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Ohjausta ei ole mahdollista järjestää yhden luukun 

periaatteella siten, että yksi henkilö voisi vastata opis-

kelijan kaikkiin ohjaustarpeisiin. Asiantuntemus- sekä 

osaamisalueet vaihtelevat ja korkeakoulujen ohjaus-

tahoilla voi olla monia muitakin tehtäviä kuin ohjaus. 

(Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003.) Ohjausta on aja-

teltava pikemminkin jaettuna asiantuntijuutena ja mo-

niammatillisena yhteistyönä, mikä edellyttää oman ja 

toisten ohjaajien tehtävänkuvien ja osaamisen rajapin-

tojen sekä verkostojen hahmottamista (mm. Nummen-

maa 2011).

Hops-ohjaajan ei siis tarvitse ohjata opiskelijaa kaikis-

sa tämän ohjaustarpeissa. Hän voi hyödyntää työnsä 

tukena moninaisia yhteistyötahoja omassa organi-

saatiossaan sekä sen ulkopuolella, mutta näitä laaja-

alaisia yhteistyömahdollisuuksia ei välttämättä tule 

huomanneeksi. Hops-ohjaajan ja verkostokumppaneit-

ten yhteinen tavoite tukea opiskelijaa luo kuitenkin yh-

teistyölle selkeän pohjan. Hops-ohjaaja voi auttaa opis-

kelijaa eteenpäin verkostossa, ja hän voi myös saada 

verkostosta tukea omalle työlleen.

TEHTÄVÄ
kenen/keiden puoleen kääntyä kun....
(soveltaen Vance Peavyn alkuperäistä sosiodynaamista harjoitetta)

Tämä tehtävä auttaa sinua hahmottamaan omaa yhteistyöverkostoasi. Ajattele itsesi ohjauksen moniamma-
tillisen verkoston keskipisteeksi, jossa jokaisella suhteellasi toiseen verkoston toimijaan on merkityksensä 
omalle toiminnallesi hops-ohjaajana. 

Mieti alla olevia kysymyksiä ja kirjoita viivalle sen ihmisen nimi, jonka tunnistat verkostoosi kuuluvaksi ja 
jonka puoleen tarvittaessa kääntyä tai ohjata opiskelijoita. Saman ihmisen nimi voi esiintyä useammankin 
kerran, ja kunkin kysymyksen kohdalla voi olla useammankin ihmisen nimi. 

Kun saat tehtävän valmiiksi, mieti verkostoasi: puuttuuko siitä joitakin osia? Haluaisitko verkostoosi enem-
män toimijoita? Miten voisit kehittää työskentelysuhdettasi verkoston toimijoitten kanssa? Keskustele myös 
hahmottamastasi verkostosta lähimmän kollegasi/toisen hops-ohjaajan kanssa. Millaisia huomioita keskustelu 
herättää?

4 HOPS-OHJAAJAN 
YHTEISTYÖVERKOSTOT
Maarit Ansela & Leena Penttinen



49

KENEN/KEIDEN PUOLEEN KÄÄNTYÄ, KUN... 

1)  hops-ohjauksessa opiskelija kertoo, että hänellä on huoli toimeentulostaan? ________________________________________________

2)  tarvitsen ajantasaista tietoa ohjausta ja opiskelua koskevista laeista ja asetuksista? __________________________________

3)   haluan keskustella hops-ohjaukseen liittyvistä kysymyksistäni? _____________________________________________________________________

4)  on tarve ohjata opiskelija keskustelemaan jonkun asiantuntijan 

 kanssa ammatinvalintakysymyksistä?____________________________________________________________________________________________________________________

5)  minulla on jatkuva huoli opiskelijan mielenterveyden tilasta? ____________________________________________________________________________

6)  ohjattavani käyttäytyy uhkaavasti? __________________________________________________________________________________________________________________________

7)  opiskelijan opiskelutaidoissa on selviä puutteita? _________________________________________________________________________________________________

8)  ohjattavani gradu tökkii?______________________________________________________________________________________________________________________________________________

9)  opiskelijan opinnot eivät edisty eikä hänelle kerry tarpeeksi opintopisteitä? _________________________________________________

10) ohjattava opiskelijani haluaa saada lisäohjausta ja tukea lähteäkseen 

 opiskelemaan ulkomaille? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

11) haluan päivittää hops-ohjauksessa käyttämieni työvälineitten tietojani ja taitojani? ___________________________________

12) haluan kehittyä hops-ohjaajana? _______________________________________________________________________________________________________________________________

13) haluan kehittää työtehtäviäni ja hops-ohjauksen käytäntöjä?____________________________________________________________________________

14) toivon työlleni hops-ohjaajana palautetta? ______________________________________________________________________________________________________________

15) tarvitsen hops-ohjauksen tueksi lisätietoja oppiaineen opiskelijoitten 

 sijoittumisesta työelämässä? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

16) muutamat opiskelijat ovat hops-ohjaustilanteissa kertoneet olevansa yksinäisiä? ______________________________________

17) hops-ohjaukseni on yhä enemmän monikulttuurista ja tarvitsen siihen tukea? _____________________________________________

18) haluan lisää tietoa ohjatakseni opiskelijoitten sivuainevalintoja eri oppiaineissa? _________________________________________

Hops-ohjaaja voi hahmottaa oman työnkuvansa kautta 

olemassa olevia sekä tarvittaessa tunnistaa uusiakin 

yhteistyökumppaneita moniammatillisesta verkos-

tosta. Hops-ohjaaja voi jäsentää verkostojansa myös 

opiskelijakeskeisen sekä ohjausjärjestelmäkeskeisen 

mallin kautta.

