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Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäki



Koulutuspaketti sisältää seuraavia osa-alueita

1. TAMK opinto-ohjaus

2. Opintojen suunnittelu: PAKKI, Opiskelijan opas

3. Työkaluja ryhmän opintojen edistymisen seurantaan

4. Käytänteitä ja toimijoita

5. Tutkintosääntö
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1. TAMK opinto-ohjaus



TAMK koulutuksen ja oppimisen palvelut
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Vetäjänä Koulutuksen vararehtori Päivi Karttunen

Opiskelijarekrytointi Marjo Korhonen

Opintopalvelut Tarja Kalliomäki-Linnas

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Merja Hanhimäki

Kansainväliset palvelut Kirsi Jokipakka

Pedagoginen kehittäminen Kristiina Engblom-Pelkkala

Liikuntapalvelut Esko Tirkkonen

Kirjastopalvelut Tero Kansanaho



Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki
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TAMKin opintojen ohjauksen visio:

Hyvinvoiva opiskelija menestyy hyvin 

opinnoissaan ja elämässään

TAMKin opintojen ohjauksen tavoite:

Opiskelijoiden tavoitteellisen opiskelun ja 

heidän hyvinvointinsa tukeminen



Opintojen ohjaus pähkinänkuoressa

Opiskelun ohjaus
Opiskelijan 

hyvinvoinnin ohjaus

Ammatillisen kasvun 

ohjaus Uraohjaus



OPISKELIJA

OpiskelijatuutoriOpettajatuutori

Opinto-ohjaaja

Opintoasiainkoordinaattori

Koulutuspäällikkö

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilaitospastori

Opettajat

TAMKin koko henkilökunta Tamko

Opintotuki

Kela

TAMKissa ohjausta opintoihin

tehdään yhdessä, kullakin oma rooli

Ainejärjesöt

Sparrikset
Erityisopettajatiimi

Kv-koordinaattori

Opiskelijat

Työelämäpalvelut ja alumnitoiminta



Opettajatuutori – lähin ohjaushenkilö

• Opiskelijalle näkyvin, merkittävin ohjaustaho!

• Opettajatuutori huomaa parhaiten:

Opiskelijan mahdolliset oppimisen ja opiskelun esteet

Opiskelijan kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet

Opiskelijaryhmän dynamiikan

• Opettajatuutori on keskeinen ”viestinviejä” opiskelijalta ja opiskelijaryhmältä 
koulutuspäällikölle, opinto-ohjaajalle ja kulloinkin tarvittavalle taholle.



Opettajatuutorin ydintehtävät TAMKissa

• Opiskeluryhmän vastaanottaminen orientoivilla päivillä, 
opiskelijoiden ryhmäytymisen ja opintoihin sitoutumisen tukeminen

• Ryhmäläisten opintojen etenemisen ja hyvinvoinnin tukeminen

• Ohjaus- ja kehityskeskustelujen käyminen ryhmäläisten kanssa

• Opettajatuutoritapaamisten järjestäminen sekä muu opiskeluun ja 
hyvinvointiin liittyvä tiedottaminen

• Oman ohjausosaamisen vahvistaminen

• Ohjata opiskelija eteenpäin oikean palvelun tai 
henkilön luo tarpeen mukaan.



Ohjaus opintojen eri vaiheessa
Alkuvaiheen opinnot: 

• Tutustuminen ihmisiin ja tiloihin, ryhmäytyminen, opintoihin sitoutuminen, tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden havaitseminen, opiskelun työkalut ja tietolähteet.

Keskivaiheen opinnot

• Opintopolkujen rakentumisen ja valintojen tekemisen tukeminen, opintojen edistymisen 
seuranta, ammatillisen kasvun tukeminen & uraohjaus, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin 
seuranta

Loppuvaiheen opinnot: 

• Opintojen edistymisen seuranta, ammatillisen kasvun tukeminen & uraohjaus, 
valmistumisvaiheen tukeminen



Ohjauksellinen ote 1/2

Tiedottaminen Neuvominen Ohjaaminen

Ajattelun virittämistä.

Syvennetään opiskelijalla j

jo olevia tietoja ja taitoja.

Tuotetaan uutta 

tietoa kummallekin 

osapuolelle.

