
               
III Opetussuunnitelman rakenne       sivu 4 
    
 
 
 
 
I  YLEISET PERIAATTEET 
 
1. Opetussuunnitelmien 2020-2023 valmistelussa muokataan ja tarkennetaan koulutusohjel-
mien opetussuunnitelmia. Tässä yhteydessä voidaan tehdä myös isompia muutoksia, mikäli 
siihen on tarve. 
 
2. Suunnittelussa painotetaan seuraavia asioita 
  
• osaamistavoitteiden selkeys ja linjakkuus arvioinnin kanssa 
• opintojen kuormittavuuden seuranta 
• opintojen etenemisen esteiden poistaminen 
• opetussuunnitelman sisällön ja työelämärelevanssin tarkastaminen sekä jatkuvan  
            oppimisen mahdollistaminen  
• koulutusohjelmien ja tiedekuntien välisen koordinoinnin ja yhteistyön toimivuus  
            erityisesti yhteisissä ohjelmissa 
• opetussuunnitelmatyön ja opettajien työsuunnitelmien valmisteluaikataulujen  
            kytkeminen tosiinsa 
• opetusresursseista sopiminen opetussuunnitelman valmisteluvaiheessa niistä vastaa-

vien yksiköiden kanssa 
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3. Mikäli suunnitellaan koulutusohjelmien perustamista, lakkauttamista tai yhdistämistä, tiede-
kuntaneuvoston esitys rehtorille kannattaa tehdä jo kevään 2019 aikana, jotta uudet opetus-
suunnitelmat voidaan valmistella uuden tilanteen mukaisiksi.  
 
4. Kansainvälisten ja monikielisten koulutusohjelmien on syytä valmistella opetussuunnitelma 
tiedekuntaneuvoston päätettäväksi viimeistään marraskuussa, jotta se on käytettävissä ohjel-
man kansainvälisessä markkinoinnissa ja hakijoilla kansainvälisen haun aikana. 
 
5. Kaikissa koulutusohjelmissa (kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat) noudatetaan yliopiston yh-
teistä suunnittelu- ja päätöksentekoaikataulua. 
 
6. Suunnittelu perustuu rehtorin päättämiin koulutusohjelmia, tutkintoja sekä osaamista koske-
viin linjauksiin. 
 
7. Suunnittelussa ja julkaisussa käytetään yliopiston yhteisiä tietojärjestelmiä. Opetussuunni-
telma ja opetusohjelma julkaistaan Oodissa/Sisussa.  
 
8. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan rehtorin päätöksen mukaisia yhteisiä opetuspe-
riodeja. 
 
9. Opintoasiainneuvosto on vahvistanut osaamiskartan https://flamma.helsinki.fi/con-
tent/res/pri/HY348496  hyödynnettäväksi, kun kuvataan koulutusohjelman tuottamaa osaa-
mista. 
 
10. Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöstä vastaa koulutusohjelman johtaja ja johto-
ryhmä.  
 
11. Tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani koordinoi opetussuunnitelmatyötä tiede-
kunnan vastuulla olevissa koulutusohjelmissa (kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat). Tohtorioh-
jelmien opetussuunnitelmatyön koordinointi tapahtuu yhteistyössä tutkijakoulujen kanssa.   
 
12. Opetussuunnitelmatyössä käytetään yhteisenä tuettuna työvälineenä wikiä, jotta vanhan 
opetussuunnitelman tietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Mikäli opetussuun-
nitelmassa on osuuksia, joihin tulee vain vähäisiä muutoksia, ne voidaan tehdä suoraan Sisu-
järjestelmään.  
 
13. Opetussuunnitelmatyötä koskevaa viestintää kehitetään ja sitä lisätään eri kohderyhmille 
opiskelijoiden ohjeiden, johtajien ja opetussuunnitelmatyön Flammasivujen lisäksi. 
 
14. Opetussuunnitelmatyössä huolehditaan sidosryhmien, kuten esimerkiksi työnantajien, 
alumnien ja opiskelijoiden kuulemisesta. 
 
15. Koulutusohjelmasta laadittava kuvaus tallennetaan opetussuunnitelman voimaantuloa 
edeltävän lokakuun loppuun mennessä kansalliseen Opintopolku -hakujärjestelmään. Oh-
jausta kuvausten laatimiseen annetaan erikseen.  

