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OHJAUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2020 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 

1. Perusohjaus 

HOPS-ohjaus 

Toteutetaan kauppakorkeakoulussa yhteistyössä opetushenkilöstön ja opintohallinnon 
edustajien kesken siten, e ä jokaisella aloi avalla opiskelijalla on sekä hops-ohjaaja e ä 
nime y omaope aja/ryhmäohjaaja. Opiskelijat tekevät hopsin ohjatusti sekä kandidaa i- 
e ä maisteritutkintoihin. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa opiskelijat tekevät hopsin 
ohjatusti maisteritutkintoon. 

Kauppakorkeakoulussa on opetussuunnitelmakaudella 2017-2020 kaksi nime yä hops-
ohjaajaa, jotka toimivat yhteistyössä omaope ajien kanssa. Kansainvälisissä 
maisteriohjelmissa hops-ohjaajina toimivat kullekin opiskelijalle nimetyt omaope ajat tai 
ohjelman koordinaa ori. Omaope ajat valitaan maisteriohjelmissa vastuuprofessorin 
kanssa. Mikäli uusia hops-ohjaajia tarvitaan, valintaprosessia koordinoi koulutuksen 
kehi ämisryhmä. 

Opiskelijoille tarjotaan ryhmäohjausta hopsin tekemiseen ensimmäisen vuoden syksyllä. 
Tarvi aessa opiskelijat saavat myös yksilöohjausta hops-ohjaajilta. Hops-ohjauksessa 
opiskelija saa myös tietoa hyvis/goodie -toiminnasta ja opiskelun taitokartan 
hyödyntämisestä.  

Ryhmäohjaus 

Jokaisessa oppiaineessa valitaan vuosi ain omaope ajat vastuuprofessorin johdolla. 
Omaope ajatoiminta kirjataan työsuunnitelmiin. Uusille omaope ajille järjestetään 
alkusyksystä infotilaisuus. 

Omaope aja sopii oman ryhmänsä kanssa toimintatavoista, jotka suunnitellaan 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Erilaisia toimintatapoja ovat esimerkiksi 
yksilötapaamiset, ryhmätapaamiset tai yhteydenpito sosiaalisen median palveluja 
hyödyntäen. 

Omaope ajat ja hops-ohjaajat toimivat kiinteässä yhteistyössä. 

Vastuu omaope ajatoiminnasta on koulutuksesta vastaavalla varadekaanilla. 



 

 

Muu ohjaus 

Tutorointi 
Tiedekunnassa tutorointia koordinoi ja valmistelee koulutuspalvelut (opintopäällikkö) 
yhteistyössä ainejärjestö Pörssin kanssa. Tutorhaku järjestetään yliopistossa keskitetysti 
koulutuspalveluissa. Kauppakorkeakoulun tutorit valitaan tiedekunnassa yhteistyössä 
ainejärjestön kanssa. JYY:n ja ainejärjestön järjestämien tutorkoulutusten lisäksi 
tiedekunnassa järjestetään tutorkoulutus ennen lukuvuoden alkamista.  

Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi koordinoidaan keskitetysti kansainvälisissä 
palveluissa. Tiedekunnan KV-maisteriohjelmissa voi olla myös tarpeen mukaan omia 
tutoreita. Opiskelijat saavat rahallisen korvauksen ja opintopisteitä tutorina ja kv.tutorina 
toimimisesta. Tutoroinnista tehtävät raportit palautetaan tiedekunnan opintopäällikölle. 
 

2. Täydentävä ohjaus 

Muu yksilöohjaus 

Hyvikset ja goodiet 
Kauppakorkeakoulussa on kolme hyvistä (hyvinvointineuvojaa), joista kaksi toimii myös 
goodiena. Opiskelijat voivat varata ajan hyvis-tapaamiseen roolisähköpostin kau a. 
Yleensä opiskelijan tapaamisessa on mukana kaksi hyvistä. Usein hyvis-tapaamiseen 
lii yy myös opintoihin lii yvää neuvontaa. Tarvi aessa opiskelija ohjataan eteenpäin sen 
mukaan mikä tai minkä tasoinen opiskelijan ongelma on. Näitä ohjaustahoja voivat olla 
mm. YTHS, estee ömyysyhdyshenkilö, Nyyti tai Opiskelijan Kompassi. 

Muut ohjaustarpeet 
Opiskelijat voivat varata koulutussuunni elijoilta ajan tapaamista varten. Tapaamisessa 
käydään läpi opiskelijalta puu uvat opinnot ja tapauskohtaisesti sekä ohjaustarpeen 
mukaan ohjataan o amaan yhtey ä muihin ohjaustahoihin (esim. kielikeskukseen). 
Koulutussuunni elijat toimivat sekä hyviksinä e ä hops-ohjaajina. Goodieista toinen on 
opetushenkilökunnan ja toinen opintohallinnon edustaja. Koulutussuunni elijoiden 
lisäksi ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät myös opintosihteerit ja opintopäällikkö.  