Opiskelijakeskeinen jäsennys: holistinen ohjaus-
malli

Hops-ohjaajan työkenttää ja yhteistyötahoja voidaan 

tarkastella Wattsin ja van Esbroeckin (1998) holistisen 

opiskelijakeskeisen ohjausmallin avulla. Mallia on käy-

tetty paljon suomalaisissa korkeakouluissa jäsentä-

mään ohjaustehtäviä ja työnjakoa (ks. Lairio & Puukari 

1999; Herranen & Penttinen 2008a). Mallin avulla voi 
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kartoittaa ohjauksen toimijoita ja ohjauksen eri osa-alu-

eita – opiskelun ohjausta, ammatti- ja urasuunnittelun 

ohjausta sekä psykososiaalista tukea. Van Esbroeckin 

ja Wattsin (1998) mukaan on tärkeää nähdä se, miten 

erilaiset roolit osaltaan tukevat toisiaan ja vahvistavat 

ohjauksen eri osa-alueiden toteutumista. Malli sovel-

tuu erityisen hyvin hops-ohjauksen pohtimiseen, kos-

ka lähtökohtana ovat opiskelijan ohjaustarpeet sekä 

hänen henkilökohtainen opintosuunnitelmansa.

Mallissa ohjauksen toimijoiden tehtäväkenttää ja ohja-

uksen osa-alueita peilataan siis suhteessa opiskelijan 

ohjaustarpeisiin. Holistinen opiskelijalähtöinen malli pi-

tää sisällään ohjauksen kolme osa-aluetta: oppimisen 

ja opiskelun ohjauksen, persoonallisen kasvun tuke-

misen sekä ammatillisen ja uraohjauksen. Oppimisen 

ja opiskelun ohjauksella tuetaan ohjattavan valintoja 

erityisesti koulutuksessa ja opiskelussa. Persoonal-

lisen kasvun tukeminen tarkoittaa yksilölliseen kehi-

tykseen liittyvien sosiaalisten ja persoonallisten ky-

symysten käsittelyä. Ammatillinen ja uraohjaus tukee 

ammatinvalintaa sekä erilaisia työelämäkysymyksiä 

jäsentäviä pohdintoja. Ohjauksen osa-alueiden erot-

telusta huolimatta mallissa korostetaan osa-alueiden 

päällekkäisyyttä ja ohjauksellisten kysymysten koko-

naisvaltaisuutta yksilön näkökulmasta. Tämän vuoksi 

mallissa painottuu ohjauksen toimijoiden yhteistyö 

tehtäväkenttien eriytyvistä painotuksista huolimatta. 

(Van Esbroeck & Watts 1998; Watts & van Esbroeck 

1998.)

O i k lijOpiskelija
HOPS

Kuvio 3. Holistinen ohjausmalli (Lairio & Puukari 1999)
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Mitkä ohjauksen osa-alueet kuuluvat hops- 
ohjaukseen?

Mallissa ohjauksen toimijat jäsennetään kolmella ta-

solla. Ensimmäiselle tasolle lähelle mallin keskiössä 

olevaa opiskelijaa sijoittuu opetushenkilöstö, joka on 

läheisessä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa opiskelijan 

kanssa opetuksessa. Opetushenkilöstön ohjaustoi-

minnan haasteena on se, että he näkevät usein opet-

tajuuden pääroolinaan ja ohjaustoiminta liittyy siihen 

ikään kuin toissijaisena tehtävänä. Tämä voi näkyä 

myös hops-ohjaajana toimivan opettajan ohjaustyös-

sä. Toisaalta opettajat kohtaavat välittömimmin opis-

kelijat opiskelun arjessa, ja he ovat avainasemassa 

ongelmien ennaltaehkäisevässä tunnistamisessa 

ohjauksen kaikilla osa-alueilla. (Van Esbroeck & Watts 

1998.) Toinen ohjaustaho koostuu opetukseen kyt-

keytyvistä toimijoista, joilla on eriytyneitä ohjauksel-

lisia tehtäviä. Toisen ohjaustahon toimijat ovat usein 

oppilaitoksen sisäisiä erityisosaajia, joiden ohjaustyö 

kohdentuu yksilöllisempään henkilökohtaiseen ohja-

ukseen ja diagnosointiin sekä mahdollisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Tällaisia toimijoita ovat amanuenssit 

ja opintoasioiden henkilöstö, joiden työnkuvaan voi 

kuulua myös hops-ohjausta.

