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1 Johdanto

Opiskelijat ovat yliopistoyhteisön keskeisiä jäseniä. Yliopiston strategia vuosille 2007–

2009 muotoilee yliopisto-opintojen päämääräksi opiskelijalähtöisen, syvällisen oppimisen, 

joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle. (Helsingin yliopiston strategia 2007–2009, 

16). Yliopiston strategiaa täydentävässä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa vuo-

sille 2007–2009 opiskelijalähtöisyyden periaatteen kuvataan tarkoittavan sitä, että opiske-

lija on aktiivinen ja vastuullinen toimija ja vaikuttaja yliopistoyhteisössä. Opiskelijoiden 

oppimisen laatu ja oppimistulokset ovat opetuksen onnistumisen mittana. Opiskelijaläh-

töisyyteen liittyy yhteisöllinen tiedon rakentaminen. Yhteisöllistä oppimista tavoiteltaessa 

tuetaan opetusmenetelmiä, joissa etsitään, tuotetaan ja arvioidaan tietoa yhteistyössä. Op-

piminen vertaisryhmissä ohjaa asiantuntijuuden jakamiseen ja tukee kehittymistä työelä-

mää varten ja koko työuran ajan. (Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämis-

ohjelma 2007–2009).

Yliopisto on tukenut opiskelijalähtöisyyttä monin järjestelyin. Tämä selvitys kuvaa 

kolmen opiskelijoiden tukimuodon – opintopiiriavustusten, gradut valmiiksi -stipendien 

sekä opiskelijajärjestöjen avustusten – käyttöä yliopistossa. Opiskelijaryhmille on myön-

netty vuodesta 1992 alkaen vuosittain rahaa heidän itse organisoimiinsa opintopiireihin, 

joita toiminnan alkuvuosina kutsuttiin opiskelijapiireiksi. Vuodesta 1998 alkaen otettiin 

käyttöön yksittäisten opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien gradutyötä tukevat gradut val-

miiksi -stipendit sekä mm. opintomatkojen ja seminaarijärjestelyjen tukemiseen tarkoitetut 

opiskelijajärjestöjen avustukset. 

Tämä selvitys on tehty opintoasioiden yksikössä katsaukseksi menneeseen sekä anta-

maan eväitä tulevalle toiminnalle. Selvitys käsittelee avustuksia vuosina 1992–2005. Opin-

topiiritoimintaa arvioitiin jo heti toiminnan alussa vuonna 1992, jolloin Maarit Pihlman ra-

portoi kokeilusta opiskelijoilta kerättyjen palautteiden pohjalta. Saadun palautteen perus-

teella opintopiiritoiminta vakiinnutettiin nopeasti. Myös muut kaksi avustusmuotoa tulivat 

jäädäkseen toiminnan käynnistyttyä 1990-luvun lopulla siten, että yliopisto on varannut 

määrärahaa avustuksille toistaiseksi vuosittain. Kaikkien avustusten käytöstä on alusta al-

kaen kerätty opiskelijapalautetta. Avustusten hallinnointi hoidettiin aluksi hallintoviraston 

opintoasiainosastossa, organisaatiouudistuksen jälkeen vuodesta 2003 alkaen kehittämis-

osaston opintoasioiden yksikössä. Toiminnan palveluluonteen vuoksi hallinnointi siirret-

tiin vuoden 2006 alusta lähtien kehittämisosaston opiskelijapalvelut -yksikköön.

Kuluneen reilun vuosikymmenen aikana yliopisto on kasvanut ja muuttunut. Vuonna 

1993 yliopistoon liitettiin eläinlääketieteellinen tiedekunta. Vuoden 2004 alusta kaksi uutta 

tiedekuntaa – farmasian tiedekunta sekä biotieteellinen tiedekunta – aloittivat toimintansa 
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ja entinen kasvatustieteellinen tiedekunta laajentui muutamilla humanistisesta tiedekun-

nasta siirtyneillä aloilla vaihtaen samalla nimensä käyttäytymistieteelliseksi tiedekunnaksi. 

