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TIIVISTELMÄ 

Markkanen, Jaana. Opinto-ohjaus tietotekniikan laitoksella. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto. Opettajankoulutuslaitos. Kehittämishanke (OHJ009). Opinto-ohjaajien moni-
muotokoulutus.  
 
Tämä työ on osa opinto-ohjaajien opintoja monimuotokoulutuksessa Jyväskylän 
yliopistossa. Työssä on käsitelty opinto-ohjausta erityisesti Tietotekniikan laitoksella, 
jossa opinto-ohjausta on pyritty etenkin muutaman viimeisen vuoden aikana aktiivisesti 
kehittämään ja uudistamaan.  

Opinto-ohjauksen parissa työskentelevät laitoksen henkilöt ovat motivoituneita ja 
sitoutuneita parantamaan laitoksen tarjoamaa ohjausta. Ohjauksen vahvuutena laitok-
sella voidaan pitää jatkuvuutta, joka ilmenee mm. siitä, että nimetyt opinto-ohjaajat ovat 
olleet samoja usean vuoden ajan. Itse ohjauksen tehostamiseksi laitoksella hyödynne-
tään monipuolisesti sähköisiä järjestelmiä, unohtamatta kuitenkaan henkilökohtaista 
ohjausta. 

Haasteita ohjaukselle tietotekniikan laitoksella asettavat etenkin monimuotoinen 
opiskelijajoukko, työssä yhtä aikaa opintojen kanssa käyvät opiskelijat, muuttuneet 
tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden aktivoituminen ohjauksen hakemisessa.  

Työssä toteutettujen kyselyiden tuloksista on huomattavissa, että ohjauksen 
suhteen ollaan oikeassa kurssissa. Opiskelijat tietävät, että opinto-ohjausta on saatavilla, 
usein sitä vaan ei itse aktivoiduta hakemaan. Erilaiset infot ja tiedottaminen on koettu 
hyödyllisiksi, ja ohjausta on saatu, kun sitä on tarvittu. Opiskelijat osaavat myös 
hyödyntää käytössä olevaa Korppi-järjestelmää monipuolisesti opintojen apuna. 
Kehittämisideoissa toivottiin etenkin yliopiston muiden yksiköiden tarkempaa esittelyä 
ja entistä laajempaa tiedottamista opiskelijoita koskevista asioista. 

Ohjauksessa mukana oleva henkilökunta kokee opinto-ohjauksen tärkeäksi 
korkea-asteella, ja samaa mieltä ovat myös  kyselyyn vastanneet opiskelijat. Ohjausta 
annetaan monilla eri tavoilla, joista parhaimmaksi on havaittu  henkilökohtaiset 
tapaamiset opiskelijoiden kanssa. Ohjauksellisesti eniten kysymyksiä ja mietityttävää 
opiskelijoilla aiheuttavat kurssien suorittamiseen, tutkintorakenteeseen ja valmistumi-
seen liittyvät asiat. Ohjaajat ovat tieto-taitoihinsa tyytyväisiä, joten erityisempää 
lisäkoulutusta ei juuri tällä hetkellä kaivata. Kuitenkin epävirallisempia palavereja 
laitoksen omien ohjaajien kesken pidetään hyvinä tilaisuuksina, joten niille näytetään 
vihreää valoa.  

Tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaus näyttää olevan kokonaisuutena hyvässä 
kunnossa. Henkilökunta, joita asia erityisesti koskettaa (laitosjohto, amanuenssi, opinto-
ohjaajat), ovat aiheesta kiinnostuneita ja he haluavat kehittää opinto-ohjausta edelleen. 
Näin ollen mahdollisuudet opinto-ohjauksen jatkuvaan kehittämiseen on tietotekniikan 
laitoksella turvattu. 
 
Asiasanat: opinto-ohjaus, opiskelija, opinto-ohjaaja, neuvonta, tietotekniikan laitos, 
korkea-koulu, haasteet  
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ABCTRACT 

Markkanen, Jaana. Student counselling in Department of Computer Science. 
Development project (OHJ009). Multiform training of school counsellors. Department 
of Teacher Education. University of Jyväskylä. 
 
This thesis is a part of student counselling studies (multiform training of school 
counsellors) at the University of Jyväskylä. Theses handles student counselling 
especially in Department of Mathematical Information Technology (DMIT). 

The main concern during the last few years has been the further enhancements to 
the student counselling. People involved with the counselling are also very eager and 
motivated to renew the student counselling and the various support functions involved. 
One good thing is the fact that the Department has had the same student counsellors 
available for the (same) students for several years. Strength of the counselling itself is 
the large amount of personal meetings with students and automated software that is 
available for everyone to use. 

There are also challenges in student counselling, for example varied student 
groups, changes in examination requirements and how to activate students to search for 
counselling services. Moreover many of the Department's students are also working 
beside their studies and therefore need special attention. 

Results received from this study show that the student counselling is going into 
the right direction in the Department. Usually students know that guidance is available 
if they need it. All kind of informative events and announcements are considered very 
useful and popular, and students have received guidance whenever needed. Students are 
also able to use the Korppi-system to organize and plan their studies. As a development 
idea students wished more accurate introduction to the other Departments and more 
extensive information on all issues concerning studying and students. 

Counsellors say that this kind of counselling of students is very important for the 
University. The same answer was also given by the students who participated the survey. 
Personal counselling meetings and discussions with students are the best way of 
guidance although some automated systems are also available. Examination 
requirements, course requirements and graduation are the matters which are concerning 
students the most. Counsellors have pretty good skills on this area and there is no urgent 
need for further training at this moment. However unofficial meetings with other 
counsellors are quite common and considered very useful.  

The student counselling in the Department of Mathematical Information 
Technology seems to be in pretty good form. Staff of the Department like directors, 
amanuensis and student counsellors are interested in this type of counselling for 
students. There is good chance for continual development of student counselling and 
guidance methods. 

 
Keywords: student counselling, student, counsellor, guidance, Department of 
Mathematical Information Technology, institute of higher education, challenges 
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1 JOHDANTO 

Tietotekniikan laitos on perustettu 1998, jolloin se liittyi osaksi samaan aikaan 
perustettua Informaatioteknologian tiedekuntaa. Aiemmin tietotekniikka oli ollut osana 
matematiikan laitosta. Pääaineopiskelijoita on noin 850, joista 75 % on 
ylioppilaspohjaisia tutkinto-opiskelijoita ja 25 % muuntokoulutettavia. Opiskelijoista 8 
% on ulkomaalaisia. Henkilökuntaa laitoksella on noin 90, joista puolet toimii 
opetustehtävissä ollen näin enemmän yhteydessä opiskelijoihin.  

Tietotekniikka on Suomen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ja yhteiskunnan 
toiminnan kannalta merkittävä koulutus- ja tutkimusala. Myös Opetusministeriön 
koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategioissa on tavoitteena, että Suomesta rakennetaan 
eturivin tietoyhteiskunta, ja kaikille kansalaisille taataan tietyt perusvalmiudet tieto- ja 
viestintätekniikan taidoista [Opetusministeriö, 2000]. Tietotekniikan ammattilaisia sekä 
opettajia tarvitaan hyvin monissa eri tehtävissä ja koulutustarve on jatkuvasti kasvussa. 
Työtehtävät muuttuvat nopeasti, joten koulutusyksiköt joutuvat ennakoimaan mm. 
yhteiskunnan muutoksia ja koulutettavien erilaisia ammattiuria. Jyväskylän yliopistossa 
tietotekniikan koulutus perustuu pitkäjänteiseen kehitystyöhön peruskoulutuksessa sekä 
tutkimus- ja tutkijankoulutustoiminnassa. Koulutus tapahtuu syventävissä opinnoissa ja 
jatkokoulutuksessa pitkälti tutkimus- tai tuotekehitysryhmissä, perustuen vankkaan 
matemaattiseen osaamiseen (laitoksen historia juontaa matematiikan laitoksen yhteyteen) 
ja on profiloitunut teknis-matemaattiseen alueeseen. Tilastojen valossa tietotekniikan 
laitos on resursseihin nähden yksi Suomen it-alan menestyksellisin perus- ja 
jatkotutkintojen tuottaja. 

Tietotekniikan laitos kouluttaa tietotekniikan asiantuntijoita, tutkijoita ja 
tietotekniikan alan opettajia. Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät 
informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, joita ovat mm. uudenlaisten 
tietojenkäsittelysovellusten vaatimien laskennallisten ohjelmistojen suunnittelu ja 
mallinnusmenetelmien käyttö, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu ja 
hallinta, tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja tilastollisten 
menetelmien käyttö sekä koulutusteknologisten käytänteiden kehittäminen.  

Tietotekniikan koulutus on erittäin tuloksellista sekä määrällisesti että laadullisesti 
arvioiden. Opetuksen laatua on kehitetty järjestelmällisesti vuodesta 2000 alkaen 
ottamalla käyttöön opiskelijalähtöisiä pedagogisia käytänteitä sekä tehostamalla 
yksilöllistä opintoneuvontaa. Opinto-ohjauksen hyviä perusperiaatteita, mm. 
yksilöllisyyttä, urasuunnittelua, henkilökohtaista tukemista ja yhteisöllisyyttä [Moitus, 
2001], on jo pitkään käytetty laitoksen tutkijakoulutuksessa ja vuodesta 2001 alkaen 
myös maisterikoulutuksessa. 

Kuitenkin toiminnan jatkuva kehittäminen ja opinto-ohjauksen haasteet täytyy 
pitää mielessä koko ajan. Suomessa ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan 
keskimäärin 27 vuoden iässä, ja luku on kansainvälisesti vertaillen korkea. Opintojen 
pitkittymiseen ja tutkinnon myöhäiseen suorittamiseen vaikuttavat mm. puutteet 
opintojärjestelyissä, opinto-ohjauksessa ja opetuksen tukijärjestelyissä 
[Opetusministeriö, 2003]. Näihin asioihin pitäisi pystyä vastaamaan juuri opinto-
ohjauksella sekä neuvonnalla. Näin ollen ei ainakaan voida väheksyä opinto-ohjauksen 
tarvetta korkea-asteilla. Lisäksi oman haasteensa asettaa uudistunut laki 
korkeakoulutuksesta, jossa opiskeluaika on rajattu viiteen vuoteen. Näin ollen 
ohjauksella ja opiskelijoiden kaikenlaisella kannustamisella sekä tukemisella tulisi 
pyrkiä siihen, että tavoiteaika riittää ja alalla pysytään, tai vaihto itselle paremmin 
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sopivaan alaan tapahtuu riittävän aikaisessa vaiheessa opinto-oikeudellisia asioita 
ajatellen. Hyvässä ohjauksessa on kannettava vastuuta myös opiskelijan näkökulmasta 
katsoen. Liikkeellä ei voida olla ainoastaan ’taloa’ ajatellen. 

Tässä työssä esitellään Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opinto-
ohjausta ja laitoksen erilaisia käytänteitä ohjauksen suhteen. Työn taustalla ovat omat 
opinto-ohjaaja-opintoni, joihin yhtenä osana kuuluu laajemman kehittämishankkeen 
työstäminen. Aiheen valinta tuli oman työn kautta, toimin tietotekniikan laitoksella 
assistenttina ja opinto-ohjaajana. Näin ollen aiheen yhdistäminen oman työn 
tarkasteluun sekä laitoksen ohjauskäytänteisiin tuntui mielenkiintoiselle vaihtoehdolle. 
Lisäksi suuntauduin opinto-ohjaajaopintojen suuntautumismodulissa korkea-asteen 
ohjaukseen, joten aihevalinta osuus siihenkin hyvin. Omasta mielestäni sain näin 
jatkumoa opinnoilleni. Työssä käytän termiä opinto-ohjaaja, sillä mielestäni se kuvastaa 
paremmin suunnitelmallista ja kehittämisen alla olevaa opinto-ohjausta ja -neuvontaa. 
Laitoksella käytetään useimmiten ohjausta antavista henkilöistä nimikettä opinto-
neuvoja, ja osa mieltää, että neuvoja on ’enemmän’ kuin ohjaajan. Mielestäni asia on 
juuri toisin päin, ohjaajan on tiedettävä asioista enemmän - hän on asiantuntija. 
Neuvonta taas on yleisluontoisempaa ja sitä voidaan antaa ajallisesti pikaisemminkin. 
Tietysti opinto-ohjauksen ja -neuvonnan raja on varmasti useissa tapauksissa hämärä, 
joten asiassa ei ole olemassa minusta oikeaa tai väärää termiä. 

Tässä työssä aineistona ovat tietotekniikan laitoksen opiskelijoilta ja opinto-
ohjaukseen liittyvältä henkilökunnalta kyselyllä kerätyt vastaukset ja näkemykset 
heidän kokemastaan ohjauksesta tietotekniikan laitoksella. Aineistoa ja kyselyjä on 
esitelty tarkemmin myöhemmin tässä työssä. Lisäksi olen poiminut mukaan joitakin 
aihealueeseen liittyviä aiempia tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleita.  

Havainnot ja pohdinta on esitelty tarkemmin työn loppupuolella, mutta 
perushavaintona voisi todeta, että tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaus on hyvällä 
mallilla. Asiaan nimetyt henkilöt haluavat tehdä töitä opiskelijoiden kanssa ja ovat 
kiinnostuneita kehittämään ohjauskäytänteitä. Myös opiskelijat kokevat, että ohjausta on 
saatavilla. Tietysti sitä toivotaan lisää ja mm. parempaa tiedotusta, mutta moni 
tunnustaa, että ohjausta saisi, jos sitä aktivoituisi itse hakemaan. Opinto-ohjaus koetaan 
tärkeäksi korkea-asteen opinnoissa molempien tahojen, opiskelijoiden ja ohjaajien, 
puolesta. Näin ollen opinto-ohjauksen kehittäminen tietotekniikan laitoksella puoltaa 
varmasti paikkaansa. 
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2 TAUSTAA TYÖLLE JA MUITA TUTKIMUKSIA 

2.1 Korkea-asteen ohjauksesta 

Korkea-asteen ohjauksen tarve on lisääntynyt eri maissa viime vuosina [Onnismaa, 
Pasanen & Spanger, 2002]. Olennaista ohjauksessa kuitenkin on se, että selkiytetään 
uravalintaa ja tuodaan esille millaisia yleisiä valmiuksia tarvitaan. Korkea-kouluja ei 
ehkä ensimmäisenä pidetä ns. ammattiin valmistavina tahoina, mutta tosiasia on, että 
monet valmistuneet päätyvät selkeisiin ammatteihin työelämään. Esimerkkeinä ovat mm. 
luokanopettajat, eri aineiden opettajat, lääkärit jne. 

