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1 JOHDANTO 

Jyväskylän yliopistossa edistetään kokonaisvaltaista ohjausta, jolloin opiskelijoita voidaan tar-

vittaessa tukea yksilöllisin ratkaisuin ja koko elämäntilanne huomioiden. Ohjauksen keskeisenä 

tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa toimijuuttaan ja urasuunnittelutaitojaan. Yliopisto tar-

joaa tähän mahdollisuuden koko opintopolun kattavana ja syvenevänä jatkumona. Ohjauksen 

tarkoituksena on aina viedä opiskelijaa eteenpäin omissa opinnoissaan. 

Yliopiston vastuulla on järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista 

suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa (Yliopistolaki 

(558/2009) 40 §). Tutkintosäännön mukaan (35§) “opetusta järjestävät yksiköt vastaavat, että opis-

kelijoille on tarjolla opintojen ohjausta ja neuvontaa opintojen kaikissa vaiheissa. [...] Yksiköt vas-

taavat, että opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa ja päivittämi-

sessä.” 

 Yliopisto jäsentää eri toimijoiden roolit ja tehtävät ohjauksessa, mikä vähentää työn päällekkäi-

syyttä ja selkeyttää kunkin toimijan ohjausasiantuntijuuden rajoja. Yliopisto ottaa lisäksi vas-

tuuta ohjauksesta järjestämällä henkilöstölle ohjaukseen liittyvää koulutusta. Verkostoyhteis-

työllä varmistetaan ohjauksen ja neuvonnan saatavuus ja löydettävyys opintopolun eri vai-

heissa. Ohjaukseen osallistuvien roolit ja tehtävät tiedotetaan opiskelijoille selkeästi. 

Nämä laadukkaan ohjauksen periaatteet koskevat perustutkinto-opetusta antavia tiedekuntia, 

laitoksia ja erillislaitoksia ja heidän kaikkia opiskelijoitaan (soveltuvin osin myös jatko-opiskeli-

joita). Ohjaustoiminnasta kerätään palautetta opiskelijoiden ja henkilöstön palautekyselyissä. 

Arviointi tapahtuu samassa syklissä opetussuunnitelmatyön kanssa. 
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2 LAADUKKAAN OHJAUKSEN PERIAATTEET  

Jyväskylän yliopistossa toteutetaan ohjausta seuraavien kolmen periaatteen ja kolmiportaisen 

toimintamallin mukaisesti. Kolme ohjauksen periaatetta ovat: opiskelijalähtöisyys ja kokonais-

valtaisuus, saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä osaavat ohjaajat. Kolmiportaisessa toimin-

tamallissa ohjaus jaetaan perusohjaukseen, täydentävään ohjaukseen ja tehostettuun ohjaukseen. 

 

Opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus 

Opiskelijalähtöisyys tarkoittaa, että opiskelijoiden ohjaustarpeisiin pyritään vastaamaan erilai-

silla ohjauksen muodoilla ja kolmiportaisella toimintamallilla. Opiskelijoita voidaan tarvittaessa 

tukea yksilöllisin ratkaisuin ja kokonaisvaltaisesti elämäntilanne huomioiden.  

Opiskelijalähtöisen ohjauksen tavoitteena on opiskelijan toimijuuden, itseohjautuvuuden ja ak-

tiivisuuden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa opiskelijan opiskelutaitojen, opiskelun suunnitel-

mallisuuden, yhteistyökyvyn sekä itsearviointitaitojen kehittymisen tukemista. Ohjauksella tue-

taan opiskelijaa löytämään ja käyttämään voimavarojaan niin, että hänen itsenäisyytensä lisään-

tyy ja hänen toimintamahdollisuutensa laajenevat ja selkiytyvät. Opiskelija on tietoinen mahdol-

lisuuksista ja tavoista saada ohjausta sekä ohjauksen roolista asiantuntijuuden ja työelämäval-

miuksien kehittämisessä opintojen ohella. Opiskelija osaa itse aktiivisesti hakea tai hakeutua tar-

vitsemansa ohjauksen pariin.  

