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TIIVISTELMÄ 

Tässä ohjeessa määritellään Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintotavoittei-
sen koulutuksen ohjausprosessi ja ohjaukseen liittyvät keskeiset käsitteet. Oh-
jeessa kuvataan ohjauksen vaiheet, toimijat ja vastuut. 
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OPISKELIJAN OHJAUS 

1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Toimintaohje kuvaa opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta Hämeen ammatti-
korkeakoulun AMK-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Ohje koskee sovel-
tuvin osin myös YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä ohjausta avoimen 
amk:n opinnoissa ja erikoistumisopinnoissa. Ohje ei koske ammatillista opet-
tajankoulutusta eikä Hämeen ammatti-instituuttia.  

2 Käsitteet 

Pedagoginen ohjaus Pedagoginen ohjaus on oppimisprosessin sisällöllistä ohjausta. 

Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksessa käsitellään opintojaksovalintoja ja opintojen etenemistä 
opiskelun eri vaiheissa. Opintojen ohjaus painottuu erilaisissa suuntautumisen 
vaiheissa, joita ovat mm. pääaineen valinta, harjoittelu ja opinnäytetyö.  

Neuvonta Neuvonta on tiedotusta ja opastusta asioissa, joissa edetään säännönmukaisesti 
tai määräyksiä noudattaen. 

Ammatillinen kasvu /Ammatillisen kasvun ohjaus 

Ammatillinen kasvu tarkoittaa sisäistä kasvua, ammatillisen minäkäsityksen 
kehittymistä, omien asenteiden muuttumista, kriittisen arviointitaidon ja alan 
ammattitaidon kehittymistä. Ammatillisen kasvun prosessi antaa valmiuksia 
työelämässä tapahtuvaa asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä varten. Amma-
tillisen kasvun kehittymistä kuvaa kunkin koulutusohjelman näkemys amma-
tillisen kasvun etenemisen logiikasta, mitä edustavat eri vuosille määritellyt 
vuositeemat. Jokaiselle vuodelle on määritelty teemaan kytkeytyvät osaamis-
tavoitteet, joita arvioidaan viimeistään lukuvuoden loppupuolella. Ammatilli-
sen kasvun ohjaus toteutuu systemaattisesti koko oppimisprosessin ajan. 

Kehityskeskustelu Kehityskeskustelu on opiskelijan kanssa säännöllisesti käytävä kokoava ohja-
us- ja arviointikeskustelu, johon sisältyy 1. ammatillisten tavoitteiden asetta-
minen ja päivittäminen, 2. ohjaus HOPSin suunnittelussa ja päivittämisessä 
(esim. harjoittelut, projektit, kv-vaihto, yrittäjyysopinnot, pää- ja sivuaineva-
linnat), 3. opiskelun ohjaus sekä 4. ammatillisen osaamisen edistymisen seu-
ranta ja arviointi. 

HOPS HOPS tarkoittaa prosessina henkilökohtaista opintojen ja opiskelun suunnitte-
lua ja dokumenttina henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. 

Learning agreement Learning agreement tarkoittaa opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon lähtevän opis-
kelijan tarkennettua HOPSia, johon on merkitty suunnitelma vaihdossa suori-
tettavista opinnoista ja niiden sijoittumisesta tutkintoon. 

AHOT AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 
Osaamista opiskelija on voinut hankkia tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, 
muussa koulutuksessa, työssä sekä esim. vapaa-ajan harrastuksissa tai arki-
elämässä. AHOT-menettelyissä noudatetaan AHOT-toimintaohjetta. 
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Ohjauksen muodot Ohjauksessa käytetään tilanteen ja tarpeen mukaan erilaisia ryhmä- ja yksilö-

ohjauksen muotoja verkon välityksellä tai kontaktitilanteessa. Suurryhmässä 
jaetaan tietoa ja annetaan neuvoja. Pienryhmässä neuvotaan ja ohjataan asiois-
sa, joissa opiskelijoilla on yhteisiä ohjauksellisia tarpeita ja asioissa, joissa 
myös vertaisohjaus tuo asian käsittelyyn lisänäkökulmia. Yksilöohjauksessa 
käsitellään opiskelijakohtaisia ja luottamuksellisia asioita.  

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma on koulutusohjelman tai KT-keskuksen ohjauksen vuosit-
tainen kokonaissuunnitelma, joka perustuu HAMKin yhteisiin linjauksiin ja 
joka jäsentää opiskelijalle ja henkilökunnalle ohjauksen toimijoita ja heidän 
välistä työnjakoa. Ohjaussuunnitelmalla varmistetaan ohjaustyön kattava to-
teutuminen jokaisessa KT-keskuksessa. 