Ohjauksella ja neuvonnalla on myös keskeinen asema opintojen keskeyttämisen 
ehkäisemisessä sekä vastaamisessa opiskelijoiden ja opintojen muuttuviin tarpeisiin. 
Suomessa ohjauksen tarve on kasvanut mm. seuraavista syistä [Onnismaa, Pasanen & 
Spanger, 2002]: 

− avoimen yliopiston opetus ja aikuiskoulutus ovat laajentuneet, 
− opiskelijat ovat tulleet heterogeenisemmiksi, 
− yksilöllisiä opiskelumahdollisuuksia on yhä enemmän, 
− yliopistot ovat verkostoituneet ja luoneet yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan sekä 

erityisesti työelämään, 
− kansainvälinen opiskelijavaihto on kasvanut, 
− akateemisesti koulutettujen työtilanteen muuttuminen (pätkätyöt, alueellisen 

työllistymiserot) ja 
− verkko-oppiminen on lisääntynyt. 

Lisäksi korkea-asteella on löydettävissä erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluita, 
jotka yleensä ovat yksittäisen laitoksen ulkopuolisia toimijoita. Jyväskylän yliopistossa 
tällaisia ovat opiskelijapalvelut yliopiston hallinnon yhteydessä, ura- ja 
rekrytointipalvelu, kansainvälinen yksikkö, ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön 
palvelut (YTHS) sekä tiedekuntien ja laitosten ohjaus- ja neuvontapalvelut. Lisäksi 
kaupungista löytyy työvoimahallinnon alaiset työvoimapalvelut.  

2.2 Haasteet ohjaukselle 

Yksi selkeä ja iso haaste tietotekniikan opiskelijoiden ohjauksessa on opiskelijoiden 
siirtyminen alan työelämään IT-alan hurjina vuosina 1990-luvun loppupuolella. Alan 
irtosanomisten myötä opiskelijoita on palannut takaisin opintojen pariin tai työssä 
olevat opiskelijat ovat tajunneet millainen merkitys ja turva tutkintotodistus on. Vuosien 
aikana tutkintorakenne ja -vaatimukset ovat kuitenkin jo ehtineet muuttua, joten 
opiskelijoiden on vaikea ilman ohjausta päästä opintoihin takaisin kiinni. Muutoksia on 
niin kurssien nimissä, laajuuksissa kuin suuntautumisvaihtoehdoissakin. 

Opiskelijoiden työssäkäynti ei tietysti koske pelkästään tietotekniikan 
opiskelijoita, vaan on varmasti kaikkia aloja hankaloittava asia. Opiskelija ei välttämättä 
ole alan töissä, vaan työssäkäynti on toimeentulon kannalta tärkeä tai jopa pakollinen 
asia. Osa opiskelijoista ei halua tai voi ottaa esimerkiksi opinto-lainaa, joten pienen 
lisätienestin hankkiminen onnistuu vain työssä käymällä. Nykyisellä hintatasolla 
opintotukea saa muuten venyttää ihan kummasti. Opiskelijoiden työssäkäynnistä 
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kirjoitettiin mm. sanomalehti Keskisuomalaisessa tammikuussa, jossa todettiin, että 
Tilastokeskuksen vuonna 2002 tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet opiskelijoissa 
oli mukana työmarkkinoilla. Pääasiassa töissä ollaan iltaisin ja viikonloppuisin, mutta 
on selvää, että jossain välissä on myös levättävä, joten opiskelutahdin (pieni) 
hidastuminen ei liene tällöin ihmeellistä. Vuoden 2005 tutkimus kertoo, että peräti 44 % 
korkeakouluopiskelijoista työskenteli koko ajan eli vähintään 30 tuntia viikossa 
[Poutiainen, 2006]. Opiskelijoiden työssäkäynnistä kirjoitettiin myös ennen joulua 2005 
Kelan sanomissa, jossa viitattiin tutkimukseen Helsingin yliopiston opiskelijoiden 
työssäkäynnistä ja taloudellisesta tilanteesta. Tutkimukseen liittyneeseen kyselyyn 
vastanneista kuitenkin 77 % oli arvellut, että työnteko ei hidasta opintoja [Kauppila, 
2005]. Yleisesti ottaen työnteko koetaan tärkeäksi etenkin työkokemuksen hankkimisen 
kannalta. Moni opiskelija epäilee, että oman alan työtehtäviä ei saa helposti 
valmistumisen jälkeen, ellei taustalla ole jo edes jotain työkokemusta. Toisaalta 
työssäkäynnin nurjana puolena on vapaa-ajan väheneminen tai jopa häviäminen, sillä 
työssä käydään usein juuri vapaa-ajalla. Kiireestä ja jopa mahdollisesta ’pakkotyös-
kentelystä’ kertoo ehkä omalta osaltaan opiskelijoiden väsyminen ja masentuminen, 
joka näkyy mm. pitkinä jonoina erilaisiin terveyspalveluihin.  

Oman haasteensa ohjaustoiminnalle aiheuttavat opiskelijajoukon 
monimuotoistuminen ja erilaisuuden huomioon ottaminen. Ulkomaalaiset opiskelijat, 
muualla suoritettavat opinnot ja erityisryhmien huomioiminen ovat oikeastaan jo 
arkipäivää. Kuitenkin laitoksen käytännöt ja tavat saattavat olla vanhempaa perua. 
Tarvitaan siis henkilökunnan ja laitoksen koulutusta sekä tieto-taitojen ajantasaistamista. 

Uusimpana työsarkana sekä haasteiden asettajana tietotekniikan laitoksen opinto-
ohjaukselle voitaneen pitää kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtymistä syksystä 
2005 alkaen. Nyt kaikki laitoksen opiskelijat tekevät luonnontieteiden kandidaatin 
tutkinnon (LuK), kun aiemmin opiskelija ottanut ko. tutkinnon ulos niin halutessaan. 
Tutkintorakenneuudistukseen liittyy myös opintopisteisiin siirtyminen. Ehdoton takaraja 
opintoviikkoina tutkintoaan suorittaville on heinäkuun loppu 2008. Sen jälkeen kaikkien 
tiedot muutetaan opintopisteiksi. Laitoksella ensimmäisenä takarajana pidetään jo 
kuitenkin heinäkuun loppua 2007. Tuolloin opiskelijoiden olisi hyvä opintoviikkoina 
opiskellessaan olla valmistumisen lähellä, sillä vuosi lopulliseen takarajaan menee 
todella nopeasti. Opintopisteiksi tutkintoa muutettaessa on myös uudistettu kurssien 
koodeja ja nimikkeitä, poistettu päällekkäisyyksiä sekä laskettu yhä tarkemmin kurssien 
kuormittavuuksia. Nämä kaikki aiheuttavat ihmetystä etenkin niille opiskelijoille, jotka 
eivät ole edenneet aktiivisesti. Samoin henkilökunnan ja etenkin opinto-ohjaajien tulee 
pystyä neuvomaan sekä aiemmin aloittaneita että uusia opiskelijoita.  

Lisäksi näkisin ohjauksellisena haasteena myös naisten ja tyttöjen saamisen alalle. 
Tietotekniikan laitokselle on viimeisimmissä opiskelijahauissa hakenut ja päässyt 
naispuolisia hakijoita entistä enemmän. Kuitenkin olisi tärkeää, että nämä henkilöt 
saataisiin pysymään myös opintojen parissa miesvaltaisessa opiskelijajoukossa. 
Informaatioteknologian tiedekunnassa on yhteistuumin pohjustettu hanketta, jolla tyttöjä 
ja naisia saataisiin alalle entistä enemmän. Yhtenä lähtökohtana on mm. se, että naiset 
ovat tekniikan käyttäjiä siinä missä miehetkin. 
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3 TIETOTEKNIIKAN LAITOS 

3.1 Laitoksen toimijat 

Opinto-ohjausta tietotekniikan laitoksella antavat useat eri henkilöt. Hyvänä puolena 
voidaan pitää sitä, että kyseiset henkilöt ovat olleet samoja vuodesta 1998 alkaen, vain 
muutamia vaihdoksia lukuun ottamatta. Aiemmin yhteistyö henkilöiden kesken on ollut 
vähäistä, mutta syksystä 2004 alkaen yhteistyö on selvästi lisääntynyt. Laitoksella on 
nimettyjä opinto-ohjaajia yhteensä seitsemän. Päätoimista opinto-ohjaajaa ei ole, vaan 
opinto-ohjaajat toimivat ohjaustehtävissä muun toimen ohessa (mm. assistentti, lehtori). 
Edellä mainittujen ohjaajien lisäksi opinto-ohjausta ja yleistä neuvontaa antavat 
amanuenssi, laitoksen kanslian sihteerit, kurssien luennoitsijat sekä tiedekunnassa 
opintoasiainpäällikkö. Opinto-ohjaajista on nimetty ohjaaja(t) jokaiselle suuntautumis-
vaihtoehdolle, joita laitoksella on neljä (mobiilijärjestelmät, simulointi ja optimointi, 
ohjelmistotekniikka sekä aineenopettajankoulutus). Näin ollen erityisesti tiettyä 
suuntautumisvaihtoehtoa ja siihen liittyviä asioita tiedustelevat opiskelijat voidaan 
ohjata ko. suuntautumisvaihtoehdosta enemmän tietävän henkilön puheille. 

Itse olen ollut mukana laitoksen ohjaustoiminnassa jollain tavalla ihan siitä asti, 
kun ensimmäiseen pidempään määräykseen tulin töihin keväällä 2001. Varsinaisesti 
enemmän opinto-ohjaajan osalta olen ko. asioita hoitanut vuoden 2003 alusta alkaen, ja 
tällä hetkellä tehtävät kuuluvat osana assistentin työhöni. Pienimääräisestihän tunteja 
työsuunnitelmiin merkataan, mutta laitos ymmärtää opinto-ohjauksen merkityksen eikä 
opiskelijoita pulaan jätetä tuntimäärien vuoksi. Alun perin ohjaukseen ajautuminen tuli 
varmaan siitä, että tunsin itse opiskelijoita ja samalla jo henkilökuntaa sekä talon 
käytänteitä. Näin opiskelijoiden ja kavereiden neuvominen oli helppoa, ja tuli jotenkin 
vain itsestään, kun talo oli tuttu opiskelijan näkökulmasta sekä osittain jo 
henkilökunnankin näkökulmasta.  

3.2 Opetus ja opinto-ohjaus 

Tietotekniikan opetuksen ja ohjauksen jatkuvia haasteita aiheuttavat alan nopea 
muuttuminen sekä heterogeenisen ja eri väyliä (ylioppilas, AMK-tutkinto, alempi koti- 
tai ulkomainen korkeakoulututkinto, työelämäkokemus) rekrytoituvan opiskelijajoukon 
henkilökohtainen ja kannustava opinto-ohjaus. Erityinen haaste on myös se, että 
työssäkäynnin ja opiskelun samanaikaisuus on tyypillistä tietotekniikkaa opiskelevien 
kohdalla. Ammattiura muotoutuu usein työskenneltäessä omalla alalla jo opiskelun 
aikana (esim. insinööripohjalta opiskelevilla). Työelämän paineet ja niiden aiheuttama 
etääntyminen opiskelusta, epätietoisuus tutkintokokonaisuudesta ja ajankäytön hallinta 
ovat esimerkkejä ongelmista, joita opiskelijat ovat kertoneet kohtaavansa opiskelunsa 
aikana ja etenkin vaiheessa, jolloin opinnot pitäisi saattaa päätökseen. Näin ollen 
opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen ja opintosuunnitelmaan on ollut suuri tarve niin 
työelämässä opiskelun aikana oleville, työuraa vasta suunnitteleville kuin 
tutkijankoulutukseen hakeutuville. 

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on reagoitu näihin ongelmakohtiin 
kehittämällä monipuolista ohjausjärjestelmää ja etsimällä erilaisia hyviä 
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ohjauskäytänteitä. Seuraavissa luvuissa on esitelty näitä ohjauskäytänteitä hieman 
tarkemmin. 

3.3 Oma-opintoneuvoja järjestelmä ja HOPSien ohjaus 

Syksystä 2004 alkaen on kokeiltu oma opinto-ohjaaja -järjestelmää. Tämä tapa on nyt 
ollut käytössä kolme kertaa uusilla aloittaneille opiskelijoilla (syksy 2004, kevät 2004, 
syksy 2005) ja muokkausta on tehty koko ajan järjestelmän kehittämiseksi. Jokaiselle 
tutor-ryhmälle nimetään oma opinto-ohjaaja. Tällä pyritään siihen, että ainakin yksi 
laitoksen henkilökunnan edustaja tulee jokaiselle opiskelijalle hieman paremmin tutuksi. 
Tämä laskee osaltaan kynnystä uskaltautua hakemaan ohjausta ja neuvoja, jos 
kysyttävää on. Tammikuussa 2006 aloittaneille uusille opiskelijoille on myös nimetty 
oma-opinto-ohjaaja heti alusta alkaen. 

Laitoksella linjattiin käytäntö HOPSien eli henkilökohtaisten opintosuunnitelmien 
tekemiseen jo keväällä 2005. Laitoksen kanta oli, että kaikki opiskelijat lukuun 
ottamatta juuri valmistumisen kynnyksellä olevia, tekevät HOPSin. HOPSien 
tekemiseen tuli ohjeistusta ja käytänteitä myös opetusministeriön taholta. Laitoksella 
päädyttiin siihen, että opiskelijat hyödyntävän Korpin eHOPS-työkalua HOPSien 
tekemisessä (työkalusta on kerrottu hieman enemmän luvussa 3.7 Korppi-järjestelmän 
yhteydessä). Oma-opo katsoi tutor-ryhmänsä osalta HOPSien tilanteen ennen vuoden 
vaihdetta 2006, joka määriteltiin takarajaksi HOPSien tekemiselle. Opiskelijoille 
kerrottiin HOPSien laadinnasta syksyn aikana, järjestettiin infoja sekä koulutuksia 
luentosalissa ja mikroluokissa, ja lisäksi tutorit avustivat tarpeen mukaan. HOPSien 
osalta opiskelijoille kerrottiin ja painotettiin, että se on ennen kaikkea työväline 
opiskelijalle itselleen opintojen suunnittelun ja seuraamisen avuksi. eHOPSista löytyi 
valmiit tutkintovaatimuspohjat, joten ihan tyhjästä ei kenenkään tarvinnut HOPSia 
lähteä laatimaan. Opiskelijoiden tuli itsenäisesti miettiä ja suunnitella sekä aikatauluttaa 
mitä kursseja tekee ensimmäisenä vuonna tai ensimmäisten vuosien aikana, missä 
vaiheessa, jne. Tarkoituksena on, että koko opintosuunnitelman ei tarvitse, eikä 
pidäkään olla heti ensimmäisenä lukukautena valmis. Opintosuunnitelma saa elää ja 
muokkautua opintojen ja mielenkiinnonkohteiden varmistuessa. Laitoksella tarkistus ja 
ns. hyväksymiskuorma on jaettu niin, että mikäli laadittu HOPS kestää 
tutkintovaatimusten rajoissa, oma-opo saa hyväksyä opiskelijan HOPSin ja antaa siitä 
palautetta. Jos HOPSissa on suurempia poikkeuksia vaatimuksiin nähden, ne ohjataan 
opintoasioista vastaavalle varajohtajalle. Laitoksen periaatteet ja käytännöt ovat 
yhtenäisiä myös ohjeistuksiin, joita HOPSien tekemiseen on annettu. Ohjaamisesta, 
ohjauksen käytänteitä ja HOPSin merkitystä yliopistossa käsitellään mm. ohjaajan 
oppaassa aiheeseen liittyen. [Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki, 2005] 

3.4 Saattaen vaihdettava 

Saattaen vaihdettava on kandidaattivaiheen ohjausprosessi, jossa opiskelijaa ohjataan 
opintojen alussa (tavoite Bologna-mallin mukaisesti 3 vuotta) suuntautumaan omalle 
kiinnostuksen alalleen valitsemalla sopiva suuntautumisvaihto neljästä mahdollisesti 
vaihtoehdosta. Tavoitteena on opiskelijoiden joustava siirtyminen oman opinto-ohjaajan 
ohjauksesta opiskelijan valitseman suuntautumisvaihtoehdon/linjan opinto-ohjaajan 
ohjaukseen kandidaattiopintojen loppuvaiheessa. Oma-opintoneuvoja järjestelmästä tut-
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tu opinto-ohjaaja on opiskelijan tukena opintojen kandidaattivaiheessa, ja hän omalta 
osaltaan saattaa opiskelijan tämän valitseman suuntautumisvaihtoehdon opinto-
ohjauksen piiriin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei opiskelija voisi hakea ohjausta 
myös muilta henkilöitä, vaan kaikki tahot ovat käytettävissä. Osana saattaen vaihdettava 
-järjestelmää ovat myös erilaiset infot ja tilaisuudet, joita opiskelijoille järjestetään. 
Niissä laitoksen henkilökunta esittelee mm. suuntautumisvaihtojen tutkimusta sekä sitä 
mihin ammatteihin tai työtehtäviin eri linjoilta suuntaudutaan ja työllistytään. 

