
Hyvinvointia tuutoroinnista 
Emmi Lehtinen Ehyt ry/ KUPLA-hanke 

Hyvinvointiareena 17.9.2019 



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö . 

Alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn 
ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja . 

Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin . 

 

Opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävä 
valtakunnallinen järjestö. 
Elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia 
palveluja opiskelijoille, mm. elämänhallintaan liittyvät materiaalit, 
hankkeet, ryhmät, chatit, somelivet ja podcast. 
 

Nyyti ry 



Mikä KUPLA –hanke? 
Toteuttajina EHYT ry ja Nyyti ry, v. 2018─2020  

 

KUPLA haluaa vaikuttaa siihen, että…  

• Korkeakoulujen henkilöstöllä, opiskelijajärjestöillä ja tuutoreilla on välineitä ehkäistä päihteisiin 
liittyviä haittoja ja tukea opiskelijoiden mielen hyvinvointia, sekä ottaa tarvittaessa puheeksi huolta 
herättävä päihteiden käyttö. 

• Kenenkään ei tarvitse kokea jäävänsä opiskeluyhteisön ulkopuolelle; esim. sen takia 
että ryhmäytyminen tapahtuu pääosin alkoholin avulla.  

• Kenenkään ei tarvitse kokea, että joutuu opiskelijatapahtumissa juomaan enemmän kuin haluaisi. 
Opiskelijatapahtumat ovat turvallisia ja saavutettavia kaikille.  

• Mielen hyvinvoinnista ja päihteistä voidaan keskustella avoimesti opiskeluyhteisöissä. 

 

 



Hyvinvointituutorointia vai hyvinvointia tuutoroinnista? 
 



Tuutorikoulutuksen suunnittelu 

Eri odotukset tuutoroinnille 

 

• Fuksi 

• Tuutori itse 

• Opiskelijajärjestö 

• Korkeakoulu 

• Opiskelijakulttuuri 

Mikä tuutoria motivoi? 

 

• Halusin tutustua alani uusiin 
opiskelijoihin 

• Tuutorointi on mukavaa 

• Halusin luoda uusia kaverisuhteita 

• Halusin oppia uutta 

• Kuulin hyvää palautetta 
aikaisemmin tuutoreina 
toimineilta 

 
Lähde: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella -hanke 



Tuutorit kertovat oppineensa 

• Esiintymistä 

• Vuorovaikutustaitoja 

• Ryhmänohjaustaitoja 

• Organisointitaitoja 

• Suunnittelua 

• Kokonaisuuden hallintaa 

• Oman alan sisältöjä 

Lähde: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella -hanke 

Työelämätaitoja 



Tuutoroinnin osa-alueet 

1. Opiskelutekninen tuutorointi 
- Kokemus- ja faktapohjaisten neuvojen antamista 

2. Psykososiaalinen tuutorointi 
- Läsnäolo, kuunteleminen, rohkaiseva asenne 

3. Integroiva tuutorointi 
- Aikuisten ohjaaminen, yhteisön jäseneksi ohjaaminen 

Lähde: Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan Tuutoriopas 2019 



Tuutoreiden kouluttaminen hyvinvoinnin tukemiseen 

Tutustuminen muihin tuutoreihin ja tuutoroinnin tavoitteet 

Ohjaustaitojen harjoittelu 

Hyvinvoinnin sisällöt 



Tuutoreiden kouluttaminen hyvinvoinnin tukemiseen 

Tutustuminen muihin tuutoreihin ja tuutoroinnin tavoitteet 

Tuutorin rooli, 
tavoitteet ja 
odotukset 

Ohjaustaitojen harjoittelu 

Ihmisten toiminta 
ryhmäprosessin eri 
vaiheissa, 
keskustelut ja 
harjoitteet -> 
turvallinen ryhmä  

Hyvinvoinnin sisällöt 

Opiskelukyky 
- Tuutorille 
- Fuksille 



KUPLAn tuutorikoulutus 

1. Tuutorin rooli 

2. Tuutoritoiminnan suunnittelu 

3. Tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri 

4. Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa 

5. Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi (toteutetaan osion 7. kanssa) 

6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä (toteutetaan osion 7. kanssa) 

7. Huolen puheeksi ottaminen ja mistä apua 

 

 



Lähde: http://www.opiskelukyky.fi/ 

http://www.opiskelukyky.fi/


Jotta voit tukea uusien opiskelijoiden 
opiskelukykyä, on tärkeää, että huolehdit 

myös omasta opiskelukyvystäsi.  



