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Kurssin sisältö

 Kurssille ilmoittautuminen

 Kurssin tavoitteet  

 Kurssin toteutus ja suorittaminen

 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

 Opettajatuutori / henkilökohtaiset tapaamiset

 Opintojen seuranta

 Kootut linkit
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OLETKO JO ILMOITTAUTUNUT 
KURSSILLE?

 Ilmoittautuminen weboodissa

  173 uutta opiskelijaa (49 MOOC)

 30.8.  kurssille ilmoittautuneita 24

 Yleensä kursseille ilmoittaudutaan yhteen ryhmään (tai 
jonoon) periodin alussa!

 Ilmoittautumisten alkamisajat periodeittain 

http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/ilmoittautumisten-alkamisajat-periodeittain

JOS ET,  NIIN TEE SE HETI KUN MAHDOLLISTA

http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/ilmoittautumisten-alkamisajat-periodeittain
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KURSSIN TAVOITTEET

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä työtä...

 Jokaisen henkilökohtainen projekti

 Laaja projekti vaatii suunnittelua – HOPSin 

 ...mutta yksin sen kanssa ei tarvitse jäädä!

 Tietoa ja tukea on tarjolla 

https://www.cs.helsinki.fi/opinnot/ohje-kaikkeen2016.pdf

 Opettajatuutori ohjaa oikeaan suuntaan

Oppimistavoitteet: 
http://www.cs.helsinki.fi/kurssit/oppimistavoitteet/582507_ot.pdf

https://www.cs.helsinki.fi/opinnot/ohje-kaikkeen2016.pdf
http://www.cs.helsinki.fi/kurssit/oppimistavoitteet/582507_ot.pdf
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KURSSIN TOTEUTUS JA SUORITTAMINEN

1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS  

  (eHOPS)

2. Henkilökohtaiset tapaamiset opettajatuutorin kanssa

3. Luento joka syyslukukauden alussa (3 eri luentoa)

4. Omaehtoista osallistumista kurssin / laitoksen / 
yliopiston järjestämiin tapahtumiin
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Kurssin suorittamine / luennot

Kurssi kestää koko LUK-tutkinnon ajan!

  Uudet LUK-opiskelijat

 Opintojen suunnittelua (1. vuosi), eHOPS-
työkalu, ...

2. vuoden LUK-opiskelijat

 Opintojen suunnittelua LUK-tutkinnon loppuun 
asti, ...

3-n. vuoden LUK-opiskelijat

 Etappi, rajausaikalaki, vaihto-opiskelu, ...
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Milloin suoritan mitäkin ja miksi? Onnistuinko?

 Tavoitteiden asettelua ja seurantaa

Pitkän tähtäimen suunnitelma antaa perspektiiviä

Sillä välttää myös ongelmia: 

 Tarvittavaa kurssia ei tarjotakaan juuri nyt

 Kurssille ei pääse puutteellisten esitietojen takia

 Valmistumisen esteenä jokin puuttuva kurssi

Heti ei toki tarvitse tietää mitä tekee 3 v päästä
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MISTÄ LÖYDÄN TARVITTAVAA TIETOA?

Opiskelusivu http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu :

 Tutkintovaatimukset (LUK 180 op)

 Mallilukujärjestys (hyvä lähtökohta, jos ei 
aiemmin suoritettuja opintoja)

 Riippuvuuskaavio (tsekkaa aina!)

 Opetusohjelmat

 Kurssitarjonta ! (käytä tätä kurssien 
aikataulutuksessa)

 Opiskelun tuki

 Erilaiset ohjeet

http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu


9/19

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 
/eHOPS

  https://weboodi.helsinki.fi/hy/

1. syksy:

 Tee ja lähetä eHOPS ma 5.9 klo 16 mennessä

 Riittää 1. vuoden opintosuunnitelma aikataulutettuna

saa ja kannattaa tehdä pidemmällekin

 Lähetä tarkastettavaksi 

MOOC: matti.luukkainen@cs.helsinki.fi

Hyväksilukuja: reijo.siven@cs.helsinki.fi

Vanhoja suorituksia / omituisuuksia: kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi

Muussa tapauksessa: otto.nurmi@cs.helsinki.fi

https://weboodi.helsinki.fi/hy/
mailto:matti.luukkainen@cs.helsinki.fi
mailto:reijo.siven@cs.helsinki.fi
mailto:kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi
mailto:otto.nurmi@cs.helsinki.fi
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
(HOPS)

Myöhemmin päivitys jokaisen periodin jälkeen 
(opettajatuutorille vähintään kerran vuodessa) 

 syyslukukauden alussa 

 tarkkaile sähköpostiasi

2. vuoden syksyllä eHOPSiin viimeistään kaikki 
LUK-tutkinnon kurssit

 180 opintopistettä
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Opettajatuutorointi

Opettajatuutori: oma tukihenkilösi laitoksella

Tuutorointi on sosiaalista toimintaa

 aikuisten välistä tasa-arvoista keskustelua ja neuvontaa

 Kokemusten vaihtoa kahteen suuntaan

Opettajatuutori ei tiedä kaikkea, mutta silloinkin yleensä 
sen, mistä tieto löytyy!

  Jos tulee ongelmia opettajatuutorin kanssa, niin ota yhteyttä kurssin 

vastuuhenkilöön (kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi, huone D240a)

mailto:kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi
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Henkilökohtaiset tapaamiset opettajatuutorin 
kanssa

Aina tarvittaessa 

Ole itse aktiivinen!!!

Etappien käsittelyn yhteydessä
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OPINTOJEN SEURANTA

Opintojen eteneminen on kaikkien etu

Tasaisen vauhdin taulukko (3 vuodessa LuKiksi):

 180 op 3 vuodessa

 60 op vuodessa (4 periodia + kesä)

 15 op periodissa (7 viikkoa + väliviikko)

 noin 2 op viikossa (~  50 h / vko, yli 
täysipäivätyö!)

Säännöllisyys auttaa pysymään tahdissa, 
kesäopinnoilla voi vauhdittaa työnteon sijaan

Oppimisessa syytä katsoa tosin myös laatua. :)
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Kuka seuraa opintovauhtiasi?

Kela tahtoo opintorahalleen vastinetta 

Yliopistolaissa rajataan opintoaikaa (556/2005, 18), 
valvonnan toteutus yliopistolla  
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=

content_view&_nfls=true&placeId=HY034269&contentId=HY054968&lang=fi

 LUK 3 + 1 vuotta 

 FM  2 + 2 vuotta 

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY034269&contentId=HY054968&lang=fi
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY034269&contentId=HY054968&lang=fi
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Kannettava vai tabletti ? 

https://www.cs.helsinki.fi/compfac/fuksilaitteet-2016

https://www.cs.helsinki.fi/compfac/fuksilaitteet-2016
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Kootut linkit:

Kurssin kantasivu:  
http://www.cs.helsinki.fi/courses/582507/2016/s/k/1

WebOODi: https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/  

(eHOPS + ilmoittautuminen)

OHJE KAIKKEEN + kaikkea tärkeää opiskeluun liittyen: 
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/

Opintoneuvonta: 
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/opintoneuvonta

http://www.cs.helsinki.fi/courses/582507/2016/s/k/1
https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/opintoneuvonta
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Tervetuloa LuK-HOPS-kurssille!

Osa opiskelun tukiarsenaalia

 Opinto-ohjaajat, -psykologi ja -toimisto

 Opintojen seurantajärjestelmä 

 Oppaat ja ohjeistus

Opettajatuutori on oma yhteyshenkilösi laitokseen

 Kokemuksia välittyy molempiin suuntiin

Kurssin vastuuhenkilö Kjell Lemström

 Huone D240a

 Kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi

 Vastaanotto ti 13-14, to 14-15 

mailto:Kjell.lemstrom@cs.helsinki.fi
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Muuta

EHOPS-ohjausta TKO-älyn opiskelijoiden 
ohjaamana

TIEDEBASAARI klo 13-16 Physicumin aulassa

http://www.helsinki.fi/ml/tiedebasaari/ohjelma.html

http://www.helsinki.fi/ml/tiedebasaari/ohjelma.html


Sinä olet opintojesi päähenkilö – 
ota opiskeluajasta siis kaikki irti!
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