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Xamkin ohjaussuunnitelma 2021

Ammattikorkeakoulun ohjauspalveluissa kannattaakin ke-
skittyä opiskelijoiden tukemiseen näissä haasteissa sekä 
erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. (Kasurinen 2019.) 

Hyvin toimiva ohjaus vähentää keskeyttämisiä, tehostaa tutkin-
tojen suorittamista ja nopeuttaa siirtymistä työmarkkinoille tai 
jatko-opintoihin (Elinikäisen ohjauksen strategia 2021).

Xamkin ohjaussuunnitelma kuvaa, mitä opiskelijan ohjaus Xam-
kissa on: mitä ohjauksella tavoitellaan, ketkä ohjausta tekevät ja 

mikä on kenenkin rooli kokonaisuudessa. Se kuvaa myös, miten 
ohjausta Xamkissa arvioidaan ja kehitetään. Ohjaussuunnitel-
ma on laadittu 2020–21 yhdessä ohjaushenkilöstön, johdon ja 
opiskelijoiden kanssa. Yhteistoiminnallisen prosessin tavoitteena 
oli luoda yhteinen, opiskelijoiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä tu-
levaisuudennäkymiin perustuva ymmärrys Xamkin opiskelijan 
ohjauksen toimijoista, rooleista, palveluista, mittareista ja kehi-
tystarpeista. (Taimela & Viljakainen 2020a; Taimela & Viljakain-
en 2020b; Taimela & Viljakainen 2020c.)

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 2021–24 ohjaa korkeakouluja 
panostamaan opintojen suorittamiseen määräajassa sekä jatkuvan oppimisen 
tarjonnan laajentamiseen. Yksittäinen opiskelija tutkinto- tai jatkuvan oppimisen 
koulutuksessa on ihminen yksilöllisine elämänvaiheineen, arjen iloineen ja 
haasteineen sekä tavoitteineen ja osaamisineen. Siten opintojen suorittaminen 
aikataulussa ei niinkään ole itsestäänselvyys vaan pikemminkin monivaiheisen 
prosessin tulos, jossa kolmanneksella ammattikorkeakouluopiskelijoista 
on haasteita. 
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Ohjaus on Vehviläisen (2014) mukaan 
yhteistoimintaa, jolla tuetaan ja 
edistetään ohjattavan oppi-

mis-, kasvu-, työ- ja ongelmanrat-
kaisuprosesseja tavoilla, jotka 
vahvistavat ohjattavan toimi-
juutta. 

Tiedottaminen on tie-
don jakamista eri ka-
navissa, ja asioihin on 
yksiselitteinen vas-
taus. Tiedottaminen 
vastaa kysymyksiin: 
mitä, missä ja mil-
loin. Neuvonnassa 
jaetaan asiantuntija-
tietoa, jonka avulla 
opiskelija itse valitsee 
itselleen sopivimman 
tavan toimia. 

Neuvonnassa tyypillinen 
kysymys on: miten. Ohja-
us on vuorovaikutusta, jossa 
ihmiset kohdataan erilaisine tai-
toineen, tietoineen, tunteineen ja 

reaktioineen (Vehviläinen 2014). Ohjauksessa 
korostuu opiskelijan oma tiedonraken-

tuminen, sosiaalinen vuorovaikutus 
ja henkilökohtaistaminen. Opis-

kelija tarvitsee kuitenkin aina 
tuekseen opetusta, ohjausta, 

tukea ja palautetta, jotta 
hän oppii arvioimaan 

tietoa ja käsityksiään 
sekä tiedostamaan 
koko oppimisproses-
sinsa. (Saurén ym. 
2020, 92.) 

Opiskelijan näkö-
kulmia tiedottami-
sen, neuvonnan ja 
ohjauksen tavoit-
teisiin on kuvattu 

kahden opiskelijata-
rinan kautta kuvioissa 

2 ja 3.

Opiskelijan ohjauksen tavoitteet

Opiskelijan ohjaus Xamkissa on tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta, joka tukee sekä 
tutkintokoulutuksissa että avoimessa ja täydennyskoulutuksessa opiskelevan opiskelijan 
oppimista ja opintojen suorittamista tavoiteajassa, hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä 
osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua (kuvio 1).

Kuvio 1. Opiskelijan 
ohjauksen tavoitteet 
(Karvo 2021).

