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HELSINGIN YLIOPISTON
OPETUKSEN JA OPINTOJEN
EETTISET PERIAATTEET

Johdanto
Eettiset periaatteet kiteyttävät yhteisön arvot ja ihanteet. Niissä ilmaistaan, mihin yhteisö tahtoo sitoutua ja minkä varassa toimia sekä millaisia päämääriä se tavoittelee.
Eettisten periaatteiden tarkoitus on tehdä näkyväksi ihanteet, joihin toiminnassa pyritään, ja tarjota välineitä, joiden avulla yhteisten arvojen toteutumista voidaan arvioida.
Eettisten ihanteiden ja arvojen ohella yliopiston toimintaa ohjaavat muutkin
normit. Lainsäädäntö asettaa rajat, joita ei saa loukata, ja määrittelee eri toimijoiden
oikeudet, joita on kunnioitettava. Hyvään johtamiseen ja tehokkaaseen toimintaan
ohjaavilla säännöksillä pyritään muokkaamaan käytännön menettelytavat yhä tarkoituksenmukaisemmiksi. Laeilla määritellään toiminnan minimitaso, ja johtamis- ja
toimintanormeilla ohjataan tehokkaaseen rutiinityöskentelyyn. Eettiset periaatteet
koskevat osittain samoja asioita kuin muut toimintaa ohjaavat normit. Vaikka niidenkin muotoilemisen tarkoitus on taata jokapäiväisen toiminnan oikeellisuus, sujuvuus
ja laatu sekä parantaa niitä, niillä on myös toinen tavoite. Eettisten periaatteiden avulla ilmaistaan korkea ideaali: millainen yliopistoyhteisö olisi, kuinka se toimisi ja miten
sen erilaiset jäsenet otettaisiin huomioon, jos eettiset arvot ja ihanteet aina toteutuisivat käytännössä.
Arvot ja ihanteet voidaan melko vaivattomasti listata ja muotoilla tavoitteiksi. Niiden tunnistaminen ja toteuttaminen toiminnassa on sen sijaan paljon vaikeampaa.
Eettisten ideaalien luettelo voidaan laatia kertasuorituksena, mutta niiden muuttaminen yhteisön jokapäiväisen toiminnan suuntaviitoiksi edellyttää yhteistä sitoutumista
ja pitkäjänteisyyttä.
Helsingin yliopistossa on ensimmäistä kertaa sen historian kuluessa laadittu yliopistoyhteisön käyttöön opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet. Niitä ei ole tässä
asiakirjassa kirjoitettu ohjeiksi eikä säännöiksi vaan toimintaa kannatteleviksi ihanteiksi. Ne on tarkoitettu työkaluksi, jonka avulla jokainen voi sekä oman yksikkönsä
että koko yliopistoyhteisön jäsenenä tarkastella yksin ja yhdessä muiden kanssa opetusta ja opintoja koskevan toimintansa lähtökohtia, tavoitteita ja ongelmia. Periaatteita ei ole tarkoitettu opetusta ja opintoja koskevan etiikan lopulliseksi muotoiluksi vaan
tueksi ja haasteeksi pohdinnoille ja keskustelulle yliopistotyön kaikille tasoille ja sen
kaikkiin tilanteisiin.
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Motto
Opiskelu ja opettaminen – yliopiston sydän
Yliopistolaitos on syntynyt palavasta kiinnostuksesta tietää tutkimalla. Yliopiston
ideaan on alusta asti kuulunut halu oppia muilta, jakaa oppimaansa muiden kanssa ja
tuottaa yhdessä uutta tietoa. Idea on osoittautunut kestäväksi: yliopisto elää edelleen
oppimisesta ja opettamisesta.

Eettisesti korkeatasoisen
opetuksen ja opiskelun
lähtökohta ja tuntomerkit
Yliopistolaissa (1. luku, 2§) yliopistoille on annettu tehtäväksi antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Se on sidottu yliopiston velvollisuuteen tutkia ja toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Laki velvoittaa yliopistot järjestämään
kaiken toimintansa niin, että siinä varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä
periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Opetuksen ja opiskelun perusedellytys ja lähtökohta on, että jokaisen yliopistolaisen oikeusturva toteutuu toiminnan kaikilla tasoilla ja eri tilanteissa. Oikeusturvaan
kuuluvat toimijoiden yhdenvertaisuus, tasapuolinen kohtelu ja mahdollisuus hakea
muutosta itseä koskeviin päätöksiin.