3.5 Maisteriklinikka 

Maisteriklinikan lähtökohtana on ollut tavoittaa valmistumista lähellä olevat opiskelijat, 
joilla kokonaisopintoviikkomäärä on ollut vähintään 120. Monet näistä opiskelijoista 
ovat olleet jo työelämässä kiinni, jolloin opinnot ja valmistuminen ovat jääneet 
roikkumaan muiden kiireiden vuoksi. Työelämän lisäksi opintoja tai valmistumista ovat 
voineet hidastaa myös aktiivinen harrastustoiminta, perheasiat, työsuhteiksi muuttuneet 
harjoittelut, puuttuvat sivuainesuoritukset sekä erilaiset muut opintoja hankaloittavat 
yksityisemmät ongelmat.  

Maisteriklinikan postilistoille on liitetty tasaisin väliajoin kaikki ne opiskelijat, 
jotka ovat suorittaneet siis vähintään 120 opintoviikkoa. Yhteydenpitoa ja ohjausta on 
annettu sekä sähköpostin että henkilökohtaisten ohjausten avulla. Ohjausta 
maisteriklinikan osalta on järjestänyt yksi laitoksen professori ja yhteistyötä laitoksen 
muun ohjaustoiminnan kanssa on pyritty koko ajan tehostamaan. Maisteriklinikan osalta 
on ollut yhteistyötä myös alueen it-alan yritysten kanssa, joihin opiskelijat ovat kesken 
opintojensa siirtyneet. Yritysten kanssa on saatu aikaan (yritys + opiskeleva työntekijä) 
joustoa ja sopimuksia, jotka ovat mahdollistaneet opiskelijoiden opintojen loppuun 
saattamisen töiden ohella. Samalla yritykset ovat saaneet työntekijänsä valmistumaan ja 
opiskelijat ymmärtäneet sen, että työsuhde ja merkitys työntekijänä ovat turvatumpia ja 
merkityksellisempiä valmistuneena alan ammattilaisena. 

Alkuvaiheen ongelmana maisteriklinikan suhteen ilmeni etenkin se, että osa 
opiskelijoista sai sen kuvan, että valmistuminen tapahtuu maisteriklinikalta eikä 
tietotekniikan laitokselta. Osalla opiskelijoista oli ilmeisesti myös harhakuva, että 
valmistuminen ja tutkinnon saaminen tapahtuisi jollain tapaa ’helpommin’ tai 
nopeammin maisteriklinikan kautta. Asia ei kuitenkaan ollut eikä ole näin, vaan 
tiiviimmällä ohjauksella ja yhteistyöllä laitoksen muun ohjaustoiminnan kanssa 
virheelliset mielikuvat on saatu vähennettyä. Samalla maisteriklinikan merkitys etenkin 
työelämän mukanaan imaisseiden opiskelijoiden ohjaustahona on saanut oikean 
merkityksensä. Ohjauksessa ja opintojen loppuun saattamisessa onkin pyritty 
huomioimaan työelämästä saatavat opintojaksot, kuten harjoittelu, mahdollisesti 
erikoistyö, gradun aiheet ja mahdolliset kurssitukset, joista joitakin on ollut mahdollista 
hyödyntää omissa opinnoissa. [Neittaanmäki, Kankaanranta & Neittaanmäki, 2004] 

3.6 Opintoneuvojien yhteistyö 

Kuten aiemmin jo todettiin, aikaisempaa yhteistyötä ei mitenkään järjestelmällisesti ole 
laitoksen eri ohjaustoimijoiden välillä ollut. Syksyllä 2005 kuitenkin mm. opinto-
ohjaajat ja amanuenssi miettivät, että säännöllisemmät yhteispalaverit olisivat 
hyödyllisiä. Niissä voitaisiin vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ohjauksesta, käydä läpi 
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mahdollisia hankalampia tapauksia, kehittää toimintaa ja ideoida uutta. Uuden vuoden 
2006 ensimmäinen opinto-ohjaajien tapaaminen on sovittu tammikuun alkupuolelle. 
Myös opinto-ohjaajille esitetyssä kyselyssä tuli esille, että yhteisille tapaamisille olisi 
tarvetta. 
 
”Kyllä, opinto-ohjaajien pitäisi tavata toisiaan useammin kuin vain kerran tai pari 
vuodessa. Ei mitään raskaita muodollisia kokouksia, vaan tarpeen mukaan voitaisiin 
kokoontua yhteen juttelemaan ajankohtaisista asioista.” 

3.7 Korppi-järjestelmä 

Laitoksella on vuodesta 1998 lähtien kehitetty omaa selainpohjaista Korppi-
opintotietojärjestelmää, joka sisältää osasovellukset kurssikirjanpitoon, opiskelija-, tila- 
ja henkilöstöhallintaan, opinnäytetöiden ohjaukseen sekä ajanhallintaan (esimerkiksi 
ohjausaikojen varaaminen). Vuodesta 2002 alkaen järjestelmä on otettu asteittain 
käyttöön myös yliopiston muilla laitoksilla. Uusimpana osasovelluksena Korppi-
järjestelmään on kehitetty yhteistyössä muiden ainelaitosten ja Virtuaaliyliopisto-
hankkeen kanssa eHOPS-sovellus henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) 
hallintaan. eHOPS-sovellus on otettu tietotekniikan laitokselle käyttöön aktiivisesti ja 
opiskelijat tekevät oman HOPS:nsa sen avulla. Sovelluksen käyttämiseen on järjestetty 
muutama infoluento ja demomaista ohjausta mikroluokissa asiaan perehdytettyjen 
eHemmojen opastuksella. 

3.8 Ohjaus pro gradu vaiheessa ja valmistumisen yhteydessä 

Tietotekniikan laitoksella ei ole erityistä tapaa tai käytäntöä pro gradu -vaiheen tai 
valmistumisvaiheen opiskelijoille. Gradun tekeminen aloitetaan usein oman 
suuntautumisvaihtoehdon opinto-ohjaajan, joka tietotekniikan laitoksella on yleensä 
samalla linjan (yli-)assistentti, keskustelemalla. Aihe hyväksytetään vielä 
neuvottelemalla suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessorin kanssa, jonka jälkeen työn 
tekeminen aloitetaan opiskelijalle tiedotettujen ohjaajien valvonnassa.  

Ohjaukseen gradujen yhteydessä sekä valmistuessa on pyritty parina viime 
vuotena kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Gradujen tilanne kirjataan Korppiin, 
josta voidaan saada näkyville tekeillä olevien gradujen tiedot. Korppiin voidaan kirjata 
myös muistiinpanoja käydyistä ohjauspalavereista ja työhön liittyvistä asioista kaikkien 
niiden nähtäville, jotka työhön on liitetty (opiskelija, ohjaajat). Kerran pari 
lukuvuodessa on pidetty ohjaajien kesken palaveri, jossa gradujen ohjaustilanne sekä 
arvio työn ja mahdollisesti maisteriksi valmistumisen suhteen on käyty läpi. 
Opinnäytteiden ohjausta ja haasteita on käsitelty myös Nummenmaan, Lairion, 
Korhosen ja Eerolan toimittamassa teoksessa (2005), jossa mm. korostetaan 
opinnäytteen, eli yliopiston tapauksessa pro gradu-tutkielman, merkitystä opiskelijalle 
asiantuntijuutta kasvattavana työnä. Opiskelijat myös tarvitsevat ohjausta 
opinnäyteprosessissa [Nummenmaa et. al. 2005], joten tietotekniikan laitoksen 
pyrkimys nimetä gradulle aina kaksi ohjaajaa tukee kyseistä tarvetta. 

Valmistumisen suhteen opiskelijat ovat täyttäneet, usein kanslian avustuksella, 
tutkinnonhakulomakkeen, kun opinnot ovat olleet kasassa. Tämän jälkeen paperisota on 
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siirtynyt laitokselta tiedekuntaan, jossa varsinainen maisteripaperi on tehty. FM-
todistuksen opiskelija on saanut hakea joko tiedekunnasta tai se on postitettu kotiin.  

Panostaminen ohjaukseen opiskelijoiden opintojen loppuvaiheessa näkyy osaltaan 
varmastikin laitoksen FM-tutkinnoissa. Tutkintojen määrä on kasvanut joka vuosi ja 
saldo vuonna 2005 oli 68 uutta FM-tutkintoa. Lisäksi menneenä syksynä 2005 ohjaajien 
gradupalaverissa kartoittamat ’pysähtyneet’ työt otettiin tarkemmin esille ja jokaiselle 
ko. työn tekijälle lähti laitokselta kirje, jossa pyydettiin yhteydenottoa joko työn 
ohjaajaan tai laitoksen opintoneuvojaan, jotta gradun tekeminen ja/tai opinnot voisivat 
jatkua. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tietotekniikan opiskelijoiden tapauksessa on 
tilanne sama, kuin mitä muissakin tutkimuksissa on tuotu esille. Graduvaiheessa 
ilmenevät ongelmat ovat yhteydessä ongelmiin yleensäkin opintojen kanssa [Onnismaa, 
Pasanen & Spanger, 2004]. 

3.9 Muu toiminta 

Viime vuosina laitoksella on järjestetty erilaisia infoja ja tilaisuuksia opiskelijoille, 
joissa on pyritty tiedottamaan ajankohtaisista asioista, annettu mahdollisuus esittää 
kysymyksiä ja tutustutettu laitoksen henkilökuntaa opiskelijoihin. Tilaisuuksia on 
järjestetty noin kerran lukukaudessa. Esimerkkinä syksyn 2005 tilaisuus lokakuussa, 
joka sisälsi laitoksen suuntautumisvaihtoehtojen esittelyn, tutkimuksen esittelyä ja 
ajankohtaisiin kysymyksiin vastaamista. Tämän tapaiset tilaisuudet päätetään yleensä 
vapaaseen seurusteluun pienen syötävän merkeissä, jolloin samalla henkilökuntaa ja 
opiskelijoita yritetään tutustuttaa toisiinsa. Myös mahdollisuuteen esittää kysymyksiä on 
koetettu miettiä ratkaisua niin, että kaikki uskaltaisivat asioista kysyä, jos jotain asiaa on. 
Tilaisuuksiin on ollut ennakkoilmoittautuminen Korppi-järjestelmän kautta, jossa 
samalla on voinut esittää (=kirjoittaa) kysymyksiä laitokselle. Nämä kysymykset on 
käyty tilaisuuksissa läpi ja samalla on ollut mahdollista esittää lisäkysymyksiä. Yleensä 
yhden reippaan ja rohkean opiskelijan kysymys saa myös monia muita uskaltautumaan 
kysymään, joten lisäkysymyksiä on tullut esille. Esimerkiksi em. järjestettyyn laitoksen 
info-iltaan tutkimuksesta ja suuntautumisvaihtoehdoista oli ilmoittautunut noin 80 
opiskelijaa, joista paikalle saapui lopulta 65.  

Ensimmäinen informaatioteknologian tiedekunnan yhteinen publiikki järjestettiin 
joulukuussa 2005, ja samalla se oli tietotekniikan laitoksen ensimmäinen publiikki. 
Opiskelijoilta kuultujen kommenttien perusteella myös tällaiselle tilaisuudelle on 
tilausta. Monet kokevat, että laitos ei tavallaan arvosta valmistunutta perusopiskelijaa 
ollenkaan, kun maisterin paperien saamiseen ei liity mitään juhlavaa. Paperit on 
jokainen itse voinut hakea tiedekunnasta tai valita saavansa ne postin kautta. Samalla 
tilaisuudella koetettiin saada pohjaa sekä mahdollisuuksia myös laitoksen alumni-
toiminnalle, jota ei tällä hetkellä mitenkään suunnitelmallisesti ole oikeastaan ollenkaan. 
Laitoksen osalta on päätettiin kutsua ensimmäiseen publiikkiin kaikki vuoden 2004 
alusta alkaen valmistuneet maisterit, lisensiaatit ja tohtorit.  

Opetuksen laatu ja laadunkehittäminen ovat myös omalta osaltaan yhteydessä 
opinto-ohjaukseen. Tietotekniikan laitoksella on pyritty kehittämään ja huomioimaan 
täten myös opetuksen laatua osana yhä parempaa ja opiskelijaläheisempää laitosta. 
Opetuksen laadun jatkuvan kehityksen edesauttamiseksi laitokselle on valittu 
pedagogiseksi johtajaksi opetuksesta vastaava varajohtaja. Keväällä 2005 laitokselle 
perustettiin opetuksen laadun kehittämisryhmä, joka koostuu opetusmenetelmistä, 
opetussisällöistä ja hallinnollisista prosesseista vastaavista henkilöistä sekä 



 14

opiskelijajäsenistä. Ryhmä toimii pedagogisen johtajan johdolla. Ryhmän tavoitteet, 
toimintatavat sekä jäsenet tarkistetaan ja vahvistetaan syksyisin laitosneuvoston 
kokouksessa. 