Jarkon ensimmäinen opiskeluvuosi alkaa olla 
lopuillaan. Opintoja on suoritettu etänä koko 

opiskelun ajan. Jarkko lähti opiskelemaan tavoi-
tellakseen uutta suuntaa työuralleen ja opintojen 
valinnassa tärkeää olikin uramahdollisuudet. 

Opinnoissa Jarkolle tärkeää on verkostoituminen 
ja uuden oppiminen sekä opitun soveltaminen 
käytännön ympäristössä. Jarkko tasapainoilee 
opintojen, työn sekä perheen välillä ja huolellisesta 
suunnittelusta huolimatta ajan riittävyys haastaa, 
erityisesti, jos opintojaksojen tehtävät ja deadlinet 
eivät ole selvät.  

Opintojen aikana Jarkko on pystynyt taklaamaan 
haasteitaan opiskeluverkoston kannustuksella, 
muistuttamalla itseään omiin kykyihin luottami-
sesta sekä tekemällä omaan elämäntilanteeseen 
sopivia valintoja. Riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. 

Jarkko, 37 vuotta
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Opiskelu ja opintojen eteneminen 

Opintojen etenemisen kannalta on tärkeä tietää 
opintojen sisältö ja erilaiset opintovaihtoehdot, 
oppimisympäristöt ja erilaisten järjestelmien käytön 
perusteet. Jarkko haluaa kaiken mahdollisen 
tiedon heti opintopaikan saamisen jälkeen sekä 
alussa mahdollisimman täsmällistä tietoa. Opintojen 
suunnittelussa Jarkolle tärkeää on tietää henkilö-
kohtaisen opintopolun mahdollisuudet, erilaiset tuki-
vaihtoehdot sekä tarvittavat ohjaus- ja tukipalvelut. 

Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelu 

Jarkko pitää opintojen käytännön läheisyydestä ja 
kokeileekin mieluusti opittua käytännön ympäris-
tössä ja opintojen sisällön pitää olla siirrettävissä 

nykyelämän työympäristöön. Muilta oppiminen 
ja kontaktien sekä verkostojen luominen on 
opinnoissa tärkeää. Jarkko haluaa pysyä ajan 
hermoilla ja päivittää osaamistaan aina 
mahdollisuuksien mukaan, tärkeää on 
jatkuva oppiminen.  

Hyvinvointi ja opiskelukyky 

Jarkon mielestä hyvinvoinnissa ja opiskelukyvyssä 
tärkeää on tasapaino arjen, työn, harrastusten ja 
opintojen välillä. Realistiset tavoitteet, 
suunnitelmallisuus ja ajankäytön suunnittelu 
tukevat tasapainottelua sekä opintotehtävien 
suorittamista ajallaan, tai mieluiten vähän 
etuajassa. Myös verkostoituminen, kysyminen
ja avun pyytäminen lisäävät opiskelukykyä. 

Kuvio 2. Opiskelija Jarkon näkökulma tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen tavoitteisiin (Karvo 2021).

Satu opiskelee Xamkissa amk-tutkintoa. 
Tutkinto-opiskelijaksi hän päätyi polku-

opintojen kautta. Opintojen valinnassa Sadulle 
tärkeintä oli omien kiinnostuksen kohteiden ja 
arvojen mukainen ammatinvalinta.  

Opinnoissa Sadulle tärkeää on fiilistely, 
innostuminen ja avoimuus uudelle. Satu 
uppoutuu helposti opintojaksotehtäviin ja 
projekteihin, jolloin omista voimavaroista 
huolehtiminen saattaa unohtua. Satu myös 
tunnistaa, että hän ei luota omaan osaamiseensa 
riittävästi, vaikka saakin hyvää palautetta 
opettajilta ja opiskelijoilta. 

Opintojen aikana Satu on pystynyt taklaamaan 
haasteitaan oman verkostonsa ja opiskeluyhteisön 
tuella sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin 
ja projekteihin. 

Satu, 22 vuotta

Kuvio 3. Opiskelija Sadun näkökulma tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen tavoitteisiin (Karvo 2021).

Opiskelu ja opintojen eteneminen 

Opintojen etenemisen kannalta Sadulle on 
tärkeää oppimisympäristöt, opinnoissa käytettävät 
järjestelmät, aikataulut, opintojen sisältö, 
ajankohdat ja käytännön asiat, edellytykset 
opiskelulle sekä henkilökohtaiset keskustelut 
opintojen ja uran suunnittelusta.  

Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelu 

Sadun mielestä opintojen alussa on tärkeää asettaa 
tavoitteet omalle osaamisen kehittämiselle sekä tu-
levaisuuden työuralle. Tavoitteiden saavuttamisessa 
oma aktiivisuus on keskeistä. Osaamista tulee 
tarkastella ja arvioida opintojen aikana itsearviointia

hyödyntäen, mutta myös muiden palaute on 
Sadusta tärkeää. Osallistuminen opintojen aikana 
projekteihin ja kehittämistehtäviin tukee ura-
suunnittelua ja osaamisen kehittymistä. Opinto-
jen pitää tarjota mahdollisuuksia osallistua 
erilaisiin kehittämistehtäviin. 

Hyvinvointi ja opiskelukyky 

Sadun mielestä hyvinvoinnissa ja opiskelukyvyssä 
tärkeää ovat riittävä lepo ja palautuminen, avoimuus 
uusille asioille ja reflektointi sekä työmäärän ja toi-
mintakyvyn tasapaino. Sadun hyvinvointia lisäävät 
ryhmässä tekeminen ja toisten auttaminen aina 
mahdollisuuksien mukaan. 
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Tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen palveluita tarjoaa Xamkissa moniammatillinen 
verkosto toimijoita. Toimijoiden kesken tehdään tiiviisti yhteistyötä. Kuviossa 4 on 
kuvattu opiskelijan ohjaustarpeita ja niihin liittyvät ohjaushenkilöstön roolit.

Ohjaushenkilöstö ja ohjauksen palvelut

Xamk 
opiskelija

Opettajat

Tekninen tuki

Tiedonhaku ja 
opiskelumateriaalit

Opiskeluoikeudet
ja -todistukset

Opintoja tukevat materiaalit ja infot

Verkkoympäristöt ja 
sähköiset työkalut

Opintojen sisältö ja 
opintotarjonta

Opintojaksot

Harjoittelu

Opinnäytetyö

Tietohallintopalvelut
Harjoittelun 

ohjaaja

Opinnäytetyön
ohjaaja

Kirjastopalvelut

Opinto-
toimisto

Viestintä

E-kampus

Avoin 
AMK ja 

täydennys-
koulutus-
yksikkö

Avoin AMK ja 
täydennys-
koulutus-
yksikkö

Kv-palvelut Kansain-
välistyminen

Xamk
sports

Harrastus-
ja vapaa-ajan

toiminta

Yhteisöllisyyden
vahvistaminen

Opiskelijatapahtumat

Opiskelijan 
edunvalvonta

Voimavarojen 
ja vahvuuksien 
tunnistaminen

Hyvinvointitaidot

Opiskelutaidot ja 
-tekniikat

Erityisen 
tuen haku

Tutorit

Opiskelija-
kunta 

Kaakko

Opiskelu-
hyvin-

voinnin
asian-

tuntijat

Opinto
psykologit

Erityis-
opettaja

Osaamisen 
tunnistaminen ja 

arviointi
Uraohjaus

Työnhakutaidot

Työelämä-
projektit

Vertaistuki
Vahvuuksien 

tunnistaminen ja 
hyödyntäminen

Koulutus- ja 
opiskeluvaihtoehdot

Työelämä-
yhteistyö

Henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma

Opiskelija-
vastaava

Opettajat

TKI-
projekti-
päälliköt

TKI-
asiantuntijat

Tutorit Hakija-
palvelut

Opiskelu-
hyvinvoinnin
asiantuntijat

Kuvio 4. 

Opiskelijan ohjauksen 
roolikartta (Karvo 2021).

 Koulutusalat 

Opiskelijavastaavat ohjaavat opiskelijoita opintojen ja uran su-
unnittelussa sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laati-
misessa ja osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Opettajat 
ohjaavat opiskelijoita opintojaksoilla ja työelämäprojekteissa sekä 
osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Opinnäytetyöohjaa-
jat ohjaavat opiskelijaa opinnäytetöissä ja harjoittelun ohjaajat 
työelämäharjoitteluissa.