 

 

3. Tehoste u ohjaus 

Muu ohjaus 

Estee ömyysyhdyshenkilöt 
Kauppakorkeakoulussa on nime y estee ömyysyhdyshenkilö (opintopäällikkö), joka 
vastaa ja koordinoi yhdessä koulutuspalvelujen nimeämän estee ömyysyhdyshenkilön 
(opintosihteerin) kanssa estee ömyyteen ja yksilöllisiin järjestelyihin lii yviä asioita 
tiedekunnassa. Estee ömyysyhdyshenkilöt hoitavat sekä valintakokeita e ä opiskelua 
koskevat yksilölliset järjestelyt yhteistyössä koulutuspalveluiden ja oppiaineiden 
edustajien kanssa.  

4. Laatu ja arviointi: 

Ohjauksen toteu amissuunnitelma esitetään tiedekunnan verkkosivuilla, josta opiskelijat 
löytävät tiedon tarvitsemastaan palvelusta. Henkilöstölle järjestetään erillinen infotilaisuus 
ja tiedotetaan kuukausitiedo eessa. 

Ohjauksen toteu amissuunnitelma arvioidaan osana opetussuunnitelmaprosessia.  

 

LIITE: JSBE:n opiskelijan akateeminen selviytymisstrategia / ohjauskar a 

 

TÄYDENTÄVÄN OHJAUKSEN TAHOT  

(kuvataan tarkemmin tulevassa ohjauksen portaalissa): keskusteluapu, konkreettisia 
käytännönvinkkejä, ohjaaminen eteenpäin asiantuntijoille. 

Akateeminen opiskelukyky –kurssit 
• Itsetuntemus, tunteiden säätely, arjen- ja stressinhallinta, ajankäy ö, 

akateemiset opiskelutaidot, hyvinvoinnin riskitekijät 
Opetusta tukevat muut kurssit 

• Tukea kirjoi amiseen, gradu vauhtiin, esiintymisvarmuu a, URA- ja 
työelämäkurssit, hyvinvointikurssit jne. 

Oppilaitospappi 
• Keskusteluapu, kriisi- ja surutyö, arjenhallinta 

Opintotuki 
• Opintotuki, talousneuvonta 

Kiusaamisenyhdyshenkilö 
• Opiskelijan ja henkilökunnan tukeminen opiskelijan kiusaamiseen lii yvissä 

kysymyksissä 



 

 

Päihdeyhdyshenkilö 
• Opiskelijan ja henkilökunnan tukeminen päihteisiin lii yvissä kysymyksissä 

Estee ömyysyhdyshenkilö 
• Toimintakykyyn vaiku avat vammat tai sairaudet, oppimiseen lii yvät 

haasteet, muut perustellut syyt 
Opiskelijan kompassi/psykologian laitos 

• Mielen hyvinvointi, stressinhallinta, ajanhallinta, jänni äminen, 
motivaatiokysymykset 

Erityispedagogiikan yksikkö 
• Oppimisen pulmat 

JYY  
• Kiusaaminen/häirintä, sosiaalinen hyvinvointi, taloudellinen hyvinvointi 

Korkeakoululiikunta 
• Fyysinen hyvinvointi, liikuntaneuvonta 

Ohjaamo 
• TE-toimiston asiantuntija, opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, uraohjaaja, 

kaupungin työllisyyspalvelut, TE-toimiston ammatinvalinnan ohjauksen 
psykologi  

 YTHS 
• Kokonaisvaltainen terveydenhoito 

Erikoissairaanhoito 
• Akuu i terveys, erikoissairaanhoito 

Vertaistukiryhmät 
• Sosiaalinen jänni äminen, paniikkihäiriö, riippuvuudet, mielenterveys jne. 

Perheasioin neuvo elukeskus 
• Parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään lii yvät 

kysymykset 
TE-toimisto 

• Ammatinvalinnanohjaus, ammatinvalintapsykologi 
KELA 

• Sairauspäivä-raha, kuntoutustuki, toimeentulotuki, muut tuet 
Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimi 

• Sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, etsivä nuorisotyö 
Jyväskylän kaupungin terveystoimi 

• Kokonaisvaltainen terveydenhoito 
Sovatek 

• Päihdepalvelut ja kuntoutus, etsivä nuorisotyö, mielenterveys 
Kriisikeskus Mobile 

• Kriisiapu 
 

  