Korkeatasoisen yliopisto-opetuksen ja -opiskelun eettisiä tuntomerkkejä ovat vastuullisuus, keskinäinen luottamus, toiminnan avoimuus ja yhdessä oppiminen.
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Yliopisto-opetuksen ja
-opiskelun kolme ihannetta
Ensimmäinen ihanne:
Opiskelu ja opetus yhdistävät yliopiston kolme tehtävää.
Yliopistossa annettu opetus perustuu tutkimukseen. Jokainen opettaja on opintojensa
kuluessa koulutettu tuottamaan ja hyödyntämään uutta tietoa. Akateemiset opettajat
osaavat käyttää hyväksi myös muiden tekemää tutkimusta ja kehittää opetusmenetelmiään, asettaa oppimistavoitteita sekä arvioida oppimistuloksia opettamista ja oppimista koskevan tutkimuksen avulla.
Opettaminen ja tutkimus kuuluvat läheisesti yhteen: Opettaja ei voi opettaa, jos
hän ei päivitä tietojaan ja osaamistaan tutkimalla ja kouluttautumalla. Tutkiminen irtoaa muusta yhteiskunnasta, jos sitä ei välitetä edelleen opettamalla.
Opetus välittää tutkimustuloksia opiskelijoille. Vielä tärkeämpi tehtävä opetuksella on siinä, että opiskelijasta voi kehittyä akateeminen asiantuntija vain, jos hän
ymmärtää, mihin tutkimustieto perustuu ja omaksuu opinnoissaan tutkijan taitoja.
Opetustilanteet ovat keskeisimpiä uuden tiedon leviämiskanavia ja siksi myös
merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Opetus välittää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa yhteiskuntaan ja maailmaan kouluttamalla eri alojen
asiantuntijoita.
Eettisesti korkeatasoinen opetus yhdistää yliopiston kolme tehtävää. Opetus perustuu sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti relevanttiin ja ajantasaiseen tutkimustietoon. Se perehdyttää opiskelijat kunkin tieteenalan tuloksiin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot valmentavat erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa ja maailmassa.
Yliopisto-opintojen ansiosta opiskelijat mieltävät itsensä akateemisiksi asiantuntijoiksi, joiden tehtävä on tuottaa, välittää ja hyödyntää tutkimustietoa ja -osaamista
edelleen omassa työssään.
Eettisesti korkeatasoiseen opetukseen kuuluu myös se, että omaksuttuja käytäntöjä muutetaan ja kehitetään sen mukaan, mikä on akateemisen asiantuntemuksen
kannalta kulloinkin relevanttia.
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Ensimmäisen ihanteen toteutumisen tunnusmerkkejä yhteisössä:
1. Opettamista ja tutkimista ei pidetä toistensa kanssa kilpailevana toimintana,
vaan yliopistoyhteisössä kehitetään jatkuvasti erilaisia tapoja yhdistää ne niiden
kummankin hyödyksi.
2. Tutkimukseen perustuva opettaminen on innostavaa, koska se antaa tilaisuuden
jakaa ja tuottaa tutkimusideoita, välittää ja testata tutkimuksen tuloksia ja relevanssia sekä olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
3. Opetus ja opiskelu toteutuvat kannustavassa ilmapiirissä, jossa eri osapuolten
toimintaan suhtaudutaan arvostaen.
4. Opetusta ja opiskelua leimaavat vastuullisuus omasta toiminnasta, omaan työhön
sitoutuminen ja muiden osuuden tunnustaminen.
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Toinen ihanne:
Opiskelu ja opetus yhdistävät yliopiston toimijat.
Yliopiston tehtävät sitovat yliopistoyhteisöön kuuluvat toisiinsa. Helsingin yliopistossa pyritään siihen, että kaikki tutkijat voivat osallistua opettamiseen ja kaikki
opettajat saavat myös tutkia. Opetuksen arvostaminen ilmenee siinä, että opettajien
tekemälle tutkimukselle annetaan aikaa, tilaa ja resursseja. Myös syvällinen oppiminen edellyttää paneutumista ja mahdollisuutta keskittyä opiskeluun, mikä on otettava huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yliopistossa työskenteleminen ei ole mahdollista ilman jatkuvaa itsensä kehittämistä ja yhdessä oppimista.
