YHDENVERTAINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ:
TUKI JA OHJAUS
Essi Huuhka, Turun yliopisto, eshuuh@utu.fi
OHO!-hanke
9.9.2019

Tuen ja ohjauksen periaatteet
■ Opiskelijalle tarjottu tuki ja ohjaus mahdollistavat opiskelun, ja
se on tärkeää erityisesti opiskelun nivelvaiheissa: opintojen
alkaessa, valmistumisen kynnyksellä, sekä esimerkiksi
harjoitteluun liittyen.
■ Tuella ja ohjauksella tuetaan opiskelijan hyvinvointia sekä
suoriutumista opinnoistaan.
■ Tuella ja ohjauksella on merkitystä myös silloin, kun opiskelija
kohtaa hankalan elämänvaiheen, kuten sairauden, tai jos
hänellä on omaan elämäntilanteeseensa tai ominaisuuksiinsa
liittyviä yksilöllisiä tarpeita.
■ Tuella ja ohjauksella mahdollistetaan opintojen sujuminen ja
sitä myötä siirtyminen kohti työelämää. Tuki on tärkeää myös
opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.
■ Hyvän tuen ja ohjauksen antamiseen tulee olla sekä osaamista
että ajallisia resursseja.
Kuva: Välitunti Kallion kansakoulussa,
1940-1959, kuvaaja Eino Heinonen /
Helsingin kaupunginmuseo, CC BY 4.0

■ Tukea ja ohjausta voi tarjota periaatteessa kuka vain, mutta
erityisesti opettajatuutorit, opinto-ohjaajat, opintopsykologit
sekä muut tukipalvelut ovat avainasemassa.

Korkeakoulun opiskelijalle tarjoama tuki ja ohjaus
voivat olla monikanavaisia ja sitä voivat tarjota monet
tahot
TUEN MUODOT:
• Kasvokkaiset keskustelut yksin ja/tai
ryhmässä
• Keskustelut erikseen sovituilla
tapaamisilla sekä opetuksen
yhteydessä
• Yhteydenpito sähköpostitse,
skypellä, puhelimella yms.
digitaaliset tuen muodot
• Korkeakoulun nettisivuilta löytyvä
tieto
• Mahdollisesti myös painetussa
muodossa löytyvä tieto

TUEN TARJOAJAT:
• Opetushenkilökunta
• Opettajatuutorit
• Opiskelijatuutorit
• Opinto-ohjaajat, opintopsykologit, kuraattorit sekä
muut opiskelijoiden tuesta ja ohjauksesta
vastaavat henkilöt
• Yhteistyötahot: YTHS, oppilaitospappi,
opiskelijajärjestöt, muut järjestöt (esim. Nyyti ry),
kunnallinen terveydenhuolto, Kela ynnä muut
tahot

Tiedätkö, mitkä tahot tarjoavat tukea ja ohjausta oman
korkeakoulusi opiskelijoille?

Yksilölliset järjestelyt
■ Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada juuri hänelle sopivaa ohjausta ja tukea.
Kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa voidaankin opiskelijan yksilöllisyys ottaa
hyvin huomioon.
■ Opiskelijalla voi myös olla oikeus saada yksilöllisiä järjestelyjä.
– Tällä tarkoitetaan esim. oikeutta käyttää tentissä tietokonetta, saada lisäaikaa,
mahdollisuutta käyttää apuvälineitä
– Tällöin tuetaan opiskelijaa, jolla on esim. lukivaikeus, jonkin sairaus tai vamma
– Opiskelijalla voi olla oikeus myös tukisetelin käyttöön.
■ Yksilöllisten järjestelyiden saaminen vaatii usein voimassa olevaa lääkärin tai muun
asiantuntijan lausuntoa niiden tarpeesta.
■ Käytännöt yksilöllisten järjestelyjen suhteen tapaavat vaihdella oppilaitoksesta
toiseen. Usein järjestelyt toteutetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti, sillä eri
oppialojen ja koulutuslinjojen opiskelu on käytänteiltään hyvin erilaista, ja
opiskelijoiden tarpeet eroavat toisistaan.