Edellä esitetyt ohjaustoiminnot on havainnollistettu myös kuvassa 1 (alla). 
Toiminnot muodostavat perustan kokonaisvaltaiselle opinto-ohjauksen mallille, joka 
kattaa perusopiskelijoiden ohjauksen kandidaatti ja maisterivaiheen aikana. Kyseistä 
mallia on laitoksella työstetty ohjaustoiminnan kehittämisen yhteydessä, aktiivisimmin 
etenkin viimeisen kuluneen vuoden aikana. 
 

 
 
KUVA 1 Ohjatusti tietotekniikan maisteriksi - kokonaisvaltainen malli 
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4 TUTKIMUSAINEISTO - KYSELYT OPISKELIJOILLE 
JA OPINTO-OHJAAJILLE 

Aiheen valinnan yhteydessä tuli jo mieleen, että haluaisin mukaan työhön opiskelijoiden 
ja opinto-ohjauksessa mukana olevien henkilökunnan jäsenten näkemyksiä ja 
kokemuksia laitoksen opinto-ohjauksesta.  

Pienen miettimisen jälkeen päädyin siihen, että hyödynnän Korppi-järjestelmän 
kyselytyökalua, ja toteutan sillä kyselyn opiskelijoille. Kanavaksi valitsin laitoksen 
sähköisen opiskelijalistan, jonka kautta tavoittaa noin 600 tietotekniikan opiskelijaa. 
Kyseisen sähköpostilistan heikkoutena tosin on, että opiskelijat saavat liittyä sinne 
vapaasti ja toisaalta osa osoitteista ei enää välttämättä tavoita ko. henkilöitä. Mielestäni 
tämä lista oli kuitenkin riittävä kanava kerätä aineistoa opinto-ohjauksen 
kehittämishankkeeseen. Kysely oli opiskelijoiden vastattavissa ajalla 10.8.-30.9.2005 ja 
vastauksia tuli yhteensä 64. Lähetin kyselystä ensimmäisen tiedotus- ja vastauspyyn-
töviestin elokuussa ja uusin ko. viestin syyskuussa uuden lukuvuoden pyörähdettyä 
kunnolla käyntiin. Kyselyssä oli vastattavana yhteensä 14 kysymystä, jotka käsittelivät 
kokemuksia ohjauksesta, laitoksen antamaa opinto-ohjausta, HOPSin tekemistä, Korpin 
hyödyntämistä opiskelun tukena sekä vapaita kommentteja. Kysymyksiin oli vastattu 
hyvin ja kattavasti, kukaan vastaajista ei jättänyt kysymyksiä enemmälti väliin tai 
vastaamatta. 

Henkilökunnan osalta päätin lähestyä (opinto-)ohjauksen kanssa tekemisissä 
olevia ihmisiä, yhteensä 10, suoraan sähköpostin kautta. Viestissä kerroin kysymysten 
lisäksi mihin ja miksi tarvitsin vastauksia. Kyselyyn pyydetyssä vastaajajoukossa olivat 
mukana laitoksen opinto-ohjaajat, amanuenssi ja kanslian henkilökunta. Tiedotin 
kyselystä lokakuussa 2005 ja vastausaikaa oli marraskuun puolivälin tienoille. Lisäksi 
uusin viestin marraskuun alussa vastausten saamisen varmistamiseksi. Kysymykset 
käsittelivät opiskelijoiden kanssa käsiteltyjä aiheita, ohjaajan oman tieto-taidon 
riittävyyttä, lisäkouluttautumismahdollisuutta sekä näkemystä opinto-ohjauksen merki-
tyksestä korkea-asteella. Vastauksia henkilökunnan osalta kyselyyn tuli viisi. Vastaajat 
suhtautuivat kyselyyn mielestäni erittäin positiivisesti ja auttavaisin mielin. Saamani 
vastaukset ja kommentit olivat erittäin hyviä kehittämishankkeen kannalta. 
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5 TULOKSET OPISKELIJAKYSELYSTÄ JA OPINTO-
OHJAAJIEN KOKEMUKSET 

Tässä luvussa neljä ja sen aliluvuissa esitellään sekä tietotekniikan laitoksen 
pääaineopiskelijoille että opinto-ohjaajille suunnattujen kyselyiden tulokset, yhteenveto 
tuloksista ja tehdään tulosten keskinäinen vertailu. 

5.1 Opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset 

Kysely oli vastattavissa ajalla 10.8.-30.9.2005, ja se oli noin 600 henkilön 
tavoitettavissa. Vastauksia tuli yhteensä 64. Vastauksia voidaan silti pitää hyvinä ja 
otosta melko luotettavana sekä vähintäänkin suuntaa antavana. Vastaajat ovat laitoksen 
pääaineopiskelijoita, joilla näin ollen on todellista tietoa ja kokemuksia saamastaan 
ohjauksesta sekä neuvonnasta tietotekniikan laitoksella. 

Kysymyksiä oli yhteensä 14, ja ensimmäisenä kysyttiin opiskelujen aloitusvuotta. 
Vastaajien aloitusvuosi vaihteli 1986 ja 2005 välillä. Yhteensä vastauksia oli 64 ja 
yleisin aloitusvuosi näillä vastaajilla oli 2004. Vastaajista seitsemän oli aloittanut 
opintonsa ennen vuotta 1999 ja viisi vuonna 2005. Suurin osa vastanneista oli toisen 
vuoden opiskelijoita eli laitokseen ja omaan aineeseen oli tutustuttu yhden vuoden ajan.  

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin oliko vastaaja jo tehnyt itselleen henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja kysymyksessä mainittiin, että eHOPS-työkalu 
oli löydettävissä Korpin alta. Kysymykseen vastasi 63 henkilöä, joista 19 oli tehnyt 
opintosuunnitelman ja 44 ei. Tarkempi tiedotus HOPSien tekemisestä annettiin 
opiskelijoille kuitenkin vasta kuluneen syyskuun aikana, joten määrä olisi nyt 
varmastikin eri. Vastaajat eivät kuitenkaan ole käyneet myöhemmin muuttamassa 
antamiaan vastauksia eikä tämä ollut tarkoituksenakaan. 

Kolmas kysymys liittyi Korpin käyttämiseen opintojen suunnittelun apuna. 
Vastaajilta tiedusteltiin käyttivätkö he Korppia kurssi-ilmoittautumisen lisäksi 
muutenkin ja mihin. Vastauksia tuli yhteensä 62. Korppia ei kurssi-ilmoittautumisen 
lisäksi käyttänyt mihinkään muuhun apuna 11 vastaajaa. Muut 51 vastaajaa käyttivät 
Korppia mm. kalenterina, tentti-ilmoittautumisiin, opinto-otteen katseluun, aikataulujen 
tarkistamiseen sekä informaation etsimiseen. Korppi toimii myös työkaluna opintojen 
edistymisen seuraamiseen ja suunnitteluun sekä apuna opinnäytteitä varten tehtävissä 
kyselyissä, kuten opiskelijoiden vastauksista on huomattavissa. 
 
”Teen ehkä kyselyn gradua varten. Katson sieltä myös opinto-otteeni usein. Tentteihin 
olen tietenkin myäs ilmoittautunut.” 
 
”kurssien arvosanojen seuraamiseen, opinto-otteen katseluun.” 
 
”Kaikkeen. Kalenterina, muistiona, tulosten seurantaan, opintojen seuranta... 
Ilmoittautumiset.. Salejakin olen joskus joutunut pyytelemään.” 
 
”Käytän korppia myös kurssien osasuoritusten seuraamiseen ja kurssien etsimiseen. 
Olen myös käyttänyt Korpin opinnäytteet osiota sekä kandintutkielman että pro gradun 
yhteydessä. Katson myös kalenteria säännöllisesti.” 
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”Korpin avulla seuraan opintojen edistymistä ja suunnittelen opintoja.” 
 
Vastauksista on mielestäni nähtävissä, että opiskelijat ovat omaksuneet Korpin omaksi 
työkalukseen opintojen suunnittelun osalta. Samoin kysely-työkalua voi hyödyntää 
opinnäytteiden tekemisessä, koska kyselyn saa näin ollen juuri sellaisen vastaajajoukon 
tavoitettavaksi kuin tekijä itse haluaa. Korpin ’myymisessä’ opiskelijoille on varmasti 
ollut oma merkityksestä suhteellisen aktiivisella ja Korppi-myönteisellä laitoksen 
opetus- ja tukihenkilöstöllä. Amanuenssi hoitaa Korpin avulla kaikki tiedottamiseen 
(vaatii ilmoittautumisen) ja kursseihin liittyvät asiat. Kursseille ja tentteihin ei enää 
ilmoittauduta muulla tavalla, ja lisäksi Korpista on saatavilla koulutusta ja ohjausta 
tarpeen vaatiessa. Korppi-järjestelmä tehdään opiskelijoille tutuksi jo heti alkuinfosta 
lähtien, jolloin se muodostuu monelle heti suoraan helpoksi työvälineeksi. 

Neljäs kysymys käsitteli opintojen sujumista ja vastaajan kokemusta siitä onko ala 
koettu omaksi. Vastauksia tuli yhteensä 64 eli kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat 
kysymykseen neljä. Kolme vastaajista oli epävarmoja valitsemansa alan suhteen. Yksi 
näistä vastaajista mainitsi, että ala on hänelle väärä. Opettajan ammatti kiinnostaisi, 
mutta tietotekniikka ei ole häntä varten. Yksi vastaaja ei oikein osannut vielä 
kommentoida mitään, koska opinnot olivat vasta alkuvaiheessa. Kolmas oli omasta 
mielestään suunnilleen omalla alalla. Muut 61 vastaajaa kertoivat, että ala on oikea ja 
heille hyvä.  
 
”Mielestäni ihan sopivalla tahdilla sujuivat, gradun tekeminen tuntuu hieman hitaasti 
edistyvän tällä hetkellä ja sen takia valmistuminen venähtää periaatteessa 
seitsemännelle vuodelle...” 
 
”hyvin ovat sujuneet ja olen oikealla alalla” 
 
”Alku oli erittäin nihkeätä, motivaatio täysin hukassa. Tahti on parantunut myöhemmin 
huomattavasti. Kyllä ala on oikea.” 
 
”Opinnot eivät ole sujuneet. Osaksi siitä syystä, että käyn töissä. En ole oikealla 
alallani. Opettajuus kyllä kiinnostaa ja sen tunne oikeaksi alaksi, mutta pääaine 
tietotekniikka ei ole minua varten.” 
 
”Opinnot ovat vasta niin alussa että en osaa vielä sanoa.”  
 
Alaan ja opiskelupaikkaan tyytyväisiä oli vastaajista eniten, lähes kaikki. Tämä tulos ei 
siis ole yhtenäinen esimerkiksi Tiilikaisen tutkimuksen kanssa [Tiilikainen, 2000], 
jonka tuloksissa todetaan, että luonnontieteellisen alan opiskelijat ovat vähiten 
tyytyväisiä omaan opiskelupaikkaansa. Täytyy huomioida kuitenkin se, että Tiilikaisen 
tutkimuksessa vastaajat ovat olleet ensimmäisen vuoden opiskelleita, mutta tässä 
kyselyssä vastaajat olivat opiskelleet alaa jo hieman pidempään. Näin ollen uskoisin, 
että ala olisi vaihtunut jo monen kohdalla toiseksi, ellei se olisi opiskelijaa kiinnostava 
ja innostava. Vastauksissa tuodaan myös esille tietotekniikan alan ongelma, opintojen ja 
työelämän yhdistäminen. Moni opiskelijoista on päätynyt alan työtehtäviin muutamia 
vuosia sitten suuren rekrytoinnin vielä ollessa käynnissä eikä hyvästä työpaikasta haluta, 
useista eri syistä johtuen, lähteä pois noin vain. Ohjauksellisesti ko. opiskelijoiden 



 18

ohjaaminen on yksi tietotekniikan laitoksen haasteista. Tähän on pyritty vastaamaan 
mm. aiemmin esitellyn Maisteriklinikan avulla. 

Viidennessä kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin millaisissa asioissa he ovat 
hakeneet ohjausta ja neuvoja laitoksen opinto-ohjaajilta tai muulta henkilökunnalta. 
Lisäksi pyydettiin kertomaan keneltä ohjausta oli haettu. Vastauksia tuli yhteensä 58. 
Vastaajista 15 ei ollut hakenut ohjausta, mutta muutamissa näissä vastauksissa 
mainittiin, että kaverit tai tutor olivat auttaneet. Myös opinto-oppaasta oli ollut apua. 
Asioita, joihin oli käyty kysymässä neuvoja, olivat mm. pääaineen vaihtaminen, 
tutkintorakenneasiat, tutkintovaatimukset ja tutkinnon kasaaminen, kurssivalinnat, 
opettajankoulutukseen liittyvät asiat, opintosuunnitelmien tarkistuttaminen, graduasiat, 
kurssien korvaaminen sekä paikka ja henkilötiedot. Erillisistä ohjaustahoista tai ohjausta 
antaneista henkilöistä mainittiin amanuenssi, kanslian ihmiset, opintoneuvojat ja 
muutama yksittäinen luennoitsija.  
 
”Enpä juuri henkilökunnalta ole apua hakenut, mutta tutorilta kylläkin.” 
 
”Sihteereiltä saa usein parhaat neuvot ongelmiin. Professorejakin olen käyttänyt, 
opinto-ohjaajia en.” 
 
”Suuntautumislinjan opinnoista ja korvaavuuksista” 
 
”pääaineen vaihdon vuoksi uuden suunnan kurssien kartoitaminen ja karkean suunnan 
hakeminen” 
 
”Tutkintovaatimuksista(vanhat vs. uudet) ja gradun aloittamisesta olen kysellyt opinto-
ohjaajalta. Muuten en ole juurikaan ollut yhteyksissä. Amanuenssi [henkilön nimi 
poistettu] on ollut helposti lähestyttävä henkilö johon olen ottanut yhteyttä joissakin 
tilanteissa.” 
 
Kuudennessa kysymyksessä jatkettiin edelliseen kysymykseen liittyen ja vastaajilta 
tiedusteltiin olivatko he kokeneet saaneensa tarpeeksi ohjausta sekä missä, mistä, 
keneltä ja mitä jäi mahdollisesti puuttumaan. Vastauksia tuli yhteensä 51. Muutamat 
vastaajista totesivat, että he eivät itse olleet aktiivia hakemaan ohjausta, vaikka sitä 
välillä olisi ehkä tarvinnutkin. Apuna oli hyödynnetty tutoreita, amanuenssia ja linjojen 
opinto-ohjaajia (erityisesti mainittiin ope-linjan opinto-ohjaajat). Mitään erityisiä 
sisältöjä tai aiheita ei mainittu, mutta moni luettelikin asioita jo edellisen viidennen 
kysymyksen yhteydessä.   
 