16. Opetusohjelman valmistelun tarkempi aikataulu ja ohjeistus annetaan erikseen. Opetusoh-
jelman opetusaikojen ja -paikkojen suunnittelussa käytetään lukujärjestys-ja tilavarausohjel-
misto Optimea. 
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II OPETUSSUUNNITELMIEN 2020-2023 ja OPETUSOHJELMIEN 

2020-2021 VALMISTELUAIKATAULU  
 

 
KANDI- JA MAISTERIOHJELMAT SEKÄ TOHTORIOHJELMAT 
 
MITÄ  KUKA  MILLOIN  
Opetussuunnitelma 2020-2023   
Koulutusohjelmien perustaminen, lakkaut-
taminen tai yhdistäminen 
 

Tiedekuntaneuvoston esi-
tys rehtorille  

Kevään 2019 aikana 

Valmistellaan koulutusohjelman opetus-
suunnitelma – sisältäen ohjelman hie-
rarkkiset rakennetiedot (opintosuunnat, 
opintokokonaisuudet) opintojaksojen ni-
met kolmella kielellä ja niiden laajuudet 
sekä arviointimenetelmät. Opetussuunni-
telman valmisteluvaiheessa sovitaan ope-
tusresursseista niistä vastaavien yksiköi-
den kanssa. 
 
 

Koulutusohjelman johto-
ryhmä 

Englanninkieliset ja monikieliset kandi- ja 
maisteriohjelmat:  
Viimeistään marraskuun 2019 loppuun 
mennessä 
 
Kotimaiskieliset kandi- ja maisteriohjelmat:  
Viimeistään tammikuun 2020 loppuun men-
nessä  
 
Tohtoriohjelmat: 
Viimeistään tammikuun 2020 loppuun men-
nessä 

Päätetään koulutusohjelman opetus-
suunnitelmasta 

Koulutusohjelman vastuu-
tiedekunnan tiedekunta-
neuvosto 

Englanninkieliset ja monikieliset kandi- ja 
maisteriohjelmat:  
Viimeistään marraskuun 2019 loppuun 
mennessä 
 
Kotimaiskieliset kandi- ja maisteriohjelmat:  
Viimeistään tammikuun 2020 loppuun men-
nessä  
 
Tohtoriohjelmat: 
Viimeistään tammikuun 2020 loppuun men-
nessä 

Opetusohjelma 2020-2021   
Valmistellaan koulutusohjelman opetus-
ohjelma, joka sisältää opetuksen aiheen 
tai nimen, laajuuden, keston, tuntimäärän, 
opetusperiodin, opettajan nimikkeen sekä 
tiedon siitä, mihin opintojaksoon tai -jak-
soihin se kuuluu.  

Koulutusohjelman johto-
ryhmä 

Viimeistään maaliskuun 2020 loppuun men-
nessä 

Päätetään opetusohjelmasta.  Koulutusohjelman johto-
ryhmä 

Viimeistään maaliskuun 2020 loppuun men-
nessä 

Suunnitellaan koulutusohjelman lukujär-
jestys Optimella. 

Lukujärjestyssuunnitte-
lusta vastaava suunnitte-
lija 

Viimeistään kesäkuun 2020 loppuun men-
nessä 

Päätetään koulutusohjelman opetusohjel-
maan tulevista täydennyksistä.  

Koulutusohjelman johto-
ryhmä, ellei delegoinut 
päätöstä koulutusohjel-
man johtajalle 

Viimeistään kesäkuun 2020 loppuun men-
nessä 
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III OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 
 
Ohjeessa on hyödynnetty ESG-laatuperiaatteita ja Euroopan Komission ECTS Label -formaat-
tia.  
 
Yliopiston opetussuunnitelma sisältää yliopistotason, koulutusohjelmatason, opintokokonai-
suustason sekä opintojaksotason tietoja.  
 
Opetussuunnitelman lisäksi laaditaan lukuvuosittainen opetusohjelma, joka sisältää yksityis-
kohtaista tietoa opetuksen käytännön toteutuksesta, kuten opetuksen nimen, laajuuden, kes-
ton, tuntimäärän, opetusperiodin ja opettajan sekä lopulta myös opetuksen ajan ja paikan. 
 