Teemoja opiskelukyvystä keskustelemiseen 

• Mitä ovat opiskelutaidot ja miten niitä voi kehittää -> ketkä kaikki 
korkeakoulussa voivat auttaa opiskelutaitoihin liittyvissä pulmissa? 

• Millainen on hyvä opiskeluympäristö ja miten meistä jokainen voi siihen 
vaikuttaa 

• Millaista on hyvä opetustoiminta, ohjaus ja tuutorointi? -> 
ajattelemmeko asiasta samalla tavalla vai eri tavalla? Millaista ohjausta 
juuri sinä kaipaat? Mitkä asiat tukevat itsenäistä opiskelua? 

• Mistä saat apua kun omat voimavarat ovat heikentyneet? -> läheiset, 
ystävät, YTHS? 

 



Miten voit tuutorina vaikuttaa mielen 
hyvinvointiin 

• Muista sanoa joka tapaamisessa että tässä ryhmässä saa olla oma itsensä, 
mutta kuitenkin muita kunnioittaen 

• Huomioi kaikki ryhmän jäsenet – huolehdi ettei kukaan jää yksin 

• Ota tavaksi kysellä kuulumisia – puhuttele toista nimellä jos mahdollista 

• Kuuntele ja näytä että kuuntelet. Kerro miten ja milloin olet tavoitettavissa. 

• Ole voimavarakeskeinen – asioissa on aina hyviä puolia 

• Ole ratkaisukeskeinen – mieti miten tästä päästään eteenpäin 

• Ole ystävällinen, positiivinen ja kannustava – kehota muitakin tähän 

• Jakakaa parhaat suunnittelu- ja ajanhallintavinkkinne 

• Kerro miten annetaan palautetta ja vaikutetaan 



Miten opiskelija voi ehkäistä 
päihdehaittoja omassa yhteisössään? 

• Tutustuu omaan opiskelukykyyn ja edistää sitä  

• Hakee tarvittaessa ohjausta niin vertaistuutorilta, 
opettajilta, korkeakoulun muista ohjauspalveluista 
sekä opiskeluterveydenhuollosta/YTHS:ltä  

• Ei käytä päihteitä niin, että aiheuttaa haittoja itselleen tai muille  

• Ottaa osaa korkeakouluyhteisön toimintaan  

• Ylläpitää kulttuuria, jossa saadaan ja annetaan sosiaalista tukea, 
eikä jätetä toisia yhteisön ulkopuolelle  

• Ottaa puheeksi itseensä tai toiseen opiskelijaan liittyvän huolen  

• Ei painosta muita päihteiden käyttöön 

 



Auta opiskelukaveria, ota huoli puheeksi 

• Tuutorit ja opiskelijat ovat avainasemassa opiskelijatovereiden 
mielen hyvinvointiin ja päihteisiin liittyvien ongelmien tunnistamisessa  

• Ilmaise huolesi suoraan, esim. ”miten jaksat?”, ”mä olen huolissani…” 

• Kerro omasta huolestasi tai havainnoista, joita olet tehnyt  

• Keskity kuuntelemaan toista ja kysy lisää tarvittaessa (varmista että 
olet ymmärtänyt mistä on kysymys)  

• Muista, että sinun ei tarvitse osata ratkaista ongelmaa  

• Miettikää yhdessä mistä tilanteeseen voi saada apua – huolen kanssa ei 
kannata jäädä yksin  

• Se, että kysyt ja kuuntelet, riittää  

 