Tiedon siirtämistä Ohjeiden antamista

Ammatillisen keskustelun  ulottuvuudet ohjauskeskustelussa



Ohjauksellinen ote 2/2

Ohjaaja:

• Aikaa, huomiota, kunnioitusta

• Läsnäoleminen

• Aito kiinnostus

• Helppo lähestyä

• Nopea reagointi

• Motivointi, innostaminen

• Opintoihin kiinnittymisen 

tukeminen

Opiskelijan kokemus:

• Kuulluksi tuleminen

• Turvallisuus, luottamuksellisuus

• Ajatusten jäsentyminen

• Oma oivaltaminen

• Voimavarojen löytyminen

• Vastuun ottaminen

• Valintojen ja päätöksen 

teon vahvistuminen



Entä 

muuta?

Millä tavalla 

olet 

aikaisemmi

n oppinut 

tällaisia 

asioita?

Mitkä 

ominaisuutesi ja 

vahvuutesi ovat 

auttaneet 

oppimisessa?
Ketkä 

muut 

ihmiset 

ovat 

auttaneet 

sinua?

Olisiko 

vielä 

muuta?

Jäin 

miettimään, 

kun kerroit….

Äsken 

sanoit…

Mistä 

haluaisit 

keskustella?

Mitä kuuluu 

elämääsi?

Kertoisitko 

tarkemmin

Mitä aiot tehdä 

seuraavaksi?

Mitä sinulle 

kuuluu?



Kuka tarvitsee erityistä tukea?

Opinnot eivät etene

- motivaatio

- ajanhallinta

- elämäntilanne

- taloudelliset vaikeudet

- päihteet

Erilainen 
oppija,

oppimis-

vaikeudet

Sairauteen tai 
vammaan 

liittyvä 
diagnoosi



2. Opintojen suunnittelu



Opiskelijan opas
• https://www.tuni.fi/fi Korkeakouluyhteisön kotisivut

• https://intra.tuni.fi/handbook Korkeakouluyhteisön intra
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https://www.tuni.fi/fi
https://intra.tuni.fi/handbook


PAKKI – opiskelijan työpöytä
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Peppi & Pakki 1/2
Opiskelija vastaa HOPSistaan Pakissa

• Suunnittelee opintojaan

• Hakee hyväksiluvut

• Seuraa suoritusmerkintöjään

• Pyytää, että virheelliset tiedot korjataan ja puuttuvat tiedot lisätään

• Pakki-ohjeet:

Tietojen oikeellisuus tärkeää (Virtaan menevä tieto oikein)

• Kelan opintojen etenemisen seuranta

• Opintopistekertymän seuranta – tavoitteena 60 op vuosi

• HOPSin tarkistaminen ja siivoaminen vuosittain

- Opiskelija ja ohjaaja tietää, mitä tulee opiskella tutkintoa varten.

- HOPS kunnossa, kun haetaan tutkintotodistusta.



Peppi & Pakki 2/2
Ansku Testinen

• Pääset katsomaan opiskelijan Pakki näkymän Anskun Testinen tunnuksilla 

• Varmista  tunnukset omalta opoltasi

ANSKU 

e7atesti

myyn3ingeB



Opintojen suunnitteluun avuksi
• OPS: mitä ja koska opiskellaan; opintojakson koodi ja toteutuksen tunnus 

(ops.tamk.fi, intran kautta, Pakin kautta)

• Pakki: HOPS-, Suoritukset- ja Opinnot-välilehdet, AHOT opintojen hyväksilukeminen

• Lukkarikone: lukkarit.tamk.fi

• TAMKin opintotarjonta: https://pakki.oma.tamk.fi/group/pakki/toteutukset

• Yrittäjyysopinnot: http://y-kampus.fi
• TAMKin avoimen AMKin tarjonta (opiskelija ilmoittautuu Pakissa)

• AMK-opintoja verkossa: Campusonline.fi

• Tampere3-ristiinopiskelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/

• Tampere Summer School: https://www.tuni.fi/en/study-with-
us/summer-school

• Muiden AMKien/Yliopistojen avoimen tarjonta (opiskelija itse maksaa)

lukkarit.tamk.fi
https://pakki.oma.tamk.fi/group/pakki/toteutukset
http://y-kampus.fi/
http://campusonline.fi/
https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school


Pelisäännöt Tampereen yliopistossa 
opiskeluun – ristiinopiskelu.