”Kaikkiin kysymyksiin on saanut vastauksen kun on mennyt itse kysymään.” 
 
”Ohjauksesta olisi kenties ollut joissain asioissa apua mutta en sitä ole aktiivisesti 
hakenut.” 
 
”kyllä olen, opinto-ohjaajilta, tutoreilta, kavereilta. Mutta ehkä toisaalta voisi olla 
hieman enemmän laitoksen puolelta sellaista infoa kaikille opiskelijoille juuri noista 
edellä mainituista, eli harjoittelusta, kandityöstä, työkurssista, jne, eli sellaisista, jotka 
eivät ole niin suoraviivaisia kuin "tavalliset" kurssit.” 
 
”Tutorilta lähes kaiken tarvittavan tiedon saanut.” 
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Seitsemäs kysymys käsitteli ohjauksen ja neuvonnan riittävyyttä ja asiantuntevuutta. 
Vastauksia tähän kysymykseen tuli yhteensä 53. Muutamaa kommenttia lukuun 
ottamatta ohjaus ja neuvonta olivat olleet asiantuntevaa sekä riittävää. Vastaajista 25 
kommentoi asiaa vastaamalla pelkästään kyllä/juu/tms. Vastaajat toivat esille myös 
oman aktiivisuuden merkityksen. Laitokselle tuli myös kehittämisehdotuksia, ohjaus ja 
vastaaminen oli koettu hitaaksi ja opinto-ohjaajat eivät olleet tavoitettavissa.  
 
”Ohjaus on ollut riittävää: jos asiaa ei ole osattu selvittää, niin on ainakin ohjattu 
jonkun muun luokse.” 
 
”Ei virallisilta tahoilta. Kanssaopiskelijat täyttävät aukot.” 
 
”Sitten, kun sitä on osannut etsiä oikeista paikoista, on ollut asiantuntevaa. Mutta kun 
ei vielä osannut etsiä ja oli liian arka pysäyttämään jotakin käytävällä professorilta 
näyttävää ihmistä, ei ohjausta saanut...” 
 
”Ohjaus olisi voinut olla asiantuntevampaa & nopeampaa (luvataan ottaa selvää, ja 
sitten palataan asiaan myöhemmin) ja helpommin saatavissa. Olen joutunut käymään 
hyvin monen ihmisen puheilla ja kyselemään heiltä samoja asioita saaden eri 
vastauksia.” 
 
”Asiantuntevaa, kyllä. Riittävää? Mikäli haluaa metsästää opintojen ohjaajaa... niin 
sitä saapi. Ei ole aina paikalla.” 
 
”kyllä, kysellä olisin voinut enemmän :) kannustavasta tyylistä paljon lisäpisteitä” 
 
Kahdeksannessa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin olivatko he hyödyntäneet 
laitoksen www-sivuja opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa. Vastauksia tuli yhteensä 61, 
joista yksi vastaaja mainitsi, että ei ollut hyödyntänyt www-sivuja ohjaukseen liittyvissä 
asioissa. Viidessä vastauksessa oltiin sitä mieltä, että sivujen anti on huono ja 
ulkoasussa olisi kehittämisen varaa. Muut kommentit olivat lähinnä kyllä-vastauksia. 
Erikseen mainittuja asioita, joita sivuilta oli katsottu, olivat opinto-opas, kurssien tiedot 
ja -kuvaukset sekä henkilöiden yhteystiedot.  
 
”Kyllä. Nyt kun noita opinto-ohjelmia on wanha, uusi ja vielä uudempi, niin onhan 
tuossa pitänyt katsella mitä sitä oikein pitää tehdä ja mitä ei” 
 
”Parasta antia. Kirjaversiota käytän harvemmin koska se on auttamattomasti ajasta 
jäljessä.” 
 
”Lähinnä lukeakseni opinto-opasta. Sivuilta saa todella huonosti lisätietoja. Esimerkiksi 
opintosuuntauksista. Muistaakseni Ohjelmistotekniikasta lukee sivuilla 2 lausetta.” 
 
”Joiltaki osin, mutta henkilökohtainen opinto-ohajus on ollut hyödyllisempää” 
”laitoksen www-sivut ovat suoraan sanoen rumat ja sekavat eikä niitä tule kyllä selattua 
lainkaan.” 
 
”Mielestäni sivustossa olisi parantamisen varaa. Opinto-opas on useimmissa 
tapauksissa parempi keino löytää infoa askarruttavista asioista.” 
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Kymmenes kysymys käsitteli www-sivujen uudistusta (laitoksen www-sivujen uudistus 
oli meneillään kyselyn aikaan) ja vastaajilta pyydettiin sisältöehdotuksia heidän 
mielestään tärkeistä asioista, jotka sivuilta tulisi löytyä. Vastauksia tuli yhteensä 51. 
Vastauksissa aihealueista esille tulivat mm. kurssien tiedot, tutkintovaatimukset, 
harjoittelu, henkilökunta, linkit sopiviin muiden laitosten kursseihin, linjojen vertailu, 
kurssien materiaalit, opintoneuvojien tiedot, eri linjojen vaatimukset kursseineen, infoa 
gradun tekemiseen, ajankohtaista -osion päivittäminen, hakuominaisuudet ja opinto-
opas.  
 
”Tutkintovaatimuksista, harjoittelupaikoista, henkilökunnasta.” 
 
”Tietoa kursseista, jotka tulee suorittaa valmistumiseksi.” 
 
”Kurssit selvästi esillä. Olen pitänyt aikatavalla vanhoista sivuista. Ehkä 
linjakohtaisuutta saisi olla helpompi vertailla ja eri linjoista saisi olla selvempi "nämä 
kurssit ja minkä takia" -listaus” 
 
”Yliopiston ollessa julkinen laitos, kaikki laitoksella tehtävä työ (dokumentit, julkaisut, 
palaveripäytäkirjat, ...) tulisi olla saatavissa sivuilta. Luonnollisesti osa tuotoksista on 
salaisia, jolloin ne voitaisiin jättää pois. Dokumentit tulee laittaa sivuille siten että 
Google löytää ne. Omat hakuviritykset yms. ovat onnettomia.” 
 
”…Sivuilla on kai ollut jonkinlainen "ajankohtaista"-osio, joka kuitenkaan ei usein ole 
ollut kovin ajankohtainen. Jos tällainen osio halutaan pitää, sitä on syytä myös 
päivittää tiuhaan, ettei laitoksen meininki vaikuta ulospäin aivan paikoilleen 
jämähtäneeltä...” 
 
”… Olisi kiva jos sivuilla olisi helposti tehty esimerkkejä erilaisista tavoista saada 
kandin paperit. Esim. henkilö A valitsi nämä nämä ja nämä kurssit. Ja henkilö B taas 
kävi nämä ja nämä. Näin tajuaisi että mitä kursseja kannattaa milloinkin käydä.” 
 
Kysymyksessä 11 tiedusteltiin olivatko vastaajat tutustuneet ja hyödyntäneet yliopiston 
muita ohjauspalveluja (mm. opiskelijapalvelut, rekrytointipalvelut, uraohjaus). Vastauk-
sia tuli yhteensä 57. Vastaajista 14 oli tutustunut muihin ohjauspalveluihin jollain 
tavalla, moni opiskelija oli mm. rekrytointipalvelujen sähköpostilistalla, jonne tiedote-
taan avoimista työpaikoista. Lisäksi oli hyödynnetty opiskelijapalveluja (lukuvuosi-
tarran hakeminen) ja kansainvälisiä palveluja (vaihtoon lähteminen). Oheispalveluista 
toivottiin kuitenkin tiedostusta kaikille opiskelijoille, koska ne jäävät muuten vieraiksi.  
 
”rekrylistalla olen ollut, opiskelijapalveluita olen käyttänyt monenlaisten 
byrokraattisten asioiden hoitoon” 
 
”Opiskelijapalveluja.” 
 
”olen käynyt opiskelijapalveluissa useita kertoja, tutustunut rekrytointipalveluihin, 
mutta uraohjaus on tuntematon suuruus. En edes tiennyt sellaista olevan olemassa 
(=siitä voisi tiedottaa paremmin).” 
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”Olen tutustunut kansainvälisten palvelujen palvelutarjontaan. Olen tällä hetkellä 
vaihto-opiskelemassa.” 
 
”En suuremmin. Näistäkin olisi hyvä olla vaikka joku infotilaisuus vuosittain tai jotain 
muuta infoa, että ei tarvitsisi arpoa mikä minkäkin palvelun merkitys on.” 
 
Aineenopettajalinjan kurssien yhteydessä on tehty pienimuotoista yhteistyötä 
rekrytointipalvelujen kanssa, josta on muutaman kerran pidetty vierailuluento 
työnhakuun, työhakemuksiin, haastatteluihin ja ansioluetteloihin liittyen. Tämä siis 
osaltaan vastaisi opiskelijoiden toivomaan tarkempaan oheispalvelujen esittelyyn, mutta 
on ko. muodossa järjestettynä tavoittanut vain pienen osan opiskelijoista. Muuten luento 
on siellä mukana olleiden palautteesta havaittu erittäin hyödylliseksi, joten laajenta-
minen tietotekniikan pääaineopiskelijoiden koko joukkoa koskevaksi olisi varmasti 
järkevää.  

Kysymyksessä 12 tiedusteltiin vastaajien mielipidettä opinto-ohjauksen 
merkityksestä korkeakouluissa ja ohjauksen tarpeellisuudesta. Vastauksia tuli yhteensä 
60, joista 55 vastausta oli sen puolesta, että ohjausta tarvitaan korkea-kouluissa. Viisi 
vastaajista oli mielipiteessään kielteisellä kannalla. 
 
”Minun mielestä ei pitäisi tarvita. Akateemisen ihmisen täytyy osata luovia tiensä itse, 
sillä tietoa löytyy kyllä tarpeeksi.”  
 
”Vaihteleva. Aina ei ole opettaja perään katsomassa ja ihmisille pitäisi jättää vähän 
omaakin vastuuta. Ei sitä muuten opi. Tietysti on myös ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon 
tukea ja näille tämä opinto-ohjaus on paikallaan.” 
 
”tarvitaan, varsinkin alussa että pääsee kärryille koko opintoihin ja yliopisto-
opiskeluun” 
 
”On tärkeää, kyllä tarvitaan. Esim. tutkintovaatimukset opinto-oppaassa vaikuttavat 
varmasti aika sekavilta uusista opiskelijoista (ja itse asiassa välillä vanhoistakin), joten 
henkilökohtainen ohjaus on tarpeen.” 
 
”Kyllä sitä tarvitaan yhtälailla kuin muissakin oppilaitoksissa. Opinto-ohjausta 
tarvitaan opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä, jotka 
askarruttavat opiskelijoiden mieltä.” 
 
”Ehdottomasti tarvitaan. Harvat ovat niin perehtyneitä asiohin että osaavat suunnitella 
kaikki opintonsa itse. Monella ei ole hajuakaan tutkinnon kokonaisrakenteesta, kuten ei 
itsellänikään.” 
 
”Apuväline opintojen suunnitteluun. Tarvitaan, jotta opiskelu pysyy hyvin motivoituna 
ja opiskelu on oikein jaksotettu.” 
 
Kysymyksessä 13 vastaajat saivat antaa ehdotuksia ja kommentteja laitoksen tarjoaman 
opinto-ohjauksen sekä yleisen neuvonnan kehittämiseksi. Vastauksia oli annettu 
yhteensä 41. Kuusi vastauksista oli vain kommentteja ’En tiedä’ ja yhdessä todettiin, 
että vastaaja ei ollut vielä havainnut puutteita. Muissa vastauksissa (34 kpl) kaivattiin 
lisää ohjausaikoja, infoja ja tiedotusta, henkilökohtaista ohjausta sekä uraohjausta 
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valmistuville opiskelijoille. Kehittämisideana esitettiin verkkomuotoisen ohjauksen 
kehittäminen.  
 
”Vuosittainen (esim internetin välityksellä tapahtuva) opintosuunnitelman tarkastus - 
pistää ainakin opiskelijoihin hiukka vauhtia tai ainakin tietävät mitä kursseja pitää 
suorittaa. Vähenee irtokurssien suorittelut.” 
 
”Henkilökohtaisempaa. Toisaalta tiedotustilaisuuksia? Vanhemmat (n:nnen vuoden) 
opiskelijat kaipaavat henkilökohtaista ohjausta ja uudet (uskoisin) yleistä tiedotusta.” 
 
”Tiedon saantia voisi ehkä jotenkin kehittää, mutta se on mielestäni kuitenkin hyvällä 
tasolla. Ehkä tärkeämpää olisi antaa ohjaukselle "kasvot". Voisi esim. kerran 
lukukaudessa pitää keskustelutilaisuuden, jossa opinto-ohjaajat näyttäytyisivät ja 
kertoisivat opinto-ohjauksesta vähän, uusia kuulumisia vaikka. Sitten olisi opiskelijoilla 
mahdollisuus kysellä eri asioista. Tällainen voisi olla vaikka syyskuun lopulla kun 
kaikki on paikalla.” 
 
”Verkon läpi tapahtuvaa opinto-ohjausta voisi kehittää lisää.” 
 
”Olisi oltava selkeämpi tapa pyytää neuvoja. Ehkä nämä HOPSit auttavat asiaa.” 
 
”Voisi olla hyvä, jos opiskelijoita kannustettaisiin hakemaan rohkeammin 
henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi opinto-oppaassa tai jossain muussa vastaavassa voisi 
esitellä konkreettisia esimerkkejä erilaisista tavoista suorittaa tutkinto.” 
 
Viimeisessä kysymyksessä vastaajilta toivottiin yleiskommentit (”ruusut ja risut”) 
tietotekniikan laitoksesta, opetuksesta ja opinto-ohjauksesta. Vastauksia tuli yhteensä 40, 
joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. 
 
”Mielestäni opetus on asiantuntevaa. Joskus oli puhetta virtuaaliyliopiston 
kehittämisestä tiettyyn vuoteen mennessä. Siihen olen ollut hieman pettynyt, kun 
joillakin kursseilla on aika vanhanaikaiset ja jäykät käytännöt.” 
 
”Opetus on kaiken kaikkiaan hyvää kuten opinto-ohjauskin. Opetukseen satsataan 
mallikkaasti.” 
 
”Enemmän saisi olla iltakursseja. Koen omalta osaltani ongelmaksi iltakurssien 
puutteen, koska en pääse lähtemään töistä kesken päivän luennoille.” 
 
”Kurssien taso pomppii kyllä laidasta laitaan, toisilla kursseilla on kalvosulkeiset ja 
tuntuu, että luennoitsijakaan ei tiedä mitään muuta kuin lukee kalvot läpi ja sitten taas 
on todella asiantuntevia luentoja, joilla käydään asiat läpi perinpohjin esimerkein. Niin 
ja ehkä opinnot saisivat sisältää hieman enemmän ihan käytännön tekemistä, että ei 
joudu ihan ulapalle kun siirtyy työelämään.” 
 