Integraatiosuunnitelma Kansainväliset koulutusohjelmat tai KT-keskukset laativat ohjaussuunnitelman 
lisäksi integraatiosuunnitelman. Siinä kuvataan ne toimet, menettelyt ja sidos-
ryhmätahot, joiden avulla ja kanssa tavoitellaan ja tuetaan aktiivisesti ulko-
maisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista paitsi omaan ammattikorkea-
kouluyhteisöön, myös paikallisesti ja alueellisesti muuhun yhteiskuntaan ja 
työelämässä toimimisen kannalta tärkeisiin yhteisöihin. Integraatiosuunnitel-
man ajallinen kattavuus on vähintään tutkintokoulutusaika.  

3 Ohjauksen pedagogiset lähtökohdat ja ulottuvuudet 

Ohjauksen avulla tuetaan ennakoivasti oppimista ja osaamisen kehittymistä 
HAMKissa. Ohjaus on olennainen osa koulutus- ja oppimisprosesseja ja on 
koko henkilöstön asia. Ohjaus ei ole irrallinen palvelumuoto, vaan osa toimin-
taympäristön laatua ja eri toimijoiden työtä. Ohjauksella tuetaan opiskelijan 
aktiivista roolia oppimisessa, oman oppimisprosessinsa suuntaajana ja arvioi-
jana. Opiskelija saa ohjausta myös erilaisissa työelämän oppimisympäristöissä 
ja verkostoissa.     
 
Ohjauksen perusta, ulottuvuudet ja toimijat HAMKissa on esitetty kuviossa 
Ohjauksen pelikenttä (kuvio 1). 
 
 
 



 

TOIMINTAOHJE  6 (17) 
 

   
   

 

 
 
Kuvio 1. Ohjauksen pelikenttä – HAMKin ohjauksen ulottuvuudet ja toimijat 
 
 
Ohjauksen järjestämisen perustana ovat lait ja asetukset, HAMKin strategia, 
toimintaohjeet ja päätökset jotka edellyttävät, että jokainen opiskelija saa kor-
keakoulussa yhdenvertaisesti oppimisen mahdollisuuksia, ohjausta ja neuvon-
taa pystyäkseen hankkimaan tutkintovaatimusten mukaisen osaamisen opinto-
oikeusaikana. Ohjauksen toteutuminen yksilötasolla määrittyy opiskelijan yk-
silöllisistä lähtökohdista, tavoitteista ja koetusta ohjauksen tarpeesta esim. 
opintojen edistymisen tai elämäntilanteen mukaan.  
 
Ohjauksen tavoitteita ja sisältöjä määrittävät toimintaympäristön moniulottei-
suus: elinikäinen oppiminen, yhteiskunnan muutokset, integratiiviset oppi-
misympäristöt, verkostot, työelämän vaatimukset, tutkimus ja kehitys sekä 
kansainvälinen toimintaympäristö. Ohjauksen suunnittelu ja toteutus perustuu 
ajantasaiseen tietoon ja ennakoivaan ymmärrykseen työelämän alakohtaisista 
ja yleisistä osaamisvaatimuksista, kansainvälisen toimintaympäristön edellyt-
tämästä kansainvälisestä osaamisesta, sekä tutkimuksen ja kehittämisen integ-
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roimisesta ohjaukseen. Yhteistyö työelämän kanssa monipuolistaa opiskelijan 
oppimisympäristöjen luomista, ohjausta ja tuottaa mahdollisuuksia tutkivaan 
projektioppimiseen. Ohjauksessa hyödynnetään olemassa olevat suhdeverkos-
tot ja toimitaan verkostoissa paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti.  
 
Ohjauksen 4 sektoria ovat ammatillisen kasvun ohjaus, ohjaus opinnoissa, 
neuvonta- ja tukipalvelut sekä hyvinvointiohjaus. Ohjaus kytkeytyy osaamis-
perustaiseen opetussuunnitelmaan ja osaamisen arviointiin. Ammatillinen ke-
hittyminen ja oppiminen arvioidaan osaamisen perusteella. Hyvinvointiohja-
uksessa sekä opintoneuvonnan ja tukitoimien hyödyntämisessä yhteys opiske-
lijan osaamisen arviointiin on vähäinen. Sen sijaan niissä toiminnoissa, joissa 
opiskelija hankkii ja kehittää ammatillista ydinosaamistaan sekä kartuttaa 
opintosuorituksiaan yhteys osaamisen arviointiin on vahva. (Kuvio 1.) 
 