Opiskelijat tulevat yliopistoyhteisön jäseniksi ensisijaisesti opiskelemalla ja osallistumalla opetukseen, mutta heillä on tärkeä rooli myös opetuksen ja tutkimuksen
yhdistäjinä. Tutkimusperustaisessa opetuksessa opiskelijoille annetaan vastuuta ja
heiltä edellytetään aktiivista panosta. Tutkiva opetustapa tarjoaa opettajalle mahdollisuuden luoda ja kehittää tutkimusideoita ja testata tuloksia opiskelijoiden kanssa sekä
perehdyttää heidät tieteelliseen ajatteluun. Yliopistoissa harjoitettu tutkimus ei olisi
mahdollista ilman jatkuvaa uusien tutkijoiden rekrytoimista, eikä tutkijaksi voi oppia
muuten kuin osallistumalla tutkimuksen tekemiseen kokeneempien tutkijoiden joukossa ja rinnalla.
Opiskelun mahdollistaminen ja opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen edellyttävät tuki- ja muita palveluita, joista eri tehtäviä hoitavat yliopistoyhteisön jäsenet huolehtivat yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opetuksen järjestämistä ja toteuttamista voi vaikeuttaa se, että eri toimijat tarkastelevat asiaa lähinnä
omasta näkökulmastaan ja omalta kannaltaan. Ihanne on, että opetusta antavat, sitä
suunnittelevat, opetukseen osallistuvat ja sen käytännön järjestämisestä huolehtivat
toimivat avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään, luottavat toisiinsa ja pystyvät organisoimaan yhteistoimintansa niin, että jokaista kuullaan ja kaikkien näkemykset
saavat tilaa. Kaikille hyville käytännöille on yhteistä se, että ne edistävät eivätkä estä
tai haittaa tavoitteiden toteuttamista.
Yliopisto-opetukselle ja -opiskelulle asetetaan monia erilaisia tavoitteita. Yliopiston päämääränä on kouluttaa asiantuntijoita, välittää tutkimustietoa, kasvattaa akateemiseen kypsyyteen ja koulia maailmankansalaisuuteen. Yliopistossa on sen monitieteisestä luonteesta ja pitkästä historiasta juontuvia kirjavia käytäntöjä ja erilaisia
menettelytapoja. Opetuksen ja opiskelun suunnittelun, järjestämisen ja toteuttamisen
yhdenmukaistaminen sekä keskitetty organisoiminen voivat palvella tehokkuutta.
Samankaltaistaminen kääntyy kuitenkin tarkoitustaan vastaan, jos toimia ei arvioida
ensisijaisesti opetuksen ja opiskelun tärkeimpien tavoitteiden näkökulmasta.
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Toisen ihanteen toteutumisen tunnusmerkkejä yhteisössä:
1. Opetus ja opiskelu mielletään koko työyhteisön keskeiseksi toiminnaksi, jonka
toteuttamisesta ja laadusta kaikki ovat omalta osaltaan ja yhdessä vastuussa.
2. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan ja opiskelu järjestetään tavalla, joka tukee
yhdessä tekemistä ja avointa vuorovaikutusta.
3. Eri toimijoiden väliset suhteet perustuvat keskinäiselle luottamukselle ja kunkin
ammattitaidon ja osaamisen arvostamiselle.
4. Opettajat ja opiskelijat sitoutuvat yhteiseen toimintaan ja tekevät parhaansa
onnistuakseen kulloisessakin tehtävässä.
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Kolmas ihanne:
Korkeatasoinen yliopisto-opetus ja -opiskelu ilmentävät
yliopiston laatua yhteisönä.
Opiskeleminen ja opetus eivät ole vain yliopistoinstituution tuntomerkkejä. Opiskelu
ja opetus käytännön toimintana paljastavat myös yliopiston luonteen tutkimus-, opiskelu- ja työyhteisönä. Huonosti toimiva, pahoinvoiva yhteisö ei kykene pitkäjänteiseen
korkealaatuiseen toimintaan.
Hyvän yhteisön tunnistaa siitä, että siihen kuuluvilla on yhteiset päämäärät ja
että omaksutut toimintamallit toteuttavat yhteisiä, tavoitteista nousevia intressejä.
Ihanteen mukainen toiminta on avointa ja siinä toteutetut käytännöt ovat johdonmukaisia ja läpinäkyviä. Työolot ja käytänteet on suunniteltu ja järjestetty niin, että ne
palvelevat tehtävän toteuttamista ja tukevat hyvinvointia ja jaksamista. Eri asemassa
olevat kokevat, että asioiden hoitamiseksi kehitetyt menettelytavat ovat reiluja ja oikeudenmukaisia.
