Suositukset hyvää n tuutorointiin
HYYn suositukset Helsingin yliopistolle opiskelijatuutoroinnin
kehittämiseksi
(HYYn hallituksen hyväksymä 22.05.2012)

Yliopisto-opiskelun aloittamista voidaan verrata uuteen elämänvaiheeseen siirtymiseen, sillä se
tuo niin suuria muutoksia uuden opiskelijan elämään. Hyvä tuutorointi luo pohjan uuden
opiskelijan yliopistoelämälle, sillä tuutori on uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen ja yksi
tärkeimmistä kontakteista yliopistoon. Tuutorointi luo uusille opiskelijoille yhteisöllisyyden
tunnetta ja vaikuttaa täten myös opiskelukykyyn. Tuutorit jakavat uusille opiskelijoille tietoa
opiskelijaelämän kiemuroista ja avaavat yliopistomaailman käsitteitä. Tuutoreiden antamalla
vertaistuella on siis keskeinen asema uusien opiskelijoiden keskinäisessä ryhmäytymisessä sekä
heidän integroitumisessa yliopistoyhteisöön.1
Huolella valituilla ja hyvin koulutetuilla tuutoreilla on paremmat valmiudet auttaa uusia
opiskelijoita. Tuutoreihin panostamalla yliopisto panostaa siis samalla uusiin opiskelijoihinsa.
Kun tuutorilla on selkeä kuva omasta vastuustaan ja roolistaan, pystytään varmistamaan että
uudet opiskelijat osaavat kääntyä oikeiden ihmisten puoleen erilaisia haasteita kohdatessaan.
Hyvä tuutorointi edellyttää myös hyvää yhteistyötä oman oppiaineen ja opettajatuutoreiden
kanssa. Henkilökunnan, erityisesti opettajatuutoreiden, tulee siis olla tietoisia tuutoroinnin
merkityksestä.
Ensimmäisen vuoden orientaation tulisi nivoutua nykyistä paremmin tulevien vuosien
ohjaukseen. Näin opiskelija pystyy hyödyntämään yliopiston ohjauspalveluita paremmin koko
opiskeluaikansa ajan. Tuutorointia ei saa nähdä erillisenä vaiheena, jonka jälkeen uudet
opiskelijat ovat kaiken oppineita. Siihen ei myöskään saa asettaa liian raskaita tavoitteita, koska
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opintojen alkuvaiheessa informaatiotulva on valtava ja uusi opiskelija oppii monet asiat vasta
opintojen edetessä.
Kaikilla uusilla opiskelijoilla on oltava oikeus yhtä laadukkaaseen tuutorointiin. Tiedekunnissa
tulisikin olla sovellettavin osin yhtenevät tuutorointikäytännöt, jolloin kehittämistyö ja hyvien
käytäntöjen jakaminen olisi helpompaa tiedekuntien välillä. Yhtenevien käytäntöjen avulla
voidaan myös tukea niiden tiedekuntien toimintaa, joilla tuutorointiin liittyvien käytänteiden
kehittäminen kaivataan apua.

Hyvien tuutoreiden löytämisessä hyvä viestintä on tärkeää. Tiedekunnan virallisen
tuutorihakuilmoituksen lisäksi vanhat tuutorit ja ainejärjestöt mainostavat usein tuutorointia ja
kannustavat opiskelijoita hakemaan tuutoreiksi. Yliopistolla on kuitenkin viime kädessä vastuu
siitä, että tuutorointia mainostetaan vetävästi ja että tuutoriksi hakemiseen kannustetaan. Jos
tuutoreita on hankala saada, voisi tiedekunta järjestää esimerkiksi tuutori-infon, jossa entiset
tuutorit kertoisivat kokemuksistaan ja tuutorin tehtäviä avattaisiin kiinnostuneille. Näin kaikilla
opiskelijoilla olisi tasavertainen mahdollisuus saada kannustusta ja tietoa tuutoriksi hakemisesta.
HYY on järjestämissään tuutorikoulutuksissa kysellyt tuutoreilta, tietävätkö he miten ja millä
kriteereillä tuutorit heidän tiedekunnassaan valitaan. Yleisin vastaus on ollut, että tuutorit eivät
ole selvillä näistä kriteereistä. Viestinnän ja valintaprosessien onkin oltava avointa, niin että
kaikilla on tieto siitä kuinka tuutoriksi voi päästä. Toisaalta kaikilla hakijoilla pitää olla myös
selkeä kuva siitä, mitä tuutorin tehtävä pitää sisällään ja mitä tuutorilta vaaditaan. Yliopisto on
onnistunut viestinnässään silloin, kun tuutorit ja tuutorointia harkitsevat kokevat, että he ovat
löytäneet tarvitsemansa tiedon helposti ja ymmärtäneet sen.
Yhteydenpito tuutoreiden ja tiedekunnan välillä tulisi olla helppoa ja luontevaa. Tuutoreita ei
saa jättää yksin, vaan tiedekunnan vastuulla on osoittaa henkilö, joka toimii heidän
yhteyshenkilönään ja tukenaan. Jotta tuutori voi olla uuden opiskelijan tukena, tulee hänen
tietää mistä saa vastauksia. Yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa hyvin orientoivien viikkojen
aikana, sillä varsinkin silloin avuntarve voi olla kiireinen.
Tuutoreita kannattaa myös kannustaa keskinäiseen yhteydenpitoon. Myös tuutorit kaipaavat
usein vertaistukea ja lisäksi monia tilaisuuksia on helpompi järjestää porukalla. Esimerkiksi ainetai tiedekuntakohtainen sähköpostilista helpottaa yhteydenpitoa tiedekunnasta tuutoreihin ja
tuutoreiden kesken. Koulutusten yhteydessä järjestettävä vapaamuotoinen tutustumistilaisuus
taas voisi saada tuutorit tutustumaan keskenään jo suunnitteluvaiheessa.