Uudistettu tiedekuntajako, samoin kuin siirtyminen markoista euroihin, näkyy myös tä-

män selvityksen teksteissä, kaavioissa ja taulukoissa. Ympäröivän maailman muutos nä-

kyy myös opintopiirien teemojen, järjestöavustusten matkakohteiden sekä hallinnoinnin 

myöntöperusteiden muutoksina. Avustuksista tiedottaminenkin on muuttunut: alkuvuosi-

en Ylioppilaslehden ja yliopiston lehtien ilmoitusten lisäksi niistä on tiedotettu yliopiston 

verkkosivuilla. Intranet Alman käyttöönottamisen myötä 2000-luvun puolivälissä ilmoit-

taminen on siirtynyt ulkoisilta verkkosivuilta kokonaan Almaan, Ylioppilaslehden ilmoi-

tusten säilyessä edelleen ilmoituskanavana. Alkuvuosien paperiset palautelomakkeet ovat 

2000-luvulla vaihtuneet verkossa täytettäviin sähköisiin lomakkeisiin ja opiskelijapalveluis-

sa suunnitellaan sähköisen hakulomakkeen käyttöönottoa. 

Tämä selvitys sisältää katsauksen avustustoiminnan taustoihin, kunkin mainitun 

avustuksen käsittelyn omana kokonaisuutenaan sekä päätelmiä ja työn kuluessa nousseita 

ideoita tulevan toiminnan kehittämiselle. Lähteinä on käytetty opintoasioiden yksikön ar-

kistomateriaalia (stipendihakemuksia, myöntöesityksiä, taloushallinnon kirjanpitoa ja sti-

pendiaattien palautteita), tiedekuntien ja tutkimusasemien strategioita, tutkimusasemien 

www-sivuja sekä tutkimusasemille joulukuussa 2005 lähetettyä sähköpostikyselyä. 
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2 Opiskelija-avustustoiminnan 
 taustaa 

Helsingin yliopiston konsistori asetti vuonna 1990 mm. opiskeluaikojen venymiseen liit-

tyvän keskustelun siivittämänä pienryhmäohjauksen kehittämistoimikunnan pohtimaan 

pienryhmäohjauksen tavoitteita sekä uudistamaan sen toteutusta. Pienryhmäohjaukseksi 

nimitettiin uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen liittyvää opiskelijatuutorointia, joka oli 

1990-luvun alussa tärkeä kehittämiskohde. Opintojen sujuvaan käynnistymiseen ja opiske-

lijoita aktivoivaan osaamiseen haluttiin panostaa. Työnsä tuloksena toimikunta esitti kon-

sistorille opettajatuutorijärjestelmän kokeilua, kokeiluluontoisesti opiskelijapiiritoiminnan 

aloittamista sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden pienryhmäohjauksen kehittämistä. Opis-

kelijapiiritoiminnan (nykyisin opintopiiritoiminnan) tavoitteiksi määriteltiin opiskelijoiden 

rohkaiseminen oma-aloitteiseen tiedonhankintaan alueilla, joita laitosten opetus ei kata; 

vaikeiksi osoittautuneissa opintosuorituksissa ja niistä suoriutumisessa auttaminen; sekä 

opetuksen edelleen kehittäminen tuomalla uusia kiinnostuksen kohteita esiin ja siirtämällä 

näin saatuja kokemuksia opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintolautakunnalle 

annettiin tehtäväksi seurata ja ohjeistaa toimintaa. Rehtorinviraston ja tiedekuntien opin-

totoimistojen tehtäväksi annettiin tiedotusvelvollisuus opintopiiritoiminnasta (Pienryh-

mäohjauksen kehittäminen… 1991).

Opintopiiritoiminta käynnistyi kokeiluna vuonna 1992 ja kokeilusta tehtiin kysely ra-

hoitusta saaneille. Kokemuksista laaditun raportin päätelmissä toimintaa pidettiin niin tar-

peellisena ja opiskelijoita innostaneena, että toiminnan rahoittamiselle suositeltiin jatkos-

sakin varattavan määrärahaa (Pihlman 1992). Raportissa korostettiin opintopiirien olevan 

osa opiskelun ja opetuksen kehittämistoimintaa, joka oli nimetty yliopiston toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa yhdeksi kauden 1994–1997 painopistealueeksi. Opintopiiritoimin-

taa onkin jatkettu näihin päiviin saakka, joten sen voidaan katsoa löytäneen paikkansa 

Helsingin yliopiston opiskelijalähtöisessä opetuksen kehittämisessä. 1990-luvun alkuvuo-

sina opintopiiritoiminnan jatkamissuositusten yhteydessä painotettu opiskelijalähtöisyys 

katsotaan yhä 2000-luvulla olennaisen tärkeäksi opetuksen kehittämisen periaatteeksi yli-

opistossa.

