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Opiskelijoiden hyvinvointi osana kemian opiskelua 
Student Life -konsepti on Jyväskylän yliopistossa vuonna 2009 käyttöön otettu opiskelijoiden kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja opiskelukykyä tukeva toimintamalli. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella konseptia toteutetaan 
erityisesti huolehtimalla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemisestä sekä opiskelutaitojen ja opis-
keluympäristön kehittämisestä. Student Life -konseptiin liittyvät myös opiskelijoiden hyvinvointineuvojat eli Hyvikset, 
jotka tarjoavat laitoksella konkreettista matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin, opiskelukykyyn ja elämän eri 
osa-alueiden haasteisiin liittyen. Hyvis-toiminta on noussut yhdeksi merkittäväksi tekijäksi opiskelijoiden motivaa-
tiossa ja sitoutumisessa kemian opintoihin. Tässä artikkelissa esitellään kemian laitoksen yhdistettyä Hyvis-työtä 
ja opinto-ohjausta.

Johdanto

Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on eräs mer-
kittävimmistä tekijöistä, joka liittyy opiskelijoiden moti-
vaatioon ja tätä kautta opiskelukyvyn ylläpitämiseen (Kor-
honen & Hietava, 2011; Lähteenoja, 2010). Korkeakoulu-
opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt erityisesti stres-
sin- ja ajanhallinnassa, opiskeluongelmissa ja -taidoissa, 
jännittämisessä sekä itsetunto- ja ihmissuhdeongelmissa 
(Kunttu & Pesonen, 2013). Tutkimusten mukaan on tär-
keää myös panostaa opiskelijoiden opintojen sujuvuuteen, 
integroitumiseen ainelaitokseen ja opiskelumotivaation yl-
läpitämiseen juuri ensimmäisen opintovuoden aikana (Tii-
likainen, 2000; Korhonen & Rautopuro, 2012a, b; Valto & 
Lundell, 2015).

Opiskelumotivaatio on merkittävä tekijä opintoihin si-
toutumisessa. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kol-
mas yliopisto-opiskelija kokee opiskeluintoa, jota voidaan 
käyttää kuvaamaan myös opiskelumotivaatiota (Salmela-
Aro, 2011). Opiskelumotivaatiota tukevat hyvät opiskelu-
taidot ja motivoiva opetus sekä siihen liittyvät opiskelijan 
voimavarat, opiskelutaidot, opetusympäristö ja ohjaustoi-
minta (Korhonen & Hietava, 2011). Erilaisten tukimuoto-
jen, opinto-ohjauksen ja yliopistoyhteisöön liittyvän yh-
teenkuuluvuuden tunteen merkitys on myös korostunut, 
kun arvioidaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisval-
taista hyvinvointia (Kunttu & Pesonen, 2013). 

Student Life -konsepti Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa otettiin käyttöön vuonna 2009 Stu-
dent Life -konsepti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämi-
seksi (Laitinen, Laakkonen, Penttinen & Anttonen, 2014). 
Toimintaan kuuluvat laitoksilla toimivat Hyvikset eli hy-
vinvointineuvojat, Akateeminen opiskelukyky – muuta-
kin kuin pisteitä -kurssi sekä verkossa oleva hyvinvointi-

ohjelma Opiskelijan Kompassi. Lisäksi parhaillaan pilotoi-
daan Hyvis-toimintaa kansainvälisille tutkinto-opiskelijoil-
le (Goodies) ja kehitetään verkkokurssia Aikuisopiskelijan 
akateeminen opiskelukyky. Tiedekunnittain tarjottavalla 
ja kemian laitoksen opinto-ohjelmaan pakollisena kuulu-
valla Akateeminen opiskelukyky -kurssilla opiskelijat saa-
vat työkaluja opinto- ja elämänhallintataitoihin. Jyväsky-
län yliopistossa kehitetyssä Opiskelijan Kompassi -ohjel-
massa voi hakea verkossa tukea esimerkiksi omaan hyvin-
vointiin tai ajankäyttöhaasteisiin. 

Hyvikset eli opiskelijoiden hyvinvointineuvojat ovat yli-
opiston henkilökuntaa, usein yliopistonopettajia tai -lehto-
reita, jotka ovat kouluttautuneet opiskelijoiden hyvinvoin-
nin tukemiseen. Hyvis-toiminta tarjoaa opiskelijoille hel-
posti saavutettavaa, henkilökohtaista ohjausta hyvinvoin-
tiasioissa sekä auttaa opiskelijaa tunnistamaan haasteel-
lisia tilanteita etukäteen, tavoitteena opiskelukyvyn yllä-
pitäminen. Hyvisten tukena ovat työnohjaus, eri toimijoi-
den ja Hyvisten keskinäinen tukiverkosto sekä Student Li-
fe -konseptin hyvinvoinnista vastaava yhteyshenkilö. Hy-
vikset ovat myös tärkeä yhteys laitosten henkilökunnan ja 
opiskelijoiden opiskelukykyä tukevien yhteistyökumppa-
neiden välillä. Hyvisten ensisijaisena tehtävänä on toimia 
opiskelijoiden keskusteluapuna ja ennaltaehkäisevästi oh-
jata opiskelijoita muihin tukipalveluihin. Lisäksi he voivat 
tukea laitoksen omaa henkilökuntaa konsultoimalla ja vä-
littämällä opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä käytäntö-
jä osaksi laitoksen toimintamalleja. Opiskelijoiden Hyvis-
toiminnasta antamien palautteiden mukaan neuvontatyö 
on koettu merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Opiskelijapalaut-
teissa on erityisesti noussut esiin kuulluksi tulemisen tär-
keys (Laitinen, 2015).
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Kemian Hyvikset