Tuutoroinnin kehittämiseksi tulee kerätä palautetta sekä hyödyntää sitä. Palautteen keräämisen
monipuolisuus on myös keskeistä, sillä eri kysyjätahoille saatetaan vastata eri tavoin.

HYYn tekemien kyselyiden mukaan harva tuutori tietää, millä kriteereillä tuutorit valitaan.
Tiedekunnat määrittävät kriteerit, joiden perusteella tuutorit valitaan, ja tiedekuntien vastuulla
on myös se että hakijat ovat näistä kriteereistä tietoisia. Kun kriteerit ovat kaikkien hakijoiden
tiedossa, pystytään tuutorivalinnat perustelemaan selkeämmin. Selkeät kriteerit myös
vähentävät yksittäisten henkilöiden päätäntävaltaa. Jos hakijoiden määrä ylittää valittavien
tuutoreiden määrän, voitaisiin hakijoiden kykyä suoriutua tuutorin tehtävästä kartoittaa
esimerkiksi ryhmähaastatteluilla. Näin vältyttäisiin tilanteilta, joissa päätökset tehdään
tuntematta hakijoita ja virherekrytointien määrä voisi pienentyä. Valintojen jälkeen
lopputuloksesta tulee tiedottaa myös niille, jotka eivät ole tulleet valituiksi.
Valintakriteereitä luotaessa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät: motivaatio,
sosiaaliset taidot, aiempi ryhmänohjauskokemus ja aktiivisuus yliopistoyhteisössä. Lisäksi
tuutoreita valittaessa on hyvä pohtia myös yksilön lisäksi tuutoreita ryhmänä, sillä tuutorit
tekevät usein yhteistyötä. Erilaisista taustoista lähtöisin olevat tuutorit pystyvät ohjaamaan
monipuolisemmin. Mahdollisuuksien mukaan valinnassa olisi hyvä myös ottaa huomioon
fuksiryhmän tarpeet. Esimerkikisi teologisessa tiedekunnassa on omia nestori-tuutreita
vanhemmille opiskelijoille ja humanistisessa tiedekunnassa omat tuutorinsa suoraan
maisterivaiheessa aloittaville. Suhteellisen samankaltaisista lähtökohdista peräisin oleva tuutori
ymmärtää todennäköisesti paremmin ohjattavaansa ja voi näin ollen antaa parempaa
vertaistukea.
Tuutoreille annettava koulutus vaihtelevat tiedekunnittain hyvin laajasta kurssista varsin
suppeaan. Hyvä tuutorikoulutus on verrattavissa ryhmänohjaajakoulutukseen, ja se voisikin
kulkea jatkossa sillä nimellä. Kurssin tulisi käsitellä ryhmäytymisen merkitystä ja ryhmän
ohjaamista, sillä tuutorin tärkein valmius on kyky ohjata ryhmää. Tärkeää on myös, että
tuutorina toimiva ymmärtää uusien opiskelijoiden taustojen ja tarpeiden monipuolisuuden, ja
kykenee ottamaan tämän huomioon tuutorointia suunniteltaessa. Kurssin jälkeen tuutorilla
tulee olla selkeä kuva siitä, mitä tuutorin tehtäviin kuuluu ja mitä ei. Koulutuksen pitää myös
motivoida tuutoria hoitamaan työnsä kunnolla ja antaa välineet suunnitella orientoivien
viikkojen ohjelma.
Tuutoreiden on hyvä saada orientaatioviikoilla tarvittavat ajantasaiset materiaalit jo koulutuksen
aikana, ja ne tulisi käydä läpi ainakin päällisin puolin. Osaa materiaaleista, kuten YTHS:n
Pienryhmäohjaajan opasta, voisi käyttää osana koulutusta. Tuutoreille on hyvä jakaa myös ne