Kolmas ohjaustaho edustaa selkeästi erikoistuneita 

ohjaajia, jotka eivät ole välittömästi pedagogisessa toi-

minnassa mukana. Erikoistuneet ohjaajat keskittyvät 

jonkin osa-alueen erityiskysymysten diagnosointiin 

ja ongelmanratkaisuun. Erikoistuneissa ohjauspalve-

luissa myös käydään rajankäyntiä esimerkiksi terapi-

an ja ohjauksen välillä. (Van Esbroeck & Watts 1998.) 

Kolmannella ohjaustaholla opiskelijalla on tukenaan 

myös korkeakoulun ulkopuolisia eriytyneitä toimijoi-

ta, kuten työvoimatoimisto tai mielenterveystoimisto. 

Pajarinen ym. (2004, 275) toteavat, että korkeakoulun 

sisäisten ja sen ulkopuolisten ohjaustahojen yhteistyö 

olisi tärkeätä, jotta taattaisiin tarkoituksenmukainen 

ohjaus kaikilla osa-alueilla. Moniammatillisen yhteis-

työverkoston toimivuus korostuu heidän mukaansa 

erityisesti ongelmatilanteissa.

Holistinen ohjausmalli korostaa eri ohjaustahojen välis-

tä yhteistyötä ja ohjauksen osa-alueiden limittäisyyt-

tä. Huomio kiinnittyy myös ohjattavien yksilöllisten 

tarpeiden monimuotoistumiseen heterogeenisissä 

opiskelijaryhmissä, mikä sopii hops-ohjauksen sisäl-

töjen ja tavoitteiden sekä ohjausyhteistyön jäsentämi-

seen. (Van Esbroeck & Watts 1998.) 

Ohjausjärjestelmäkeskeinen jäsennys: ohjauk-
sen porrasmalli

Hops-ohjaajan lähin verkosto on hänen oman laitok-

sensa ohjausjärjestelmässä, josta myös porrasmallin 

(Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003) mukainen jäsentä-

minen lähtee liikkeelle. Mallissa on kyse on erilaisista 

toisiinsa kytkeytyvistä toiminnoista, joille ohjausta 

yleisesti pidetään yläkäsitteenä. Varsinaisen ohjauk-

sen lisäksi järjestelmään sisältyy tiedottamista ja neu-

vontaa. Ohjausjärjestelmät eivät välttämättä ole kaik-

kialla selkeästi jäsentyneitä, joten porrasmalli tarjoaa 

yhden välineen ohjaustoimintojen toimivampaan sekä 

läpinäkyvämpään organisointiin laitostason lisäksi 

myös koko yliopiston tasolla.
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Jyväskylän yliopistossa monilla laitoksilla hops ja muu ohjaus kuvattiin toistaan erillisinä toimintoina. Myös erilaiset hops-
prosessia tukevat käytännöt nähtiin omina toimintoinaan (esimerkiksi ohjausklinikat ja tukiryhmät). Lisäksi vain kahden 
laitoksen kuvaukset määrittivät, että ohjaaja on velvollinen ohjaamaan opiskelijan oikealle tukitaholle. (Ansela 2011b.)

Kuviossa 4 ohjausjärjestelmän portaat rakentuvat 

isoimmasta pienimpään sen mukaisesti, missä määrin 

opiskelija kutakin tukimuotoa tarvitsee opintopolkun-

sa aikana. Jokainen porras on tärkeä eivätkä portaat 

ole toisiaan täysin poissulkevia.

   ERITYISOHJAUS

  OHJAUS - dialogi, vastausten etsiminen yhdessä

 NEUVONTA   - kysymykset ja vastaukset

TIEDOTUS     - oppaat, www-sivut, muu tiedotus

Kuvio 4. Opintojen ohjauksen portaat (Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003).

Alimmalla ja suurimmalla portaalla on tiedotus, jonka 

tarve on koko opintopolun kestoinen. Hyvät oppaat, 

opiskelijan tarpeisiin suunniteltu ohjauksen www-

sivusto sekä ajankohtaistiedotteet ilmoitustauluilla 

auttavat opiskelijaa itseohjautumaan tiedon lähteille. 

Tiedotus on varsin usein tekstipainotteista, mutta var-

sinkin netissä pitkät pätkät pelkkää tekstiä saattavat 

olla vaikeita käsitellä. Erityisesti hopsien ohjauspro-

sessin tukena voisi käyttää enemmänkin opiskelijaa 

hahmottamaan helpottavia kuvioita ja visuaalisia jäsen-

nyksiä. Verkossa voi olla myös erilaisia tsekkauslistoja 

ja oppaita, joiden avulla opiskelija pystyy valmistautu-

maan etukäteen vaikkapa tulevaan ohjauskeskuste-

luun. Samoin siellä voi olla tietoa mm. hops-ohjauksen 

pelisäännöistä (opiskelijan ja ohjaajan vastuut); miten 

hops-ohjauksessa käytännössä toimitaan yhdessä, 

luottamuksellisuudesta, salassapitovelvollisuudesta 

sekä varhaisen puuttumisen periaatteesta.