A Koulutusohjelman tiedot 
 
1. Koulutusohjelman nimi 
- yliopistossa on päätetty koulutusohjelmien nimistä ja nimien ruotsin- ja englanninkielisistä 
kieliversioista VRP 7/2016 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY354525, RP 122/2016 https://flamma.hel-
sinki.fi/content/res/pri/HY358668, RP 780/2017 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY369787, 
HY/457/00.00.06.00/2018 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY376314, VRP 158/2016 https://flamma.hel-
sinki.fi/content/res/pri/HY359625, 
 
2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit)  
- tutkintonimikkeet päätetty RP 15/2016 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY350247 
 ja RP 56/2016 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY354022 
- kompetensseja voivat olla esimerkiksi opettajan, sosiaalityöntekijän, farmaseutin, proviisorin, 
lääkärin, kielenkääntäjän tms. ammattipätevyydet 
- lisäksi voi olla muita työelämässä tunnistettuja kompetensseja 
 
3. Tutkinnon taso (alempi, ylempi, tohtori / tutkintojen viitekehyksen taso) 
- kandiohjelmat = alempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 6 
- maisteriohjelmat sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjel-
mat = ylempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 7 
- tohtoriohjelmat = tohtorin tutkinto / EQF-taso 8 
 
4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit  
- hallinnollisen vastuutiedekunnan tiedekuntaneuvoston päättämät koulutusohjelmakohtaiset 
valintakriteerit 
 
5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt  
- kuvaus siitä, miten aiempi osaaminen voidaan näyttää ja tieto siitä, onko tiettyjä muualla han-
kittuja osaamisia, jotka voivat systemaattisesti korvata koulutusohjelmassa joitain opintojak-
soja tai -kokonaisuuksia 
 
6. Ohjelman profiili (onko valmistuneilla akateeminen vai työelämäorientoitunut profiili sekä 
esimerkkejä työelämäyhteyksistä koulutuksen aikana) 
- kuvaus siitä, onko koulutusohjelma ammattisuuntautunut vai ns. generalistiala 
- kuvaus koulutukseen liittyvistä työelämäyhteyksistä 
- mikäli esim. maisteriohjelmassa on opintosuunta, joka tähtää tutkijan uralle ja/tai tohtorikoulu-
tukseen, se olisi hyvä kuvata tässä 
- ks. myös Opintopolkua varten laadittu kuvaus 
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7. Keskeisimmät oppimistulokset / koulutuksen tavoite 
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 
 
8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä) 
- opetussuunnitelman valmistelussa hyödynnetään uraseurantakyselyjen tietoa ja tarkastetaan 
ohjelman sisältö työllistyvyyden näkökulmasta 
 
9. Jatko-opintovaihtoehdot / -mahdollisuudet 
- kuvataan kandiohjelman jälkeiset maisteriohjelmavaihtoehdot, joissa opintoja voi jatkaa ilman 
erillistä valintaa, ja se, mitä ohjelmavaihtoehtoja on opiskelijavalinnan kautta hakeutumiseen 
- millaisia vaihtoehtoja maisteriohjelman pohjalta on hakeutua tohtorikoulutukseen (joillakin 
maisteriohjelmilla voi olla sisällöllisesti selkeä kytkentä tohtoriohjelmaan, mutta niissäkin ta-
pauksissa opiskelija hakee tohtorikoulutukseen erikseen) 
 
10. Työelämäjakso / Pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu 
- miten työelämäjakso ohjelmassa on organisoitu ja millaisia vaihtoehtoja jakson toteutukselle 
on 
 
11. Kansainvälistymisjakso 
- onko koulutusohjelman opetussuunnitelmassa kansainvälistymisikkuna eli vaihe, johon opis-
kelijavaihto tai muu kansainvälisyyteen valmentava toiminta sijoittuu 
 
12. Koulutusohjelman rakenne (esim. kuvio, josta näkyvät opintokokonaisuudet opintopiste-
laajuuksineen sekä opintokokonaisuuksien sisältämät opintojaksot) 
 
13. Arviointikäytännöt  
14. Valmistumiskäytännöt ja kriteerit 
15. Opiskelun pää- tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu 
16. Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt 
17. Koulutusohjelman johtaja 
 
B Opintokokonaisuuden tiedot 
 
1. Opintokokonaisuuden nimi 
- kuvaa opintokokonaisuuden tuottamaa osaamista 
 
2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) 
- tunniste Oodissa/Sisussa ja muissa järjestelmissä  
 