”Jonkinlainen opinto-ohjaava infopaketti 2-3 vuoden suuremmista kokonaisuuksista ei 
haittaisi. Harjoittelu-, projekti- ja kandi- infoa voisi kerätä yhteen paikkaan esim www 
sivuille (ellei ole jo, en ole törmännyt)” 
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”Laitos on viihtyisä ja mukava oppimisympäristö. Opetus on ollut asiantuntevaa.” 

5.2 Opinto-ohjaajien kokemuksia - kyselyn tulokset 

Tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaajille, amanuenssille ja kanslian henkilökunnalle 
sekä muutamalle ohjaustoiminnassa aktiivisesti mukana olleelle henkilölle lähetettiin 
oma kysely sähköpostitse lokakuussa 2005. Lisäksi vastausten saantia varmistettiin 
uusimalla kyselyviesti marraskuun alussa. Palautusaikaa oli 11.11.2005 asti. Kysely 
meni yhteensä 10 henkilölle ja vastauksia tuli viisi kappaletta.  

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin millaisissa asioissa opiskelijat hakevat 
ohjausta ja neuvoja sekä mitä asioita vastaaja käsittelee opiskelijoiden kanssa 
useimmiten ja mitkä asiat ovat harvinaisempia. Vastaajat kertoivat mm. seuraavaa: 
 
”Suurimmaksi osaksi ohjaus koskee suoraan omien opintojaksojeni sisältöjä ja 
käytänteitä. Jonkin verran kysytään yleistä opintoneuvontaa esimerkiksi 
tutkintovaatimuksiin tai opintojaksojen valintaan liittyen. Myös hallinnollisia asioita 
(esim. opinto-oikeudet) kysytään silloin tällöin.” 
 
”Opiskelijat hakevat apua kaikenlaisiin kysymyksiin. Yleensä kysytään tulkintoja opinto-
oppaan erilaisiin kohtiin tai korvaavuusohjeita. Tänä syksynä on ollut paljon 
kysymyksiä uuden tutkintorakenteen eduista ja haitoista. Välillä, mutta harvoin 
kuitenkin, kysellään opintotukeen liittyviä kysymyksiä tai toisten laitosten 
kokonaisuuksien kokoamista.” 
 
”Ohjausta ja neuvoa muuntokoulutukseen ja sul. linjaan liittyen eniten. Monesti asiat 
liittyvät siihen mitä on pakko opiskella ja riittävätkö aiotut suoritukset. Harvinaisimpia 
ehkä sitten mm. ne miten voipi opiskella vaikka meidän ulkopuolella ja lukea ne hyväksi 
tänne.” 
 
”Kyllä heille oikeastaan alussa kädestä pitäen sanottava, mitkä kurssit  tehdään. Myös 
korvaavuuksien hakeminen on luonnollisesti akuutti asia. Opintojen loppuvaiheessa 
sitten tarkestellaan sitä, mitä on saatu aikaan, ja miten niistä saadaan tutkinto kasaan.  
Toinen selkeä kokonaisuus on harjoittelupaikkojen löytäminen, johon yleisesti on 
valitettavan vähän apuja tarjolla :( 
Viimeisenä selkeästi erottuvana asiana on lopputöiden tekeminen: mistä aiheita, 
millainen työ se oikeastaan on ja miten sen tekemisessä edetään.” 
 
Lisäksi mainittiin usein vastattavina aiheina kurssikorvaavuudet ja -vastaavuudet. 
Opiskelijoiden kommenteista sekä ohjausta antavien henkilöiden vastauksista on 
mielestäni havaittavissa, että ohjausta ja neuvoja tarvitaan lukuisiin eri asioihin. 
Tutkintorakenteen uudistuminen ja uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyminen on 
aiheuttanut kysymyksiä mikä ei ole ihme. Aikarajoista ja käytänteistä tulisi parin 
seuraavan lukuvuoden aikana tiedottaa koko ajan, jotta käytänteet olisivat selvillä 
kaikille opiskelijoille. Samoin jatkuvaa perustiedotusta opintopisteistä ja opintoviikoista 
sekä niihin liittyvistä käytänteistä pitäisi mielestäni pitää yllä. Näiden lisäksi ihan 
perusasiat (kurssien suorittaminen, käytännöt, opetus, tentit) ovat niitä, joissa neuvotaan. 
Opiskelijoille on usein varmasti helpompi kysyä asiasta suoraan henkilökohtaisesti, 
kuin kirjoittaa sähköpostia tms. Vastauksen, jonkinlaisen ainakin, saa ainakin heti, kun 
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henkilön tavoittaa. Näin ollen erilaiset infot ja tietoisku-tyyppiset tapahtumat puoltavat 
paikkaansa henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi. Laitoksen amanuenssi 
myös viestittää erilaisista opintoihin liittyvistä käytänteistä opiskelijoille, juuri edellä 
mainittuihin asioihin liittyen, tietotekniikan opiskelijasähköpostilistojen kautta. 
Opiskelijoiden tavoittamiseksi entistä paremmin luotiin syksyllä 2005 sähköpostilistat, 
joiden kautta tavoitetaan ennen vuotta 2005 sekä vuonna 2005 aloittaneet tietotekniikan 
opiskelijat heidän yliopiston osoitteista. Näitä listoja käytetään harkiten, ainoastaan 
tärkeiden ja opintoihin liittyvien asioiden tiedottamiseen.  

Toinen kysymys käsitteli ohjaajan osaamista niin, että kokiko ohjaaja joskus 
joutuneensa tilanteeseen, jossa omat tieto-taidot eivät riitä ja ohjannut opiskelijan 
muualle? Vastaaja sai antaa esimerkkejä kyseisesti asioista. 
 
”Kaikki nuo hallinnolliset jutut tuntuvat olevan sellaisia, joista en tiedä juuri mitään. 
Joudun aina arvaamaan, kuka tai mikä yksikkö asiaa hoitaa, onko se tiedekunnan 
kanslian hommia vai opintoasiaintoimiston vai... Viimeksi eilen kysyttiin, mistä saa 
opinto-oppaita.”  
 
”Ei tiedä toisen linjan kursseista kaikkea esim. Onko jokin appro kasassa varmasti tai 
voiko jollain korvata jokin toisen kurssin” 
 
”Olen kyllä, mutta olen nähnyt niin, että vaikkapa opintotukiasioista minun ei tarvitse 
tietää, koska sitä varten on opintotoimistossa spesialisteja. Muiden laitoksen 
sisältökysymyksissä ohjaan kyseisille laitoksille. Mutkikkaissa opiskelijavalintakysymyk-
sissä ohjaan tiedekuntaan. 
Kuitenkin, jos kysymys on sellainen johon minun pitäisi periaatteessa osata vastata, 
selvitän itse asiaa ja lupaan palata siihen selviteltyäni. Tällöin en pallottele opiskelijaa 
muualle.” 
 
”Tokkiiinsa, eli mm. noissa JOO-asioissa tai KV-asioissa olen joutunut konsultoimaan 
tai sitten ohjaamaan oppilaita suoraan muualle, että saavat samalla kaikki tiedot ja 
mahd. planketit täytettyä.” 
 
”Ennenmmin niin, että etsitään itse vastaus ja huudellaan perään. Tosi selkeästi jonkin 
toisen tontille (esim. KV-toimisto) kuuluvat asiat ohjataan eteenpäin.” 
 
Vastaukset osoittavat mielestäni, että ohjattaessa tulee esiin lukuisia asioita, jotka ovat 
opinto-ohjaajallekin vieraita. Toisaalta näkisin, että kaikkea ei tarvitsekaan tietää. 
Yhdessä em. vastauksessa onkin hyvin todettu, että opiskelijaa ei saa kuitenkaan 
pompotella. Sen verran pitäisi vähintään tehdä, että selvittää yksin tai yhdessä 
ohjattavan kanssa mistä tai keneltä oikean tiedon ongelmaan saa. Näin asia olisi 
seuraavan kerran eteen tullessa opinto-ohjaajallekin tuttu. Vaikuttaa myös siltä, oma 
kokemukseni mukaan lukien, että yliopiston eri yksiköt ovat laitosten henkilö-
kunnallekin vieraita. Tutustumista eri yksiköiden kesken siis tarvittaisiin. Siinä mielessä 
omien opo-opintojeni suuntautumisopinnoissa ollut tutustuminen Jyväskylän yliopiston 
eri yksiköihin palveli omaa työtäni erinomaisesti. Myös opiskelijat toivoivat 
vastauksissaan tietoja eri yksiköistä, joten muutama info tms. voisi toimia yhteisestikin 
niin, että siihen osallistuisi sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Vastauksista on 
mielestäni nähtävissä, että laitoksen ohjausta antavat henkilöt ovat halukkaita 
laajentamaan omaa tietämystään, ja väärin ohjaamisesta ei pidetä. Mieluummin autetaan 
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opiskelijaa ja selvitetään asiaa vaikka yhdessä, kuin jätetään opiskelija ’heitteille’. 
Erilaisiin ohjauksen opintoihin tai täydennyskoulutuksiin osallistumista voisi koettaa 
henkilökunnalla mainostaakin entistä paremmin. Laitokselle on aiemmin suoritettu 
melko mukavasti mm. aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja, joten osallistuminen 
opinto-ohjauksen erilaisiin opintoihin voisi olla monelle mielekästä. Parhaillaan 
menossa olevassa yliopiston sisäisesti järjestetyssä KOHO-koulutuksessa on laitokselta 
mukana yksi henkilö, joka toimii myös yhtenä laitoksen opinto-ohjaajista. 

Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin opinto-ohjauksessa hyödynnettyjä 
työkaluja ja -välineitä (tapaamiset, verkko, sähköposti, muu...), jotka vastaaja koki 
omasta mielestään parhaimmaksi/hankalimmaksi käyttää? 
 
”Helpointa on sopia tapaaminen sähköpostitse ja sitten keskustella asioista 
henkilökohtaisesti kasvokkain. Käytännössä joudun ohjaamaan myös sähköpostitse, 
mutta se on tosi hankalaa. Kysymykset, joihin voi vastata helposti yhdellä tai kahdella 
lauseella, toki hoituvat sähköpostitsekin, mutta isommissa asioissa koen etäohjauksen 
tosi työlääksi ja myös hieman tehottomaksi.” 
 
”Sähköpostia ja puhelinta käytän eniten. En tosin anna juurikaan sisällöllistä 
opintoneuvontaa, vaan lähinnä yleistä.” 
 
”Käytössä kaikki nuo ja itse asiassa tässä aina konteksti vaikuttaa paljon. Esim. jos 
kyseessä vain yksi kysymys niin silloin sähköposti on ihan ok, mutta jos selvitellään 
suurempia kokonaisuuksia niin silloin tapaaminen on paras.” 
 
”Kyllä jokaisen kanssa pitää naamatustenkin jossain välissä jutella, mutta sähköpostitse 
saadaan suurin osa asioista selvitettyä.” 
 
Eräs vastaaja listasi parhaimmiksi opinto-oppaan käyttämisen ja henkilökohtaiset 
tapaamiset ohjattavan kanssa. Verkkoa käytettiin ohjausvälineenä harvemmin ja 
sähköpostia joskus. 
 
Apuvälineiden käyttäminen ohjauksessa muotoutuu varmasti henkilön omien 
käytänteiden ja työtapojen mukaan. Edellä mainituissa vastauksissa on esimerkiksi 
todettu sähköpostista, että sillä voi hoitaa kaikki ohjausasiat ja toisaalta, että se sopii 
vain tietynlaisten kysymysten tai ongelmien käsittelyyn. Itse koen, että sähköpostia 
käytetään ohjauksen apuvälineenä tietotekniikan laitoksella järkevästi. Tietyissä asioissa 
opinto-ohjaajat yleensä vaativat, että opiskelija käy paikan päällä neuvottelemassa 
asioista, mutta pohjatiedot voidaan vaihtaa vaikka puhelimessa tai sähköpostitse. 
Toisaalta, jos aikataulut ovat kireitä, sähköpostilla neuvominen onnistuu mihin aikaan 
vaan. Opiskelija saa vastauksen, ohjeita ja neuvoja, kun postinsa sattuu lukemaan. Itse 
kannustan kyllä aina henkilökohtaiseen käyntiin vielä sen lisäksi, että asia jo saattaisi 
olla selvitetty viesteinkin. Opiskelijalle jää siis ainakin se kuva, että yhteydenotto 
henkilökuntaan on ennemmin suotavaa, kuin rasite.  

Neljäntenä kysymyksenä vastaajia pyydettiin kertomaan opiskelijoilta 
mahdollisesti saadusta palautteesta sekä miten opiskelijat kokevat laitoksella annetun 
ohjauksen ja mahdolliset saadut 'ruusut ja risut'? Näitä vastauksia ja kommentteja ei 
tullut kovinkaan paljon, mutta kehitettävää on erään saadun palautteen perusteella 
ainakin ohjauksen nopeudessa, johon olisi syytä kiinnittää koko ajan huomiota. 
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Yleiskuva kuitenkin on, että opiskelijat eivät palautetta juurikaan anna. Toisaalta, harva 
opinto-ohjaaja saamaansa palautetta ylös kirjaa, ellei satu keräämään sitä kirjallisesti. 
 
”Ohjaus joskus hidasta, merkintöjen antajat hukassa, monesti myös opinto-ohjaajilla” 
 
Kiitosta ja hyvää palautetta oli saatu mm. seuraavissa asioissa: 
 
”Loppujen lopuksi aina löytyy/saa vastauksen, joustavuus” 
 
”Tämä on tapauskohtaista, mutta kun ongelmiin tarttuu ja antaa vastauksia niin tästä 
saa helposti ruusuja... kääntöpuolena sitten opiskelijat ja heidän kaverinsa kysyvät 
sitten ensi kerralla juuri siltä joka antaa niitä vastauksia, eli näin toimimalla kasvatat 
omaa työkuormaasi...” 
 
”Aika vähän tulee mitään palautetta. Selkeänä poikkeuksena tähän on kuitenkin 
tutkinnon loppuunsaattaminen, jossa avittamisesta seuraa useasti vuolas kiitostelu.” 
 
Viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien halukkuutta saada lisäkoulutusta 
ohjaamisesta ja millaisissa asioissa etenkin? 

Vastaajista yksi halusi lisäkoulutusta ja muut neljä eivät kokeneet sitä 
tarpeelliseksi. Tärkeänä pidettiin sitä, että opinto-ohjaajat oikeasti tietäisivät missä 
laitoksella mennään ja olisivat asioista ajan tasalla. Tähän ei tietysti mikään erityinen 
koulutus suoraan auta, vaan on oltava itse ohjaajana aktiivinen. Tätä painotettiin mm. 
yhdessä vastauksessa (toinen alla). 
 