Oikein ajoitettu ja helposti saatavilla oleva tieto vähen-

tää painetta henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjauk-

seen, mutta se myös hälventää mahdollisia hops-oh-

jauksesta liikkuvia vääriä käsityksiä tai huhupuheita. 

Voi silti olla välttämätöntä, että opiskelijat tutkivat eri-

laisia käsityksiä ja oletuksia yhdessä ohjaajan tai opis-

kelijaryhmän kanssa, jotta tieto muuttuisi ymmärryk-

seksi ja käyttökelpoiseksi. (Mikkonen, Eriksson & Jyry 

2003, 38.)
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Ohjausjärjestelmää koskeva sisältö verkkosivuilla on 

tarpeen kuvata mahdollisimman läpinäkyväksi tehtä-

vänkuvineen sekä toimijoiden vastuualueineen esim. 

www-sivuille. Opiskelijan olisi hahmotettava se, mil-

laisissa asioissa voi ensiksi hyödyntää tarkoitukseen 

laadittuja tietolähteitä, esim. usein kysyttyjen kysy-

mysten -osiota tai hops-ohjaukseen laadittuja oppaita. 

Tämän lisäksi on hyvä tehdä näkyväksi se, missä vai-

heessa ja millaisten kysymyksien kanssa kannattaa 

kääntyä neuvojien puoleen ja millaisia ohjaustarpeita 

varten laitoksen ohjaajat ovat. Ohjausjärjestelmän 

vastuiden selkeyttämiseen kuuluu myös se, miten re-

sursointi ja työnjaot järjestetään, kuka tekee mitäkin 

ja miten ohjaus kokonaisvaltaisesti järjestetään opis-

kelijan suuntaan (ks. myös esim. Ruohisto 2006).

Ohjauksesta puhuttaessa neuvonta ja ohjaus näh-

dään monesti synonyymeinä, vaikka niiden välillä on 

ratkaiseva ero: neuvonta on vastaamista opiskelijan 

kysymyksiin, kun taas ohjaus vuoropuhelua (dialogia) 

opiskelijan ja ohjaajan välillä yhdessä määritellystä on-

gelmasta, jonka ratkaisuvastuu on opiskelijalla (Mikko-

nen, Eriksson & Jyry 2003, 38). Koska opiskelijat saat-

tavat tarvita opintopolun aikana enemmän neuvontaa 

kuin ohjausta, nämä voivat mennä helposti päällekkäi-

siksi toiminnoiksi. Mikäli ohjauksen tarkoitusta ja ta-

voitteita ei ole läpinäkyvästi täsmennetty, osa opiske-

lijoista saattaa odottaa hops-ohjauksessakin saavansa 

valmiita tai “oikeita” vastauksia kysymyksiinsä tai että 

ohjaaja ratkaisee ongelmat opiskelijan puolesta.

Jos ohjauksen porras jää liian kapeaksi eikä opiskeli-

joille ole tarjolla ohjauksellista tukea juuri lainkaan, on 

tarpeen arvioida käytäntöjä kriittisesti. Hops-ohjaaja 

voi kysyä itseltään, kuinka paljon antaa neuvoja tai 

tiedottaa asioista, kun niiden antaminen kuuluu ohja-

usjärjestelmässä jonnekin muualle. Jos hops-ohjaus 

on enimmäkseen vain opiskelijan kysymyksiin vastaa-

mista tai tiedottamista, ei kyse ole ohjaamisesta sanan 

dialogisessa merkityksessä. Hops on perusmääritel-

mältään opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, 

joka tuo periaatteessa jokaisen opiskelijan ohjattavaksi 

vähintään kerran tutkinto-opiskelun aikana. Tämä voi 

olla ainutkertainen tilaisuus tukea opiskelijan opiske-

lukykyä ja ennaltaehkäistä sitä heikentäviä ongelmia.

Rajapinta laitoksen oman lähiverkoston ohjausjärjestel-

män ja sen ulkopuolisen moniammatillisen verkoston 

välillä kulkee porrasmallissa ohjauksen ja erityisohja-

uksen kohdalla (ks. Kuvio 4). Erityisohjaus on pienim-

Jyväskylän yliopiston hops-kuvauksien analyysi osoitti, että hops-ohjaajien tehtävänkuvien sisältöä ei ole mahdollista 
johtaa suoraan tehtävänimikkeistä, sillä ohjaajina toimii seuraavanlainen kirjava joukko yliopistolaisia (joko ainoina hops-
ohjaajina koko opiskelijan opintopolun ajan tai jossain kohdin hops-prosessia, ml. hopsin hyväksyminen/tarkastaminen): 
amanuensseja, (omia) opintoneuvojia ja -ohjaajia, henkilökuntatuutoreita ja opiskelijatuutoreita, (oma) hops-ohjaajia, 
hops-vastaavia tai hops-koordinaattoreita, opettajatuutoreita, omaopettajia tai opettajamentoreita, lehtoreita ja yliopis-
tonopettajia, yliassistentteja, assistentteja, tutkijoita, tohtorikoulutettavia sekä professoreja. Opettajakunnan edustus 
hops-ohjaajissa ei välttämättä takaa sitä, että hops-ohjaus todella on pääasiallisesti ohjausta (eikä vain neuvontaa tai 
tiedottamista). Jotta laitoksen hops-ohjaus olisi nimenomaan ohjausta, hops-ohjaajien tehtävänkuvaa on jäsennettävä 
pikemminkin ohjausjärjestelmän tasolla. (Ansela 2011b.)
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millä portailla siksi, että se on opiskelijan tarpeissa 

