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Hyvä opinto-ohjaajaopiskelijan verkostoharjoittelun ohjaaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun puolesta kiitän
organisaatiotasi harjoittelupaikasta ja Sinua halustasi ryhtyä ohjaajaksi.
Kaikilla ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijoilla on jo opettajankoulutus. Opintoohjaajankoulutus tuottaa asetuksen 986/1998 mukaisen opinto-ohjaajan kelpoisuuden.
Osa-aikainen opiskelu on suunniteltu kolmen lukukauden mittaiseksi ja on laajuudeltaan 60
opintopistettä. Opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueita ovat monikanavainen elinikäinen
ohjaus, systeeminen kehittäminen ja ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen.
Opinnot (60 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:
• Ohjausprosessi ja ohjausmenetelmät (6 op)
• Ohjauksen teoreettiset lähestymistavat (5 op)
• Dialoginen ohjaussuhde ja vuorovaikutus (6 op)
• Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö (5 op)
• Verkostoharjoittelu (8 op)
• Ohjaus muuttuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä (5 op)
• Ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuusajattelu (5 op)
• Ohjauksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat (5 op)
• Ohjaajan ammatillinen kehittyminen ja tutkiva työote (5 op)
• Teemaopinnot (10 op)
Verkostoharjoittelun laajuus on 8 opintopistettä. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija opintoohjaajan toimintaympäristöihin ja muihin ohjauksen konteksteihin. Lisäksi opiskelija rakentaa omaa
ohjauksen monialaista verkostoaan
Verkostoharjoittelut suoritetaan yksilöllisesti ajoitettuina ja tavoitteellisesti suunniteltuina jaksoina.
Opiskelija kokoaa harjoittelun aikaisista havainnoistaan ja ajatuksistaan raportin.
Verkostoharjoittelun tarkempi sisältökuvaus ja tavoitteet löytyvät opinto-ohjaajankoulutuksen
opinto-oppaasta osoitteesta jamk.fi/aokk/opinto-oppaat. Ammatillinen opettajakorkeakoulu
korvaa harjoittelun ohjauksesta 80e/viikko, mikä vastaa 2 h ohjausta (40e/tunti).
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Harjoittelupaikan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun välistä toimintaa harjoittelun osalta
säätelee sopimus. Opiskelija tuo mukanaan harjoittelua koskevan sopimuksen kolmena kappaleena oppilaitoksesi/toimipaikkasi allekirjoitusta varten. Yksi kappale harjoittelusopimuksesta jää
oppilaitokseen ja toinen opiskelijalle. Kolmannen pyydän ystävällisesti palauttamaan allekirjoitettuna sopimuslomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Allekirjoitettu sopimus on edellytyksenä palkkion maksamiselle.
Edellä mainittu korvaus maksetaan harjoittelun päätyttyä laskun perusteella oppilaitokselle/yksikölle, jos ohjaustehtävä on sisällytetty harjoittelun ohjaajan työtehtäviin. Ammatillisen
opettajakorkeakoulun maksama korvaus sisältää myös henkilösivukulut. Arvonlisävero (alv) on
0%.
Oppilaitokset ja ylläpitäjäyhteisöt käyttävät laskutuksessa omia laskulomakkeitaan.
Laskutusosoite: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Talouspalvelut, PL 207, 40101 Jyväskylä.
Ohjauspalkkio voidaan maksaa myös harjoittelun ohjaajalle, mikäli ohjaustehtävää ei ole otettu
huomioon hänen työtehtävissä. Jos maksun saajana on harjoittelun ohjaaja itse, tulee
laskutuksessa käyttää Jyväskylän ammattikorkeakoulun palkkiolomaketta. Lomakkeen
huolellinen täyttäminen nopeuttaa palkkion maksamista. Palkkiolomake täyttöohjeineen on
mukana opiskelijan ohjaajalleen tuomassa materiaalissa. Laskutusosoite: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu/harjoittelupalkkiot, PL 207, 40101
Jyväskylä.
Laskuun/palkkiolomakkeeseen merkitään harjoittelun ohjaajan opinto-ohjaajaopiskelijan ja am
matillisen opettajakorkeakoulun kouluttajan nimi, ohjatun opetusharjoittelun aikajakso
(ppkkvv) sekä ohjaustunnit.
Kiitos arvokkaasta panoksestasi opinto-ohjaajankoulutuksen toteuttamisessa
ja kehittämisessä!
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