Tutustu 

Opiskelussa jaksamista ja sitä tukevista aihealueista löytyy lisämateriaalia Nyyti ry:n 
verkkosivulta, johon on koostettu materiaalia aihealueittain:  

• Opi elämäntaitoa -osiosta löydät tietoa, vinkkejä ja välineitä oman hyvinvointisi ja 
elämäntaitojesi vahvistamiseen https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-
elamantaitoa/  

• Opiskelijan opas elämäntaidoista http://www.nyyti.fi/wp/wp-
content/uploads/2016/08/Ole-oman-elamasi-tahti.pdf  

• Tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten 
hyvinvoinnista opiskeluarjessa 
https://www.nyyti.fi/hyvinvointitoimijoille/koulutuspaketit/  

• HYY:n Antoisampaan opiskeluun (2012) sisältää materiaalia mm. opiskelutaitojen 
kehittämiseen  

• KUPLAn materiaalit ehyt.fi/kupla  
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Mitä KUPLAssa on opittu? 

 tuutoreiden merkityksellisyys opiskeluyhteisön ja 
yhteisöllisyyden kannalta 

 tuutoroinnin ja sen järjestämisen kirjo 

 keskiössä aikuisten ryhmän ohjaaminen 

 tuutori on roolimalli 

 tuutoreille koulutuksesta konkreettisia työvälineitä ja keskusteluareena 

 muutoksen mekanismien löytäminen korkeakouluyhteisöissä 

 henkilöstön vastuu – kollegiaalisuus 



Koulutuspalautetta tuutoreilta 

”Tärkein ja mielenkiintoisin asia oli mielestäni se, miten ryhmään 
luodaan turvallisuuden tunnetta. Mielestäni on todella tärkeää, että 
uudet opiskelijat kokevat olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi uudessa 
opiskeluympäristössä.” 

”Opin ymmärtämään, miten erilaiset harjoitteet eli leikit voivat tuntua 
toisista kivoilta ja toisista ahdistavilta. Sain vinkkejä turvallisten 
harjoitteiden suunnitteluun.” 

”Koulutuksessa oppi hyviä käytännön esimerkkejä siihen, miten 
tuutoroitavien kanssa tulee toimia, jos esiin nousee ongelmia esim 
päihteiden tai hyvinvoinnin kannalta.” 

 



Koulutuspalautetta tuutoreilta 

”Opiskelijabileistä kiinnostumattomien osuus on yllättävän suuri, ja 
heidätkin täytyy huomioida tuutoritoiminnassa. Alkoholin rooli 
tapahtumissa on ylikorostunut, vaikkei sitä aina itse tajuakaan.” 

”Aion tuutorina pitää mielessä mielen hyvinvoinnin tärkeyden 
opiskelijoiden elämässä sekä edistää parhaani mukaan mielen 
hyvinvointia. Pysyä valppaana ja aktiivisena tuutorina ja auttaa uusia 
opiskelijoita esim. antaa tarvittaessa stressinhallinta vinkkejä yms.” 

”Alkoholin rooli oli ehkä kaikista tärkein käsitelty asia, mitä en itse 
ole niin aikaisemmin ajatellut. Aion ottaa tämän huomioon kaikessa 
tuutoroinnissani” 

 



KUPLAn materiaalit tuutoritoiminnan 
suunnittelun apuna 

• Valmis sähköinen koulutusmateriaali tuutorikoulutuksiin, sis. 
ohjeistuksen kouluttajalle 

• Tuutorin tehtäväkirja 
 
• Materiaalit julkaistaan alkuvuodesta 2020 KUPLAn verkkosivuilla, ehyt.fi/kupla 
• Myös kieliversiot (sv, en) tulossa 
• Tukea erityisesti hyvinvointisisältöjen (päihteet, mielen hyvinvointi) 

suunnitteluun saat KUPLAn asiantuntijoilta  

 

• Uutiskirjeestä saat tietoa KUPLAan liittyvistä ajankohtaisista asioista  
• https://bit.ly/2kfwPxi  



Kiitos! 

Emmi Lehtinen 

emmi.lehtinen@ehyt.fi 

 