materiaalit, joita uudet opiskelijat tulevat saamaan, jotta heillä on käsitys siitä millaisia kirjallisia
ohjeita uusilla opiskelijoilla on käytössään.
Vaikka opettajatuutoreita on ollut yliopistolla jo pitkään, on työnjako opiskelijatuutoreiden ja
henkilökunnan välillä usein edelleen varsin epäselvää. Opiskelijatuutorit saattavat tietämättään
ottaa vastuulleen heille kuulumattomia tehtäviä. Tuutoroinnin onnistumiseen vaikuttaa selkeä
työnjako opiskelijatuutoreiden, opettajatuutoreiden ja muun yhteisön välillä. Tämä työnjako
tulisi tuoda esiin jo koulutusvaiheessa, niin että kukin toimija ymmärtää oman roolinsa ja
tuutoroinnin merkityksen uuden opiskelijan integroitumisessa yliopistoyhteisöön. Tuutoreiden
ja opettajatuutoreiden on hyvä suunnitella syksyn orientoivien viikkojen ohjelmaa yhdessä, niin
että aikataulu ja työnjako ovat molemmille osapuolille selkeitä ja toisiaan tukevia.
Tuutorin työnkuvan tulee olla selkeä ja muuhun ohjaukseen nivoutunut. Tuutorin vastuulle
kuuluu ryhmäyttäminen ja muihin opiskelijoihin tutustuttaminen sekä yliopiston ympäristön,
käytänteiden ja sidosryhmien esittely. Tuutoreiden tulee tietää, mistä ongelmatilanteisiin löytää
apua ja kyetä rohkaisemaan sekä kannustamaan uudesta tilanteesta selviämiseen. Tärkeää on
myös, että tuutori on läsnä ja sitoutunut tehtäväänsä koko tuutoroinnin ajaksi. Tuutorin
tehtävänä ei ole kertoa opiskeluun liittyviä sisältöjä, antaa opinto-ohjausta tai muuta opintoihin
liittyvää sisällöllistä neuvontaa.
Tärkeää on sopia yhdessä milloin tuutorointi päättyy ja kehen uudet opiskelijat ovat yhteydessä
jatkossa - tämä on osa tuutoroinnin selkeää nivouttamista ohjauksen kokonaisuuteen. Usein
tuutorit jatkavat vapaamuotoista yhteydenpitoa uusiin opiskelijoihin orientoivien viikkojen
jälkeenkin, mutta jos tuutoreita tiedekunnan puolesta velvoitetaan pitämään yhteyttä
myöhemmin, tulee tämän käydä selkeästi ilmi tuutorointia suunniteltaessa. Lisäksi on hyvä
määritellä milloin tuutorointityö alkaa ja mihin kaikkeen tuutori on velvoitettu osallistumaan
orientoivien viikkojen aikana, vaikka kyseessä onkin enemmän luottamustehtävä kuin työ.
Tuutoriryhmien jako suoritetaan eri tiedekunnissa eri tavoin. Myös ryhmiä on varsin erityyppisiä
ja erikokoisia. Tuutoriryhmään on hyvä kiinnittää huomiota, sillä tutkimuksien mukaan uusi
opiskelija kehittää opiskelijaidentiteettiään tuutoriryhmän kautta. Ryhmä tarjoaa helpon väylän
tutustua muihin oman alan opiskelijoihin, ja sen sisällä voidaan keskustelemalla käydä läpi niin
odotuksia kuin pelkoja ja toisaalta pohtia yhdessä ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin. YHTS:n
Pienryhmäohjaajan oppaan mukaan ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan kannalta sopivin
ryhmäkoko tällaiselle pienryhmälle on 5-8 henkeä. Tämänkokoisessa ryhmässä kaikki saavat
äänensä kuuluviin ja tuutori kykenee huomioimaan myös ohjauksen yksilölliset tarpeet.
Ryhmäkoot onkin syytä pitää suositusten mukaisina tai suuremmissa ryhmissä käyttää
tuutoripareja.

