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Opintopsykologi kuuluu ”opiskelijoistaan kokonaisvaltaisesti hyvää huolta pitävään
yliopistoon”!
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), lukuisat
JYYn piirissä toimivat ainejärjestöt ja edustajistoryhmät, sekä 1376 vetoomuksen allekirjoittanutta
yliopistoyhteisöön kuuluvaa vaativat, että Jyväskylän yliopistoon palkataan opintopsykologi.
Kristina Kuntun korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan jopa 13 prosenttia yliopistoopiskelijoista piti ohjausta yliopistoissa riittämättömänä. Opiskelijat kaipasivat eniten apua
opiskeluongelmien, stressinhallinnan, jännittämisen, ihmissuhteiden ja itsetunnon suhteen. Juuri
nämä osa-alueet ovat opintopsykologin tehtäväkenttää. Yksittäisille opiskelijoille ammattitaitoinen
ja yksilöllinen apu on korvaamatonta ohjausta, joka tukee hyvinvointia, jaksamista ja
urasuunnittelua.
JYY tiedostaa, ettei mikään taho yksin, ei edes opintopsykologi, voi korjata kaikkia opiskeluun
liittyvä hankaluuksia tai ohjauksen puutteita, mutta näkee opintopsykologin roolin tärkeänä
esimerkiksi muiden tukipalveluiden kehittämisen kannalta. Opintopsykologin ammattitaito ja
osaaminen ei ole vain opiskelijoiden, vaan koko yliopistoyhteisön etu. Opintopsykologi ohjaa,
neuvoo ja kouluttaa henkilöstöä ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa sekä on mukana
yliopiston ohjausjärjestelmän kehittämisessä.
Yliopisto-opiskelijoilla on oma terveydenhoitosäätiönsä YTHS, joka tarjoaa mielenterveyspalveluita.
”Opiskelun takkuamista ei pidä kuitenkaan automaattisesti pitää mielenterveyden ongelmana,
masennuksena tai ahdistuksena”, toteaa YTHS:n Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtaja ja
ylilääkäri Pirjo Paajanen. ”Kaikki opiskelussaan viivästyneet eivät tarvitse terveydenhuollon
palveluita, terapiaa tai masennuslääkkeitä, vaan voivat selvitä ihan hyvin kunnollisilla
ohjauspalveluilla”, hän jatkaa.
Jyväskylän yliopisto on linjannut vuoteen 2017 ulottuvassa strategiassaan, että se pyrkii olemaan
tunnettu ”opiskelijoistaan kokonaisvaltaisesti hyvää huolta pitävänä yliopistona”. Tähän kytkeytyy
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myös yliopiston rehtorin lanseeraama Student Life -projekti. JYY ja YTHS yhdessä ainejärjestöjen,
edustajistoryhmien ja vetoomuksen allekirjoittaneiden kanssa vaativat, että Jyväskylän yliopisto
palkkaa opintopsykologin opiskelijoiden sekä henkilöstön käyttöön antamaan opiskelijoille
kokonaisvaltaista ohjausta sekä kehittämään yliopistostamme aidosti ”hyvää huolta pitävän
yliopiston”.
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