Ohjaus-, neuvonta- ja hyvinvointipalveluja tarjotaan asiakas- ja tarvelähtöises-
ti siten, että opiskelu edistyy.  Ohjauksellinen ilmapiiri kannustaa sekä opiske-
lijoita että henkilöstöä yhteisöllisyyteen, oppimisen edistämiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. 

3.1 Ammatillisen kasvun ohjaus 
 
Ammatillinen kasvu on opiskelijan tiedollista, taidollista ja persoonallista ke-
hittymistä kohti oman alansa asiantuntijuutta. Koulutusohjelman opetussuun-
nitelmaan kirjataan näkemys ammatillisen kasvun etenemisen tavoitteista, jot-
ka osoitetaan lukuvuositasoisina vuositeemoina. Jokaisen opintovuoden osaa-
mistavoitteet on määritelty opetussuunnitelmassa, ja niitä arvioidaan kokoa-
vasti lukuvuoden lopussa. Opintojen aikana työstetty ammatillisen kasvun pro-
sessi antaa valmiudet työssä ja uralla tapahtuvaa asiantuntijuuden aktiivista 
kehittämistä varten. 
 
Ammatillisen kasvun ohjauksen luonne poikkeaa mm. neuvonnasta siten, että 
ohjaajalla ei ole eikä tarvitsekaan olla valmiita vastauksia opiskelijalle. Ohjaus 
on ajan, tilan, huomion ja kunnioituksen antamista opiskelijalle. Käytännössä 
se tarkoittaa esimerkiksi kysymysten tekemistä siten, että opiskelija itse vähi-
tellen tunnistaa ja löytää henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteensa ja oman 
ammatillisen polkunsa. 
 
Opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia ohjaa ensi sijassa opettajatuutori. 
Opintojen etenemisen ratkaisukohdissa (esimerkiksi harjoitteluun tai ulkomail-
la opiskeltavien jaksojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksis-
sä) opettajatuutorin kanssa yhteistyössä toimivat ohjauksen eri osa-alueiden 
toimijat sekä HAMKin sisällä että sen oppilaitos- ja työelämäyhteistyön kaut-
ta. 
 
Ammatillisen kasvun ohjausta ja arviointia toteutetaan systemaattisesti koko 
koulutuksen ajan. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammatillisen kasvun 
opintokokonaisuus (15 op) mahdollistaa ajan ja paikan opiskelijan henkilökoh-
taisen ammatillisen kehittymisen ohjaukselle ja arvioinnille. Ammatillisen 
kasvun ohjausta voidaan toteuttaa ryhmä- ja yksilöohjauksena. 
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Kehityskeskustelu on lukuvuosittain käytävä kokoava ohjaus- ja arviointikes-
kustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimistaan, osaa-
mistaan ja kehittymistarpeitaan, päivittämään ammatilliset oppimistavoitteensa 
ja suuntaamaan ura-ajatuksiaan. Kehityskeskustelun aikana päivitetään opiske-
lijan eHOPS. Kehityskeskustelun rinnalla voidaan käyttää eHOPSin kyselyjä 
ja opiskelija työstää henkilökohtaista portfoliotaan, jonka avulla hän analysoi 
ja seuraa itse osaamisensa edistymistä. Kehityskeskustelun yhteydessä on sel-
vitettävä tarpeet AHOT-prosessin vireillepanoon (ks. AHOT-toimintaohje). 

3.2 Ohjaus opinnoissa 
Opetushenkilöstön työssä ohjaus on osa pedagogista toimintaa. Tavoitteena on 
suunnata opetuksen painopistettä sisältökeskeisestä opettamisesta osaamiskes-
keiseen ohjaukseen ja opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen. 
 
Ohjauksen lähtökohtana on osaamisperustainen opetussuunnitelma, siinä ku-
vatut osaamistavoitteet ja tutkinnon suorittamisen kautta saavutettavat kompe-
tenssit. Toteutussuunnitelmissa kuvataan se ohjauksellinen ja opetuksellinen 
toiminta, jolla edistetään opiskelijan oppimista. 
 
Ohjaus opinnoissa toteutuu integroituen opetustyöhön, mm. työelämälähtöise-
nä motivointina ja opetuksena, vuorovaikutteisina opetusmenetelminä, itse- ja 
vertaisarvioinnin hyödyntämisenä, opiskelijoiden lähtötason ja osaamisen ar-
viointina sekä ohjauksen ja palautteen rakentamisena opintojaksojen toteutuk-
seen. Opettajien tulee oman opetuksensa osalta tunnistaa opiskelijoilla jo ole-
massa oleva osaaminen (AHOT-prosessi) sekä ohjata tarvittavan osaamisen 
tavoitteelliseen kehittämiseen.  
 