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus / valinnaisuus  
- mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta 
- onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 
 
4. Opintokokonaisuuden taso  
(alempi, ylempi, tohtori / eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8) 
- kanditaso = alempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 6 
- maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat = 
ylempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 7 
- tohtoritaso = tohtorin tutkinto / EQF-taso 8 
- onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. tutkintoasetus) 
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta / -vaihe 
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6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden / periodin tarkkuudella 
 
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä 
 
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja 
  
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet 
- mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa 
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 
 
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
- mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä opintokokonai-
suutta tai mitä osaamista edellytetään 

 
11. Opintokokonaisuuden sisältö 
- mistä opintojaksoista muodostuu 
 
12. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen 
 
13. Opetuskieli 
- kotimaiset kielet suomi/ruotsi 
- ruotsi  
- englanti 
 
 
C Opintojakson tiedot 
 
 
1. Opintojakson nimi 
 
2. Opintojakson tunniste (koodi) 
- tunniste Oodissa/Sisussa ja muissa järjestelmissä  
 
3. Opintojakson pakollisuus / valinnaisuus  
- mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta 
- mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu 
- onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 
 
4. Opintojakson taso (alempi, ylempi, tohtori / eurooppalaisen viitekehyksen (EQF) tasot 
6,7,8) 
- kanditaso = alempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 6 
- maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat = 
ylempi korkeakoulututkinto / EQF-taso 7 
- tohtoritaso = tohtorin tutkinto / EQF-taso 8 
- onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. tutkintoasetus) 
 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta / -vaihe 
- suoritusajankohtana voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen 
 
6. Opintojakson järjestämisajakohta periodin tarkkuudella 
- mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi 
- periodi 
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7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 
 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja 
 
9. Opintojakson osaamistavoitteet 
- mitä opintojakson suorittanut osaa 
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 
 
10. Opintojakson suoritustapa (vrt. Sisun terminologia) 
- kuvataan eri tavat, joilla opintojakson voi suorittaa 
- suoritustapoja voi olla yksi tai useampia  
- opintojakson suoritustavat muodostuvat arviointikohteista (= ns. suoritustavan osa) 
- opintojaksolla voi olla useita eri arviointikohteita, joista sen suoritustapa koostuu. Ne on jaettu 
kolmeen kategoriaan: osallistuminen opetukseen, tentti ja itsenäinen työskentely.  
- tieto mahdollisesta läsnäolovaatimuksesta 
 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
- mitä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä opintojaksoa tai mitä 
osaamista edellytetään 
 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 
- mitä muita opintojaksoja suositellaan suoritettavaksi 
- mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä 
 
13. Opintojakson sisältö 
- kuvaus opintojakson sisällöstä 
 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 
- mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo) 
- mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi 
 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 
- opiskelijan toiminta / teot 
- miten opettajan toiminta kirjataan? 
 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko 
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 
- arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetus-
menetelmiin 
 
17. Opetuskieli 
- kotimaiset kielet suomi/ruotsi 
- ruotsi  
- englanti 
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D Yliopistotason tiedot  
 
Yliopiston opetussuunnitelmaan kuuluu koulutusohjelmakohtaisten tietojen lisäksi yliopistota-
son tietoja, jotka kuvataan keskitetysti ja julkaistaan Opiskelijan ohjeissa tai muutoin keskite-
tysti.  
 
Seuraavassa lueteltujen tietojen lisäksi Opiskelijan ohjeissa julkaistaan yleisiä opiskelua kos-
kevia tietoja, joita ovat elinkustannukset, asuminen, ateriat, terveyspalvelut, erityispalvelut, va-
kuutus, opintotuki, opiskelijapalvelut, oppimisympäristön palvelut, kansainväliset ohjelmat / 
kansainvälinen oppimisympäristö, opiskelijaliikkuvuuden palvelut, kielikurssit, työharjoittelu, lii-
kunta- ja vapaa-ajan palvelut sekä opiskelijajärjestöt (HYY/ ainejärjestöt). 
 
