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Tiia-Liina kävi tapaamassa Arja Tahvolaa ja Leena Pohjasmäkeä viime kokouksessa käsiteltyjen 
asioiden tiimoilta ja kokosi lyhyesti tapaamisessa käydyn keskustelun. 

• Kielten opintoja hyväksiluettaessa noudatetaan ohjetta, jonka mukaan perusopinnot 
suorittanut saa tutkintoon kuuluvasta kielikurssista arvosanan tt (tyydyttävät taidot) ja 
aineopinnot suorittanut arvosanan ht (hyvät taidot). Tästä pyydettävä perusteluja 
kielikeskukselta. Tiia-Liina ottaa yhteyttä Tamyyn, sillä kyseessä on koko yliopiston 
laajuinen asia, joka ei koske pelkästään omaa yksikköämme. 

• Pedagogisten opintojen pääsykokeen pistemääriä ei tuoda julki. Tätä perusteltiin 
esimerkiksi sillä, että opettajat eivät halua, että opiskelijoiden saamat tulokset vaikuttavat 
ryhmän toimintaan. Usein korjaamisen varaa on erityisesti esseessä, haastattelut 
harvemmin ratkaisevat sitä, kuka tulee valituksi. Opiskelijoiden toive pisteiden 
julkaisemisesta luvattiin kuitenkin ottaa tämän vuoden haun yhteydessä huomioon. Jos 
asiaan ei tule tämän jälkeen muutosta ja se koetaan edelleen ongelmalliseksi, otetaan se 
uudestaan esille. 

• Harjoittelutuen lisääminen on ongelmallinen asia, sillä suunta on se, että sitä pyritään 
yliopiston taholta ennemmin pienentämään, kuin kasvattamaan. Tuki on tällä hetkellä 2 kk 
(aiemmin 3 kk), mutta sitä ei ole järkeä pienentää yhteen kuukauteen, sillä siitä ei enää ole 
opiskelijalle hyötyä. Tilanne on ongelmallinen, sillä opiskelijoiden (koskee nyt lähinnä 
elokkaan opiskelijoita) on todella hankalaa saada harjoittelupaikkaa ilman tukea. Aiempina 
vuosina ongelma ei ole ollut yhtä iso, sillä vain muutama on jäänyt ilman tukea. Viime 
vuonna pisterajat nousivat kuitenkin jostain syystä erityisen suuriksi ja näin ollen 
huomattavasti useampi jäi ilman tukea. Seurataan tätäkin tilannetta loppuvuodesta olevan 
haun yhteydessä ja arvioidaan sitten uudestaan onko asialle mahdollista tehdä jotain. Myös 
hallintohenkilökunta lupasi pitää ongelman mielessä ja miettiä ratkaisua asiaan. Tuen 
myöntämiseen ei ole mahdollista saada joustavuutta, sillä se on yliopiston 
budjettirakenteesta riippuvainen asia. 



• Leena ja Arja kertoivat, että Jorma Vainionpää on kutsunut kaikki tämän syksyn 
kandiohjaajat tapaamiseen 4.10. keskustelemaan ohjauksesta. Arja lähettää viime keväänä 
kerätyt palautteet Jormalle. 

• Hallintohenkilökunta on yrittänyt saada sähköisten tenttien määrää lisättyä, mutta 
huonolla menestyksellä. 

Tiia-Liina yrittää sopia Jorma Vainionpään kanssa tapaamisen ennen kandiohjaajien palaveria, jotta 
hän voi viedä opiskelijoiden palautteen suoraan ohjaajille. Seuraavassa asioita, joita tapaamiseen 
halutaan välittää: 

• Kaikkien kandista keskusteluun on oltava yhtä paljon aikaa  opiskelijat kokevat, että 
ohjaus on eriarvoista, koska tutkielmien käsittelyyn käytetään seminaareissa eri määrä 
aikaa 

• Kaikille tulee olla selvää, miksi seminaareja pidetään 

• Opponentit on koettu hyviksi siellä, missä niitä käytetään  toivomme, että opponointia 
käytettäisiin kaikilla 

• Seminaareissa oltava selkeät aikataulut  kandi tulisi olla tarkoitus tehdä vuodessa ja 
seminaarin aikana  mahdoton opponoida, jos opiskelijoilla ei ole minkäänlaista 
yhtenäistä aikataulua 

• Kaikilla tulisi olla samanlaiset vaatimukset muun muassa seuraavien asioiden suhteen 

o sivumäärä 

o lähteiden määrä 

o kansainväliset lähteet 

• Arvioinnin tulisi olla tasa-arvoista ja selkeää 

o arviointikriteerien tulisi olla tiedossa jo etukäteen 

o arvioinnin/ohjeiden täytyy olla samanlaiset läpi työskentelyn 

o prosessi on luova, mutta jotkut yhteiset raamit on oltava 

o opiskelijoiden erilaiset tavoitteet tulisi ottaa huomioon 

• Kaikille vastaavat osat kandiin  esim. tiivistelmä on ollut osalla pakollinen, osalla ei 

• Jonkinlaiset muotoiluohjeet olisi hyvä olla  fontti, marginaalit, kansilehden asiat, 
lähdeluettelo ym.  miltä kandin tulee näyttää 

• Palauttamisesta tulisi olla selkeämmät ohjeet 

• Ohjauksesta tulisi vuosittain kerätä järjestelmällisesti palaute 

 



Tehdään kannanotto sähköisten tenttien lisäämisen puolesta. 

• Kirjatentit on kaikki mahdollista muuttaa sähköiseksi. Juho, Tytti ja Outi ottavat selvää lto-
opiskelijoiden kelpoistavien opintojen mahdollisuuksista ja Salla Mäkistä pyydetään 
selvittämään lo-opiskelijoiden monialaisten opintojen mahdollisuuksia. 

• Emmi Yli-Luoma vastaa lopullisen kannanoton kirjoittamisesta. 

 

Muuta esille tullutta 

• Suuri hallopedihaku starttaa lokakuun alussa. Kasvolle luotava sitä ennen selkeät kriteerit 
siitä, miten hallopedit valitaan. Kriteerit tulevat ainejärjestöille hyväksyttäväksi.  

• Kursseille pääsy ollut epäoikeudenmukaista ja jonolakia ei ole sovellettu  esim. 
inklusiivisen kasvatuksen kurssille päässeet eivät päässeet kasvatus- ja opetusalan 
johtajuus -kurssille. Otamme asian esille hallintohenkilökunnan kanssa ja selvitämme, että 
jonolaki pätee edelleen. 

• Seuraava tapaaminen järjestetään viikolla 43. 