Opiskelijan ammatillisten kompetenssien kerryttämiseen tähtäävä suunnitel-
mallinen ohjaus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä, 
painottaen opetuksen integrointia tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä työelä-
mäyhteistyöhön. Erityisesti harjoittelut, projektiopinnot ja opinnäytetyön te-
keminen mahdollistavat työelämälähtöiset oppimisympäristöt. Tällöin ohjaus-
työssä on opetushenkilöstön lisäksi mukana t&k toimijoita, työelämän edusta-
jia sekä vertaisopiskelijoita. 

3.3 Neuvonta- ja tukipalvelut 
 
Neuvonta- ja tukipalvelut kohdistuvat sellaisiin asioihin, joihin on olemassa 
selkeät ohjeet, normit tai vastaukset. Neuvonta- ja tukipalveluissa on keskeistä 
tuntea tiedotuskanavat sekä muut ohjauksen toimijat, niin että opiskelija löytää 
oikean ohjaustahon luokse erityiskysymyksissä.  
 
Neuvonta- ja tukipalvelut mahdollistavat opiskelijan nopean kiinnittymisen 
opintojen käytännön asioihin ja tottumisen ammattikorkeakouluympäristön 
vaatimiin menettelytapoihin. Neuvonnan piiriin kuuluvat mm. opiskelukäytän-
teisiin, opiskelijatoimintaan ja opiskelupaikkakunnalle asettumiseen liittyvät 
kysymykset, opintoseurannan tietohallintoon, opintotukeen ja opintososiaali-
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siin etuuksiin liittyvät kysymykset, atk-järjestelmien käyttökoulutus ja ohjeet 
järjestelmien ja tietopalvelujen itsenäiseen käyttöön.  

3.4 Hyvinvointiohjaus 
Hyvinvointiohjaukseen sisältyy terveydenhuolto sekä sosiaalinen ja henkinen 
huolto, joiden tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden voimavarat ja hyvin-
vointi opiskelussa. Ohjaus kohdistuu sellaisiin opiskelun taustalla vaikuttaviin 
henkilökohtaisiin asioihin, jotka eivät kuulu opetus- tai neuvontahenkilöstön 
työnkuvan piiriin, mutta jotka heijastuvat opiskeluprosessiin.   
 
Hyvinvointia tukee myös opintojen esteettömyys, jota on tarkemmin kuvattu 
hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuussuunnitelmassa. 

4 Ohjaus opiskelijan opiskeluprosessissa 

 
Opiskelija saa ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Opiskelijalla on oikeus 
ohjaukseen opintojen eri vaiheiden ja elämäntilanteiden vaatimusten pohjalta. 
Opiskelijan polku on aina yksilöllinen, mutta siitä on hahmotettavissa tietyt 
yhteiset vaiheet: hakuvaihe, opintojen alku, opintojen keskivaihe, opintojen 
loppuvaihe sekä valmistuminen ja siirtyminen työelämään. Omat haasteensa 
opiskelijan polkuun tuovat opintojen aikaiset poissaolokaudet, opiskelupaikan 
vaihtaminen (siirto-opiskelijat) ja opintojen pitkittyminen oman ryhmän toteu-
tuksesta. 
 
Opiskelijan omat yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet vaikuttavat yhtäältä hä-
nen henkilökohtaiseen ammatilliseen suuntautumiseensa, opintovalintoihinsa 
ja ammatilliseen kasvuunsa ja toisaalta siihen, missä määrin hän kokee tarvit-
sevansa hyvinvointiohjausta opintojensa aikana. Opiskelijan oppimisen ohjaus 
ja ammatillisen kasvun ohjaus konkretisoituu eri tavoin ohjauksen eri rooleis-
sa. Opiskelijalla itsellään on myös tärkeä tehtävä vertaisoppijana ja -ohjaajana.  
Ohjauksen vaiheet on kuvattu kuviossa 2. 
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5 Ohjaussuunnitelma ja integraatiosuunnitelma 

 
Ohjaussuunnitelma on koulutusohjelman tai KT-keskuksen ohjauksen koko-
naissuunnitelma, joka perustuu HAMKin yhteisiin linjauksiin ja joka jäsentää 
opiskelijalle ja henkilökunnalle ohjauksen toimijoita ja heidän välistään työn-
jakoa. Ohjaussuunnitelmalla varmistetaan ohjaustyön kattava toteutuminen jo-
kaisessa KT-keskuksessa. 
 