kohdennetumpaa tietyille sisältöalueille ja saattaa olla 

ajallisesti täsmätyyppisempää, esimerkiksi jos opiske-

lija harkitsee vaihto-opiskelua ulkomailla. Hops-ohjaus 

sen sijaan on laajempi prosessi, jossa tarkastellaan 

opiskelijan moninaisia muitakin suunnitelmia pitem-

mällä aikavälillä. Hops-ohjaaja voi tarvittaessa ohjata 

opiskelijan verkoston erityisohjausta antaville tahoille 

tai ohjausta voidaan antaa yhteistyössä. Esimerkiksi 

opintopsykologin voi kutsua vetämään ryhmäohjaus-

tapaamisia, joissa käsitellään oppimistyylejä. On hyvä 

kuvata myös nämä laitoksen ulkopuoliset erityisohja-

uksen verkostotahot sekä niiden rooli riittävän läpinä-

kyvästi opiskelijalle.

Vaikka erityisohjaus on porrasmallissa ylimmällä ja 

pienimmällä portaalla, sen rooli ei siis ole mitenkään 

vähäpätöinen. Kaikkea ohjauksen asiantuntemusta 

ei ole laitoksen omassa ohjausjärjestelmässä, ja täs-

tä syystä se kaipaa moniammatillisia täydennyksiä. 

Erityiseksi ainakin monet laitoksen ulkopuolisista oh-

jauspalveluista määrittää sekin seikka, ettei niitä - esi-

merkiksi uraohjaajia tai opintopsykologeja - usein ole 

jo resurssisyistäkään yliopistoissa tarjolla kuin vain 

pienelle määrälle opiskelijoita kerrallaan.

Miten laitoksesi ohjausjärjestelmä on jäsennetty? 

Onko tiedottaminen, neuvonta, ohjaus (hops-ohja-

us ja muut ohjauksen muodot, kuten graduohjaus) 

sekä laitoksen ulkopuoliset erityisohjausmuodot 

ja -tahot selvillä? Onko tehtävänkuvissa pääl-

lekkäisyyttä? Onko ohjausjärjestelmä kuvattu 

opiskelijoille läpinäkyvästi? Mihin hops sijoittuu 

ohjausjärjestelmässä (hopsista tiedottaminen, 

sen neuvonta ja erilaiset ohjausmuodot hops-

prosessissa)?

Moniammatillista verkostoyhteistyötä

Edellä kuvatut jäsentämismallit lähestyvät verkostoja 

enimmäkseen yhdensuuntaisten prosessien kautta. 

Tosiasiassa moniammatillinen yhteistyö toimii ver-

kostomaisesti, jolloin jokaisen tahon kuuluisi olla tie-

toinen toistensa olemassaolosta ja asiantuntijuutensa 

rajapinnoista. Verkoston toiminta tulisi olla kaksisuun-

taista tai ristikkäistä siten, että yhteistyökumppanit 

voivat ohjata opiskelijan myös hops-ohjaajalle, mikäli 

esimerkiksi YTHS:n käynnin yhteydessä on todettu 

opiskelijan asian koskettavan opintojen suunnittelua 

laitoksella ja päinvastoin.

Verkoston toiminnassa on siten olennaista erilaisten 

ohjaustehtävien ja moniammatillisuuden rajapintojen 

tiedostamisen lisäksi käytännön ohjauksellisten pro-

sessien läpinäkyvyys ja yhteistyön toimivuus. Tämä 

edellyttää yhteisistä toimintaperiaatteista ja tavoitteis-

ta keskustelua ja näkemyksien jakamista, sillä verkos-

to perustuu aina jonkin asteiselle sopimuksellisuudelle 

?
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eikä se synny itsestään. Mitä tarkemmin ohjaukselli-

set prosessit on purettu auki, sitä paremmin ne jäsen-

tyvät kaikille toimijoille ja opiskelijoille. Jollei verkoston 

toiminta ole järjestäytynyttä ja systemaattista, ohjaus 

ei välttämättä tavoita kaikkia opiskelijoita, vaikka tuki-

verkosto olisi sinänsä kattava.

Osa verkoston ohjauksellisista prosesseista on kyt-

köksissä erilaisiin hops-prosessin rakenteellisiin rat-

kaisuihin, sillä hopsin tekeminen tavalla tai toisella 

on pakollista kunkin laitoksen opiskelijoille. Myös ver-

kostokumppaneiden olisi hyvä tietää laitoksien hops-

prosessien kulusta sekä siitä, miten hops sijoittuu 

laitoksen ohjausjärjestelmään ja ketkä ohjaavat hopsia 

eri vaiheissa opintoja.