• Oman tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet tulee täyttyä. 

• Tutkinnon opintopistemäärä ei saa ylittyä ristiinopiskelun valinnoilla -
210/240/270 op (AMK-tutkinnot) tai 60/90 op (YAMK-tutkinnot.)

• Normiajan jälkeen opiskeltaessa, voi suorittaa vain tutkinnosta puuttuvia 
opintoja.

• Opiskelija voit ilmoittautua suoraan opintoihin, kun opinnot sijoitetaan  
vapaasti valittaviin ja vaadittavat opintopistemäärät eivät ole jo täynnä. 

• Jos opiskelija valitsee opintoja perus- tai ammattiopintoihin (YAMKissa
syventäviin opintoihin), opinnot tulee suunnitella opettajatuutorin/opinto-ohjaajan 
kanssa, ja koulutuspäällikkö hyväksyy suunnitelman. 

• Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdekorkeakoulun ohjeiden mukaan.

• Yliopiston opiskelijan opiskellessa TAMKissa opettajan tulee hyväksyä opiskelija 
toteutukselle Pepissä.



Tampere3-ristiinopiskelu ohjeet ja tarjonta

• Tarjonta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/

Uusi osoite?

• Ohjeet: https://intra.tuni.fi/handbook/4646/4653/4705?page=3175

https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/
https://intra.tuni.fi/handbook/4646/4653/4705?page=3175


CampusOnline.fi ammattikorkeakoulujen yhteinen 
ympärivuotinen digitaalinen opintotarjontaportaali

• Mahdollistaa joustavammat opiskelumahdollisuudet eri ammattikorkeakoulujen välillä 

• Opiskelu on tutkinto-opiskelijoille maksutonta (huom. vain 2019 loppuun asti päätetty)

• Suoritukset luetaan hyväksi osana AMK-opintoja 

• Opiskelu toteutetaan kokonaan verkossa.

Opintotarjonnan julkaiseminen

Syksyn opintotarjonta julkaistaan elokuussa.

Kevään opintotarjonta julkaistaan marraskuussa.

Kesän opintotarjonta julkaistaan huhtikuussa.

Opintotarjonnan julkaisuaika kannattaa tarkistaa campusonline.fi – sivustolta.



3. Työkaluja opiskelijan ja ryhmän opintojen 
seurantaan: Valvomo ja Peppi



Peppi, HOPS-ohjaus



Peppi, HOPS-ohjaus

• Täppää kaikki ja valitse haluamasi toiminto

• Tapahtumat = loki viestittelystä Pepissä

• Tehtävät = ryhmälle annetut HOPS-tehtävät



Peppi, HOPS-ohjaus, Seuranta graafina

• Voi järjestää esimerkiksi suoritusten mukaan tai valita 

vain suoritetut tai ladata Excel-taulukoksi



Peppi, HOPS-ohjaus, Ryhmän suoritukset

• Valitse ajanjakso ja opiskelijat

• Voit valita myös esimerkiksi vain hylätyt suoritukset



Valvomo  Kuvake vohvelista!

• http://valvomo.tamk.fi/ tai Intran Työkalut- valikosta 

http://valvomo.tamk.fi/


Valvomo, 55 op seuranta (Muuttuuko 60 op 
seurannaksi?)

• Klikkaa ao. raporttia ja valitse oma ryhmäsi -> View Report



Valvomo, 55 op seuranta/60 op seuranta



4. Käytänteitä ja 
toimijoita



Poissaolo, läsnäolo 1/3
Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai 
poissaolevaksi.

1) Ennen elokuuta 2015 aloittanut:

• Voi olla poissaolevana lukukauden kerrallaan yhteensä 2 lukuvuoden ajan

https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/ilmoittautuminen

https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/ilmoittautuminen


Poissaolo, läsnäolo 2/3
2) 1.8.2015 jälkeen aloittanut:

• Voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna vain 
lakisääteisistä syistä.