Jokainen KT-keskus/koulutusohjelma tekee vuosittain päivitettävän ohjaus-
suunnitelman. KT-keskuksessa voidaan päättää siitä, onko ohjaussuunnitelma 
KT-keskuskohtainen vai koulutusohjelmakohtainen. Ohjaussuunnitelmat ovat 
opiskelija- ja henkilöstöportaalissa kaikkien saatavilla. Ohjaussuunnitelmassa 
kerrotaan opiskelijalähtöisesti: 
  ohjauksen saatavuus  ohjauksen ajoittuminen opintojen ajalle/lukuvuoteen  työnjako, toimijat ja vastuut sekä opiskelijan oma rooli ohjauksessa. 

Ohjaussuunnitelma muodostuu Henkilöstön työnjaosta (liite 1) ja Opiskelijan 
ohjauskartasta (liite 2). osasta. Henkilöstön työnjako kuvataan vastuumatriisi-
na, johon kirjataan ohjauksen toimijoiden vastuut ja työjako. Opiskelijanoh-
jauskartta kuvaa henkilöstön työnjakoa opiskelijoille.  
 
KT-keskukset, joissa on kansainvälisiä koulutusohjelmia laativat ja julkaisevat 
li säksi ohjauksen integraatiosuunnitelman. Siinä kuvataan ne toimet, menette-
lyt ja sidosryhmätahot, joiden avulla ja kanssa tavoitellaan ja tuetaan aktiivi-
sesti ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista paitsi omaan ammat-
tikorkeakouluyhteisöön, myös paikallisesti ja alueellisesti muuhun yhteiskun-
taan ja työelämässä toimimisen kannalta tärkeisiin yhteisöihin. Integraatio-
suunnitelman ajallinen kattavuus on vähintään tutkintokoulutusaika.  
 
Lukuvuosittain päivitettävät ohjaussuunnitelma ja integraatiosuunnitelma toi-
mitetaan vararehtorille lukuvuoden alussa. Suunnitelmat julkaistaan opiskeli-
japortaalissa ja henkilöstöportaalissa. Lähiesimies päivittää suunnitelmien mu-
kaiset henkilökunnan työnjakoa kuvaavat roolit HASIin. 

 

6 Ohjauksen koordinointi, toimijat ja rooleihin liittyvät vastuualueet 

 
Ohjauksen eri toimijoiden aktiivinen ja säännöllinen yhteistyö ja verkosto 
varmistavat ohjauksen laadun. Säädösten ja ohjeiden mukaan KT-keskus tai 
koulutusohjelma esimiestensä johdolla linjaa ja panee toimeen ohjauksen toi-
minnot. KT-opetusjohtaja vastaa ohjaksen kokonaisuudesta KT-keskuksessa. 
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6.1 HAMKin tason ohjauksen toimijat 

 
Vararehtori 
- vastaa HAMKin ohjauksen kokonaiskehittämisestä 

Koulutuksen tukipalvelut / kehittämispäällikkö  
- toimii koko HAMKin tasolla ohjauksen koordinaattorina 
- vetää koulutusohjelmien opintojen ohjaajista muodostuvaa OPO-ryhmää, 

jonka kanssa suunnittelee ohjauksen kokonaisvaltaista kehittämistä 

OPO-ryhmä 
- koulutusohjelmien opintojen ohjaajat ja opintoneuvojat muodostavat 

HAMKin OPO-ryhmän 
- luo opintojen ohjauksen yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä sekä suunnitte-

lee ja toteuttaa yhdessä erilaisia opiskelijarekrytointiin liittyviä toimintoja 

Opintopsykologi 
- opiskelijahyvinvoinnin toimija, joka auttaa opiskelijoita opiskeluun liitty-

vissä psykologin apua vaativissa asioissa 

Opintokuraattori 
- opiskelijahyvinvoinnin toimija, joka auttaa opiskelijoita opiskelun arkeen, 

sosiaalisiin ja mm. oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa 

Opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmä 
- suunnittelee opiskeluhyvinvoinnin kokonaisuutta HAMKissa. 
- ryhmän puheenjohtajana toimii opintopsykologi ja sihteerinä opintokuraat-

tori 

Oppilaitospastori 
- toimii opiskelijahyvinvoinnissa seurakunnan edustajana 

HAMKO 
- opiskelijakunta HAMKO on opiskelijoiden yhteinen lakisääteinen edun-

valvonta- ja palvelujärjestö. HAMKO toteuttaa opiskelijatuutorien koulu-
tusta yhteistyössä HAMKin OPO-ryhmän kanssa. 