Opettamisen kannalta erityisen tärkeää on se, että opettajilla on aito mahdollisuus
tehdä työtään itsenäisesti, asettaa tavoitteita ja vaikuttaa omaan toimintaansa ja sen
ehtoihin. Tämä ihanne on perinteisesti ilmaistu puhumalla yliopistossa vallitsevasta
opetuksen vapaudesta. Yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja suunniteltaessa otetaan
huomioon, että vastuullinen ja sitoutunut toiminta ei koskaan voi perustua pakkoon
vaan siihen, että eri osapuolet voivat pitää päätöksiä myös oman työnsä ja tehtäviensä
kannalta mielekkäinä.
Yliopistoyhteisöä voidaan kuvata keskenään ristiriitaisin määrein. Yliopisto on yhteisönä sekä hierarkkinen että tasa-arvoinen. Sen toiminnassa on monia pitkäänkin
samana pysyviä piirteitä, mutta se muuttuu koko ajan sopeutumalla kunkin ajan haasteisiin. Tiede ja sen tulosten välittäminen opetuksen ja opiskelun avulla perustuvat
keskinäiseen jakamiseen, mutta samalla vertaileminen ja kilpailu kuuluvat olennaisesti akateemiseen yhteisöön. Yliopisto korostaa omia perinteitään, mutta on ylpeä
dynaamisesta luonteestaan. Se on organisaatioltaan vakiintunut instituutio, mutta uudet innovaatiot syntyvät vain luovan toiminnan varaan rakentuvassa, entisestä ennakkoluulottomasti luopuvassa ympäristössä. Ihanteellisessa yhteisössä jännitteet tunnistetaan ja niiden vaikutuksesta voidaan keskustella avoimesti. Silloin voidaan myös
yhdessä hahmotella käytäntöjä, joita noudattamalla ristiriidat eivät kärjisty toimintaa
haittaaviksi konflikteiksi vaan kannustavat etsimään yhteistä etua ja mahdollisuuksia
toimia yhdessä kaikkien parhaaksi.
Yliopisto-opiskelu tarjoaa mahdollisuuden oppia kunkin alan parhailta asiantuntijoilta, ja sen erityisluonteeseen kuuluu, että opinnot edellyttävät myös läsnäoloa
ja osallistumista. Opetukseen osallistuminen on kuitenkin mielekästä ja motivoivaa
vain, jos opetus on sisällöltään ja toteutukseltaan korkeatasoista. Tutkimusperustainen oppiminen ei onnistu ilman akateemisen yhteisön jäseneksi integroitumista vuo8

rovaikutuksessa opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Ideoiden kehittämisen ja
jakamisen sekä yhteisten menettelytapojen löytämisen kannalta on tärkeää, että opiskelijoilla, opettajilla, tutkijoilla sekä muulla henkilökunnalla on mahdollisuus myös
epäviralliseen yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen ja että yliopisto rohkaisee yhteisön
jäseniä osallistumaan tällaiseen toimintaan ja tukee heitä siinä.
Yliopiston yhteisöllinen luonne näkyy siinä, että sen piirissä toimii suuri joukko
vapaita yhteenliittymiä: ylioppilaskunta, osakuntia, ainejärjestöjä, ammatti- ja tieteellisiä yhdistyksiä, seuroja, kiltoja, opinto- ja muita piirejä sekä harrastusjärjestöjä.
Useimmat tieteelliset seurat ja aikakausjulkaisut ovat syntyneet yliopiston liepeille,
yliopistolaisten toiminnan tuloksena. Yliopistoideaan kuuluva yhteisöllisyys on intellektuaalinen ja sosiaalinen voimavara, jonka arvo ja merkitys unohtuvat helposti, jos
toimintaa ryhdytään arvioimaan pelkästään määrällisten kriteerien varassa.
Yliopistolaisten aktiivinen tieteellinen ja muu toimeliaisuus on merkki halusta
ulottaa yliopiston vaikutus sen välitöntä toimialaa laajemmalle yhteiskuntaan ja maailmaan. Yliopistoyhteisö, jonka sisäinen toiminta ilmentää keskinäistä kunnioittamista, arvostamista ja muiden huomioon ottamista, voi tukea merkittävällä tavalla avointa yhteiskuntaa ja sitä ylläpitäviä rakenteita myös silloin, kun yliopistoon kuuluvat
osallistuvat erilaiseen kansalaistoimintaan.

Kolmannen ihanteen toteutumisen tunnusmerkkejä yhteisössä:
1. Opetusyhteistyöhön osallistuvien toiminta perustuu keskinäiseen
kunnioittamiseen.
2. Yhdessä toimimista ja keskinäistä oppimista ja jakamista pidetään tärkeänä ja
edistetään.
