
YFI-laitos, älä käännä selkää opiskelijoillesi! 

 

Me opiskelijat toivoimme uudelta opetussuunnitelmalta yhtenäistä kokonaisuutta       

yhteiskuntatieteiden opetuksen suhteen, mutta olemme tyytymättömiä uudistuksen toteutukseen.        

Fuksit ja maisterivaiheeseen siirtyvät opiskelijat pärjännevät kyllä, mutta suurin osa YFI:n           

opiskelijoista on enemmän tai vähemmän välivaiheessa ja kärsivät uudistuksen tuomista          

seurauksista välittömästi tai välillisesti. Olemme listanneet seuraavaan kannanottoon loppukeväästä         

ja syksyn alusta kumuloituneet koulutuspoliittiset epäkohdat, joihin toivomme pikimmiten reaktiota.  

 

Epäkohta nro. 1: Emme saa opinto-ohjausta / henkilöstön huutava resurssipula 

Monet epäkohdat tiivistyvät tilanteisiin, joissa opiskelijat yrittävät mennä keskustelemaan         

opinnoistaan henkilöstön kanssa ja huomaavat ovella lapun, jossa kerrotaan henkilön olevan           

kokouksessa, poissa tai erittäin kiireinen. Yhteydenpitoon syntyy kynnys, kun saamme viestin siitä,            

että työntekijöillä on satoja viestejä jonossa odottamassa vastausta. Tilanne näyttää ainakin kahdella            

tavalla opiskelijoille: 1. opiskelijalle voi olla vaikea päästä keskustelemaan omista opinnoista           

henkilöstön kanssa tai/ja 2. motivaatio lähettää sähköpostia kiireellisissäkin asioissa vähenee, koska           

opiskelijalle voi tulla tunne siitä, ettei halua lisätä ennestään mittavaa työkuormaa tai opiskelijalle             

voi herätä epäilys, että omaan sähköpostiin ei saa vastausta. Henkilöstön kiire välittyy opiskelijoille ja              

opiskelijoilla on käsitys puutteista henkilöstöresursseista. Me opiskelijat toivomme vain, että          

laitoksen työmäärään saadaan riittävästi resursseja, jotta opiskelujemme sujuva eteneminen ei          

vaarannu.  

Käytännössä opinto-ohjauksen ongelmat näkyvät siinä, ettei kenelläkään ole riittävästi aikaa          

opinto-ohjaukseen. Esimerkiksi viime vuoden fuksien eHopseja on tarkastettu aikataulustaan erittäin          

pahasti jäljessä ja nykyisten kandien maisterivaiheen eHopsit ovat myöhästyneet alkuperäisestä          

aikataulustaan. Myöhästymiset syövät eHopsin ohjausvaikutusta. Meistä opiskelijoista tuntuu siltä,         

että olemme yksin opintojemme kanssa. Etenkin tässä opetussuunnitelman vaihdoksen         

nivelvaiheessa tarvitaan opinto-ohjausta. Tuntuu siltä, että laitokselta puuttuu joko resurssit          

toteuttaa koulutusta tai halua puuttua työnjaon tasaamiseen.  

YFI-laitoksen maine on hitaasti, huolella ja laadulla rakennettu ja nyt se näyttää nopeasti ja              

huolellisesti hajoavan. Me nykyiset opiskelijat haluamme nauttia edelleen laadukkaasta opetuksesta          

ja olla osa YFI:n yhteisöä. Emme kuitenkaan voi välttää tilannetta, jossa nykyiset pääaineopiskelijat             

sekä sivuaineopiskelijat puhuvat jo nyt kriittiseen sävyyn laitoksen toiminnasta ja huonot uutiset            

kiirivät tuleville hakijoille aina hyviä uutisia nopeammin. Emme voi tuudittautua siihen, että            

oppiaineiden ja opetuksen laadukkuus vetäisi opiskelijoita laitokseen, vaan laitoksen täytyy olla           

toimintakykyinen myös tällaisissa tilanteissa, joissa opiskelijoiden tarvitsemien palvelujen kysyntä on          

tavallista suurempi. 

 

Epäkohta nro. 2: Opintojen korvaavuustaulukot 

Opetussuunnitelmatyön yksi merkittävimmistä asioista vanhemman opiskelijan näkökulmasta ovat        

kurssien korvaavuustaulukot. Taulukot luvattiin opiskelijoille opetussuunnitelmien hyväksynnän       

yhteydessä keväällä, mutta moniin oppiaineisiin korvaavuustaulukot tulivat vasta syyskuun alussa,          



kun kurssit olivat jo alkaneet. Korvaavuustaulukoiden myöhästyminen voi aiheuttaa ongelmien          

ketjuuntumisen. Opiskelijat saattavat saada vasta kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla tietää         

kurssin korvaavan jonkin opintosuorituksen, jonka he ovat jo käyneet aiemmin. Seurauksia on            

lukuisia: todennäköisesti nämä opiskelijat jättävät ko. kurssin kesken ja voi olla, että ne opiskelijat,              