6.2 KT-keskus- ja koulutusohjelmataso 
 
Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja (KT -johtaja) 
- vastaa KT-keskuksen kokonaiskehittämisestä, toimintojen organisoinnista 

ja työnjaosta 
- huolehtii, että koulutusohjelmalla on riittävät resurssit ohjauksen toteutta-

miseen 

Koulutus- ja tutkimuskeskuksen opetusjohtaja (KT -opetusjohtaja) 
- vastaa KT-keskustasolla ohjauksen kokonaisuudesta 
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- vastaa ohjauksen laaja-alaisesta toteutumisesta koko KT:n tasolla ja koor-

dinoi KT:n ohjaussuunnitelman tekoa yhteistyössä kaikkien keskeisten oh-
jauksen toimijoiden kanssa 

- vastaa KT:n opiskelija-asioihin liittyvästä päätöksenteosta. Voi delegoida 
päätösvaltaa 

- vastaa ohjauksen tuloksellisuuden arvioinnista koulutusvastaavien kanssa 

Koulutusvastaava 
- toteuttaa pedagogista ohjauksen kehittämistä koulutusohjelmissa 
- huolehtii, että koulutusohjelman henkilöstöllä on riittävästi ohjausosaamis-

ta ja mahdollisuuksia yhteisen ohjausosaamisen jatkuvaan kehittämiseen 
- päättää opiskelijoiden AHOT-menettelyistä, jos KT-opetusjohtaja on dele-

goinut päätösvaltaa hänelle 
- vastaa koulutusohjelmien opintojen ohjauksesta HAMKin kokonaissuunni-

telman, koulutusohjelman ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti 
- toteuttaa koulutusohjelman ohjauksen tuloksellisuuden arviointia 
- seuraa ja arvioi ohjauksen tuloksellisuutta työelämän ja koulutuksen näkö-

kulmasta 
- vastaa opiskelijarekrytoinnista (mm. markkinointi ja tiedotus) 
- huolehtii siirto-opiskelijoiden HOPSeista yhdessä opintojen ohjaajan kans-

sa 
- osallistuu toimipisteen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan 

Opintojen ohjaaja / opintoneuvoja 
- Yksi opintojen ohjaaja voi toimia useammassa koulutusohjelmassa. Opin-

tojen ohjaaja auttaa opettajatuutoreita ohjauksen haasteellisissa tilanteissa. 
Opinto-ohjaaja nimikettä voi käyttää muodollisen pätevyyden hankkinut 
opintojen ohjaaja. 

- koordinoi koulutusohjelmatasolla ohjauksen kokonaisuutta 
- ohjaa HOPSin tekoa ja AHOT -prosessia etenkin opiskelijoilla, joilla on 

paljon aikaisempaa osaamista, joka aiheuttaa isoja poikkeamia ryhmän 
opinnoista 

- koordinoi koulutusohjelman ohjaussuunnitelman päivittämistä 
- tekee ohjauksen tuloksellisuuden arviointia koulutusvastaavan kanssa 
- osallistuu opiskelijarekrytointiin sekä huolehtii omalta osaltaan tietojen 

ajantasaisuudesta koulutusohjelman esitteissä ja sivustoilla 
- organisoi ja on mukana HAMKin markkinoinnissa messuilla ja oppilaitok-

sissa 
- auttaa opiskelijoita löytämään vaihtoehtoisia reittejä esim. nopeuttaa opin-

tojaan (virtuaaliopinnot yms.) 
- toimii HAMKin OPO-ryhmässä ja tiedottaa siellä käsitellyistä asioista 

muille 
- valitsee opiskelijatuutorit yhdessä edellisten opiskelijatuutorien kanssa 

HAMKOn ohjeiden mukaisesti 
- osallistuu ammatillisen kasvun opintojaksojen suunnitteluun ja toteutuk-

seen työsuunnitelman mukaisesti 
- osallistuu toimipisteen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan 
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Opettajatuutori 
- toimii opiskelijoiden ammatillisen kasvun ohjaajana 
- käy kehityskeskustelut opiskelijaryhmänsä opiskelijoiden kanssa  
- ohjaa oman ryhmän opiskelijoiden ammatillista kasvua ja HOPS-

työskentelyä 
- osallistuu ammatillisen kasvun opintojaksojen suunnitteluun ja toteutuk-