3. Toiminnassa otetaan huomioon osallistujien erilaiset tarpeet ja toiveet ja pyritään
löytämään tapoja sovittaa ne yhteisiin tavoitteisiin.
4. Omaa toimintaa arvioidaan jatkuvasti eri kannoilta. Esitettyyn kritiikkiin ja
parannusehdotuksiin suhtaudutaan avoimesti ja myönteisesti tarkastelemalla
niitä kehittämistä edistävinä voimavaroina.
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Opetukseen ja opintoihin liittyviä
eettisiä ongelmatilanteita
Yliopisto-opetuksessa ja -opinnoissa voi tulla eteen erilaisia yllättäviä vaikeuksia.
Joskus osuvin tapa luonnehtia näitä tilanteita on kutsua niitä eettisiksi ongelmiksi.
Seuraavassa kuvataan joitakin tällaisia kysymyksiä sekä ehdotetaan, millaisia seikkoja
niistä keskusteltaessa ja niitä selviteltäessä voi olla hyvä ottaa huomioon.

1 Vapaus ja vastuu
Vapaus on yliopisto-opiskelun, tutkimuksen ja opetuksen keskeinen arvo. Vapautta
voidaan kuitenkin käyttää myös väärin. Jokainen voi vapaasti valita alan, jota hän
tahtoo opiskella, mutta saadakseen osallistua rajoituksetta tutkintoon johtavaan opetukseen hän joutuu osallistumaan aikaa ja vaivannäköä edellyttävään karsintamenettelyyn. Jotta yliopisto-opintoja suunnittelevat voisivat tehdä itselleen parhaiten
soveltuvaa alaa koskevia perusteltuja valintoja, hakijoille suunnatun rekrytointiviestinnän pitää olla rehellistä ja pohjautua asiatietoon niin, että siinä annetaan realistinen kuva opinnoista, niiden sisällöstä ja vaatimuksista sekä niissä menestymisen
edellytyksistä.
Valintamenettelystä suoriutuminen antaa hyvän pohjan opiskelumotivaatiolle,
mutta aina ala, jolta opiskelupaikka on saatu, ei ole hakijan ensisijainen kiinnostuksen kohde, tai opinnot voivat osoittaa valinnan omalta kannalta vääräksi. Motivaatio
ei kuitenkaan riipu vain opiskelijasta ja hänen asenteestaan, vaan yliopistolla ja sen
opettajilla ja tutkijoilla on merkittävä osuus sekä opiskeluinnon herättäjinä että sen
lannistajina. Keskeinen motivaatiota ylläpitävä tekijä on se, että opiskelija saa riittävästi kunnollista palautetta opinnoistaan niiden eri vaiheissa. Opiskelijat, jotka voivat
tuntea olevansa yliopistoyhteisön oikeita jäseniä, joiden mielipiteillä, näkemyksillä ja
toiminnalla on merkitystä, sitoutuvat opintoihinsa ja tekevät parhaansa toisin kuin
sellaiset opiskelijat, joita yliopisto pitää lähinnä omien tulostavoitteidensa saavuttamisen välineenä.
Opiskelijoita on rohkaistava puuttumaan kokemiinsa epäkohtiin ja havaitsemiinsa kehittämistarpeisiin ja tuomaan ne esiin yhteisessä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimintatapoja arvioitaessa on otettava huomioon, että yhteiskunnan
demokraattisessa prosessissa ja yliopiston johtosäännön mukaisissa menettelyissä
tehdyt päätökset asettavat yhteiselle toiminnalle rajat ja suuntaviivat.
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Kurssien ja opetustapahtumien järjestäminen sitoo aina resursseja ja aiheuttaa
kuluja. Kurssille ilmoittautuminen merkitsee kurssin toteuttamisehtoihin ja -tapaan
suostumista. Jotta opiskelijat tietäisivät, mihin he sitoutuvat, opetuksen sisällöstä,
tavoitteista, toteuttamistavasta ja arvioinnista on annettava riittävät tiedot tarpeeksi
aikaisin, jotta opintojen suunnitteleminen on mahdollista. Opiskelijoille on tähdennettävä, että kurssille ilmoittautuminen on lupauksen antamista, ja tällaisen lupauksen pettäminen vaikeuttaa resurssien jakamista, opetuksen järjestämistä ja voi viedä
joltakulta toiselta paikan kurssilla.
Opiskelijalla on oikeus erityisjärjestelyihin sairauden tai vamman perusteella.