Opiskelijan hyvinvointi ja opiskelukyky ovat avaintekijöitä opintojen sujuvaan etenemiseen. 

Niitä edistämällä tuetaan opintojen etenemistä, parannetaan oppimistuloksia ja ennaltaehkäis-

tään ongelmia. Samalla vähennetään myös opinnoista syrjäytymistä ja helpotetaan ongelmien 

varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Ohjauksella voidaan jo varhaisessa vaiheessa ha-

vaita ja tunnistaa opintojen etenemiseen vaikuttavat tekijät ja siten parantaa opiskelukykyä ja 

hyvinvointia. 

 

Saavutettavuus ja monikanavaisuus 

Opintojen ohjauksen kokonaisuus on suunniteltu opiskelijalle saavutettavaksi. Ohjauksen saa-

vutettavuus tarkoittaa sitä, että opiskelun sujumiseksi tarvittavaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta 

on tarjolla. Ohjauskäytänteistä tiedotetaan heti opintojen alussa. Saavutettavuudella edesaute-

taan kaikkien hyvinvointia sekä tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Se tarkoittaa sitä, että 

opetuksessa ja ohjauksessa käytetään monipuolisia menetelmiä, materiaalit ovat saavutettavia, ja 

yksilöllisyys ja moninaisuus otetaan huomioon. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa otetaan 

huomioon yksilölliset tarpeet. Henkilöstöllä on riittävä osaaminen saavutettavan opetuksen suunnit-

teluun ja toteuttamiseen. Ilmapiiri tukee tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteenkuu-

luvuutta, opiskelijoista välitetään, ja opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yliopiston toiminnassa.  

Monikanavaisella ohjauksella vastataan opiskelijoiden erilaisiin ohjaustarpeisiin ja varmistetaan 

ohjauksen saavutettavuus. Ohjausta tarjotaan erilaisin ohjausmuodoin ja -tavoin, sisältäen etä- 

ja lähiohjauksen työkalut ja tavat (esim. verkko-ohjaus), ohjauksen eri tahot, orientaatiokurssit ja 

tarjolla olevat verkkomateriaalit. Tieto ohjauksesta esitetään selkeästi ja saavutettavasti opiskeli-

joille. Monikanavaisuus tuo erilaisia toteutusvaihtoehtoja ohjaukseen, jolla tuetaan opiskelijan 

oikeutta edistää omaa yksilöllistä opintopolkuaan. 
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Opiskelija voi tarvittaessa hakea yksilöllisiä opintojärjestelyjä. Niistä sovittaessa otetaan huomi-

oon toimintakykyyn vaikuttavien vammojen tai sairauksien lisäksi myös muut perustellut syyt. 

Opiskelun yksilöllisiä järjestelyitä tarvitsevia opiskelijoita kannustetaan ottamaan varhaisessa 

vaiheessa yhteyttä yksikkönsä esteettömyysyhdyshenkilöön. Yhdyshenkilöt nimetään saavutet-

tavuuspäätöksen mukaisesti (tarkemmat tiedot: Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa -

toteuttamissuunnitelma). 

 

Osaavat ohjaajat 

Ohjaajien osaamista vahvistetaan ohjauksen toteuttamissuunnitelmassa määriteltyjen roolien ja 

tehtävien mukaisesti. Jyväskylän yliopisto kannustaa ohjausosaamisen kehittämiseen tarjoa-

malla koulutuksia. Näin varmistetaan, että henkilöstöllä on oikeus saada ohjausosaamista tuke-

vaa koulutusta ja yhteisöllistä tukea. Ohjauskoulutuksen sisällöissä on vaihtoehtoisuutta siten, 

että kukin voi valita oman ohjaustyönsä näkökulmasta tarkoituksenmukaista koulutusta. 