seen työsuunnitelman mukaisesti 
- huolehtii ryhmänsä opintojen edistymisestä HOPSien mukaisesti 
- pyrkii edesauttamaan hyvän ryhmähengen syntymistä opiskelijaryhmässä 
- osallistuu ohjaussuunnitelman päivittämiseen ja ohjauksen tuloksellisuu-

den arviointiin 
- osallistuu opiskelijarekrytointiin sekä huolehtii omalta osaltaan tietojen 

ajantasaisuudesta koulutusohjelman esitteissä ja sivustoilla 

Opettaja (lehtorit, yliopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat) 
- ohjaa opiskelijan oppimista, ammatillista kasvua ja urakehitystä omalla 

substanssialueellaan 
- vastaa omalta osaltaan opintojen ja työelämäyhteyksien kehittämisestä 
- antaa lausunnot AHOT-hakemuksista omien opintojaksojensa osalta 
- osallistuu ohjaussuunnitelman päivittämiseen 

Muu opetushenkilöstö (esim. assistentit)  
- toimii opintojen ohjaajan, opintoneuvojan, opettajatuutorien ja muiden oh-

jausta antavien henkilöiden tukena opiskelijoiden ohjauksessa  
- osallistuu opiskelijan ja opiskelijaryhmien ohjaamiseen käytännön oppi-

mistilanteissa ja työelämän kehittämishankkeissa 
- tukee opiskelijaa ammatillisen verkoston rakentamisessa 

KV -vastaava / KV-koordinaattori 
- KV-vastaava neuvoo ja opastaa löytämään mahdolliset vaihtoehtoiset 

vaihdon kohteet sekä hoitamaan ja selviytymään vaihto-opiskelun proses-
sista. Vastuu vaihto-opintojen sijoittumisesta HOPSiin on ammatillisen 
kasvun ohjaajalla. 

- koordinoi kansainväliseen vaihto-opiskeluun ja harjoitteluun liittyviä asioi-
ta sekä tiedottaa niihin liittyvistä asioista omassa koulutusohjelmassa / KT-
keskuksessa 

- osallistuu opiskelijarekrytointiin sekä huolehtii omalta osaltaan tietojen 
ajantasaisuudesta koulutusohjelman esitteissä ja sivustoilla 

- vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä koulutusvastaavan ja kv-toimiston 
kanssa 

- toimii kiinteässä yhteistyössä kv-opiskelijatuutoreiden kanssa 

Harjoitteluvastaava / harjoittelukoordinaattori 
- neuvoo ja opastaa opiskelijoita harjoittelupaikan hakemisessa ja harjoitte-

lun käytänteiden toteuttamisessa. Vastuu harjoittelun ohjauksesta voi olla 
myös ammatillisen kasvun ohjaajalla. 

- neuvoo ja opastaa koulutusohjelmansa opiskelijoita harjoittelupaikan ha-
kemisessa ja harjoittelun käytänteiden toteuttamisessa 
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- kehittää koulutusohjelman työelämäyhteyksiä mm. pitämällä säännöllisesti 

yhteyttä opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin 

Opinnäytetyöohjaaja 
- toimii opiskelijan ohjaavana opettajana opinnäytetyöprosessissa 

Opiskelijatuutori / vertaistuutori 
- vertaisohjausta tekevä vanhempi opiskelija, joka on saanut koulutuksen 

vertaisohjaajan toimimiseen. 
- ohjaa ja neuvoo opiskeluympäristöön ja -rutiineihin ja käytänteisiin liitty-

vissä asioissa  
- avustaa oppimisen ohjaamisessa 
- osallistuu opiskelijarekrytointiin 
- tekee tiivistä yhteistyötä opintojen ohjaajan kanssa 
- ohjaa ja neuvoo muita opiskelijoita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä 

kysymyksissä 
- KV-tuutori toimii kv-opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa KV-vastaavan 

apuna 
- koulutusohjelman vastuutuutori koordinoi vertaisohjausta omassa koulu-

tusohjelmassa 
- tarkemmat vertaistuutoroinnin ohjeet on määritelty yhteistyössä HAMKOn 

kanssa 

Opintosihteeri 
- neuvoo opiskelijoita opintoasioissa, mm. opintosuoritusasiat, korvaavuus-

prosessit ja erilaiset todistukset 
- osallistuu ohjaussuunnitelman päivittämiseen 
- tuottaa opintojen ohjauksen tuloksellisuuden arviointia varten tilastotietoja 
- tiedottaa opiskeluun liittyvistä käytännön asioista yhdessä ohjausta antavi-

en henkilöiden kanssa 

Opiskeluhuoltoryhmä 
- toimipistekohtaiset opiskelijahuoltoryhmät käsittelevät opiskelijoihin liit-