”Kyllä haluaisin, mutta hirveän vaikea sanoa millaista koulutusta täsmälleen. Haluaisin 
ainakin olla tietoisempi ohjauksen yleisistä periaatteista, että osaisin kertoa edes ne 
periaatteet oikein.” 
 
”En usko, että varsinainen koulutus tässä enää auttaa, vaan kyllä se on ihan omasta 
tahdonvoimasta kiinni.” 
 
Opinto-ohjaukseen liittyvät koulutuksen ovat ehkä henkilökunnalle ja opinto-ohjaajille 
vieraampia. Lisäksi koulutuksiin osallistuminenkin vaatii omaa aktiivisuutta ja 
motivaatiota sekä mahdollisesta laitosjohdon hyväksynnän. Parhaillaan on menossa 
Jyväskylän yliopiston sisäinen KOHO-koulutus (korkea-asteen ohjauksen täydennys-
koulutus), josta henkilökunnalle tiedotettiin useampaan otteeseen ennen sen alkamista. 
Koulutus on täydennyskoulutus-tyyppistä, ja siihen osallistuu parhaillaan yksi 
tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaajista. Ohjaamista ei myöskään vielä ehkä mielletä 
aihealueeksi, josta olisi hyvä tietää enemmänkin.  

Kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin mikä vastaajan mielestä on opinto-
ohjauksen merkitys korkeakouluissa? 
 
”Mitähän tähän sanoisi... Helppo vastaus on, että totta kai sillä on suuri merkitys. Se 
taitaa kuitenkin olla aika yksilöllistä. Jotkut pärjäävät erinomaisesti minimaalisella 
ohjauksella, toiset tarvitsisivat jatkuvasti apua selvitäkseen kunnialla opinnoistaan.” 
 
”Se on tärkeää, sillä nykyään opinto-opas aika sekava ja opiskelijan on vaikea pasta 
alkuun tai tietää mitä kannattaa lukea missäkin vaiheessa” 
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”Opiskelijalle merkitys on suuri, ja varmasti moni kokee pettymyksen ja ajelehtimisen 
tunteen. Osa tulee jossakin vaiheessa hyvin ahdistuneena kysymään mitä pitäisi tehdä 
kun on aivan pudonnut. Taas toisaalta laitoksella varmasti yritetään tätäkin tehtävää 
hoitaa kaiken muun työn ohessa niin hyvin kuin mahdollista.” 
 
”Suuri ja pitäisi olla tiiviimpää läpi koko opiskelun, että opinnot sujuisivat hienosti. 
Ohjausta ei toisaalta tarvitse tyrkyttää vaan se riittää pitkälle, että tietää mistä sitä 
oikeasti saa.” 
 
”Kyllä se ohjaa varsin voimakkaasti ohjattavien opiskelijoiden käyttäytymistä. 
Yliopiston opettaja kuitenkin edustaa jonkinlaista auktoriteettia useammille 
opislkelijoille, ja jos jotain suositellaan, niin monesti siihen täkyyn opiskelija tarraa.” 
 
Vastaukset olivat hyvin yksimielisiä ja niistä on nähtävillä se, että opinto-ohjaajat 
kokevat korkea-asteen opinto-ohjauksen ja kaikenlaisen neuvonnan tärkeäksi. Kysyntää 
ohjaukselle on siis olemassa. Vastauksista näkee mielestäni myös sen, että kehittämisen 
kohteitakin on. Opinto-opas koetaan ohjaajistakin epäselväksi, joten ei ihme, että kaikki 
opiskelijatkaan eivät saa siitä selvää. Näin ollen ohjaus etenkin opintojen alkaessa on 
tärkeää järjestää hyvin. Tähän vastaa mielestäni hyvin laitoksen oma-opo -järjestelmä, 
jossa aloittaville uusille opiskelijoille nimetään oma-opo heti ensimmäisenä päivänä 
(tarkemmin luvussa 3.x).  

Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta halukkuutta tiiviimpään 
yhteistyöhön laitoksen muiden opinto-ohjaajien sekä mahdollisten muiden ohjausta 
antavien henkilöiden ja/tai tahojen kanssa? 
 
”Kyllä, opinto-ohjaajien pitäisi tavata toisiaan useammin kuin vain kerran tai pari 
vuodessa. Ei mitään raskaita muodollisia kokouksia, vaan tarpeen mukaan voitaisiin 
kokoontua yhteen juttelemaan ajankohtaisista asioista.” 
 
”Kuulolla olisin mieluusti. Osaisin sitten antaa paremmin linjaan sopivia yleisiä ohjeita. 
Osittainen ongelmakohta on myös se, että maisteriklinikalla annettu ohjaus (ja 
lupaukset) ei välttämättä ole linjassa muun opinto-ohjauksen kanssa, ja tällä tavalla 
opiskelijat tulevat eriarvoisesti kohdelluksi siitä riippuen, kenen luona ohjauksessa 
käyvät. Näinhän ei saisi olla.” 
”Mielestäni tuo olisi ihan hyvä idea jos silloin tällöin kutsuttaisiin kokoon porukka 
juttelemaan ohjausasioista.” 
 
”Tämä liittyy voimakkaasti tuohon, että tiedettäisiin mitä täällä tapahtuu.” 
 
Kaikki vastaajat toivoivat yhteistyötä ja yhteisiä tapaamisia, ja tapaamisia etenkin 
tilanteen mukaan satunnaisesti, ei niinkään etukäteen suunnitellusti. Joitakin yhteisiä 
palavereja on jo pidetty, ja monia asioita sekä käytänteitä saatu selviksi sekä yhteisiksi. 
Uskoisin, että tämä näkyy ajan myötä hyvällä tavalla myös opiskelijoihin päin.  

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin mielipidettä siihen miten laitoksen 
tarjoamaa opinto-ohjausta sekä yleistä neuvontaa tulisi (vielä) vastaajan mielestä 
kehittää? 
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”Yleisen opintoneuvonnan puolella pitäisi ehdottomasti parantaa tiedonvälitystä opinto-
ohjaajien ja myös muiden opettajien kesken. Joku postituslista olisi hyvä, mit-lista ei 
oikein sovi tähän tarkoitukseen. Ainakin joskus oli eri lista opetushenkilökunnalle. 
Onkohan sellainen vielä olemassa? 
 
Opinnäytetöiden ohjaus kaipaisi terävöittämistä. Erityisesti gradujen ohjausjärjestelyt 
pitäisi selkeyttää. Tässä tarvittaisiin kyllä apua isommalta porukalta, erityisesti 
laitoksen johdon ja professorikunnan pitäisi olla aloitteellisempi asiassa.” 
 
”Selkeämpää linjausta asioille... vaikkakin nyt esim. Hyvänä aiana oli se silta-
opintopalaveri...” 
 
”Yleisestä neuvonnasta (ja miksei erityisemmästäkin) saisi olla enemmän asioita 
laitoksen FAQssa www-sivuilla, josta se löytyisi jokaiselle tarvittaessa. Ja 
maisteriklinikan ja muun opinto-ohjauksen välinen epätasapaino pitäisi saada pois.” 
 
”Linjaamalla sitä mm. noissa palavereissa yhtenäisemmäksi sekä jakamalla 
kuormitusta ohjauksesta tasaisemmin laitoksella. Lisäksi voisi linjata miten ohjausta 
tulisi yleisesti antaa ettei opiskelijoita mm. pompotella tiskiltä toiselle.” 
 
Vastauksissa kaivattiin yhteisiä linjoja ja käytänteitä, selvyyttä opinnäytteiden 
ohjaamisen käytänteisiin sekä tiedonvälitystä ohjausta antavien henkilöiden kesken. 
Osaltaan näihin on jo menneen syksyn ja alkuvuoden 2006 aikana vastattukin. 
Opinnäytteiden osalta kirjataan parhaillaan suuntautumisvaihtoehdoittain tehtyjen 
arviointien (pro gradut) yhteenvetoja. Eli mitä vaaditaan eri arvosanan gradulta. Näistä 
tehdään sitten laitoksen yhteinen linjaus, jotta mm. uudelle pro gradu-ohjaajalle on 
jotain konkreettia apua olemassa. Muutamassa ohjaushenkilöiden palaverissa on käyty 
läpi yhteisiä käytänteitä sekä parannettu keskinäistä viestintää. Näin ollen näyttää siltä, 
että asioihin saadaan muutosta, kun sitä vain tehdään. Tämä tietysti vaatii aikaa, mutta 
ennen kaikkea halua ja motivaatiota kehittää opinto-ohjausta, jota laitoksen ohjaajilla 
mielestäni kyllä on.  

Viimeisenä yhdeksäntenä kysymyksenä vastaajilta pyydettiin ’Sana on vapaa’ -
kommentteja opinto-ohjaukseen liittyen. Vastauksia tuli muutamia, joista alla olevassa 
on tiivistetty tilanne sekä tunnelma mielestäni hyvin.  
 
”Tämä on myös osaltaan resurssointikysymys ja vaatisi sen takia suunnittelua mm. 
työtuntisuunnitelmien yhteydessä sekä tarkasteluja esimies/alais -palavereissa.” 
 
Tosiasia on se, että työsuunnitelmien laadinta ja erilaisten tehtävien mahduttaminen 
siihen on haastavaa. Ohjauksen tarpeellisuus kuitenkin laitoksella tiedostetaan, joten 
työsuunnitelmiin ovat opinto-ohjauksesta vastaavat henkilöt saaneet tunteja merkitä. 
Tarvittavan tuntimäärän arvioiminen on kuitenkin hankalaa, mutta sama tilanne on 
tietysti monen muunkin työn osalta. Parhaiten tuntimäärä osuneen kohdalleen vain 
opetuksen osalta, luentojen ja demokertojen määrä on kun tarkalleen tiedossa. Ehkä 
vielä selvemmin tarvittaisiin johdolta tukea sille, että ohjaus koetaan tärkeäksi. Näin 
opiskelijoiden ohjaamiseen uskallettaisiin syventyä vielä entistä paremmin. Tällä 
hetkellä oman haasteensa tehtäviin ja palkkaukseen tuo myös uuden 
palkkausjärjestelmän (UPJ) voimaan tuleminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa tällä 
hetkellä ainakin minusta sekavalle, mutta aika näyttää miten ja millaista työstä 
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yliopistolla oikeasti arvostetaan. Tulevaisuuden osalta vakavasti mietittävä vaihtoehto 
laitoksen opinto-ohjauksen järjestämisen osalta voisi olla työmääräys yhdelle opinto-
ohjaajalle täysipäiväisesti.  

5.3 Työn luotettavuudesta 

Työn ja tehdyn tutkimuksen tulosten luotettavuudesta olisi varmasti useita kommentteja. 
Itse näen, että tulokset ovat aiheeseen verrattuna riittävän luotettavia. Työssä on haluttu 
tutustua ja purkaa auki yhden laitoksen käytänteitä ja ohjausta opinto-ohjaukseen 
liittyen. Näin ollen kyselyillä kerätty aineisto on siihen sopivaa ja luotettavaa. 
Vastausmäärä jää opiskelijakyselyn osalta pieneksi verrattuna joukkoon, jonka kysely 
tavoitti. Vastaukset on kuitenkin saatu tietotekniikan opiskelijoilta ja kyseisen laitoksen 
opinto-ohjausta käytänteineen on haluttu aukaista, joten vastaajajoukko ja saadut 
vastaukset ovat riittävän hyvät tähän työhön. Ohjaajille suunnatun kyselyn osalta 
vastausprosentti jää 50:en eli puolet kohdejoukosta vastasi. Vastaukset ovat tämän työn 
kannalta hyviä ja kysymyksiin on oikeasti vastattu, joten mielestäni saamani aineisto on 
tältä osin riittävän luotettavia. Kokonaisuutena vastaukset tukivat työn tekemistä ja 
auttoivat siinä, joten siinä mielessä pidän tehtyä työtä laajuuteensa nähden luotettavana. 
Yleistäminen laajempaan joukkoon tuo varmasti virheitä, mutta vastaavanlaisissa 
tutkimuksissa tästä työstä saatuja tuloksia voitaneen käyttää hyödyksi. Laajempaan 
yleistämiseen saatujen vastausten määrä on mielestäni kuitenkin liian pieni. 
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6 TULEVAISUUS 

Tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaus näyttää olevan kokonaisuutena hallinnassa. 
Henkilökunta, joita asia erityisesti koskettaa (laitosjohto, amanuenssi, opinto-ohjaajat) 
on aiheesta kiinnostuneita ja he haluavat kehittää opinto-ohjausta edelleen. Näin ollen 
mahdollisuudet opinto-ohjauksen jatkuvaan kehittämiseen ovat olemassa.  

Vuoden vaihteessa 2006 mietinnässä on etenkin maisteriklinikan toiminnan 
jatkuminen. Maisteriklinikalla on ollut suuri merkitys etenkin työelämän mukanaan 
imaisseiden opiskelijoiden ohjaamisessa kohti FM-tutkintoa. Toisaalta maisteriklinikkaa 
ei pidä mieltää liian irralliseksi osaksi tai erilliseksi ohjaustahoksi. Näin ollen olisikin 
hyvä miettiä sekä kehittää käytänteitä, joilla klinikan toiminta saataisiin entistä 
tiiviimpään yhteyteen laitoksen muun ohjaustoiminnan kanssa. Lisäksi tällä hetkellä 
maisteriklinikkaa pitkään ns. vetäneen professorin keskittyminen muihin tehtäviin 
asettaa mietintään sen tarvitaanko maisteriklinikalle vielä asiaan erikseen nimetty 
mahdollinen vastuuhenkilö. Oman lisätyönsä tuo myös maisterikoulutettavien 
HOPSeista vastanneen henkilön siirtyminen muihin tehtäviin. Tehtävät on jo siirretty 
toiselle henkilölle, mutta asiaan perehtyminen vie varmasti oman aikansa. 

Laitoksella on aktiivisessa käytössä erilaisia sähköisiä ja www-pohjaisia 
järjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi apuvälineiksi. Esimerkiksi opintojen 
suunnittelu (eHOPS-työkalu) tai kursseille ilmoittautuminen onnistuu mistä tahansa 
nettiyhteyden avulla. Kuitenkin verkon hyödyntäminen muulla tavoin ohjauksessa on 
vielä vähäistä, ja tämä voisi olla yksi sellainen haaste tai tavoite jota kannattaisi pyrkiä 
tehostamaan. Sähköpostia hyödynnetään ohjauksen välineenä, mutta joillain keinoin 
sitäkin voisi ehkä vielä tehostaa. Lisäksi itseäni kiinnostaisi ns. opinto-ohjaus 
ilmoitustaulun tai jopa opinto-ohjausympäristön luominen, esimerkiksi jo yliopistolla 
käytössä olevien oppimisympäristöjen, Optiman ja Moodlen, yhteyteen.  
 