Henkilöstön tehtävänä on ohjata ja neuvoa opiskelijoita oman roolinsa kautta. Yksiköiden tulee 

varata henkilöstön työsuunnitelmiin riittävästi aikaa ohjaustyöhön sekä ohjausosaamisen vah-

vistamiseen koulutusten avulla. Tarvittaessa ohjauksessa hyödynnetään moniammatillisia ver-

kostoja siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisasiantuntijuutta vaativaa yksilöllistä 

tukea (täydentävä ja tehostettu ohjaus). 
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3 OHJAUKSEN KOLMIPORTAINEN TOIMINTAMALLI 

Ensimmäinen porras: Perusohjausta kaikille 

Perusohjaukseen osallistuvat kaikki opiskelijat ja sitä toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena. 

Näin tuetaan opiskelijan aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta, opiskelu- ja itsearviointitaitoja, opin-

tojen sujuvuutta, asiantuntijaksi kasvua ja orientaatiota työelämään sekä opiskelukykyä ja hy-

vinvointia. Opiskelijoille nimetään toteuttamissuunnitelmassa ohjauksesta vastaava(t) henkilö-

kunnan edustaja(t), kuten HOPS-ohjaaja ja ryhmänohjaaja. 

 

Yksilöohjaus 

Opiskelijalla on oikeus saada vuosittain henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koko opintopo-

lun ajan. Opiskelijalle nimetään opintojen alussa henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija voi kään-

tyä kysymyksineen myös muiden ohjausta ja neuvontaa antavien tahojen puoleen. Ohjauksen 

roolit määritellään kappaleessa Perusohjauksen roolit ja tehtävät. 

 

Ryhmäohjaus 

Ryhmäohjausta voidaan toteuttaa yliopistossamme monin eri nimikkein (opettajatutorointi, ko-

tiryhmätoiminta, omaopettajatoiminta). Opetusta antavat yksiköt tarjoavat opiskelijoille ryhmä-

ohjausta, jota tulee olla vuosittain sekä kandidaatti- että maisteriopintojen vaiheessa. 

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on nimetty ryhmäohjaaja. Ryhmäohjauksen avulla tuetaan 

opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä akateemiseen yhteisöön. Tavoitteena on tieteen-

alaan ja akateemisiin käytänteisiin perehtyminen sekä tiedonkulun parantaminen ja vertaistuen 

mahdollistaminen. Ryhmäohjaus selkeyttää ja monipuolistaa opiskelijoiden ohjausta. Näissä 

opiskelijoista muodostuvista vertaisryhmissä he oppivat reflektoimaan ja jakamaan kokemuksi-

aan. Vertaisryhmän hyödyntäminen ohjauksessa perustuu ohjaukselliseen ajatteluun, jossa kes-

keisistä teemoista voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia usean opiskelijan kanssa samanaikaisesti. 

Ryhmäohjaus ei tässä yhteydessä tarkoita pelkästään opettajajohtoista työskentelyä, vaan opis-

kelijoiden vertaistuen hyödyntämistä ja ryhmän toiminnan fasilitointia. 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) tarkoitetaan opiskelijan suunnitelmaa opinto-

jen suorittamisesta ja aikatauluttamisesta. HOPS on dokumentoitu suunnitelma siitä, mitä opin-

toja opiskelija suorittaa ja miten, milloin ja missä järjestyksessä. Opiskelija voi mahdollisuuksien 

mukaan ottaa opintojen valinnassa huomioon kiinnostuksensa kohteet, uratavoitteensa ja työlli-

syysnäkymät. 

”Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman kullekin tutkinto-ohjelmalle, jo-

hon hänellä on opiskeluoikeus, ja pitää sen ajan tasalla opintojensa ajan. Opintosuunnitel-

man lähtökohtana on tutkinto-ohjelman tutkintorakenne. Opiskelija esittää opintosuunni-

telmassa opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jotka hän aikoo suorittaa osana tutkintoaan, 

sekä niiden suoritusajankohdat. Opintosuunnitelmassa huomioidaan myös kansainvälis-

tyminen ja mahdollisen työharjoittelun suorittaminen. 
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Yksiköt vastaavat, että opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimi-

sessa ja päivittämisessä (ml. opiskelijavaihtoon lähtevien vaihtoajan opintosuunnitelmat).” 

(JYU tutkintosääntö 35 §). 