tyviä haasteellisia asioita 
- opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat opintokuraattorin (pj) lisäksi toimipis-

teen koulutusvastaavat ja opintojen ohjaajat sekä terveydenhoitaja 

6.3 Työelämästä tulevat ohjaajat 
 
Työpaikkaohjaajat  
- toimivat harjoittelutyöpaikoilla harjoittelun yhdyshenkilöinä ja työssä op-

pimisen ohjaajina 

Alumnit 
- ovat HAMKista valmistuneita Alumnit ry:n jäseniä. Alumnit ry toimii 

opiskelijoiden tukemisessa ja työelämäsuhteiden kehittämisessä. 
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7 Seuranta ja arviointi 

Ohjauksen laatua määrittävät seuraavat asiat: 

Kattavuus 

- ohjausta on saatavilla koko opintojen ajan hakuvaiheesta valmistumi-
seen 

Saatavuus 

- jokaisella opiskelijalla on tasavertainen mahdollisuus saada ohjausta 
tarpeen mukaan riippumatta koulutusohjelmasta, vuosikurssista, toimi-
pisteestä tai KT-keskuksesta 

Osaaminen 

- ohjausta antavilla on siihen riittävä osaaminen ja oikea asenne 
- ohjauksen toimijat ovat verkostoituneet niin, että ohjauksen erilaisissa 

tilanteissa on helppoa siirtyä osa-alueesta toiseen ohjattavan tarpeiden 
mukaan 

Työnjako 

- jokainen henkilökunnasta tietää sekä oman roolinsa ohjauksessa että 
työnjaon kokonaisuuden eli sen kuka hoitaa mitäkin 

- opiskelijat tietävät kuka henkilökunnasta hoitaa mitäkin ohjauksen osa-
aluetta omassa KT-keskuksessa ja koulutusohjelmassa 

Ohjaussuunnitelma 

- KT-keskuksella on ajantasainen ohjaussuunnitelma, joka on opiskeli-
joiden ja henkilökunnan saatavilla portaalissa 

- ohjaussuunnitelma päivitetään lukuvuosittain 
- KT-opetusjohtaja tarkistaa ohjauksen työnjaon lukuvuosittain 

HAMKin ohjausjärjestelmä  

- on ajan tasalla ja tarkistetaan määräajoin 
- määrittää ohjauksen minimitason 
- antaa riittävästi väljyyttä KT-keskuskohtaiselle joustamiselle työnjaos-

sa ja toimintojen organisoimisessa 

 

Viitteet  Tähän ohjeeseen liittyvät seuraavat asiakirjat: 

- Ammattikorkeakoululaki (351/2003) muutoksineen 
- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (352/2003) muutoksi-

neen 
- Eurooppalainen tutkintojen viitekehys - European Qualifications Fra-

mework (EQF). 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuk
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sen_koeoepenhaminaprosessi/Eurooppalainen_tutkintojen_ja_osaamis
en_viitekehys_xEQFx.html?lang=fi 

- Eurooppalainen opintojen mitoitusjärjestelmä - European Credit Trans-
fer and Accumulation System (ECTS) 

- Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulu-
tusalueeseen - ECTS-projekti. http://www.ncp.fi/ects 

- HAMKin strategia 2015 
- Hämeen ammattikorkeakoulun johtosääntö 1.8.2012 
- Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 
- Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistami-

nen ja tunnustaminen (AHOT) toimintaohje 
- Yhdenvertaisuuden edistäminen. Suunnitelma hakijoiden ja opiskeli-

joiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi Hämeen ammattikorkeakou-
lussa 

- Harjoittelun toimintaohje 
- Opinnäytetyön toimintaohje 
- Opiskelijavaihto toimintaohje 
- Kansainväliset kaksoistutkinnot toimintaohje 
- Opiskelijapalautejärjestelmän toimintaohje 

 

Muutosluettelo 

Versio Päiväys Muutosten kuvaus 
2 1.3.1999 

 
20.11.2000 

Koko asiakirja. Opinto-ohjauksen kentän ja tehtävien täsmen-
täminen 
 
Termistön lähteen täsmentäminen 

3 10.7.2009 Ohjauksen kokonaisuuden jäsentäminen 
4 31.5.2012 Päivitetty vararehtorin, KT-johtajan, KT-opetusjohtajan ja 

koulutusvastaavan vastuut. Ohjauksen koordinaattori -> KT-
opetusjohtaja. Uudistettu: Ohjauksen pelikenttä – kuva ja 
päivitetty siihen viittaavat tekstit. 

 