Verkostossa osa ohjauksellisista prosesseista kumpu-

aa opiskelijan henkilökohtaisemmista ohjaustarpeis-

ta, jotka saattavat olla täysin riippumattomia laitoksen 

hops-prosessista, kuten esimerkiksi toimeentuloky-

symykset. Opiskelija voi myös hakea omaehtoisesti 

lisäohjausta vaikkapa ulkomaan opiskelijavaihdosta 

tai asioida omien tarpeidensa mukaan esim. kielikes-

kuksessa tai TE-toimistossa, sillä verkostotahot toimi-

Jyväskylän yliopistossa hopsin tarkastamisen ja päivittämisen prosessit noudattavat useilla laitoksilla rakenteellista 
rytmiä: 1. vuoden jälkeen seuraava tarkastuspiste 3.vuonna + 4. tai 5.vuonna. Nämä kolme tarkastusvaihetta rytmit-
tyvät siten tutkintorunkojen sekä säädettyjen tavoitteellisten opintoaikojen mukaisesti. Hopsia myös tarkastetaan 
muutamilla laitoksilla opintovuosittain. Edellä olevien rakenteellisempien rytmityksien lisäksi, joillakin laitoksilla oli 
lisäkäytäntöinä hopsin päivittäminen aina suunnitelman muuttuessa/tarvittaessa sekä jatkuvana tai säännöllisenä 
prosessina. Varsinaiset hopsit laaditaan monilla laitoksilla samanlaisina kummassakin tutkinnossa (kandi- että maiste-
rivaiheessa), mutta useat laitokset kuvasivat hops-prosessit erilaisiksi alempaan ja ylempään tutkintoon, esimerkiksi 
tulee täyttää erilaisia lomakkeita ja hyväksyttää suunnitelma eri henkilöillä. Hops-ohjaus oli lähes kaikilla laitoksilla pa-
kollista. Lisäksi useimmissa kuvauksissa oli mainittu myös opiskelijan omaehtoisen ohjaukseen hakeutumisen olevan 
mahdollista. (Ansela 2011b.)

vat itsenäisesti ja tarjoavat moninaisia tukipalveluja 

opiskelijoille.

Verkostot ovatkin moninapaisia, toisin sanoen niillä 

ei ole toiminnallisesti suoranaista lähtöpistettä, vaan 

opiskelijan ohjauksen ja yhteistyön tarve saattaa nous-

ta esiin missä tahansa kohdin verkostoa. Opiskelijaa ei 

tulisi tarpeettomasti pompottaa luukulta luukulle.  Ver-

kostoyhteistyössä kannattaa antaa suoraan verkoston 

yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jotta opiskelijalle 

paikantuu seuraava etappi ohjauksellisessa proses-

sissa sekä perustelut, miksi hänet ohjataan verkos-

tossa eteenpäin juuri tähän etappiin opiskelijan omaa 

vastuuta alleviivaten. Pelkkä eteenpäin ohjaaminen ei 

vielä ole ratkaisu opiskelijan ohjaustarpeeseen tai on-

gelmaan.

Verkoston toimintaa ohjaa sekä yhdistää näin ollen 

parhaiten periaate opiskelijan kokonaisvaltaisesta 

tukemisesta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opis-

kelijan kaikkinaiset ohjaustarpeet ja ongelmat voidaan 

tunnistaa, sitä paremmin ohjauksella voidaan ennalta-

ehkäisevästi edistää opintojen sujuvuutta.
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Entäpä puuttuminen aikuisen opiskelijan prosessiin, 

joka voi itsessään jopa aiheuttaa henkilökohtaisen 

murrostilanteen? Yleensä ottaen ohjaus määritellään 

mm. ohjattavan itsemääräämisoikeuden kunnioitta-

miseksi, mutta vuoden 2012 alussa voimaan tuleva 

yliopistolain muutos luo ohjausprosesseihin poikkea-

mamahdollisuuksia (tarkemmin LIITE 2). Kukin yli-

opisto on vastuussa siitä, millaisin järjestelyin ja jär-

jestelmin lakia käytännössä toteutetaan. On kuitenkin 

selvää, että lainmuutos korostaa verkostojen moniam-

matillista yhteistyötä sekä tarvetta määrittää entistä 

selvemmin yhteisesti jaetut menettelytavat. Yhteisiä 

toimintaperiaatteita tarvitaan varsinkin opiskelijan tie-

tosuoja- (arkaluonteiset tiedot) sekä turvallisuus- ja 

kurinpitoasioiden käsittelyyn.

Lainmuutos kiinnittää erityistä huomiota kaikkien 

oikeuteen työskennellä turvallisessa opiskeluympä-

ristössä (ks. LIITE 2). Verkoston toimintaperiaattei-

siin sisältyvät siten myös kriisisuunnitelmat ja tur-

vallisuusohjeistukset, esimerkiksi kuinka menetellä 

uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kanssa ja keneen 

kuuluu tuolloin ottaa yhteyttä, ts. ketkä ovat turvalli-

suudesta vastaavat yhteyshenkilöt yliopistolla sekä 

sen ulkopuolella olevassa verkostossa (poliisi, vartion-

tipalvelut jne.).