 Opiskeluhyvinvointi 

Opintopsykologit ohjaavat ja neuvovat yksilölähtöisesti sekä tie-
dottavat kaikkia tutkinto-opiskelijoita opiskelijan hyvinvointiin, 
oppimiseen sekä opiskelu- ja työelämätaitoihin liittyvissä kysy-
myksissä. Lisäksi opintopsykologit järjestävät Opiskelijan hyv-
invointitaidot opiskelukykyä edistämässä -opintojaksoa, jonka 
tavoitteena on edistää opiskelukykyä ja opiskelijan hyvinvointia. 
Opintojaksolla etsitään keinoja oman oppimisen, jaksamisen ja 
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hyvinvoinnin tukemiseen. Opintojakso on saatavilla myös englan-
nin kielellä, ja se on tarkoitettu kaikille Xamkissa opiskeleville. 
Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ohjaavat ja neuvovat Xamkin 
tutkinto-opiskelijoita hyvinvointiin, opiskelukykyyn, opiskelu- ja 
työelämätaitoihin liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluhyvinvoinnin 
asiantuntijoihin tutkinto-opiskelijat voivat olla yhteydessä kokies-
saan, etteivät pärjää yksin, kaivatessaan näkemyksiä ratkaisuissaan 
tai tilanteissa, joissa ei tiedä, kehen voisi olla yhteydessä. Xamkin 
erityisopettajat tukevat tutkinto-opiskelijoiden opiskelutaitojen 
ja -tekniikoiden arvioimisessa ja vahvistamisessa koko opiskelu-
jen ajan. Xamkin polkuopiskelijat saavat erityisopettajilta tukea 
erityisen tuen hakemiseen. Xamk Sportsin liikunnan asiantuntijat 
ohjaavat, neuvovat ja tiedottavat Xamkin tutkinto-opiskelijoi-
ta, polkuopiskelijoita ja kv-opiskelijoita koko opiskelujen ajan 
tukeakseen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelukykyä, sekä 
ovat mukana vahvistamassa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

 Opintotoimisto ja hakijapalvelut 

Xamkin hakijapalvelut toimivat opiskelijoiden urasuunnittelun 
tukena neuvoessaan, ohjatessaan ja tiedottaessaan opiskelijaksi 
hakevia, väyläopiskelijoita sekä polkuopiskelijoita eri koulutusvai-
htoehdoista. Opintotoimiston opiskelupalveluneuvojat neuvovat 
ja tiedottavat Xamkin opiskelijoita koko opintojen ajan opiskelu-
un ja opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä.

 Kv-palvelut

Xamkin kv-asiantuntijat tukevat tutkinto-opiskelijoiden kansain-
välistymistä ohjaamalla ja neuvomalla Aasiaan tai Venäjälle lähte-
vien opiskelijoiden opiskelijavaihdon hakuprosessissa. Kv-palve-
luneuvojat ohjaavat ja neuvovat tutkinto-opiskelijoita ulkomaille 
työharjoitteluun tai Erasmus-vaihtoon lähtevien hakuprosessissa. 
Lisäksi kv-palveluneuvojien tehtäviin kuuluu ulkomaisten tutkin-
to- ja vaihto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen sekä käytän-
nön neuvonta ja ohjaus.

 Opiskelijakunta Kaakko 

Opiskelijakunta Kaakossa tuetaan kaikkien Xamkissa opiskel-
evien opintojen etenemistä sekä hyvinvoinnin lisäämistä koko 
opiskeluiden ajan. Opiskelijakunta Kaakon tutorit ohjaavat, 
neuvovat ja tiedottavat Xamkin tutkinto-opiskelijoita opiskelua 
ja opiskeluympäristöä koskevissa asioissa, uraohjauksessa ja va-
paa-ajan hyvinvoinnin lisäämisessä. Opiskelijakunta Kaakon jäsen-
palveluasiantuntija neuvoo ja ohjaa kaikkia Xamkissa opiskelevia 
opiskelijakorttiin ja jäsenetuihin liittyvissä kysymyksissä. Edun-
valvonnan asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat kaikkia Xamkissa 
opiskelevia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten koulutukseen, 
ravintoihin, opiskelutiloihin ja yhdenvertaisuuteen, liittyvissä asio-
issa koko opintojen ajan. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on ku-
unnella tuomitsematta ja puutua pyydettäessä esille nousseisiin 
häirintätilanteisiin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia 
eivätkä he ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen hen-
kilön lupaa. Luottamuksellinen suhde auttaa kertomaan myös 
arkaluontoisistakin asioista. Halutessaan häirintää kokenut henkilö 
voi pitäytyä vaatimasta toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshen-
kilöltä keskustelutukea. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa 
kaikissa tapahtumissa ja aina sähköpostitse. Häirintää kokenut hen-
kilö voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön myöhemminkin, 
jos tapahtumahetkellä on estynyt siitä kertomaan.

 Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut tarjoavat kaikille Xamkissa opiskeleville 
koko opintojen ajan tukea ja ohjausta teknisissä ongelmissa 
Xinfo-helpdesk-palvelun avulla. Xinfon kautta opiskelija voi 
lähettää palvelupyynnön tai tehdä vikailmoituksen osoitteessa  
https://xinfo.xamk.fi, sähköpostitse xinfo@xamk.fi tai akuuteissa 
tilanteissa soittamalla kampuksen omaan helpdesk-numeroon.

 Viestintä

Viestintäsuunnittelijat, yhteisömanagerit ja graafiset suunnittelijat 
tukevat kaikkien Xamkin opiskelijoiden oppimista ja opintojen 
etenemistä tavoiteajassa koko opintojen ajan suunnittelemalla 
opiskeluun liittyvien työelämäprojektien markkinointia, tiedot-
tamalla ajankohtaisista asioista sisäiseen ja avoimeen verkkoon, 
markkinoimalla tapahtumia, suunnittelemalla ja tuottamalla 
sisältöä Xamkin sosiaalisen median kanaviin, tuottamalla videoita 
ja podcasteja sekä käyttämällä Xamkin visuaalista ilmettä. 

Lisäksi Xamkin viestinnän yhteisömanagerit ohjaavat ja neuvo-
vat markkinointiin ja viestintään sekä esiintymiseen ja tapahtu-
mamarkkinointiin liittyvissä asioissa Xamkin tutkinto-opiskelijoi-
ta, jotka osallistuvat promoottoriopintojaksolla ja mahdollisesti 
muilla erikseen sovittavilla opintojaksoilla Xamkin markkinoint-
iviestinnän tekemiseen.

 Kirjastopalvelut

Tietoasiantuntijat neuvovat kaikkia Xamkissa opiskelevia koko 
opintojen ajan kirjastopalveluiden ja aineiston käytössä. Ti-
etoasiantuntijat tukevat Xamkin tutkinto-opiskelijoita henkilö-
kohtaisella ohjauksella etenkin opinnäytetyövaiheessa oman ai-
healueen tiedonhaussa. 

Lisäksi kirjastopalveluiden tietoasiantuntijoiden tuottamat ohjeet ja 
itseopiskelukokonaisuudet LibGuideen, Learniin, Open Learniin, 
Luxiin ja Tuudoon, tukevat kaikkien Xamkissa opiskelevien kirjasto-
palveluiden ja aineiston käyttöä sekä tiedonhaun taitoja. Tietoasian-
tuntijoiden tiedonhaun opetus on liitetty osaksi ammattikorkeakou-
luopintoja syventäen opiskelijoiden tiedonhankintataitoja.

 E-kampus

E-kampuksen asiantuntijat ohjaavat ja neuvovat kaikkia Xamkis-
sa opiskelevia verkkoympäristöihin ja niiden käyttöön liittyvissä 
asioissa koko opintojen ajan. E-kampus opastavat kaikkia Xam-
kin opiskelijoita sähköisten työkalujen ja ympäristön käytössä tu-
ottamalla ohjeita ja itseopiskelumateriaaleja mm. Learniin, Open 
Learniin ja Luxiin.

Avoin AMK ja täydennyskoulutusyksikkö

Avoimen amk:n ja täydennyskoulutuksen eli jatkuvan oppi-
misen koulutussuunnittelijat ja koulutusassistentit tukevat 
avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimista ja 
opintojen etenemistä tavoiteajassa tiedottamalla, neuvomalla ja 
ohjaamalla ilmoittautumisessa, huolehtimalla koulutustarjon-
nan löytyvyydestä ja ajantasaisuudesta sekä vastaamalla opiskel-
uun liittyviin kysymyksiin.
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Xamkin opiskelijan polku