Kemian laitos aloitti oman Hyvis-toimintansa yhtenä yli-
opiston pilottilaitoksista vuonna 2011. Alkuvaiheessa toi-
minnassa olivat mukana laitoksen henkilökunnasta opin-
toasioiden amanuenssi ja yliopistonopettaja. Saatujen po-
sitiivisten kokemusten perusteella laitoksella päätettiin 
laajentaa Hyvis-toimintaa siten, että kaikki laitoksen kan-
divaiheen opinto-ohjaajat kouluttautuivat myös Hyvis-
neuvojiksi. Opiskelijoiden hyvinvointineuvontatyön koet-
tiin sopivan erinomaisesti yhteen opinto-ohjauksen kans-
sa tukemaan opiskelijoiden opiskelukykyä erityisesti en-
simmäisen opintovuoden aikana. Kemian laitoksella en-
simmäiseen opintovuoteen on panostettu vuodesta 2011 
lähtien integroimalla Alkukeitos-orientaatiokurssi, ohjattu 
HOPS LuK-tutkintoa varten -kurssi ja Akateeminen opis-
kelukyky -kurssi ensimmäisen vuoden opintoihin (ks. Ku-
vio 1).

Hyviksinä toimivien yliopistonopettajien merkitys on 
korostunut myös kemian laitoksen opinto-ohjauksessa. 
Tällä hetkellä saatavien tilastojen mukaan opintojen kes-
keyttämisprosentti ensimmäisen opintovuoden jälkeen on 
noin 28, kun se vuonna 2009 oli noin 50 prosenttia. (Val-
to & Lundell, 2015). Koulutuksista saatu lisätieto opiske-

lijoiden tukimuodoista ja yhteistyötahoista sekä Hyvis-
käynneistä karttunut kokemus ovat lisänneet merkittävästi 
opinto-ohjaajien omaa ammattitaitoa ja konkreettista tie-
tämystä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tämä yhdistettynä 
tehostettuun opinto-ohjaukseen on vähentänyt opintojen 
keskeyttämistä ja toisaalta kasvattanut opiskelijoiden mo-
tivaatiota opiskeltavaan aineeseen (Valto & Lundell, 2015).

Hyvis-koulutuksen merkitys opinto-ohjaustyölle on ol-
lut huomattava. Koulutuksen myötä opinto-ohjaajien tie-
to toimintamalleista ja tukimuodoista on lisääntynyt. Tä-
mä on helpottanut opinto-ohjausta, kun voidaan soveltaa 
hyväksi havaittuja työkaluja, joilla opiskelijoiden opiskelu-
kykyä ja -motivaatiota voidaan tukea ja ylläpitää. Kemian 
laitoksella Hyvis-ohjauksia on ollut syyskuusta 2013 hei-
näkuuhun 2015 yli 60 kappaletta. Tämä kertoo selkeästi 
hyvinvointineuvonnan tarpeellisuudesta. Opiskelijoille on 
tärkeää löytää väylä, jonka kautta opiskelua häiritsevät te-
kijät voidaan tehdä näkyviksi. Suurin osa käynneistä on 
koskenut opintojen suorittamista, ajankäytön hallintaa se-
kä opiskelumotivaatiota (Laitinen, 2015). 

Hyvis- ja opinto-ohjaustyöstä tiedottaminen on tär keää 
varsinkin uusien opiskelijoiden integroitumisessa sekä ai-
nelaitokseen että opiskeltavaan aineeseen. Hyviksinä toi-
mivat yliopistonopettajat ovat aktiivisesti mukana  uusien 

Kuvio 1. Opiskelijoiden ensimmäiseen opintovuoteen integroidut, hyvinvointia ja sitoutumista tukevat kurssit kemian laitoksella.
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opiskelijoiden Alkukeitos -kurssin järjestelyissä ja käy-
tännön toteutuksessa. Opiskelijat tapaavat heille nime-
tyn opinto-ohjaajan heti ensimmäisten opiskelupäivien 
aikana ja samalla heille kerrotaan myös laitoksen Hyvis-
toiminnasta. Hyvis-työn yhdistäminen hops-ohjaukseen 
mahdollistaa opiskelijan kuulluksi tulemisen myös muissa 
kuin opintoihin liittyvissä asioissa ja opiskelijoiden tehok-
kaamman ohjauksen muihin tukipalveluihin ilman useita 
ohjauskeskusteluita henkilökunnan jäsenten kanssa. Hy-
vis-työssä tärkeää on ollut myös ohjaajien tuttuus ja help-
po lähestyttävyys. Kemian Hyvikset opettavat opiskelijoita 
kaikkina kandidaatintutkintovuosina luento- ja laborato-
riokursseilla, joten opiskelijat oppivat tuntemaan ohjaajat 
myös erilaisissa opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Lisäk-
si Hyvis-työssä mukana oleva opintoasioiden amanuens-
si tukee opiskelijoita, jos he haluavat keskustella jonkun 
muun kuin opetusta antavan Hyviksen kanssa. Kemian lai-
toksen opiskelijoiden tukiverkosto on esitetty Kuviossa 2. 