 

Asiantuntijuuden kehittyminen ja osaamisen tunnistaminen 

Oman osaamisen tunnistamisen ja tavoitteellisen kehittämisen vahvistamiseksi suositellaan 

portfoliomaista työskentelyä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa asiantuntijaksi kehittymisessä 

koko opintojen ajan, erilaisissa oppimisympäristöissä saatujen kokemusten kokonaisvaltaisena 

reflektointina. Opiskelijoilla voi olla opiskelun lisäksi aikaisempaa kokemusta ja tietoa sekä työ-

elämäosaamista, joista kokonaiskuva rakentuu. Osaamisen tunnistamisen näkökulma laajentaa 

osaamisen kehittämistä elämän- ja urasuunnittelun suuntaan. Ohjattu työskentely voi tapahtua 

osana ryhmäohjausta tai esimerkiksi jonkin soveltuvan kurssin yhteydessä. Keskeistä on, että 

opiskelija pystyy hahmottamaan oman osaamisensa ja ajattelunsa kehittymistä ja sanallistamaan 

niitä. Lisäksi hän hahmottaa työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja uravaihtoehtoja. 

 

Opiskelun taitokartta ja Opiskelijan kompassi 

Opiskelun taitokartta on itsearviointityökalu, joka antaa opiskelijalle tietoa omista vahvuuksista 

ja kehittämisen kohteista oppijana, lukijana ja kirjoittajana. Ohjelma antaa opiskelijalle vastauk-

set, jonka perusteella opiskelija saa vinkkejä lukemisen sujuvoittamiseksi, kirjoittamistaitojen ke-

hittämiseksi ja esiintymisjännityksen purkamiseksi. Vastauksia voidaan hyödyntää opiskelijan 

HOPS-ohjauksessa ja akateemisten opiskelutaitojen ohjaustarpeiden kartoittamisessa. Opiskeli-

joilla on myös mahdollisuus käyttää Opiskelijan kompassi – hyvinvointiohjelmaa verkossa itse-

näisesti. Ohjelman avulla opiskelija harjaantuu tietoisuustaidoissa sekä ajatusten ja tunteiden kä-

sittelyssä. Ohjelma koostuu erilaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista sisältäen harjoituksia ja 

ohjeita, jotka ovat saatavana tekstinä, äänitiedostoina sekä videoina. 

 

Perusohjauksen roolit ja tehtävät 

 

Opiskelija 

 tutustuu oman yksikkönsä ohjauksen toteuttamissuunnitelmaan ja osallistuu yksikön 

tarjoamaan yksilö- ja ryhmäohjaukseen 

 tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman kullekin tutkinto-ohjelmalle, johon hänellä 

on opiskeluoikeus, ja pitää sen ajan tasalla opintojensa ajan 

 arvioi itse omia ohjaustarpeitaan ja hakeutuu tarvittaessa ohjaukseen 

 ottaa huomioon asiantuntijaksi kasvamisen ja oman työelämäorientaation opintojensa 

suunnittelussa 

 ylläpitää opiskelukykyään ja kehittää hyvinvointitaitojaan (mm. HYVY-kurssit, Movin 

tarjoamat kurssit ja Opiskelijan kompassi) 

 arvioi ja antaa palautetta yliopiston tarjoamasta ohjauksesta osana opiskelijakyselyitä 
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Opetusta järjestävät yksiköt (opetus- ja tutkimushenkilöstö) pitävät huolen, että 

 ohjauksen toteuttamissuunnitelma on ajantasainen  

 jokaiselle aloittavalle opiskelijalle on nimetty ryhmänohjaaja ja henkilökohtainen ohjaaja, 

jotka huolehtivat siitä, että opiskelija saa ohjausta tavoitteiden mukaisesti (voi olla sama 

henkilö) 

 yksiköissä on nimettynä riittävä määrä ryhmänohjaajia. Ohjaajana toimiminen kirjataan 

tehtävänkuvaukseen (YPJ) ja otetaan huomioon työsuunnitelmissa/työjärjestelyissä. 