Opintoja järjestettäessä on myös otettava huomioon, että sekä opiskelijat että opettaja
voivat sairastua. Opiskelijoilla on oikeus saada opetusta opettajan tilanteesta riippumatta, minkä vuoksi tiedekuntien ja opetusta antavien yksiköiden on pidettävä huolta
sijaismenettelyistä. Opiskelijan ei voida edellyttää osallistuvan opintoihin sairaana,
eikä poissaolon korvaamiseksi saa vaatia suoritusta, joka ylittää opetukseen osallistuvilta vaaditun työmäärän tai on muuten kohtuuton.

2 Opetuksen ja opiskelun kehittäminen
Opetus on olennainen osa yliopiston toimintaa, mutta eri asemassa olevat ihmiset tarkastelevat sitä eri näkökulmasta, minkä vuoksi siihen kohdistetaan myös keskenään
yhteen sopimattomia odotuksia. Palveluyhteiskunta-ajattelun yleistyminen voi johtaa
mieltämään yliopiston opetus- ja opiskelupalveluiden tuottajaksi, jonka on räätälöitävä tarjontansa kullekin parhaiten sopivalla tavalla. Opiskelijan odotukset ja yliopisto-opetus voivat olla ristiriidassa keskenään.
Yliopisto-opetukselle asetettujen odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa voi
purkaa pohtimalla yliopiston perustehtävää. Yliopisto ei ole palveluntuottaja vaan
erilaiset toimijat yhteen kokoava tiedeyhteisö. Yliopiston antaman opetuksen ja
yliopisto-opiskelun tehtävä ei ole ainoastaan tuottaa ammatillista osaamista vaan
kasvattaa akateemisen yhteisön jäseneksi. Vaikka tutkintorakenteista ja kurssikuvauksista käy ilmi, mitä opiskelu sisältää ja mitä opiskeluajan kuluessa on tarkoitus
oppia, yliopisto-opiskelun luonteeseen kuuluu tavoitteiden avoimuus. Tieteelliselle
tutkimukselle on ominaista, että tutkimustuloksia ei voida tietää etukäteen, tutkimatta. Myöskään opiskelun lopputulosta ei voida ennakolta määritellä. Opintojen
sisältö ja opiskelutavat määräytyvät tieteenalasta ja oppimisen tutkimuksesta käsin.
Sisältöjä ja menetelmiä on aika ajoin tarkistettava niin, että ne palvelevat tavoitteita.
Opiskelija ei voi tilata itselleen sopivimpia ratkaisuja, vaan hänen täytyy sitoutua
opintoihinsa ja niiden kehittämiseen sekä osallistua niihin. Yliopiston tehtävä on
järjestää opetus ja opiskelu niin, että opiskelija otetaan vastaan ja integroidaan yliopistoyhteisön jäseneksi.
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Yliopisto-opiskelun tavoitteena on kouluttaa eri tieteenalojen asiantuntijoita, jotka kykenevät toimimaan ja tekemään päätöksiä itsenäisesti. Asiantuntijuuteen kasvamisen kannalta on tärkeää, että sitä edistävät taidot kehittyvät jo opiskelun kuluessa.
Opintoihin on siksi hyvä sisältyä myös mahdollisuus suorittaa osa opiskeluista etäopetuksen varassa. Etäopetuksen lisääminen on perusteltua etenkin kansainvälisen
yhteistyön, eri kampusten välisen sekä tutkimusasemilla annetun opetuksen lisäämiseksi. Samalla on huolehdittava siitä, etteivät etäopetus ja itsenäinen opiskelu merkitse oppimistulosten huononemista tai opiskelijan eristämistä yliopistoyhteisön ulkopuolelle. Upeimmatkin kampustilat ovat hyödyttömiä, jos yliopistolaiset eivät tunnista
niitä oman yhteisönsä kotiympäristöksi.
Yliopiston intressinä on kehittää opetusta ja opiskelutaitoja sekä tukea opettajia
kohentamaan monipuolisesti omaa ammattitaitoaan. Menestyksekkään ja mielekkään kehittämisen edellytys on, että toiminnassa otetaan huomioon yliopiston luonne
asiantuntijaorganisaationa. Laadukasta ja korkeatasoista toimintaa voidaan luoda ja
edistää vain, kun se perustuu sisäiseen motivaatioon. Kenenkään työtä ei siksi voida kehittää tämän puolesta tai pakottamalla. Motivaation säilymisen kannalta toisen
työn ja ammattitaidon kunnioittaminen on ensisijaista. Tukipalvelut on järjestettävä
niin, että kehittämisestä ei tule itsetarkoitusta vaan sen lähtökohta on tieteen ja opettamisen autonomia.