Ryhmiä muodostettaessa voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää korkeakoulujen
sähköistä hakujärjestelmää tai muuten kerätä uusien opiskelijoiden toiveita ja taustatietoja
tuutorointia varten. Tällöin ryhmät voidaan jakaa ohjattavien tarpeet paremmin huomioiden.
Opiskelijoiden ryhmiin jakaminen voi olla tiedekunnan tai tuutoreiden vastuulla, kunhan on
ennakkoon sovittu millä perusteella ryhmät jaetaan. Ryhmien jaossa on hyvä, jos ennakolta
syntyneitä klikkejä pystytään purkamaan eikä tuutoreiden ryhmiin tule heidän omia tuttaviaan.
Monissa oppiaineissa on jo nyt vastuutuutori, joka on valittu joko ainejärjestön tai tiedekunnan
toimesta. Ainekohtaisesti onkin hyvä valita tiedekunnan puolesta vastuutuutori erityisesti silloin,
jos tuutoreita on useampia. Vastuutuutoriksi sopii esimerkiksi henkilö, joka on toiminut
tuutorina jo aiemmin, jolloin hänellä on käsitys tuutoroinnin kokonaisuudesta. Vastuutuutorin
tehtäviin kuuluu vetovastuu tuutoroinnin suunnittelusta, käytännön järjestelyistä ja
yhteydenpito tuutoreiden, oppiaineen, järjestöjen ja tiedekunnan kanssa. Vastuutuutori voisi
olla mukana myös tuutoreiden valintaprosessissa ja tuutoroitavia ryhmiä jaettaessa.
Kansainvälisten opiskelijoiden laadukas tuutorointi on ensiarvoisen tärkeää uusien ulkomaisten
opiskelijoiden integraation kannalta. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreita koulutetaan
nykyään sekä yhdessä muiden tuutoreiden kanssa että erikseen. Kansainvälisten opiskelijoiden
tuutoroinnissa ja tuutorien koulutuksessa on luonnollisesti otettava huomioon ulkomaalaisten
opiskelijoiden erilaiset tarpeet, mutta tärkeintä kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnissa on
luoda yhteys yliopistoyhteisöön ja suomen- tai ruotsinkielisiin opiskelijoihin. Integroimalla
kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi kotimaisten opiskelijoiden tuutorointiin
mahdollisimman suurelta osin voidaan varmistaa se, että heitä jo opintojensa alussa
kannustetaan osallistumaan yhteiseen yliopistoon yhteisön jäseninä. Erityisen tärkeää tämä on
kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta.
Kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden erillisissä koulutuksissa tulisi korostaa käytännön
ongelmien ratkaisemisen ja yleisten kulttuurierojen lisäksi yliopistoyhteisöön integroitumista.
Opiskelijajärjestötoiminta ja erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa omiin opintoihinsa ovat usein
erityisen vieraita asioita ulkomailta tuleville opiskelijoille. Lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä
tuutoreita tulee kannustaa järjestämään yhteisiä tuutoritapaamisia oppiaineittain. Näin
ulkomaiset opiskelijat tutustuvat jo lukukauden alussa kotimaisiin opiskelijoihin, mikä helpottaa
opintoihin ja yliopistoyhteisöön sitoutumista sekä lyhyellä tähtäimellä opintojen alussa että
pidemmällä tähtäimellä parempien kontaktien ja verkostojen kautta myös opintojen
loppuvaiheessa työllistymistä ajatellen.
Laadukkaasta ja hyvästä tuutoroinnista tulee maksaa palkkio. Tuutorointi vie erityisen paljon
aikaa etenkin orientoivalla viikolla, jolloin tuutorin voi olla vaikea esimerkiksi tehdä palkkatyötä
samaan aikaan. Palkkion tulee määräytyä ryhmän koon ja tapaamiskertojen mukaan. Palkkio