Yksilölliset järjestelyt
■ Mitä yksilöllisten järjestelyiden suhteen tulisi
ainakin huomioida?
– Yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta
löytyy helposti tietoa sekä yhteyshenkilöt.
– Opiskelija saa tukea yksilöllisten
järjestelyjen hakemiseen.
– Opiskelun yksilöllisiä järjestelyjä on
käytössä monipuolisesti ja järjestelyt
suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien.
– Opiskelijoilta ja henkilöstöltä kerätään
säännöllisesti palautetta järjestelyjen
toteutumisesta ja toimivuudesta.
Kuva: Lauritsalan keskuskansakoulun luokasta, 1960, kuvaaja
Pekka V. Virtanen / Lappeenrannan museot, CC BY-NC-ND 4.0

■ Yleensä opiskelija on vastuussa siitä, että hän
kertoo omasta tilanteestaan kurssin opettajalle.

Kirjaston palvelut
■ Oppilaitosten kirjastojen palvelut ovat olennaisia opiskelun sujumisen kannalta.
Myös kirjastot tarjoavat opiskelijoille ja henkilöstölle monenlaisia tukipalveluja.
■ Kirjastojen tulisi tarjota muun muassa ohjausta tiedonhaussa ja hallinnassa.
Opiskelija voi saada kirjastosta ohjausta järjestelmien ja materiaalien käytössä.
■ Kirjastojen tulee ottaa huomioon myös saavutettavuusnäkökulma toiminnassaan ja
hankinnoissaan.
– Onko tietokoneita käytettävissä niille, joilla ei ole omaa konetta, voiko konetta
lainata? Onko tietokoneita myös pyörätuolilla kulkeville?
– Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa.
– Hankittujen ohjelmistojen ja laitteiden tulee olla mahdollisimman monen ja
monenlaisten käyttäjien käytettävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia
”Ei ole ollut tarvetta näille, joten en ole
selvittänyt miten hyödyntää apuja.”

”Opiskelijapalveluissa olen käynyt usein, mutta
vastauksia en ole koskaan saanut. Kerran
luvattiin selvittää asiani kahden viikon sisällä
enkä ole saanut vastausta usean kuukauden
jälkeenkään. Asia on aina tärkeä opintojeni
kannalta.”
”Tiedän, että opintopsykologeille on
pitkä jono, joten en kehtaa
ruuhkauttaa tilannetta entisestään.”

”Yleinen ilmapiiri on, ettei
opiskelijapalveluita saa
häiritä, jollei ole todellinen
kriisi, koska palvelut ovat aina
tukossa.”

”Enemmän matalan kynnyksen tukea olisi tärkeää olla.
Erityisjärjestelyitä on kai saatavilla ihmisille, joilla on
diagnosoitu esim. keskittymishäiriö tai lukihäiriö, mutta
tietoon niistä en ole törmännyt, eikä niistä ole kertaakaan
puhuttu.”
”Lukivaikeutta ei tunneta. Ei ole mitään yleistä
ohjeistusta erityisjärjestelyistä. Tätä kaivattaisiin tosi
paljon. Pelkään leimaantuvani lukivaikeuden takia
yliopistossani vaikka olen lahjakas ja älykäs.”

Lähde: OHO!-hankkeessa tehty
saavutettavuuskysely opiskelijoille, 2018

Mitä opettaja voisi tehdä ohjauksen ja tuen
saavutettavuuden parantamiseksi?
■

Opettajan tulisi tuntea oman korkeakoulunsa
palvelut niin, että hän osaa ohjata opiskelijoitaan
tarpeellisen tuen piiriin tarvittaessa.

■

Opettajan tulee ottaa opiskelijoiden yksilölliset
tarpeet vakavasti, ja toteuttaa järjestelyt.
Järjestelyjen toteuttamiseen tulisi saada tukea
korkeakoululta.

■

Avoimen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen lähtee
jokaisesta henkilöstä, joka korkeakoulussa toimii.
–

Kyselyssä moni opiskelija kertoi, ettei kehtaa
pyytää tukea tai yksilöllisiä järjestelyjä. Miten
sinä voisit luoda ilmapiirin, jossa tuen
hakeminen tai omista tarpeista kertominen ei
ole kenenkään mielestä noloa?

Kuva: Luentosali, Hyyppä, ajoittamaton. Kuvaaja tuntematon / Aaltoyliopisto, Kuvatietokanta Raami, lahjoituskokoelmat, teknillinen
korkeakoulu, CC BY 4.0