 uusille opiskelijoille on nimetty opiskelijatutorit 

 eri ohjauksen muotoja esitellään heti opintojen alussa 

 ohjausta sisällytetään opintojen eri vaiheisiin koko opintopolun ajan 

 uraseuranta- ja työelämätietoutta hyödynnetään opiskelijoiden työelämäorientaation ja 

urasuunnittelun tukemisessa. 

 työelämäyhteistyötä kehitetään hyödyntämällä alumnitoimintaa ja vuorovaikutusta työ-

elämäorganisaatioiden kanssa. 

 jokainen opettaja antaa ohjausta ja neuvontaa omaan opetukseensa liittyvissä kysymyk-

sissä ja omalta osaltaan myös tukee ohjauksen tavoitteita 

 opiskelijoiden on mahdollista osallistua HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muuta-

kin kuin pisteitä tai HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -kurssille, tai 

muille opiskelukykyä tukeville kursseille (esim. Movin kurssit) 

 ohjaajilla on tarvittava ohjausosaaminen ja ohjausosaamisen kehittämiseksi asetetaan ta-

voitteet kehityskeskusteluissa ja niiden seurannasta huolehditaan.  

 yksiköt jäsentävät oman toimintansa kannalta keskeisiä ohjausosaamisen kehittämistar-

peita ja viestittävät näistä yliopiston henkilöstökoulutukselle.  

 yksikön tarjoamasta ohjauksesta saatua palautetta käytetään ohjauksen kehittämiseen. 

Koulutuspalvelut 

 tarjoaa opiskelijoille tarvittaessa opintoja koskevaa ohjausta ja neuvontaa 

 tarjoaa HOPSin tueksi tarvittavan tiedon tutkintorakenteista, niiden sisällöistä ja korvaa-

vuuksista, sekä kansainvälistymisestä. 

 vastaa AHOToinnin valmistelusta. 

 tarjoaa yleistä opintoneuvontaa (opintopalvelut), tukea kansainvälistymiseen (kv-palve-

lut ja opintopalvelut) sekä ura- ja työelämäpalveluja (työelämäpalvelut). 

 koordinoi laadukkaan ohjauksen periaatteiden toteuttamista ja kehittämistä. 

 huolehtii, että verkkosivuilla on selkeästi tieto ohjauspalveluista ja muista hyvinvointia 

tukevista tahoista. 

Yliopisto 

 kehittää ohjausta antavan henkilöstön ohjausosaamista tarjoamalla koulutuksia. 

 koordinoi ohjauskoulutuksia (henkilöstöpalvelut) 

Seuranta ja arviointi 

 Yksiköt arvioivat omaa toimintaansa ja yliopisto kerää palautetietoa ohjauksen toteutu-

misesta opiskelijoilta ja henkilöstöltä. 

 Henkilöstökoulutus kerää koulutukseen osallistuneilta palautetta ja seuraa osallistunei-

den määrää suhteessa eri ohjaustehtävissä toimiviin. 
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 Akateeminen opiskelukyky -kurssille osallistuneiden opiskelijoiden määrä ja kursseista 

saadut palautteet. 

 Rehtorin päätöksen Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa -mukainen rapor-

tointi. 

 

Toinen porras: Täydentävä ohjaus 

 

Mikäli perusohjaus ei riitä, opiskelijalla on mahdollisuus hakea täydentävää ohjausta opiskelu-

kykynsä tukemiseksi. Täydentävään ohjaukseen hakeudutaan joko suoraan opiskelijan omasta 

aloitteesta tai vaihtoehtoisesti ohjaustoimijan tukemana. Täydentävään ohjaukseen kuuluvat 

mm. hyvikset, Opiskelijan kompassin tuetun mallin tukihenkilöt ja Opiskelun taitokartan tuetun 

mallin tukihenkilöt. Lisäksi opiskelijalle on tarjolla oman tarpeen mukaisia yksilöllisiä opintojen 

ja hyvinvoinnin ohjauspalveluita verkostossamme yliopiston sisäisiltä ja ulkopuolisilta tahoilta: 

https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/hyvinvointi/taydentava-ohjaus. 

