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Ylioppilaskunnan lausunto esityksestä yliopiston
harjoittelutukimalliksi

Harva teema on vuosien varrella herättänyt yhtä paljon epäoikeudenmukaisuuden tunteita
opiskelijoissa kuin harjoittelutukiasiat. Opiskelijat pitävät harjoittelua äärimmäisen tärkeänä
työelämätaitojensa ja työllistymisensä kannalta. Jos voimme välttää epäreiluutta tässä tärkeässä
asiassa, on velvollisuutemme yrittää. Ylioppilaskunta kiittääkin mahdollisuudesta ottaa kantaa
harjoittelutukimalliin.
Harjoittelutuki kansallisena toimintatapana sisältää monia ongelmia ja toivomme yliopistolta
yhteistyötä niiden kohtaamisessa. Niiden korjaamisen aika ja paikka ei kuitenkaan ole nyt.
Paikallisia ongelmia meidän ei tarvitse kuitenkaan sietää. Esitys erittelee hyvin eri ongelmia
nykytilanteessa: tukikäytännöt ja -budjetointi kohtelevat eriarvoisesti eri tiedekuntien opiskelijoita,
lisäksi tuen ja tarpeen kohtaannossa on ongelmia hakuaikataulujen takia. On poikkeavan
arvostettavaa ja rohkeaa, että esitys pyrkii hankkiutumaan näistä kaikista ongelmista eroon.
Tällainen ennakkoluuloton ja hyvään valmisteluun pohjaava esitys on nyt yliopiston käsissä.
Tartutaan siihen!
Hyvä esitys ei pelkästään ratko havaittuja ongelmia, vaan katsoo tulevaan. Esitetty malli olisi
yliopistolle vetovoimatekijä – tukilupaus kaikille opiskelijoille on helppo viestiä niin nykyisille kuin
tuleville opiskelijoille. Ylioppilaskunta haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että esitys poistaa itse
kehittämämme tarpeen pyörittää haku- ja valintajärjestelmää tukien takia. Valintajärjestelmä on
ensinnäkin laittanut opiskelijat turhaan kilpailemaan keskenään, hehän joutuvat jo kisaamaan
varsinaisista harjoittelupaikoista. Lisäksi valintajärjestelmä on vienyt opintohallinnoltamme aikaa,
joka tulisi kovin tarpeeseen monessa hakujen pyöritystä tärkeämmässä asiassa.
Eniten keskustelua ovat herättäneet mallin käyttöönoton taloudelliset vaikutukset. Niiden osalta
ylioppilaskunta haluaa huomauttaa, että tiedekuntatasolla puhutaan keskimäärin alle 25 000 euron
lisäkulusta vuosittain (noin 200 000 euron kululisäys / 8 tiedekuntaa). Jos tiedekuntien talous on
aidosti tästä kiinni, on syytä tehdä hätäinterventio tiedekuntatalouteen. Esitys sisältää toki vain
arvion, emmekä voi tietää todellista vaikutusta ennen kuin kokeilemme. Kustannusvaikutusten
arvioinnissa on tärkeä huomioida myös yksiköiden tasapuolinen kohtelu. Tämän kaiken takia on
erittäin kannatettavaa, että toteutamme riittävän pitkän (kolme vuotta) kokeilun, johon kaikki yksiköt
osallistuvat ja sitoutuvat.
Ottaen huomioon, että esitetyllä mallilla on hyvä mahdollisuus poistaa epäoikeudenmukaisuutta
yhteisöstämme, taataa yhä useammalle mahdollisuus ohjattuun tutustumiseen oman alan
työelämään, säästää valmistelijoiden työpanosta tärkeämpiin tehtäviin ja luoda melkoinen
vetovoimatekijä yliopistolle, tuntuu arvioitu kustannusvaikutus melko neutraalilta tai
minimaaliselta. Ainakaan sen ei tule estää meitä tarttumasta toimeen.
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