• Tämän jälkeen lukukauden kerrallaan yhteensä 1 lukuvuoden ajan

• ”omaa lomaa”, ilman syytä/todistusta

• Jos 1. lukuvuoden jälkeen äitiyslomalla tai armeijassa, todistus näistä 
etukäteen opintoasiainkoordinaattorille
-> merkintä lakisääteisestä poissaolosta järjestelmään ja 

opiskeluoikeusajalle jatko

• Huom. Jos on ollut terveydellisistä syistä pois ensimmäisen vuoden, ei 
voi olla ”omalla lomalla” enää myöhemmin 



Poissaolo, läsnäolo 3/3
HUOM. Tammikuussa aloittavat

• 1. lukuvuosi on näillä opiskelijoilla vain kevätlukukausi

• Syksystä 2019 alkaen saa olla poissaolevana max yhden lukuvuoden ajan ilman 
perusteluja

• Jos on ollut terveydellisistä syistä pois kevään, voi olla ”omalla lomalla” vielä yhden 
lukukauden



Erityisjärjestelyt & tukiseteli 1/2
• Tavoitteena saavutettava opiskelu- ja oppimisympäristö

• Erityisjärjestelyjä haetaan tukisetelillä
• Taustalla voi olla esim. luki- tai muu oppimisvaikeus, erilaiset neurologiset pulmat 

(esim. ADD/ADHD), mielenterveyteen liittyvät haasteet, liikkumiseen, 
kuulemiseen ja näkemiseen liittyvät esteet

• Asiantuntijalausunto vaaditaan
• Lukivaikeuden tulee olla keskivaikea tai vaikea, jotta tukisetelin saa

• Tukisetelillä yksilöllistä ohjausta 20 h/lukuvuosi
• Ohje ja lomake: https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/tukiseteli

• Opiskelija toimittaa tukisetelihakemuksen omalle opolle
• Setelin saaneella mahd. saada tuplasti tulostuskiintiötä 

(opo hoitaa)
• Tukisetelillä/lukilausunnolla kirjastosta lisää lainausaikaa 

(opiskelija itse hoitaa)
• Lukivaikeuksinen opiskelija voi saada äänikirjoja Celiasta

(opiskelija itse hoitaa, kirjastossa yhteyshenkilö on 
Marjatta Ojala)

https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/esteeton-opiskelu

https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/tukiseteli
https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/esteeton-opiskelu


Lukitestaus
Lukitestaus 2019

• Testaajina Sari Hanska ja Ella Hakala 

• Yhteydenotto sähköpostilla osoite:

lukitestaukset.tamk@tuni.fi

• Huom. TAMKin testausta ei tarvita, jos opiskelijalla on tuore (2. asteen opintojen) 
lukilausunto

mailto:lukitestaukset.tamk@tuni.fi


Sparris
Oppimistaitojen valmennusta

• Teemat pyörivät periodeittain koko lukuvuoden:

• Opiskelutaidot, lukemisen tekniikoita, tenttiin valmistautumista

• Ajankäyttö

• Kirjoittaminen (raportit ym.)

• Opinnäytetyö

• Vinkkejä kielten opiskeluun

• Esiintymisjännitykseen apuja



Opiskelijakunta Tamko
• Lakisääteinen edunvalvontaorganisaatio. Järjestää vain muutamat bileet vuodessa 

tunnettuuden takia, tiedottaa myös muiden järjestämistä tapahtumista.

• Työntekijöitä 6 ja hallituksen jäseniä 8. Puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Anna 
Laurila.

• Omistajana Campusravitassa ja perustajajäsenenä Opiskelijan Tampere ry:ssä.

• Tamko kouluttaa kaikki TAMKin opiskelijatuutorit.