Helsingin yliopiston keskitetysti kuvatut opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot 
 
1. Lukuvuodet  
- tämä opetussuunnitelma tehdään kolmivuotiskaudelle 2020-2023 (= lukuvuodet 2020-2021, 2021-
2022 ja 2022-2023) 
2. Koulutuksesta vastaavat tahot  
- yliopistotasolla koulutusohjelmista vastaa opetuksesta vastaava vararehtori ja opintoasiainneuvosto 
3. Yliopiston yleiskuvaus ja asema 
- yhteystiedot ja yleistietoa yliopistosta 
4. Luettelo yliopiston koulutusohjelmista  
5. Yleiset valintakriteerit  
- Opintopolku -hakuportaalista löytyvät tiedot yliopistojen todistusvalinnoista 2020  https://opinto-
polku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-
todistusvalinnat-2020/ 
- rehtori on päättänyt alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen vuoden 2019 opiskelijavalintojen ylei-
sistä linjauksista (RP 371/2018  https://flamma.helsinki.fi/fi/HY053725 ) 
6. Yleiset periaatteet aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa 
- yliopistossa on päätetty aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteista (RP 496/2017  
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY365514) 
7. Yleiset ilmoittautumiskäytännöt  
- yliopistossa on päätetty ilmoittautumiskäytännöistä (RP 495 /2017 https://flamma.helsinki.fi/fi/HY053725, 12. 
luku) 
8. Opetusperiodit 
- yliopistossa on päätetty lukuvuoden opetusperiodeista (VRP 2/2016 https://flamma.helsinki.fi/con-
tent/res/pri/HY352258) 
9. Opintopistemitoitus (ECTS)  
– yliopistossa on käytössä kansallisesti määritelty opintopistemitoitus (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkin-
noista 794/2004, 5 §) 
10. Koulutusohjelmia ja tutkintoja koskevat linjaukset 
- yliopistossa on päätetty koulutusohjelmia ja tutkintoja sekä niiden osaamista koskevista linjauksista (RP 
22/2016 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY350640 ja RP 23/2016 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY350641 ) 
- yliopistossa on lisäksi päätetty tutkintoja ja opintoja koskevista linjauksista sekä maisterikoulutuksen 
kielisyyslinjauksista (RP 495/2017 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pr/HY365513 ja RP 45/2016 https://flamma.hel-
sinki.fi/content/res/pri/HY353615 ) 
- yliopistossa on myös päätetty tohtorin väitöskirjojen esitarkastuksen ja hyväksymisen periaatteista (RP 
498/2017 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY365510) 
11. Arvosteluasteikot 
- yliopistossa on päätetty yhtenäisistä arvosteluasteikoista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 
37 §, https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY371176) 
12. Opintojen ohjauksen sekä opintojen etenemisen seurannan käytännöt 
- yliopistossa on päätetty opintojen ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannan periaatteista (RP 
801/2017 https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY368848 ) 
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E Yhteinen terminologia 
 
Opetussuunnitelman terminologiaa 
 
1. Tutkinto-ohjelma = koulutusohjelma, josta tiedekunta myöntää tutkinnon. 
 
2. Tutkinnonsuoritusoikeus = opiskeluoikeus yliopistolaissa. Muut opintojen suoritusoikeudet 
ovat opinto-oikeuksia. 
 
3. Tiedekunnan opetussuunnitelma koostuu tiedekunnan vastuulla olevien koulutusohjel-
mien opetussuunnitelmista. 
 
4. Koulutusohjelman opetussuunnitelma = kokonaisuus, joka sisältää koulutusohjelmassa 
suoritettavien tutkintojen osaamistavoitteet, rakenteet ja sisällöt sekä opetusmuodot ja osaami-
sen arviointimenetelmät.  
 
5. Opetusohjelma = lukuvuoden tai pidemmän ajanjakson aikana toteutettava opetus. Ope-
tusohjelma sisältää tiedon opetussuunnitelman käytännön toteutuksesta lukuvuoden aikana, 
kuten tuntimäärän, opetusperiodin ja opettajan. Lopullinen opetusohjelma sisältää myös luku-
järjestyksen. 
 