OHJAUSVerkOStOn tOiMiJOitA

Hops-ohjaukseen voi myös rakentaa toimintamallin, jossa jäsennetään, miten yhteistyöverkostot kytkeyty-
vät hops-prosessin tukemiseen. Seuraavassa on esitelty ohjauksen tahoja tästä näkökulmasta, jotta ohjaaja 
voisi pohtia, milloin ohjata opiskelija niiden piiriin. Verkostokumppaneitten lista ei ole kattava, mutta se virit-
tää tarkastelemaan yhteistyön mahdollisuuksia.

UrA- JA rekrYtOintiPALVeLUt

Ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on yhteistyössä ainelaitosten kanssa tukea opiskelijoiden työllis-
tymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin valmistumisen jälkeen. Keinot ja toimintatapa voidaan räätälöi-
dä kunkin laitoksen tarpeisiin. Ura- ja rekrytointipalveluilla on korkeakouluittain hieman erilaisia toimintoja. 
Jyväskylän yliopistossa on alkuvaiheen opiskelijoille suunnattuja luentoja, joilla pyritään avaamaan työelä-
mänäkökulmaa opintojen suunnitteluun. Kandivaiheen opiskelijoille tarjotaan Työelämäorientaatio-kursseja, 
joissa mm. hahmotetaan omaa osaamista ja etsitään mahdollisia työpaikkoja sekä haetaan haastattelemalla 
tietoa työelämästä. Lisäksi Työelämäorientaatio-kurssiin voi yhdistää CV-työpajan. Harjoitteluun lähteville 
opiskelijoille on oma työpajansa, jossa mm. ”korttipelin” avulla etsitään konkreettisia tavoitteita harjoittelulle. 

Sekä CV- että harjoittelu-työpajat voidaan pitää myös englanniksi.
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kAnSAinVÄLiSet PALVeLUt

Kansainväliset palvelut on yksikkö, joka palvelee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa ja kehittää korkea-
koulun kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Opiskelijan näkökulmasta kansainväliset palvelut tarjoavat in-
formaatiota ja neuvontaa kansainväliseen opiskeluvaihtoon ja harjoitteluun. Keskeisiä kysymyksiä opiske-
lijan näkökulmasta voivat olla vaihto-opiskelun ja harjoittelun ajoittaminen sekä kansainvälisten opintojen 
hyödyntäminen osaksi tutkintoa.

kirJAStO

Kirjasto on yksi keskeisimpiä opiskeluun liittyviä paikkoja, ja opiskelijan valmiudet hyödyntää kirjaston tarjoamia 
palveluja voivat olla ratkaisevia opintojen edistämisessä. Kirjastosta lainataan kurssikirjoja ja muuta materiaa-
lia sekä käytetään sen jatkuvasti lisääntyviä sähköisiä tiedonhankintapalveluja. Useimmissa korkeakouluissa 
opintojen tueksi on tarjolla kirjaston käyttöön ja tiedonhankintaan perehdyttäviä kursseja sekä tiedonhankinnan 
verkko-oppimateriaaleja, tukea opinnäytteen julkaisuun sekä ohjeita kirjastossa työskentelemiseen.

YtHS

YTHS tarjoaa terveydenhoitopalveluja tutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Keskeise-
nä tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. Jos opiskelijan opiskelukyky on 
uhattuna tai laskenut, on hyvä selvittää tilanteen taustalla olevat syyt ja hakea niihin apua. YTHS:n mielen-
terveyden ja yleisterveyden palvelut ovat opiskelijan tukena ja apuna mielenterveyteen liittyvissä kysymyk-
sissä. Lisätietoja palveluista ja hoitoon hakeutumisesta löytyy sivuilta www.YTHS.fi.

kieLikeSkUS

Kielikeskukset järjestävät yliopisto-opintoihin kuuluvat asetusten ja tiedekuntien määrittelemät pakolliset 
kieli- ja viestintäopinnot sekä kotimaisissa että vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Näiden opintojen li-
säksi kielikeskus voi tarjota myös valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja. Kielitaidon kehittämisen lisäksi kie-
likeskuksen kurssit antavat viestintävalmiuksia opiskeluun, tutkimukseen ja työelämään. Kielikeskuksen 
tavoitteena on ohjata opiskelijoita kehittymään vakuuttaviksi viestijöiksi, jotka toimivat oman alansa asian-
tuntijoina tarvitsemillaan kielillä. Hops-prosessien näkökulmasta eri korkeakouluissa voi olla omia käytäntö-

jä tai erityisiä yksiköitä kieli- ja viestintäopintojen tarjoamiseen.
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OPintOtUki 