3 Tutkimuksen ja opettamisen ristiriita
Toiminnan sujuvuuden ja ekonomisuuden nimissä vedotaan joskus siihen, että ihmisten on yliopistossakin saatava tehdä sitä, mitä he osaavat parhaiten. Tämän nojalla
perustellaan menettelyä, että joidenkuiden on saatava keskittyä vain tutkimiseen,
kun taas opetuksesta huolehtiminen on annettava muiden tehtäväksi. Opiskelijat
joutuvat opintojensa kuluessa esittelemään omaa työtään tai tutkimustaan toisille tai
opettamaan muille jotakin. Tiedon välittäminen, muiden ohjaaminen, opettaminen
ja yhteinen tiedon tuottaminen kuuluvat monien alojen asiantuntijatehtäviin. Myös
yliopistossa useimmat tehtävät edellyttävät tällaisia taitoja, minkä vuoksi niitä on
syytä opetella sekä perustutkinto- että jatko-opinto-opintojen osana. Tästä näkökulmasta tutkimuksen ja opetuksen erottaminen toisistaan on keinotekoista eikä vastaa
asiantuntijatehtävissä toimiville nykyään asetettuja vaatimuksia. Yliopisto-opettajan
ja -tutkijan motivaation lähtökohta on aito kiinnostus omaan työhön. Motivaation ylläpitäminen on vaikeaa tai mahdotonta, jos opetus ja tutkimus asetetaan vastakkain.
Helsingin yliopiston linjauksen mukaan kaikki tutkijat opettavat ja kaikki opettajat
tutkivat. Tämän periaatteen toteuttaminen on myös jokaisen tutkijan ja tutkimusryhmän edun mukaista. Erikoisasiantuntijan pitämä opetus välittää parhaiten uusimman
tiedon, jota ei ehkä ole edes mahdollista saada muuten kuin kuulumalla tutkimusalan
12
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kansainväliseen sisäpiiriin. Osallistumalla opettamiseen ja osallistamalla opiskelijat
tutkimukseen tutkijat voivat innostaa opiskelijoita jo näiden opiskelun alkuvaiheessa
motivoitumaan heidän edustamastaan tutkimusalasta ja -aiheesta. Tutkimusryhmän
osaksi integroituminen on opiskelijalle konkreettinen osoitus yliopistoyhteisöön kuulumisesta. Esteetön vuorovaikutus tieteen ja opetuksen välillä edistää huippututkimuksen jatkuvuutta ja auttaa turvaamaan sen, että Helsingin yliopistossa toimiviin
tutkimusryhmiin hakeutuu vastakin lahjakkaita ja motivoituneita nuoria tutkijoita.

4 Yliopisto työskentely-yhteisönä
Yliopiston luonne tekee siitä monin tavoin erityislaatuisen työskentely-yhteisön.
Opinnot ovat yksilön kannalta yksi, määräajan kestävä elämänvaihe. Yliopiston kannalta tämä tarkoittaa, että suuri osa yhteisön jäsenistä vaihtuu vuosittain: tutkinnon
suorittaneet jättävät yliopiston ja vastavalitut opiskelijat aloittavat opintonsa. Yliopiston työyhteisöluonteeseen vaikuttaa myös se, että ihmiset toimivat hyvin erilaisissa
tehtävissä, ja työn sisältö voi vaihdella tiedekunnittain silloinkin, kun tehtävänimike on sama. Yliopistossa on vakituisen henkilökunnan lisäksi myös suuri joukko
määräaikaisessa työsuhteessa olevia. Työympäristönä yliopisto on hierarkkinen ja
poikkeuksellisen kilpailullinen. Menestymistä mitataan ja se on tärkeä vertailutekijä.
Monet yliopistolle tyypilliset piirteet tekevät siitä haastavan työyhteisön ja asettavat
johtamiselle ja kommunikaation avoimuudelle erityisiä vaatimuksia. Tämä kaikki
vaikuttaa myös opetuksen ja opintojen järjestämiseen. Riskitekijöiden tunnistaminen
ja niistä käytävä avoin keskustelu, jossa eri osapuolten näkemyksiä kuunnellaan ja ne
pyritään ottamaan huomioon, auttavat ehkäisemään ongelmia. Luottamuksellinen
ilmapiiri tukee yhteisöä myös silloin, kun se joutuu ottamaan kantaa vaikeisiin
kysymyksiin ja ratkaisemaan osapuolten välisiä ristiriitoja.
