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Suomen yliopistot UNIFI ry:n ohjeet yhteistutkintojen suunnittelulle ja
toteuttamiselle yliopistoissa

Turun yliopiston
yliopistolle

ylioppilaskunnan

kommentit

Turun

Ohjeistus vaikuttaa pääpiirteissään hyvältä ja pohditulta.
Ylioppilaskunta on tyytyväinen, että ohjeistus painottaa ylioppilaskunnille
viestimistä suunniteltavista yhteistutkinnoista. Ohjeistuksessa tämä liitetään lähinnä
jäsenmaksuihin. On hyvä huomioida, että yhteistutkinnoilla on monia muitakin
vaikutuksia opiskelijoihin.
”Paikallisille ylioppilaskunnille on viestittävä suunnitteilla olevista
yhteistutkinnoista, jotta ne voivat varautua mahdollisiin hallinnollisiin
järjestelyihin liittyen esimerkiksi jäsenmaksuihin ja niiden palautuksiin.” (s.
4)
Opiskelijoiden kohdalla olisi toivottavaa, että opiskelija olisi kirjoilla
vain/ensisijaisesti yhdessä yliopistossa. Tämä selkeyttäisi
ylioppilaskuntajäsenyyttä, opiskelijaedustuskysymyksiä ja
opintotukilautakuntien vastuunjakoa.
TYY haluaa huomauttaa yhteistutkintojen vaikutuksista myös yliopistolain 4 §:n
mukaisen yliopistoyhteisön edustukselle, mukaan lukien opiskelijaedustukselle, sekä
tämän edustuksen tarkennuksille yliopistojen omissa säännöissä.
Opiskelijan kannalta on myös ongelmallista, että hänen tutkintonsa opintoihin pätee
useammat kuin yhdet oikeusturvakäytännöt.
Yhteistutkintojen piirissä työskentelevien ja opiskelevien henkilöiden
oikeuksien yhdenmukainen toteutuminen tulee varmistaa. Tähän
ohjeistuksen on syytä ottaa selkeämpi kanta.
Turun yliopistolla opiskelijaedustuksen lähtökohtana on ollut opiskelijoiden
osallistuminen heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
Ohjeistuksessa ei oteta nyt kantaa, miten tämä asia varmistetaan, vaan tyydytään
ainoastaan toteamaan, että:
”Kansainvälisille sekä tarvittaessa kansallisille yhteistutkinto-ohjelmille
nimetään johto- tai ohjausryhmä, jonka kokoonpano, kokousmenettelyt,
päätöksentekomenettelyt, päätösvalta ja muut vastuut määritellään
sopimuksessa. On suositeltavaa, että ryhmään kuuluu myös opiskelijoiden
edustaja.” (s. 4)
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Kohta ei ole täysin linjassa ohjeistuksen kohdan ”Laadunvarmistus ja palautteen
kerääminen” kanssa.
”Ohjelmalle nimetty ohjausryhmä vastaa ohjelman laadusta ja arvioinnista.
Kaikki
yhteistutkinto-ohjelmaan
osallistuvat
yliopistot
vastaavat
myöntämiensä tutkintojen laadusta ja siitä, että tutkinto täyttää sille
asetetut kriteerit.” (s.10)
Kohta laadunvarmistuksesta painottaa ohjelmissa olevien ohjausryhmien roolia
laadunvarmistuksessa, vaikka kansallisten yhteistutkinto-ohjelmien osalta
ohjausryhmien nimeäminen jätetään tarveharkintaiseksi.
TYY esittää, että johto- tai ohjausryhmien rooli selvennetään ja
yhdenmukaistetaan ohjeistukseen. Johto- ja ohjausryhmissä tulee olla
opiskelijaedustus.
Opiskelijoiden mukaan ottamista tukee seuraava kohta ohjeistuksessa.
”Kaikki yhteistyöyliopistot tunnistavat ja tunnustavat kaikki ohjelman
mukaiset opinnot täysimääräisesti ja automaattisesti. Yhteistutkintoohjelmassa suoritetut opinnot eivät ole hyväksiluettuja opintoja, vaan
opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja.” (s. 7)
Turun yliopiston johtosäännön 10 § toteaa, että opetussuunnitelmien valmistelua
varten on kolmikantaisia toimikuntia tai valmisteluryhmiä. Tällä Turun yliopisto
varmistaa yhteisön kuulemisen ja osallistumisen opetuksen suunnitteluun ja
valmisteluun. Yhteistutkintojen ohjeistuksessa opetussuunnitelmien laatiminen ja
niistä päättäminen jäävät epämääräisiksi.
Turun yliopiston tulee varmistaa, että ohjeistus tukee yliopiston omien
sääntöjen
toteutumista.
Yhteistutkintojen
järjestämisessä
on
varmistettava, että yliopistoyhteisöllä on vähintään yhtä hyvät
mahdollisuudet osallistua opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja
sitä koskevaan päätöksentekoon kuin yliopiston omien tutkintojen
kohdalla.
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