Uusimpana opinto-ohjauksen kehittämisen tavoitteena on varmastikin laitoksen jatko-
opiskelijoille suunnattu ohjaustoiminta. Tähän ollaan hiljalleen laatimassa omia 
käytänteitä, jotta jatko-opiskelijoiden arkea voitaisiin näiltä osin helpottaa ja selkeyttää. 
Jatko-opintojen suorittamiseen liittyvät omat asiansa, ja laitoksen kannattaa kaikin 
järkevin opinto-ohjauksellisin tavoin pyrkiä takaamaan ko. opiskelijoille mahdollisuus 
jatkotutkinnon loppuun saattamiseen. Talossa työskentelevien jatko-opiskelijoiden 
kommentteja kannattaisi tässä varmasti hyödyntää. Esimerkiksi yhteiset seminaarit ym. 
koetaan kyllä hyödyllisiksi, mutta jos niitä alkaa olla lähes viikoittain, menetetään 
monen mielestä toiminnan järkevä ja alkuperäinen idea. Harvan henkilön tutkimus 
edistyy esimerkiksi niin nopeasti, että siitä olisi uutta puhuttavaa vaikkapa kuukausittain. 

Oman kehittämistarpeensa on varmastikin ohjaukseen liittyen erilaisilla 
kokouksilla ja työryhmillä. Ellei toiminnasta ja kokouksista pidetä mitään raportointia, 
niiden merkitys jää turhaksi. Tällöin kokoukseen käytetyn ajan olisi voinut käyttää 
vaikka itse ohjaukseenkin. Kokouksille ja ryhmille tulisi olla selkeät tavoitteet, jokin 
määränpää huomioiden. Koko ajan parempaan suuntaan menevänä ryhmänä voitaisiin 
pitää esimerkiksi laitoksen opinto-ohjaajien kokouksia, joita on järjestetty muutama 
syksystä 2005 alkaen. Kokouksissa on yhdessä sovittu jotakin ja asiaa on myös viety 
eteenpäin. Näin asioiden käsittely ei ole jäänyt pelkäksi puheeksi. 

Edelleen täytyy kuitenkin muistaa kaikenlaisen laitoksella annettavan ohjauksen 
parantaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen, huomioiden sekä perus- että jatko-
opiskelijat. Ja täytyy myös muistaa, että opiskelijajoukossa voi olla vielä erityistäkin 
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tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita. Nämä asettavat silloin oman lisähaasteensa 
hyvälle ohjaukselle. 

Kaikilta osin ohjauspalvelujen kehittäminen vaatii yhteistyön kehittämistä ja 
lisäämistä vastuussa olevien tahojen välille sekä opiskelijoiden muuttuvien tarpeiden 
selvittämistä. Tähän taas osaltaan liittyy ohjaushenkilöstön koulutus ja henkilöstön 
kehittäminen. Näin ollen opinto-ohjauksen tieto-taito -tason ylläpitäminen ja 
kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä sekä asioiden seuraamista. Tällä hetkellä 
keskeisimmät haasteet ohjauksen jatkuvalle kehittämiselle tietotekniikan laitoksella ovat 
mielestäni: 

− aktiivisen opinto-ohjauksen toteuttaminen kaikissa opiskelun vaiheissa 
− opintojen ohjaukseen ja seurantaan liittyvien tietojen hallinnan 

organisointi 
− kurssien jatkuva kehittäminen ja opiskelijoiden yksilölliset painotukset 

edellyttävät tutkintovaatimusten vahvistamista mahdollisimman yleisellä 
tasolla 

− työelämän ja opintojen yhteyksien jatkuva rakentaminen 
− kahden tutkinnon ’viidakko’ - kandidaatti + maisteri 

Mielestäni kuitenkin tietotekniikan laitos on onnistunut hyvin uudistamaan ja 
monipuolistamaankin opinto-ohjaustaan. Tästä on hyvä jatkaa. 
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7 POHDINTAA TYÖSTÄ JA OMIA TUNTEMUKSIA 

Kehittämisenhankkeen työstäminen oli kaikkinensa erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. 
Alun innostuksen jälkeen tuli jonkinlainen motivaation katoaminen, joka kyllä selkeästi 
viivytti työn kirjoittamista. Aineisto ja materiaalit odottivat pöydällä jo syksyllä, mutta 
asiaan paneutumisesta ei vaan meinannut tulla mitään. Työ kyllä eteni koko ajan, ja oli 
ainakin mielessä, mutta edistymistä tuli pienissä paloissa jouluun asti. Itseäni vierastutti 
hieman myös se, että työssä piti ja oikeasti sai käyttää niin sanotusti omaa ääntään. 
Gradun kanssa kun oli tottunut, sekä niitä tässä jo ohjatessakin siihen, että tieteellisessä 
työssä ei minä -muotoa käytetä tai sallita. Itsellenikin olikin ehkä piilossa se, että vaikka 
kehittämishanke kuuluu osaksi opinto-ohjaajaopintoja (yliopistossa suoritettava 
kokonaisuus), työssä ei ole päätarkoituksena tuottaa niinkään tieteellistä läpimurtoa, 
vaan kehittää itseään opinto-ohjaajana, ja kenties hyötyä siitä oman työn kannalta. 
Hiljalleen hoksasin tämän itsekin, mikä näkyy työssäni mielestäni ainakin jollain tavalla. 
Tämä raportti liikkuu mielestäni ainakin sopivan tasapainoisesti opinnäytetyön ja omia 
havaintoja tarkastelevan työn rajalla, joten itse olen lopputulokseen siinä mielessä hyvin 
tyytyväinen. 

Mitä työ sitten minulle itselleni antoi. Jos mietitään työn kannalta, niin ainakin 
kokonaisen kuvan työpaikkani tietotekniikan laitoksen opinto-ohjauksesta. Sen, että 
ohjaukseen korkea-asteella kuuluu paljon erilaisia toimijoita ja valitettavasti jopa 
irrallisiakin osia, jotka olisi hyvä saada toimimaan yhteistyössä. Itsekin olen esitellyt 
aiemmin tässä työssä useita erilaisia ns. järjestelmiä sekä apuvälineitä, joita käytämme. 
Vahvuutena näen kuitenkin, että ne toimivat jo, ainakin jollain tapaa, yhteistyössä 
keskenään. Ja kun kehittämisen varaa on aina, tavoitteena pitääkin olla yhä parempi 
opinto-ohjauksen kokonaisuus. Mukavaa oli myös havaita, että ohjausta antavien 
ihmisten kesken voidaan puhua ja olla yhteistyössä. Kaikki halusivat yhteisiä tapaamisia, 
mutta ei niinkään minkään virallisen kokouskäytännön merkeissä, vaan tilanteen ja 
tarpeen mukaan. Lisäksi olemme, ehkä juuri menneiden reilun 1,5 vuoden aikana 
hyödyntämään toistemme tietoja ja kysymään asioita toisiltamme. Minusta tämä on yksi 
vahvuus, josta koko laitos voi hyötyä. Opinto-ohjauksen näkökulmasta katsottuna 
nurkkakuntaista ja minä yksin -ajattelua ei mielestäni voi havaita. Lisäksi oli hyvä 
huomata, että opiskelijat tarvitsevat ja haluavat ohjausta, ja myös arvostavat nyt 
saamaansa ohjausta, vaikka siinä kehittämistä varmasti on. Näin ollen motivaatiota 
työhön ei tarvitse kovin kaukaa hakea, etenkin jos haluaa ihmisten kanssa työskennellä. 
Kaikkinensa niin opiskelijoiden kuin ohjaajien vastauksista huomaa minusta sen, että 
opinto-ohjaukseen kannattaa laitokselle panostaa. Se maksaa varmastikin itsensä 
takaisin uusina maistereina ja tohtoreina sekä kenties mallina muille laitoksille. Lisäksi 
havaitsin, että asioissa on tapahtunut jo muutostakin, verrattuna esimerkiksi Tiilikaisen 
(2000) tutkimukseen, jossa oli tutkittu opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta, ja 
mukana oli myös aineistoa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta. 

Miettiessäni kehittämishankkeen merkitystä itselleni ja ohjaajan näkökulmasta 
koen sen erittäin hyödylliseksi. Osaltaan tämä liittyy kyllä selkeästi opintoihin 
kokonaisuutena, sillä vaikea on erottaa niitä asioita, jotka on sisäistänyt aiemmin ja 
mitkä vasta kehittämishankkeen aikana. Minusta opinto-ohjaaja-opinnoista muodostuu 
jatkumo, johon kehittämishanke kuuluu osaksi isona palasena. Sanoisin, että oma tieto-
taito-taso opinto-ohjaajana on kasvanut valtavasti. Sen lisäksi, että uskallan sanoa 
tietäväni oman työpaikan osalta ohjauksesta, uskon olevani pätevämpi opinto-ohjaajakin. 
Kehittämishankkeen kirjoittamisen yhteydessä tuli syvennyttä yhteen ohjaukseen 
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aiheeseen aiempaa syvällisemmin ja samalla hyödynnettyä jo opittua. Näin ollen 
työkenttä kiinnostaa edelleenkin, jopa aiempaa enemmän.  

Tiivistäisin vielä tähän loppuun, että yhtenä isona havaintona ohjauksesta tässä 
työssä esitellyssä tapauksessa nousee kaiken muun kehittämisen lisäksi esille yhteistyö. 
Sitä tarvitaan erilaisten järjestelmien, apuvälineiden ja ennen kaikkea ohjaustehtävissä 
toimivien motivoituneiden ihmisten välillä. Ilman yhteistyötä ja halua toimia 
ohjauksessa ideat ja visiot jäävät yksittäisiksi kokeiluiksi ilman muuta seurantaa tai 
arviointia, tuloksista tai hyödyistä puhumattakaan. Resursseja käytetään hukkaan, jos 
jokainen yrittää yksinään tehdä suunnilleen samaa asiaa. Tähän mielestäni tulee 
kiinnittää huomiota, ollaan ohjauksen parissa sitten missä tahansa organisaatiossa.  
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9 LIITTEET 

Liite 1 
 
Kysely tietotekniikan pääaineopiskelijoille opinto-ohjaukseen liittyen. 
 
Pyrimme kehittämään tietotekniikan laitoksen opinto-ohjausta. Tarkoituksena on tuoda 
ohjaus- ja neuvontatoimintaa näkyvämmäksi opiskelijoille ja näin tukea opiskelua 
laitoksella. 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietotekniikan pääaineopiskelijoilta kommentteja ja ehdotuksia 
etenkin opinto-ohjaukseen, mutta myös opintoihin yleisestikin liittyvistä asioista. 
Kannathan kortesi kekoon :) Iso kiitos! 

Minä vuonna olet aloittanut opiskelusi tietotekniikan laitoksella?

  Kyllä En
Oletko tehnyt itsellesi opintosuunnitelman / HOPSin? (eHOPS-työkalu 
löydettävissä Korpin alta.)  

Käytätkö Korppia kursseille ilmoittautumisen 
lisäksi myös muutenkin? Mihin? 

Miten omat opintosi ovat sujuneet ja koetko 
olevasi oikealla alalla? 

Millaisissa asioissa olet hakenut neuvoja ja 
ohjausta laitoksen opinto-ohjaajilta tai muulta 
henkilökunnalta (keneltä?)? 

Koetko saaneesi tarpeeksi apua ja ohjausta 
opiskeluun liittyvissä asioissa; missä? mistä? 
keneltä? mitä jäi puuttumaan? jne. 

Onko saamasi ohjaus ja neuvonta ollut 
asiantuntevaa ja riittävää? 
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Oletko hyödyntänyt laitoksen www-sivuja 
opintoihin ja opinto-ohjaukseen liittyvissä sinua 
askarruttaneissa asioissa? (osoite: www.mit.jyu.fi) 

Www-sivut ovat tällä hetkellä uudistustyön alla, 
joten millaisia tietoja sivuilla ainakin tulisi 
mielestäsi olla? Millaista infoa siis haet 
ensisijaisesti www-sivuilta? 

Oletko tutustunut ja hyödyntänyt yliopiston muita 
ohjauspalveluja (mm. opiskelijapalvelut, 
rekrytointipalvelut, uraohjaus)? 

Mikä on mielestäsi opinto-ohjauksen merkitys 
korkeakouluissa? Tarvitaanko sitä, miksi? 

Miten laitoksen tarjoamaa opinto-ohjausta sekä 
yleistä neuvontaa tulisi mielestäsi kehittää? 

Kerro yleiskommenttisi tietotekniikan laitoksesta, 
opetuksesta ja opinto-ohjauksesta. Sana on vapaa, 
joten kommentteja, ehdotuksia ja kritiikkiä.  
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Liite 2 
 
Kysely tietotekniikan laitoksen opinto-ohjaajille ja opiskelijoiden ohjauksessa mukana 
oleville henkilöille opinto-ohjaukseen liittyen. 
 
 
Hei! 
 
Teen opo-opinnoissa kirjallista työtä/kehittämishanketta, jossa pyörittelen ja käsittelen 
tätä meidän tietotekniikan laitoksen opinto-ohjausta. Opiskelijakyselyllä olen Korpin 
kautta jo materiaalia kerännyt, mutta nyt kaipaisin vielä teidän kommentteja ja 
kokemuksia opinto-ohjauksesta sekä neuvonnasta opiskelijoiden suhteen. 
 
Vastaukset käyvät ihan sähköpostitse ja 'tajunnavirtaa' saa tuottaa :) 
 
 
Alla listaa/apukysymyksiä: 
_________________________________ 
 
Millaisissa asioissa opiskelijat hakevat ohjausta ja neuvoja? Mitä asioita käsittelet 
opiskelijoiden kanssa useimmiten ja mitkä asiat ovat harvinaisempia? 
 
Oletko ohjausta antaessasi joutunut toteamaan, että omat tieto-taidot eivät riitä ja 
ohjannut opiskelijan muualle? (Esimerkkejä ko. asioista). 
 
Opinto-ohjauksessa hyödyntämäsi työkalut ja -välineet (tapaamiset, verkko, sähköposti, 
muu...), minkä koet itse parhaimmaksi/hankalimmaksi käyttää? 
 
Opiskelijoilta mahdollisesti saatu palaute, miten opiskelijat kokevat täällä annetun 
ohjauksen, 'ruusut ja risut'? 
 
Haluaisitko lisäkoulutusta ohjaamisesta ja millaisissa asioissa etenkin? 
 
Mikä on mielestäsi opinto-ohjauksen merkitys korkeakouluissa? 
 
Haluaisitko tiiviimpää yhteistyötä laitoksen opinto-ohjaajien sekä mahdollisten muiden 
ohjausta antavien henkilöiden ja/tai tahojen kanssa? (Jotain puhettahan meillä jo oli, että 
opojen palavereja saisi olla säännöllisemmin.) 
 
Miten laitoksen tarjoamaa opinto-ohjausta sekä yleistä neuvontaa tulisi (vielä) 
mielestäsi kehittää? 
 
Sana on vapaa -kommentit aiheeseen liittyen? 
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