Opintotuki ja opintososiaaliset kysymykset ovat usein merkittävä tekijä opintopolun edistymisessä ja ne 
liittyvät myös hops-prosesseihin. Korkeakoululla on useimmiten opintotukilain mukainen opintotukilauta-
kunta, jonka tehtäviin kuuluu seurata opinnoissa edistymistä sekä määritellä kesäopintojen ja ulkomailla 
harjoitettavien opintojen päätoimisuuskriteerit. Lautakunta seuraa opintotukitoimiston toimintaa. Opintotu-
keen liittyy mm. seuraavia kysymyksiä: etuuden ratkaisutoiminta, takaisinperintäasiat sekä edistymisen 
seuranta. Opintotuessa annetaan neuvontaa opintotukiasioissa sekä ohjataan tarvittaessa opiskelijaa ha-
keutumaan hänen elämäntilanteensa edellyttämien tarkoituksenmukaisempien etuuksien piiriin tai myös 
opinto- ja hops-ohjaajien luokse, mikäli tarvetta neuvontatilanteessa ilmenee.

tietOHALLintOkeSkUS tai vastaavat palvelut

Monessa yliopistossa tietohallintokeskus tai tietohallintapalveluista vastaava yksikkö tarjoaa opintojen oh-
jaajille monenlaisia työkaluja ohjauksen tueksi sekä näihin henkilöstökoulutusta. Tutkintosäännön mukai-
sesti opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa usein erilaisia sähköisiä eHops-ohjelmia 
hyödyntäen. Näissä saattaa olla työkaluja myös opinnäytteiden ohjaukseen sekä mahdollisuus merkitä 
ohjausaikoja opiskelijoiden varattavaksi. Palautteen antamiseen voi myös olla useita erilaisia välineitä kuten 
esimerkiksi palautuslaatikkoja harjoitustehtäville, vertaisarviointimahdollisuus, oppimispäiväkirja jne. Tie-
tohallintokeskus voi myös tarjota esimerkiksi Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän kaltaisia palveluja, 
joiden avulla voi ohjata opiskelijaryhmää tai yksittäistä opiskelijaa paikasta riippumatta.

YLiOPiStOLiikUntA

Yliopistoliikunta on monelle opiskelijalle henkireikä – paikka, jossa tapaa muita, eri alojen opiskelijoita ja paik-
ka, jossa saa purkaa paineita.  Hyvä kunto mahdollistaa myös sen, että jaksaa opiskella ja keskittyä parem-
min opintoihin. Yliopistoliikunta kehittää koko ajan tarjontaansa palautteen perusteella – palautetta voivat 
antaa opiskelijoiden lisäksi myös hops-ohjaajat. Yliopistoliikunta on edullinen muoto edistää ja ylläpitää sekä 
fyysistä että psyykkistä hyvinvointia opiskeluaikana. 
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YLiOPPiLASkUntA

Ylioppilaskunnan tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja, tarjota palveluja sekä auttaa opiskelijaa tulemaan 
osaksi yliopistoa ja opiskelijayhteisöä. Jäseneksi kuuluvat kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat ja joi-
takin jatkotutkinto-opiskelijoita.

Opiskelijan edunvalvonnassa ylioppilaskunta voi muun muassa auttaa opiskelijaa asumiseen, toimeentu-
loon, terveyteen ja tasa-arvoasioihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi ylioppilaskunta neuvoo opiskelijoita 
opintoihin liittyvissä oikeusturva-asioissa, jos esimerkiksi opintojärjestelyt hankaloittavat opintojen suorit-
tamista tai opintosuorituksia ei arvioida tutkintosäännön mukaisesti. Ylioppilaskunnissa voi olla nimettynä 
häirintäyhdyshenkilö, jolta opiskelijat voi saada tukea kohdatessaan sukupuolista häirintää tai muuta epä-
asiallista kohtelua, kuten esimerkiksi työhön tai opiskeluun liittyvää kiusaamista.

Ylioppilaskunnan tehtävänä on auttaa opiskelijaa integroitumaan yliopistoon ja opiskelijayhteisöön. Tämän 
tavoitteen toteuttamiseksi se järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia, joihin kuka tahansa ylioppilaskun-
nan jäsen voi ottaa osaa. Opiskelijat voivat esimerkiksi osallistua ylioppilaskunnan piirissä toimivien aine-
järjestöjen tai valiokuntien toimintaan. Lisäksi ylioppilaskunta useissa korkeakouluissa kouluttaa opiskeli-
jatutorit. Jos hops-ohjaukseen tuleva opiskelija kertoo esimerkiksi tarvitsevansa opiskelijakortin, tulleensa 
väärin kohdelluksi tai kaipaavansa lisää sisältöä opiskelijaelämäänsä, hänet kannattaa ohjata ylioppilas-
kuntaan ja sen toiminnan piiriin.

Seuraavat toimijat olivat mukana järjestämässä hops-ohjauskoulutuksen verkostoyhteistyöpäivää Jyväs-
kylän yliopistossa. Verkostojen kuvauksia on tähän jäsennetty yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa: 
Saija Kyllönen (opintotuki), Eeva Koponen (kirjasto), Mikko Jäkälä ja Ulla Lautiainen (kielikeskus), Salla 
Kalermo ja Hannele Rajaniemi (tietohallintokeskus), Laura Laamanen (kansainväliset palvelut), Hannele 
Mäntysaari-Hetekorpi (YTHS), Anneli Mörä-Leino (yliopistoliikunta), Annamari Rovamo (ura- ja rekrytointi-

palvelut) sekä Sami Tuori (JYY).


