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Taustaa

• Aiemmin luotu: Opiskelijan ohjaus ja tuki 
ongelmatilanteissa

• Tavoite: luoda toimintamalli opiskelijan matalan huolen 
ongelmatilanteisiin 

• Työryhmä:opetusvaradekaani Tiina Paunio, 
opintopsykologi Tiina Tuominen, koulutusohjelmien 
henkilökuntaedustajat Alisa Ikonen (logopedia), Jussi 
Merenmies (lääketiede), Sanna Koskinen (psykologia), 
Terhi Karaharju-Suvanto (hammaslääketiede) ja Tiina 
Immonen (TRANSMED), opiskelijaedustajat Anna 
Paajanen (hammaslääketiede), Erika Kuosa (lääketiede), 
Minea Antila (psykologia), Salla Salopuro (logopedia) 
sekä Christian Stadelmann/Sadiksha Adhikari
(TRANSMED)



Opiskelijan näkökulma

Yleisesti tutkintoon liittyen: kysymykset esimerkiksi opinto-

oikeuteen, tutkintotodistuksen hakemiseen ja opintojen lisäajan 
anomiseen liittyen

Meilahden 
opiskelijapalvelut

Opintojen sisältöön liittyen: huoli kurssivaatimuksista ja näiden 

täyttämisestä, ongelmat omista poissaoloista ja näiden korvaamisesta

Opintojakson 
vastuuopettaja

Opintojen kuormitukseen liittyen: esimerkiksi 

kurssisuorituksiin, tutkielman, kandi- tai maisterityön tekemiseen liittyvä 
ahdistuneisuus tai kuormitus, joka voi vaikuttaa myös muuhun arkeen

Opintojakson 
vastuuopettaja tai 
opintopsykologi

Huoli toisiin opiskelijoihin liittyen: huoli opiskelukaverin 

toistuvista myöhästymisistä tai poissaoloista, huoli opiskelukaverin 
jaksamisesta, huoli opiskelukaverin opintojen etenemisestä 

Opintojakson 
vastuuopettaja

Omaan terveyteen liittyen: esimerkiksi kun epäilet burnoutia tai 

hoitoa vaativaa mielenterveysongelmaa

YTHS tai oma 
terveysasema

HOPS:in tekeminen: jos pitkäaikaissairaus tai häiriö uhkaa vaikuttaa 
opintojen etenemiseen, tai opinnot vaativat muusta pitkäaikaisesta 
syystä erityisjärjestelyitä

Meilahden 
opiskelijapalvelut 
(ajanvaraus 
koulutussuunnittelijalle tai 
koulutuspäällikölle)



Opettajan näkökulma

• Opettajalle raamit sille, miten toimia opiskelijoiden kanssa matalan huolen 
tilanteissa sekä silloin kuin opettaja itse huomaa aihetta huoleen tai kun 
opiskelija lähestyy oman huolen kanssa tai on huolissaan toisesta opiskelijasta

• Opintopsykologien laatima ohjeistus antaa opettajalle konkreettisia ohjeita 
siihen, miten tilanteissa voi toimia

• Ensisijainen yhteyshenkilö opettajakunnan puolesta henkilökuntaan kuuluva 
opintojakson vastuuopettaja Opettaja vie asian tarvittaessa eteenpäin 
koulutusohjelman johtajalle, joka voi viedä asian eteenpäin 
opetusvaradekaanille. 

• Opettajan kirjoittaa yhteydenpidosta muistiinpanot, säilytys tietoturvallisuus 
huomioon ottaen

• Opettajatuutorijärjestelmää ei kytketty mukaan tähän toimintamalliin



Pikaohjeet opettajalle

Toimintaohjeiden soveltamisen yleiset periaatteet
 Varhaisessa vaiheessa tuen tarjoaminen
 Hienovaraisuus ja kunnioittaminen
 Havaintojen ja tulkintojen erillään pito
 Erilaisuuden sekä autonomian kunnioittaminen

Toimintaohjeet
1. Havaitse.
2. Ota puheeksi matalalla kynnyksellä.
3. Keskustelun tukena voit käyttää tämän ohjekirjan keskustelupohjia
4. Tarvittaessa ohjaa eteenpäin.
5. Puheeksi ottaminen riittää.