  

Hyvis-ohjausmalli  

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty hyvis-ohjausmalli opiskelijoiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Jokaisessa opetusta antavassa yksikössä on hyvis eli hyvinvointineuvoja, jonka tehtä-

vänä on tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen keskusteluapua ja vinkkejä hyvinvointiin liitty-

vissä kysymyksissä sekä ohjata tarvittaessa eteenpäin muille asiantuntijoille. Jokaisessa tiede-

kunnassa on kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointineuvojat eli goodiet, joiden tehtävänä on 

ohjata yliopiston kv-perustutkinto-opiskelijoita hyvinvoinnin kysymyksissä. 

 

Opiskelijan kompassin tuettu malli 

Opiskelijoilla on täydentävässä ohjauksessa mahdollisuus käyttää Opiskelijan kompassi - hyvin-

vointiohjelmaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan asiantunti-

joiden ja koulutettujen tukihenkilöiden tukemana. Henkilökohtainen kontakti antaa mahdolli-

suuden keskustella ohjelman teemojen ohella myös mistä tahansa aiheesta, jonka opiskelija ko-

kee tärkeäksi tai haasteelliseksi. Henkilökohtainen ohjaus voi auttaa selkiyttämään asioita, jotka 

voivat esimerkiksi olla esteenä opiskelukyvylle, haitata opintojen sujumista tai aiheuttaa ongel-

mia ihmissuhteissa. 

 

Opiskelun taitokartan tuettu malli 

Itsenäisen käytön lisäksi opiskelijalla on täydentävän ohjauksen piirissä mahdollisuus saada yk-

silöllistä ohjausta akateemisiin opiskelutaitoihin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psy-

kologian tiedekunnan asiantuntijoilta ja koulutetuilta tukihenkilöitä. Ohjauksen alussa opiskeli-

joille tehdään mm. lukitestit, joista jatketaan tarvittaessa kohdennettuihin yksilöllisiin testeihin 

ja ohjaukseen. 

 

https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/hyvinvointi/taydentava-ohjaus
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Muut toimijat 

Opiskelija voi lisäksi saada oman tarpeen mukaista yksilöllistä ohjausta yliopiston tarjoamista 

palveluista tai yliopiston ulkopuolisilta tahoilta, kuten oppilaitospapilta, YTHS:tä, Jyväskylän 

kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, Ohjaamosta ja KELAlta. 

 

Täydentävän ohjauksen roolit ja tehtävät 

 

Opiskelija 

 hakee tarvittaessa täydentävää ohjausta oman tilanteensa ja tarpeidensa mukaisesti 

 

Opetusta antava yksikkö  

 mahdollistaa Opiskelijan kompassin käyttämisen tuettuna 

 hyödyntää opiskelun taitokarttaa opiskelun esteiden tunnistamisessa sekä akateemisten 

opiskelutaitojen ja ohjaustarpeen kartoittamisessa  

 

Tiedekunta 

 nimeää ja huolehtii riittävästä hyvisten määrästä (1 hyvis/350 opiskelijaa) ja riittävästä 

goodie-ohjaajien määrästä (2 goodieta/tdk ottaen huomioon tiedekunnan kv-maisterioh-

jelmien määrän). Hyviksenä ja goodiena toimiminen kirjataan tehtävänkuvaukseen (YPJ) 

ja otetaan huomioon työsuunnitelmissa/työjärjestelyissä. 

 

Yliopisto 

 mahdollistaa ohjausta antavan henkilöstön ohjausosaamisen kehittämisen 

 mahdollistamalla kouluttautumisen. Hyvisten, goodie-ohjaajien sekä Opiskelijan kom-

passin että Opiskelun taitokartan tukihenkilöiden kouluttamisesta vastaa psykologian 

laitoksen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen erikoistuneet asian-

tuntijat. Ohjauskoulutuksia koordinoi henkilöstöpalvelut. 

 huolehtii, että yksiköillä on nimetyt esteettömyysyhdyshenkilöt 

 

Muut tahot 

 oppilaitospappi, YTHS, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Ohjaamo ja 

KELA 

 

Seuranta ja arviointi 

 Hyvisten/goodien määrä yksiköissä ja tiedekunnissa sekä hyvis-toiminnan tutkimus-

tieto. 