6. Opetusohjelman lukujärjestys sisältää tiedot opetuksen ajasta, paikasta ja opettajasta. 
 
7. Opintosuorituksia ovat kuulustelut, harjoitustyöt, esseet, oppimispäiväkirjat, näyttökokeet 
ja muut opetussuunnitelmassa määrätyt suoritustavat sekä näiden yhdistelmät. Opintosuori-
tuksella tarkoitetaan lisäksi opinnäytetöitä, joita ovat väitöskirja, lisensiaatintutkimus sekä 
ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon tutkielma. Lisäksi opintosuoritus voi olla hyväksi-
luettu opintosuoritus ja muu opetussuunnitelman edellyttämä osaamisen osoittaminen. 
 
8. Koulutusohjelma voi sisältää opintosuuntia, jotka määrittävät opiskelijan opintopolun eli 
opinnot, jotka opiskelijan tulee tutkintoa varten suorittaa. Opiskelijat voivat jakautua opinto-
suuntiin joko heti opintojen alussa tai myöhemmin opintojen aikana. Kandiohjelman opinto-
suunta vaikuttaa myös opiskelijan mahdollisuuksiin valita maisteriohjelma tai maisteriohjelman 
opintosuunta. 
 
9. Opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista. Opintokokonaisuudelle on määritelty osaa-
mistavoitteet, ja siitä voidaan antaa kokonaisarviointi eli kokonaisarvosana, joka voi muodos-
tua sen sisältämien opintojen arvosanojen keskiarvosta tai etukäteen määrätyllä tavalla paino-
tetusta keskiarvosta. Opintokokonaisuus voi sisältyä yhteen tai useampaan koulutusohjelmaan 
tai olla koulutusohjelmiin kuulumaton tutkintoon sisällytettävä erillinen osuus. Opintokokonai-
suuksille määrätään vastuuopettaja.  
 
10. Opintojaksolle on määritelty osaamistavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat sisäl-
löt. Sille määritellään myös opetusmuodot, osaamisen arviointimenetelmät ja kriteerit. Opinto-
jakso on suoritettavissa oleva opintojen osa.  
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Sisu -opiskelijatietojärjestelmän terminologiaa 
 
11. Kouluttautumismahdollisuus = tiettyyn koulutukseen opiskeluoikeuden saaneiden opis-
kelijoiden mahdollisuudet tehdä valintoja koulutuksessaan. Se siis rajaa koulutuksen raken-
teesta tietyille sisäänottoryhmille sallitut vaihtoehdot ja etenemispolut. Opiskeluoikeus kohdis-
tuu aina johonkin koulutuksen kouluttautumismahdollisuuteen, joten jokaiselle koulutukselle on 
kuvattava vähintään yksi kouluttautumismahdollisuus, joka voi tarvittaessa sisältää koko koulu-
tuksen rakenteen. Kaksivaiheisessa koulutuksessa (esim. alempi ja ylempi korkeakoulutut-
kinto) kouluttautumismahdollisuudessa kuvataan myös, miten ensimmäisessä vaiheessa teh-
dyt valinnat rajaavat toisen vaiheen vaihtoehtoja. 
 
12. Suoritustapamatriisissa kuvataan eri tavat, joilla opintojakson voi suorittaa. Suoritusta-
poja voi olla yksi tai useampia.  
 
13.  Suoritustapa koostuu arviointikohteista. Opintojaksolla voi olla useita eri arviointikoh-
teita, joista sen suoritustapa koostuu. Ne on jaettu kolmeen kategoriaan: osallistuminen ope-
tukseen, tentti ja itsenäinen työskentely.  

14. Opintojaksojen suoritustavoille määritellään opetusajankohdat eli ne periodit, joissa opin-
tojakson suoritustapa on tarkoitettu suoritettavaksi.  

15. Opetuksen toteutuksilla hallinnoidaan opetusohjelmatietoa (mitä, missä ja milloin) eli 
opetusta ja opetusryhmiä. Toteutuksen tyyppejä ovat esim. verkko-opetus, laboratoriotyösken-
tely, seminaari, yksilöopetus, oppimispäiväkirja, kirjallinen työ, luento ja pienryhmäopetus. 
Opiskelija voi lisätä haluamansa toteutukset kalenteriinsa ja ilmoittautua niille. Toteutuksilla voi 
olla useita eri opetusryhmiä, joista opiskelija valitsee ilmoittautuessaan sopivimman.  

16. Opintojaksolle voi määritellä vastaavan opintojakson/opintojaksot, jolloin opintojaksojen 
osaamiset vastaavat toisiaan. 