joille kurssi on tarkoitettu eivät lopulta löydä kurssille syksyn aikana. Opettajan näkökulmasta syntyy             

siis harmillisesti kurssille tyhjäkäyntiä, sillä kurssi on alunperin mitoitettu tietyn kokoiseksi. Tuntuu            

siltä, että laitos on unohtanut korvaavuustaulukoiden olevan olennaisia opintojen suunnittelun          

työkaluja jatkaville opiskelijoille. Pahimmillaan tämä johtaa tilanteisiin, joissa sekä opiskelijan että           

laitoksen toimeentulo vaaraantuu. Opiskelijalla toimeentulo on riippuvainen suoritetuista        

opintopisteiden määrästä ja niiden suhteesta nostettuun opintotukeen ja laitoksen toimeentulo          

muodostuu ainakin osittain siitä, kuinka moni opiskelija suorittaa 55 opintopistettä lukuvuoden           

aikana.  

 

Epäkohta nro. 3: Harjoittelutuen ongelmat 

Opiskelijoille luvattiin keväällä työryhmä, joka käsittelisi harjoittelutuen kehittämistä. Odotamme         

edelleen päätöstä harjoittelutyöryhmän perustamisesta. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa         

nostaa esiin epäkohdan, johon toivomme välitöntä parannusta. Laitoksella on kaavailtu, että           

opiskelija pystyisi nykyisen opetussuunnitelman perusteella hakemaan harjoittelutukea       

maisteriseminaari 1:n jälkeen. Opetussuunnitelmauudistus kuitenkin myöhäistää harjoittelutuen       

myöntämisen aikataulua opiskelijoille, sillä syksyllä voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa        

maisteriseminaari 1 vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 2:sta. Me opiskelijat         

toivomme, että saamme luvan hakea harjoittelutukea samaan aikaan kuin aiempina vuosina.           

Kuitenkin politiikan opiskelijoille järjestetään maisteriopinnoissa “Johdatus politiikan tutkimukseen”,        

joka vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 1. Epäselvää opiskelijoiden keskuudessa         

on siitä, onko heillä mahdollisuus harjoittelutukeen tämän kurssin jälkeen, vai vasta nykyisen            

maisteriseminaari 1 jälkeen, kuten muilla opintosuunnilla? Tämän suhteen eri opintosuunnilla on           

eriäväisyyksiä, sillä politiikan opiskelijoille suunnattua “Johdatus politiikan tutkimukseen” -kurssia         

vastaavaa kurssia ei muilla opintosuunnilla ole. Harjoittelutuen saamisen suhteen eri opintosuunnilla           

tulisi olla yhtenäiset säännöt. Toivomme laitoksen huomioivan myös, ettei vaaditun kurssin           

suoritusaika menisi harjoittelutuen hakemisen kanssa päällekkäin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meidän toimenpidesuosituksemme: 

 

o Yhteinen opinto-ohjaus kuntoon: infot useammin, jotta mahdollisimman moni         

saisi ainakin yleisimmät tiedot opinto-ohjauksesta. Lisää viestintää laitoksella        

tapahtuvista uudistuksista - Miten olisi kuukausikirje, joka olisi kirjoitettu sekä          

opiskelijoille että henkilöstölle? 

o Selkeät ohjeet eri henkilöiden vastuualueista: FAQ nettisivuille siitä, keneltä          

kysytään mistäkin aiheesta (koulutussuunnittelija/kurssin vastaava     

opettaja/laitoksen johtaja/joku muu) 

o Toivoisimme teidän järjestävän työtehtäviänne siten, että aikaa         

henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi helpommin. Nyt meillä      

opiskelijoilla on tunne siitä, että riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi        

meille kaikille lakisääteisesti kuuluvaa opinto-ohjausta on erittäin haastavaa        

saada. Esimerkiksi kolmannen koulutussuunnittelijan kanssa työt saattaisivat       

jakautua siten, että opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi       

aikaa. 

o Toivomme kopo-kahveille henkilökunnan edustajia, jotta voimme yhdessä        

keskustella ja samalla kysellä näkökulmianne eri ajankohtaisiin teemoihin.  

o Toivomme, että myös henkilöstö on omissa tiedoissaan ajan tasalla tutkintojen           

rakenteista ja siitä, miten me opiskelemme. Nyt joudumme usein kysymään          

kursseista ensin opettajalta, joka ohjaa meidät koulutussuunnittelijan puheille,        

joka ohjaa meidät takaisin kurssin opettajan suuntaan. Kaikkiaan tuntuu siltä,          

että kenelläkään ei ole vastuuta antaa ajankohtaista ja oikeaa tietoa opinnoista.  

o Meille välittyy tunne, että opiskelijat ovat syypäitä opintohallinnon         

resurssiongelmiin. Voisimmeko yhdessä korjata asiaa? Me olemme kuitenkin        

samassa yliopistoveneessä.  

 

 

 


