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Erityisen tuen mahdollisuudet opintojen eri vaiheissa
Apua esteettömään korkeakouluopiskeluun
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ollut mukana valtakunnallisessa ESOK-hankkeessa (Esteetön opiskelu korkeaasteen oppilaitoksissa), minkä myötä esteettömyys on tuotu oppilaitoksen periaatteisiin ja käytänteisiin.
Perusajatuksena on, että yhdenvertainen opiskelu ja oppimisympäristö kuuluvat kaikille. Opintojen on mahdollista
edistyä suunnitellusti, vaikka opiskelijalla olisi erilaisia tuen tarpeita kuten oppimisvaikeus, sairaus tai vamma,
erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai muita opiskeluun mahdollisesti vaikuttavia asioita.

1. Opintoihin hakeutuminen
Valintakokeissa hakijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mitä hän voi anoa nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Erityisjärjestelyt voivat käytännössä olla
-

lisäaika
valintakoekysymykset suuremmalla fontilla
suulliset ohjeet myös kirjallisesti
rauhallinen koetila
terveyssyistä välipala tai lääkitys valintakokeen aikana
mahdollisuus käyttää kokeessa apuvälinettä, kuten tietokone tms.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja / tai lääkärin
tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta.
Lisäksi ammattikorkeakoulu mahdollistaa hakeutuville ns. kurkistusopintoja tai vierailukäyntejä koululle sekä
mahdollisuuksien mukaan yksilöllistä neuvontaa hakeutumisvaiheessa.
Yhteyshenkilö valintakokeissa:
Opiskelijavalintakoordinaattori Sanna Tyrväinen-Korhonen, puh. 040 542 1371, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Vierailukäyntien osalta yhdyshenkilöinä yksiköiden opintojen ohjaajat tai suora sähköinen varaus:
http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen-JAMKiin/Opoille/.
-

Hyvinvointiyksikkö: Vesa Kuhanen, puh. 040 526 3604, etunimi.sukunimi@jamk.fi

-

Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö: Heli-Riikka Immonen, puh. 040 585 3272, etunimi.sukunimi@jamk.fi

-

Teknologia-yksikkö: Erja Hiitelä, puh. 040 759 7167, etunimi.sukunimi@jamk.fi

2. Opiskelun alku ja opintojen aikainen tuki
Jokainen JAMKissa opintonsa aloittava opiskelija kiinnittyy tutorryhmään, jonka ohjaajana toimii opettajatutor.
Opinnot käynnistyvät opettajatutorin luotsaamalla orientaatioviikolla, jonka aikana tuodaan esiin mahdollisuus
yksilöllisen tuen järjestämiseen. Opintojen alussa kaikki opiskelijat osallistuvat kielten lähtötasokartoitukseen, jonka
pohjalta opiskelija saa mahdollisesti suosituksen osallistua kielten tukiopintoihin.
Jos opiskelijalla on yksilöllisiä tuen tarpeita, hän voi ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaan ja käydä hänen kanssaan
luottamuksellisen keskustelun tilanteestaan. Opintojen ohjaaja auttaa opiskelijaa tukitoimien järjestämisessä. Opintooppaasta löytyy lomake ’Erityisen tuen tarve opiskelussa – hakemus yksilöllisen tuen järjestämisessä’, jolla opiskelija
voi anoa yksilöllisiä järjestelyjä. Järjestelyt voivat koskea esimerkiksi:
-

lisäaikaa tenttiin tai tehtävien palautukseen
oppimistehtävien vaihtoehtoisia suoritustapoja
oppimateriaalin toimittamista ennakkoon sähköisessä muodossa
verkko-opintojen mahdollisuuksia
kielellisten tai matemaattisen taitojen lisäopintoja
tulkkipalveluita
oppimista tukevia apuvälineitä: niiden hankintaa ja käyttöä

Koulutuspäällikkö päättää tarvittavien tukitoimien resursoinnista ja opiskelija käyttää saamaansa tukipäätöstä oman
harkintansa mukaan.
JAMK järjestää lukitestin kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Oppimista haittaavasta lukemisen, kirjoittamisen tai
hahmottamisen vaikeudesta kärsivä opiskelija voi hakeutua Sujuvuutta opiskelutekniikkaan (1—5 op) tai Varmuutta
esiintymiseen (3 op) -opintojaksoille.
Lisätietoa yksilölliseen tukeen liittyen saa opintojen ohjaajilta:
-

Hyvinvointiyksikkö: Vesa Kuhanen, puh. 040 526 3604, etunimi.sukunimi@jamk.fi

-

Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö: Heli-Riikka Immonen, puh. 040 585 3272, etunimi.sukunimi@jamk.fi

-

Teknologia-yksikkö: Erja Hiitelä, puh. 040 759 7167, etunimi.sukunimi@jamk.fi

3. Työelämään siirtymisen tuki
Opettajatutor on opiskelijan ensisijainen ohjaustaho läpi opintojen - hän tukee opiskelijaa henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman eli HOPSin laatimisessa. Lisäksi opiskelija rakentaa omaa urasuunnitelmaansa opettajatutorin
tukemana, vuosittaisten HOPS-keskustelujen yhteydessä. Toiminta on jäsennetty ohjauksen toimijoiden
tehtäväkuvaan ja osaksi kaikille JAMKin opiskelijoille tarjottuun opintojaksoon Osaajaksi kehittyminen (5 op).
Keskeisiä työllistymisen väyliä ammattikorkeakoulusta työelämään ovat kaikille pakollinen harjoittelu sekä
opinnäytetyö, joka lähes poikkeuksetta tehdään työelämän toimeksiantona.