Koulutusten vertailu
xamk.fi

Opintopolku
Xamk some

Xamk hakijapalvelut
Xamk Pulse

KIINNOSTUS

READY, SET, GO

TUTKINTO-OPINNOT
POLKUOPINNOT

TÄYDENNYSKOULUTUS
AVOIN AMK

Valmistautuminen

Opintojen aloitus ja orientaatio
Opintojen ja uran suunnitteleminen

Tunnukset, osoitteet, 
tekniset alustat, järjestelmät, 

opiskeluympäristöt

Tavoitteet, ajankäyttö, opintojen 
valinta, henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma (HOPS), 
aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen

Hakeminen/
ilmoittautuminen

Opintopolku
Xamk Pulse

Xamk hakijapalvelut
pääsykoe

VALINTA

JUST DO IT

Opiskelu ja opintojen 
suorittaminen

Tavoitteiden 
tarkasteleminen 

ja arviointi

Käytännön ja 
opintojen 

yhdistäminen

Opetukseen osallistuminen,
opiskelumateriaalit,
opintojaksotehtävät

Harjoittelu
kv-toiminta
projektit ja

TKI-toiminta

MAALISUORA

Opintosuoritusten
tarkastaminen

Valmistuminen

Jatko-opinnot
Työelämä

Alumniksi siirtyminen

Opinnäytetyö ja 
opintojen viimeistely

Urasuunnittelu
Next steps

Haasteita
opintojen 

etenemisessä 
ja opiskelu-

kyvyssä

Karvo 2021



Xamkin strategiassa on tulevaisuussuuntautuneen koulu-
tuksen tavoitteiksi määritelty seuraavat: ”Tunnistamme 
opiskelijoissamme olevan potentiaalin ja tarjoamme 

yksilöllisiä oppimisväyliä. Valmennamme ja innostamme uuden 
oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen. 
Olemme opiskelija- ja osaamislähtöinen ammattikorkeakoulu. 
Hyödynnämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia op-
pimisympäristöjä ja uusia oppimisteknologisia ratkaisuja - Kam-
puksenamme on koko maailma!” (Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun strategia 2020–2030.)

Xamkin ja OKM:n tulossopimuksessa Xamk on sitoutunut pa-
rantamaan ohjauksen saavutettavuutta ja opintojen edistymisen 
seurantaa, tehostamaan aiemmin hankitun osaamisen prosessia 
ja ottamaan käyttöön toimintamallin opiskelijoiden kiinnittämi-
seksi työelämään jo opintojen alkuvaiheessa (Opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun välinen 
sopimus kaudelle 2021–24).

Opiskelijoilta saatavaa palautetta hyödynnetään ohjauksen ke-
hittämisessä Xamkin yksiköissä. Tutkinto-opiskelija voi vaikuttaa 
ohjaukseen antamalla palautetta opintojen alussa tulokyselyssä, 
opintojen keskivaiheilla koulutuksen kehittämiskyselyssä ja opin-
tojen päättyessä valtakunnallisessa AVOP-kyselyssä sekä osal-
listumalla lukuvuosittain koulutuksissa järjestettäviin yhteisiin 
palaute- ja keskustelutilaisuuksiin kehittämisfoorumeihin. Myös 
eri tukipalvelut keräävät toiminnastaan opiskelijapalautetta sään-
nöllisesti.

Skenaarioiden avulla rakennetaan vaihtoehtoisia kuvauksia tule-
vaisuudesta ja palvelusta, jota suunnitellaan. Skenaariot pohjau-
tuvat tutkimusvaiheessa havaittuihin vaihtoehtoisiin tulevaisuu-
den näkymiin. (Tuulaniemi 2011.) Kehityssuuntien skenaariot 
on luotu ohjaushenkilöstön yhteiskehittämisen työpajojen ja 
ohjaushenkilöstön tutkimusvaiheessa kerättyyn tietoon. Ohjaus-
mallin ja ohjauksen kehittämiseen vaikuttavina näkökulmina 

esiin tuotiin opiskelijan rooli toiminnan ja kehittämisen keskiös-
sä sekä vahva monialainen yhteistyö ohjaustoimijoiden kesken. 
Skenaarioissa tarkastellaan vaihtoehtoisia kehityssuuntia vastak-
kaisten tulokulmien opiskelija keskiössä vs. Xamk keskiössä sekä 
hyödynnetään yhteistyötä vs. ei hyödynnetä yhteistyötä, avulla. 
Skenaarionelikenttä on esitelty kuviossa 6.
Yhteisen ohjausmallin tarkastelun tuloksena Xamkin ohjauksen 
kehittämisen painopisteet 2021–23 ovat ohjausosaamisen vah-
vistaminen, matalan kynnyksen moniammatillisten ohjauspalve-
luiden ja verkko-ohjauksen kehittäminen, järjestelmien ja tiedon 
entistä parempi hyödyntäminen ohjauksessa sekä ohjauksen ar-
vioinnin kehittäminen vastaamaan ohjauksen juuri määriteltyjä 
tavoitteita.