Opiskelijoiden ja opettajien  
epäviralliset tapaamisfoorumit

Opiskelijoiden integroituminen ainelaitokseen on eräs 
merkittävimmistä keinoista estää tai ainakin vähentää 
opintojen keskeyttämistä (Tiilikainen, 2000; Mäkinen, Ol-
kinuora & Lonka, 2004;Törmä, Korhonen & Mäkinen, 2012; 

Korhonen, 2014). Kemian laitoksella onkin panostettu vii-
me vuosina virallisiin ja epävirallisiin tapahtumiin, joilla 
parannetaan sekä opiskelijoiden viihtymistä kemian opin-
noissa että heidän opiskelumotivaatiotaan. Opiskelijoiden 
viihtyvyyttä ja integroitumista yliopistoyhteisöön edistävät 
esimerkiksi Kemian laitoksen yhteisissä tiloissa järjestet-
tävät peli-illat. Peli-illoissa pelataan perinteisiä seurapele-
jä sekä jutellaan ja tutustutaan henkilökuntaan ja toisiin 
opiskelijoihin rennon yhdessäolon merkeissä. Peli-iltoja 
on järjestetty ja kehitetty yhdessä kemian opiskelijoiden 
ainejärjestö Radikaalin kanssa, sillä yhteistyö opiskelija-
järjestön kanssa koetaan laitoksella merkittäväksi opiske-
lijoita ja henkilökuntaa yhdistäväksi tekijäksi. Toinen esi-
merkki yhteistyöstä ainejärjestön kanssa on vuodesta 2013 
järjestetyt Kemian kisat, joissa henkilökunnan ja opiskeli-
joiden joukkueet kisaavat kemistien perustaidoista leikki-
mielisissä tehtävissä. Tapahtumien avulla laitoksella voi-
daan kehittää uudenlaista yhteisöllisyyden ja yhteenkuu-
luvuuden tunnetta henkilökunnan ja opiskelijoiden välille. 
Samalla kun opiskelija voi kokea olevansa osa yliopistoyh-
teisöä, laitoksen tilaisuuksissa tarjoutuu mahdollisuuksia 
opiskelijoiden keskinäisten suhteiden muodostumiseen ja 
vahvistumiseen, myös opintoihin liittyvän yhteistyön mer-
keissä. Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen opiskelijoi-
den ja henkilökunnan välille madaltaa myös kynnystä lä-
hestyä henkilökuntaa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Kuvio 2. Opiskelijoiden tukiverkosto Kemian laitoksella.
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Ensimmäinen opintovuosi korkeakouluopinnoissa on 
merkityksellinen sekä opintoihin että ainelaitokseen in-
tegroitumisessa. Kemian laitoksella on tehty pitkäjänteis-
tä ja määrätietoista työtä yhdistämällä hyvinvointityö ja 
opinto-ohjaus kemian opintoihin. Tämä on näkynyt opin-
tojen keskeyttämisprosentin merkittävänä laskuna viime 
vuosina (Valto & Lundell, 2015). Laitoksen ohjaushenki-
lökunta on sitoutunut ja innostunut panostamaan opiske-
lijoiden hyvinvointiin osallistumalla aktiivisesti koulutuk-
siin ja olemalla mukana myös epävirallisten tapahtumien 
järjestämisessä. Näitä tuloksia ei olisi mahdollista saavut-
taa ilman määrätietoista ja sitoutunutta henkilökuntaa ja 
laitoksen osallistumista tapahtumien järjestämiseen myös 
taloudellisesti. Kemian laitoksen opetuksen ja ohjauksen 
kehittämisen ohjenuorana voidaankin pitää Jyväskylän 
yliopiston vanhan juhlasalin tekstiä vuodelta 1882: ”Nuo-
rison parasta tässä harrastetaan”.

STUDENT LIFE -KONSEPTI JY VÄSK YLÄN YLIOPISTOSSA:

www.jyu.fi/studentlife

HY VIS-TOIMINTA JY VÄSK YLÄN YLIOPISTON  
KEMIAN LAITOKSELLA:

https://www.jyu.fi/kemia/opiskelu/hyvis

Piia Valto, Tiina Kiviniemi ja Saara Kaski työskentelevät 
yliopistonopettajina ja Jan Lundell työskentelee 
professorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.
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