 Opiskelijan Kompassin ja Opiskelun taitokartan käytön ja interventioiden tutkimustieto. 
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 Rehtorin päätöksen Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa -mukainen raportointi. 

 Opiskelijakyselyt: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus, YTHS:n sähköinen ter-

veyskysely aloittaville opiskelijoille, JYU:n opiskelijakyselyiden hyvinvointikysymykset. 

 

Kolmas porras: Tehostettu ohjaus 

 

Kolmantena tasona on tehostettu ohjaus, jossa opiskelijalla on tarve erityisohjaukseen. Tehostet-

tua ohjausta antavat psykologian laitoksen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuke-

miseen erikoistuneet asiantuntijat. Asiantuntijat tarjoavat sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Opis-

kelija voi hakeutua tehostettuun ohjaukseen täydentävän ohjauksen kautta eli esimerkikisi hy-

viksen/goodien, esteettömyysyhdyshenkilön, YTHS:n, Opiskelijan kompassin tukihenkilön tai 

Opiskelun taitokartan tukihenkilön ohjaamana. Tehostetun ohjauksen tarve määritellään aina 

täydentävän ohjauksen asiantuntijoiden toimesta. 

  

Tehostetun ohjauksen roolit ja tehtävät 

 

Opiskelija 

 hakeutuu tehostettuun ohjaukseen, jos tarve on määritelty täydentävässä ohjauksessa 

Psykologian laitoksen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen erikoistuneet 

asiantuntijat 

 tarjoavat tehostettua ohjausta mm. seuraavissa akateemisen opiskelukyvyn ja hyvinvoin-

nin kysymyksissä: 

o Elämänhallinta ja akateemisen opiskelun haasteet, uraohjaus ja ammatillisen kas-

vun kysymykset, stressi, jaksaminen ja ajanhallinta, sosiaaliset haasteet 

o Opiskelumotivaatio ja tunne-elämän haasteet, sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

liittyvät seikat, elämäntilanteiden muutokset, siirtymävaiheet, identiteettipohdin-

nat, mielenterveyden haasteet. 

o Akateemiset opiskelutaidot ja oppimisvaikeudet 

 

Yliopiston ulkopuoliset tahot 

 tarjoavat palveluja opiskelijoille moniammatillisessa yhteistyöverkostossa, johon kuulu-

vat esim. YTHS, julkinen terveydenhuolto, Kriisikeskus Mobile ja sosiaalipäivystys. 

 

Seuranta ja arviointi 

 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi toiminnan saavutettavuutta seurataan osallis-

tuneiden opiskelijoiden ja ohjauskertojen avulla. 
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4  TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

 

Opetusta antavat yksiköt tekevät ohjauskäytänteitä kuvaavat Laadukkaan ohjauksen periaattei-

den mukaisen ohjauksen toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelmassa määritellään oh-

jaukseen osallistuvien roolit.  

Opetusta järjestävät yksiköt huolehtivat siitä, että opiskelijat tuntevat yksikön ohjauksen toteut-

tamissuunnitelman ja että opiskelijalla on saatavilla ohjauksen toteuttamissuunnitelmassa ku-

vattua ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnittelussa, opiskelukäytännöissä ja opiskeluproses-

seissa. Opiskelija tutustuu ohjauksen toteuttamissuunnitelmaan ja osallistuu ohjaukseen.  

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta ohjauksen toteuttamis-

suunnitelman, joka arvioidaan ja uusitaan kolmen vuoden välein. Laadusta vastaavat dekaanit 

ja erillislaitosten johtajat. Ohjauksen toteuttamissuunnitelma kytketään tiiviisti opetussuunnitel-

matyöhön. Arviointi toteutetaan osana opetussuunnitelmaprosessia kolmen vuoden välein.  

Toteuttamissuunnitelmalle tehdään mallipohja, joka perustuu pääasiassa ohjauksen ensimmäi-

sen portaaseen eli perusohjaukseen. Toteuttamissuunnitelmat hyväksytään poikkeuksellisesti 

tiedekunnissa viimeistään toukokuussa. 

 

 