Ohjausosaamisen vahvistaminen
Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke 2019–21 (ESR), uraoh-
jauskoulutus 2021. HOPS-ohjeiden päivitys ja Pedagoodies-we-
binaari HOPS-ohjauksesta 2021. Ura- ja tulevaisuusohjauksen 
työkalupakki ja ohjaajan opas 2021. Opiskelijavastaavien pereh-
dytysohjelma 2022, koko ohjaushenkilöstön (ura)ohjauskoulu-
tus 2022.

Matalan kynnyksen moniammatilliset 
ohjauspalvelut verkossa
HyVe -hanke 2021 (OKM).

Järjestelmät ja tieto tukemaan ohjausta
Älykäs ohjaus -hanke 2019–21 (ESR), tekoälyavusteisen 
ohjauksen pilotit 2021. Opintojen etenemisen seurannan 
kehittäminen, Max Bot -raportti 2021. Osaamisen 
tunnustamisen kehittäminen, Pepin eAHOT-toiminto 2022.

Arvioinnin kehittäminen vastaamaan 
ohjauksen tavoitteita
Kartoitus nykyisten mittareiden hyödyntämisestä 2022 ja 
mittareiden täsmentäminen 2023.

Ohjauksen arviointi ja kehittäminen

Elinikäisen ohjauksen strategian mukaan hallituskaudella 2020–2023 ”parannetaan 
ohjauksen saatavuutta, vahvistetaan elinikäisiä urasuunnittelutaitoja sekä edistetään 
työelämässä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista, hankkimista ja urasuunnittelua” 
(Elinikäisen ohjauksen strategia 2021).
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Ohjauksen kehittäminen ja kehityssuunnat

Opiskelija 
keskiössä 

Xamk
keskiössä

Yh
te
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ty

öt
ä 

hy
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yn
ne

tä
än

Yhteistyötä ei 
hyödynnetä

SKENAARIO A: 
Opiskelijalähtöistä yhteistyötä 

• Opiskelijat ja heidän tarpeensa ovat 
ohjauksen ja kehittämisen keskiössä. 

• Ohjaus ja palvelut ovat helposti opiskelijan 
löydettävissä ja saatavilla. 

• Ohjausta ja sen kehittämistä tehdään 
motivoituneesti yhteistyössä 
opiskelijoita osallistaen.

SKENAARIO C: 
Opiskelijat huomioivaa 
yksin puurtamista 

• Opiskelija on toiminnan keskiössä, mutta 
opiskelijan tarpeista ei ole yhtenäistä 
näkemystä. 

• Opiskelijan ohjaamista ja sen kehittämistä
tehdään työyksikkökohtaisesti. 

• Palvelut ja ohjaus ovat hajanaisesti 
opiskelijan löydettävissä ja saatavilla. 

SKENAARIO B: 
Sisäiset prosessit edellä 

• Xamkin tarpeet ovat ohjauksen 
ja kehittämisen keskiössä. 

• Ohjaustoimijoilla yhteiset toimintamallit, 
sekä tietoa ja hyviä käytänteitä jaetaan. 

• Tieto välittyy opiskelijoille hajanaisesti ja 
palvelut eivät ole helposti löydettävissä. 

SKENAARIO D: 
Tulipalojen sammuttelua 

• Ei huomioida opiskelijoiden tarpeita, 
ohjauksen ja kehittämisen keskiössä Xamk. 

• Tieto ei ole kaikkien saatavilla ja epäselvät 
toimintatavat estävät ohjauksen 
saavutettavuutta. 

• Ohjausta tehdään ja kehitetään toimija- tai 
työyksikkökohtaisesti. 
Kiire ohjaa työskentelyä. 

Kuvio 6
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