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Ylioppilaskunnan lausunto
opintojohtosäännöksi

ehdotuksesta

Turun

yliopiston

Ylioppilaskunta kiittää yliopistoa mahdollisuudesta lausua opintojohtosäännöstä.
Opintojohtosääntö on yliopiston keskeisin opintojen järjestämistä ja opiskelijoiden
oikeusturvaa määrittävä asiakirja. Sen tulee huomioida opiskelijoiden moninaisuus ja olla
käyttökelpoinen tuki ja turva opiskelijoille. Yhtälailla sen tulee tarjota tukea kaikille niille
yliopistolaisille, jotka tekevät työtä oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.
Opintojohtosäännön luonnos täyttää nämä tehtävät pääosin hyvin. Ylioppilaskunta on
erittäin tyytyväinen luonnoksen kokonaisuuteen. Opintojohtosäännön rakenne ja kieli
ovat aiempaa selkeämpiä ja alun terminmäärittely auttaa lukijaa. Tästä huolimatta
viimeistelyssä on syytä jatkaa asiakirjan kielen kehittämistä vähemmän juridiseen
suuntaan. On myös syytä tarkastella luvun ”osaamisen arviointi ja hyväksiluku”
kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta.
Ehdotus uudeksi asiakirjahierarkiaksi, jossa opintojohtosäännön alla on rehtorin
päätöskokoelma, kuulostaa kannatettavalta. Ylioppilaskunta toivoo pääsevänsä
kommentoimaan myös päätöskokoelman sisältöä.
Tohtorikoulutusta koskevien linjausten paikka on opintojohtosäännössä ja niiden
sisällyttäminen asiakirjaan on tervetullutta.
Erityistä kiitosta ansaitsevat seuraavat kirjaukset:
-

opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien julkaisun aikaistaminen
laadullisen palautteen huomioiminen ja velvoite sen antamiseen ensimmäisen
vuoden opiskelijoille
kypsyysnäytekäytäntöjen järkevöittäminen ja keventäminen
tavoitteellisempi ote pedagogisen tuen antamiseen henkilöstölle
opetuksen ja koulutuksen laadun vastuiden määrittely
toiseen tutkintoon kiinnitetyn osaamisen hyväksi lukemisen selkeyttäminen
opintojen täydennysoikeuden automaattinen myöntäminen

Ylioppilaskunta ei kuitenkaan ole täysin tyytyväinen opintojohtosäännön kirjauksiin.
Seuraavissa kohdissa ylioppilaskunnan näkemys eroaa valmistelijoiden näkemyksestä:
-

ehdotus tenttien tulosten julkistamisajan pidentämisestä kahdesta kolmeen
viikkoon
ehdotus opintojen täydennysoikeuden lyhentämisestä kolmesta kahteen vuoteen

Näiden kahden ehdotuksen osalta ylioppilaskunnan tarkempi näkemys löytyy eriteltynä
alta.
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Tenttitulosten julkistamisajan pidentäminen
Ylioppilaskunta ymmärtää asiaan liittyviä opintohallinnollisia näkökulmia, mutta näkee
tulosten julkistamisajan oireiden lievittämisenä varsinaisen taudin hoitamisen sijaan.
Kuten valmisteluryhmä itsekin toteaa, koituu julkistamisajan pidentämisestä ongelmia
yksittäisille opiskelijoille opintotuen kanssa. Tarkemmin ottaen lisätään ongelmia, joita
esiintyy jo nykyisilläkin julkistamisajoilla. Ongelmien lisääminen voitaisiin kuitenkin välttää
opintosuoritusten arvioinnin paremmalla suunnittelulla ja opintosuoritukseen paremmin
soveltuvilla arviointimenetelmillä (osallistujamäärään skaalautuvilla menetelmillä tai
esimerkiksi jatkuvalla arvioinnilla) ilman, että julkistamisaikaa tarvitsee pidentää.
Opiskelijoiden ongelmien minimoimisen lisäksi tämä ratkaisu tukisi arviointimenetelmien
kehittämistä ja pakottaisi tarkastelemaan tenttijärjestelmään kohdistettujen resurssien
käytön tarkoituksenmukaisuutta. Yliopisto olisi näin rohkea arvioinnin uudistaja, mikä
palvelisi pitkällä tähtäimellä yliopiston kokonaisetua.
Jos julkistamisaikaa päädytään pidentämään, tulisi valmisteluryhmän ottaa kantaa tiedossa
olevien mahdollisesti lisääntyvien ongelmien huomioimiseen ja opiskelijoiden tilanteen
helpottamiseen tällaisissa ongelmatilanteissa.
Opintojen täydennysoikeuden rajaaminen
Ylioppilaskunnan mielestä linjauksen perustelut ovat riittämättömät. Elinikäinen
oppiminen on vihdoin saamassa kaipaamansa arvostuksen yleisesti yhteiskunnassa.
Samoin alumnitoiminta ja yliopistoihin kiinnittyminen myös opiskelun jälkeen. Turun
yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin ja täydentäviä opintoja tehdään monesti töiden
ohella. Tarve täydentämiseen ei myöskään synny välttämättä välittömästi valmistumisen
jälkeen, vaan esimerkiksi vasta työelämän vaatimuksiin perehtymisen kautta. Tätä vasten
tarkasteltuna kolme vuotta ei ole kohtuuton aika, vaan tukee yllämainittuja laajoja
tavoitteita ja ymmärtää valmistuneiden elämäntilannetta. Muutoksen tueksi ei myöskään
nostettu esille nykytilan aiheuttamia ongelmatilanteita tai muutostarpeita.
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