annetaan tuutorointityöstä eli se tulee saada vaikka olisikin toiminut tuutorina jo aiemmin.
Minimissään palkkion tulee olla yliopiston opetus - ja ohjaushenkilöstön minimipalkkatason
mukainen eli 12e/tunti. Tuutorointi parin kanssa on yhtä arvokasta ja vie saman verran aikaa
kuin yksin tuutoroiminen, joten tuutoroinnista saatava palkkion pitää olla sama tuutoroidessa
yksin tai parin kanssa – ryhmä koko voi toki olla parin kanssa tuutoroitaessa suurempi.
Vaativammissa tehtävissä, kuten kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden ja
vastuutuutoreiden kohdalla palkkion tulee olla kasvaneen vastuun mukaisesti suurempi.
Tuutorikoulutuksesta tulee lisäksi antaa opintopisteitä, ja nämä pisteet tulee voida hyödyntää
tutkinnossa. Minimissään pisteitä tulee antaa yliopiston suositusten mukaisesti 27 tunnista yksi
opintopiste. Työmäärää arvioitaessa tulee huomioida kontaktikoulutuksen lisäksi tuutoreiden
tekemä itsenäisesti tekemät tehtävät ja tuutoroinnin suunnittelu- ja arviontityö. Kunkin
ohjauskerran suunnittelu vie noin 4-5 tuntia aikaa.
Koulutuksen suorittaneiden tulee saada todistus ryhmänohjaajakoulutuksesta ja tuutoreina
toimineiden työtodistus tehdystä työstä. Nämä todistukset voidaan antaa myös yhtenä
todistuksena.
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Tiedekuntien pitää panostaa viestinnän avoimuuteen ja selkeyteen, jotta kaikilla
opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus hakea tuutoriksi.
Tuutoreilla tulee olla tiedekunnan osoittama vastuuhenkilö, joka on orientoivien
viikkojen ajan hyvin tavoitettavissa ja tuutoreiden tukena tarvittaessa.
Tiedekuntien tulee kerätä tuutoroinnista palautetta, ja hyödyntää sitä tuutoroinnin
kehittämiseen.

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus hakea tuutoriksi. Valintakriteereiden tulee
olla kaikkien opiskelijoiden tiedossa, jotta tuutorivalinnat pystytään perustelemaan.
Tuutoreita valittaessa tulee tarvittaessa käyttää esimerkiksi ryhmähaastatteluita
pätevyyden selvittämiseksi. Valintoja tehtäessä tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:
motivaatio, sosiaaliset taidot, aiempi ryhmänohjaajakokemus ja aktiivisuus
yliopistoyhteisössä.

Tuutoreiden koulutus tulee olla ryhmänohjaajakoulutusta, josta tuutori saa tarvittavat
valmiudet hoitaa työnsä hyvin ja motivoituneesti.
Tuutoreille jaettavia materiaaleja pitää käydä läpi jo koulutuksen aikana ja tiedekunnan
tulee huolehtia, että tuutorit saavat myös ne materiaalit, jotka jaetaan fukseille.

Tuutoreilla tulee olla selkeä kuva siitä mitä heidän työhönsä kuuluu. Tuutoreiden
vastuulle kuuluu ryhmäyttäminen, yliopistoyhteisöön tutustuttaminen ja neuvominen
mistä ongelmatilanteisiin voi saada apua. Tuutorointityöllä tulee olla selkeä alku ja
loppu.

Optimaalinen ryhmäkoko ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisen kannalta on 5-8 henkeä.
Tämän kokoisessa ryhmässä kaikki saavat äänensä kuuluviin ja tuutori pystyy
huomioiman myös ohjattavien yksilölliset tarpeet.

Oppiaineissa, joissa on useampia tuutoreita, tulee ottaa käyttöön vastuutuutorit, jotka
koordinoivat tuutoroinnin suunnittelua ja käytännön asioiden järjestelyä sekä vastaavat
yhteydenpidosta.

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi tulee sitoa kotimaisten opiskelijoiden
tuutorointiin, jotta kansainväliset opiskelijat pystytään integroimaan mahdollisimman
hyvin yliopistoyhteisöön jo ensi viikoista alkaen.

Tuutoreille tulee maksaa minimissään opetus- ja ohjaushenkilöstön minimipalkkatason
mukaista (12e/h). Palkkio maksetaan ryhmäkoon ja tapaamiskertojen mukaan. Yksin ja
parin kanssa tuutoronti on kuormittavuudeltaan samanlaista, joten palkkion tulee olla
myös sama.
Tuutorikoulutuksesta tulee antaa opintopisteitä minimissään yliopiston suositusten mukaan (27
tunnista yksi piste) ja nämä pisteet tulee voida hyödyntää tutkinnossa. Kontaktikoulutuksen
lisäksi työmäärää arvioitaessa mukaan tulee laskea myös itsenäisesti tehdyt tehtävät ja
suunnittelu- sekä arviointityö.