• Yhteisöllinen opintojen aloitustapahtuma Tursajaiset ke 11.9. klo 11.00 alkaen

• Toimiston palvelut:
• Opiskelijakortit

• Liikuntamaksut

• Liikuntavälineiden lainaus

• Tapahtumaliput

• Saunan vuokraus

Lisätiedot:

www.tamko.fi

www.opiskelijantampere.fi

http://www.tamko.fi/
http://www.opiskelijantampere.fi/


Opiskeluterveydenhuolto

• Tullinkulman toimipiste, Hammareninkatu 7 (4. kerros)

• 3 tiimiä hoitaa opiskelijoidemme asioita

• Ajanvaraus ja neuvonta oman tiimin numerosta

• Mm. erilaisia mielenterveysryhmiä

• Yhteystiedot ja aukioloajat:
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-
opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto/ajanvaraus.html

• Opiskeluterveydenhuolto opinto-oppaassa
https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opiskeluterveydenhuolto

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto/ajanvaraus.html
https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opiskeluterveydenhuolto


Opintotukiasiat 1/2
• Tukikuukausien määrään on tullut muutoksia 1.8.2017  eli 

vähentyivät verrattuna opintonsa ennen elokuu 2017 
aloittaneilla.

• Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 lähtien.

• Opiskelijan tiedostettava: Tukikuukausien määrä, opintojen 
riittävä edistyminen, tulojen vaikutus opintotukeen (ja 
asumistukeen). Tiedustelut ja muutoksista ilmoittaminen 
suoraan Kelaan.

• Ohjauksessa huomio: rästissä olevat suoritukset valmiiksi, 
suoritusten oikea-aikainen kirjaaminen, läsnä- ja 
poissaolokaudet sekä sairauslomat (esim. kannattaako 
opiskelijan olla kokonaan pois, sairauslomalla voi opiskella 
vähäisessä määrin)



Opintotukiasiat 2/2
Kela seuraa opintojen edistymistä lukuvuosittain (1.8.–31.7.), 
tarkasteluaika alkusyksystä. Eteneminen on riittävää, jos:

• Opiskelijalla on opintosuorituksia seurantalukuvuoden ajalta 
vähintään 20 op (tukikuukausien määrästä riippumatta)
JA

• Tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 op

• Opettajatuutori voi tarvittaessa kirjoittaa lausunnon (esim. 
opintokokonaisuuden suoritusmerkinnän puuttuminen) 

• Hyviä ohjevideoita: 

https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/opintotuki

https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/opintotuki


Opintotukiasiat
HUOM. Tammikuussa aloittavat

• Vähimmäispistemäärä 20 op/lukuvuosi ei koske tammikuussa aloittavien ensimmäistä 
kevättä, jos nostaa 1–3 tukikuukautta.

• Opettajien tulee huolehtia kevään opintojen kirjaamisesta oikealle ajanjaksolle!

• AMKien rahoitukseen liittyen: tammikuussa opintonsa aloittavien tulee suorittaa 
kevätlukukaudella 27 op, jotta ovat mukana 55 op:n seurannassa



Tutkintosääntö – ei suuria muutoksia syksy 
2019. Uusi tutkintosääntö 2020
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Tutkintosääntö

https://intra.tuni.fi/handbook/?page=2264&search=tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6


Tutkintosäännössä huomioitu
• Muuttunut toimintaympäristö

• Terminologia päivitetty (vrt. Tampere3-sanasto)

• Tilaiskoulutus lisätty (3 §)

• Lukuvuosimaksuvelvollisuus ja opiskeluoikeus sekä apurahajärjestelmä lisätty (14 §)

• SORA-pykälä lisätty (18§), sisältöä vähän laajennettu

• Muutoksia toimijoissa (mm. rehtoraatin vastuissa)

• Ammatilliset opettajankoulutukset

• Ei enää omaa lukua => sisällytetty muun tekstin joukkoon, yhtenäistetty toimintaa

• Uuden Tampereen yliopiston tutkintosääntö



Tutkintosäännössä muutoksia terminologiaan

Muutoksia terminologiaan

• Koulutus => tutkinto-ohjelma

• Suuntautumispolku => opintosuunta

• HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma

• Opiskeluoikeusajan jatko/jatkoaika => lakisääteinen lisäaika, harkinnanvarainen lisäaika 
(muutos tulossa syksy 2019)

• Ohjeet ovat laatukäsikirja => intrassa



Ohjausta tehdään yhdessä, joten palaute ja 
kehittämisideat ovat arvokkaita

Anna palautetta tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajalle ja/tai Merja Hanhimäki

• Opintojen ohjauksesta: opettajatuutorointi, opiskelijatuutorointi tms.

• Opettajatuutorikoulutuksesta

• Orientoivista päivistä

• Muusta opintojen aloitukseen liittyvästä