Yliopiston luonne kilpailua ja menestystä korostavana yhteisönä voi saada vastoinkäymiset ja epäonnistumiset tuntumaan erityisen raskailta. Kilpailullisuuden
haittapuolten torjumiseksi yliopistoyhteisössä on harjoiteltava ja ylläpidettävä kestävää tapaa tehdä työtä. Yksilösuoritusten ja menestyksen korostamisen rinnalla on
pohdittava, kuinka kehittää yhteisöllisesti myönteisiä tapoja tehdä työtä ja onnistua.
Yliopiston toiminnassa on otettava huomioon, että myös vaikeuksissa olevat opiskelijat ovat yhteisön jäseniä. Tarjolla on monenlaisia palveluita, mutta ongelmia ei voida sysätä vain asiantuntijoille. Niin kuin jokaisen kunnollisen yhteisön jäsenillä myös
yliopistoon kuuluvilla on vastuu toisistaan. Välittäminen ja vuorovaikutus ovat hyvän
yhteisön tunnusmerkkejä. Opettajan ei kuulu toimia psykologina, vaan hän voi osoittaa välittämistään olemalla kiinnostunut opiskelijoista, heidän opinnoistaan, niiden
etenemisestä ja niitä haittaavista vaikeuksista. On tärkeää, että ketään ei jätetä yksin
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vaikeuksiensa kanssa. Yliopistossa on tarjolla monenlaista apua ja tukea. Usein asioiden selvittely vaatii yhteistyötä.
Opetukseen ja opintoihin voi liittyä merkittäviä epäkohtia, joihin ei rohjeta puuttua ja joista ei uskalleta ilmoittaa. Sekä opiskelijat että määräaikaisessa työsuhteessa tai hierarkian alatasolla työskentelevät opettajat pelkäävät ottaa ongelmia esille,
koska se voi vaikuttaa heidän asemaansa epäedullisesti. Opiskelijan mahdollisuuksia
puuttua opiskelua koskeviin epäkohtiin ja epäasiallisesti käyttäytyvien tai tehtäviään
laiminlyövien opettajien toimintaan rajoittaa se, että opiskelijoiden opintomenestys
ja eteneminen voivat riippua opettajan suopeudesta. Merkittävät epäkohdat voivat
siksi jäädä vaille huomiota ja jatkua pitkään. Korkeaa laatua toiminnassaan tavoitteleva yhteisö kannustaa eri asemassa olevia tunnistamaan epäkohtia ja puutteita
ja rohkaisee ottamaan ne esille. Havaittuihin ongelmiin on puututtava heti, ja niitä
selvitettäessä huomio on keskitettävä rakentavien ratkaisujen löytämiseen eikä syyllisten etsimiseen.
Korrektit käytöstavat ja työtehtävien asianmukainen suorittaminen kuuluvat
opettajan keskeiseen ammattitaitoon. Hyvin läheiset suhteet joihinkin opiskelijoihin
ovat omiaan vaarantamaan opettajan puolueettomuuden; opiskelijoiden on voitava
luottaa siihen, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Esimiehen
asiana on huolehtia, että kukin työntekijä toimii ammatillisesti ja ettei kukaan joudu epäedulliseen asemaan, eikä saa osakseen kielteistä suhtautumista tai kohtaa ikäviä seurauksia, jos hän tuo esiin perusteltua kritiikkiä havaitsemistaan epäkohdista.
Kaikkien työyhteisön jäsenten pitää tuntea asialliset toimintatavat ja edistää omalla
esimerkillään hyvää ammatillisuutta. Siitä, mikä on missäkin tilanteessa korrekti tapa
toimia, on syytä keskustella osana normaalia työyhteisön neuvonpitoa.
Asiantuntijuuteen ei kasveta vain kuuntelemalla luentoja, lukemalla kirjoja ja
tekemällä omaa tutkimusta. Keskeinen osa akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä perustuu opettajien ja muiden kokeneempien yliopistolaisten toiminnasta ja
esimerkistä oppimiseen. Opiskelijat eivät omaksu ainoastaan hyviä käytäntöjä vaan
myös huonot menettelytavat. Opiskelijoiden kanssa toimivien on pyrittävä olemaan
esimerkkinä ja edesauttamaan eettisesti korkeatasoisten menettelytapojen leviämistä
ja juurtumista. Opettajat eivät saa käyttää vaikutusmahdollisuuksiltaan heikommassa
asemassa olevia hyväkseen edistääkseen omaa etuaan.
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