1990-luvun lopulla opintopiirien lisäksi otettiin käyttöön kaksi muuta tässä raportissa 

käsiteltävää opiskelija-avustusta: gradut valmiiksi -stipendit ja opiskelijajärjestöjen avus-

tukset. Aloite gradustipendien perustamiseen tuli Helsingin yliopiston tutkimusasemilta. 

Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus gradun teon intensiivijaksoon täysihoi-

dossa tutkimusasemalla. Asemalle tämä oli mahdollisuus lisätä majoituspalvelujen käyttöä. 
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Biologian ja sen lähitieteiden opiskelijoille asemat olivat tarjonneet vastaavan mahdolli-

suuden jo aiemmin. Vuonna 1998 gradustipenditoiminta otettiin käyttöön kaikkien tiede-

kuntien opiskelijoille.

Vuonna 1998 myös opiskelijajärjestöjen avustuksia alettiin hallinnoida opintoasiai-

nosastolla. Järjestöavustukset selkiyttivät aiempaa menettelyä, jossa järjestöt hakivat mat-

ka-avustuksia ja muun toiminnan tukea mm. konsistorilta sekä rehtorilta ilman varsinaisia 

hakuaikoja. Tällaisiin avustuksiin ei myöskään ollut aiemmin budjetoitu erillistä omaa ra-

hoitusta. Opintomatkojen lisäksi uusilla opiskelijajärjestöjen avustuksilla voitiin tukea Hel-

singin yliopiston piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen ja opiskelijaryhmien seminaareja 

ja ulkomaisten opiskelijajärjestöjen vierailuja. Opiskelijoiden harrastusyhteisöjen avustus-

hakemusten oikeaksi osoitteeksi tuli ylioppilaskunta. Stipendi- ja avustustoiminnan pe-

riaatteita ja hallinnointia selkeytettiin hallintojohtajan päätöksellä. Opintopiirien, gradut 

valmiiksi -stipendien, opiskelijajärjestöjen avustusten sekä abi-infoavustusten haut tapah-

tuvat samanaikaisesti, jotta mahdolliset päällekkäisyydet tai eri avustusmuotojen yhteydet 

voidaan ottaa huomioon. (Hallintojohtajan päätös 21/2000). Tässä selvityksessä ei käsitel-

lä abi-infoavustuksia, jotka ovat pieni ja selkeä joukko yliopiston opiskelijarekrytointiin ja 

markkinointiin kytkeytyviä opiskelijajärjestöjen hankkeita. Näitä hankkeita on voitu tukea 

avustusten lisäksi myös yliopiston opiskelijapalvelujen markkinointimateriaalin avulla. 
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3 Opintopiiritoiminta

Opintopiiritoiminnan perusperiaatteet vakiintuivat alusta alkaen tietynlaisiksi: vähintään 

viisi opiskelijaa voi muodostaa opintopiirin ja kutsua asiantuntijan ohjaamaan ja opet-

tamaan piiriä. Opintopiirejä voidaan järjestää kolmeen eri tarpeeseen: opinnäytetöiden 

valmistumisen edistämiseen, opetuksen järjestämiseen aiheesta, josta ei ole saatavilla ope-

tusta Helsingin yliopistossa sekä vaikeiksi osoittautuneisiin opintosuorituksiin valmentau-

tumiseen. Tuettavan opetuksen maksimimäärä on ollut kaksi viikkotuntia, mistä on muo-

dostunut yhteensä enintään 30 tuntia opetusta lukuvuoden aikana. Opintopiiritoiminta on 

nähty hyväksi kanavaksi tutkielmien valmistumisen ja opintojen kansainvälisen näkökul-

man edistämiseen. Opintopiiritoiminnalla tuetaan niin perus- kuin jatkotutkinto-opiskeli-

joidenkin opiskelua. 

3.1 Hakumenettely ja kriteerit

Opintopiiriavustusten hakumenettely vakiintui nykyiseen muotoonsa ensimmäisen kokei-

luvuoden (1992) jälkeen. Asiasta on tiedotettu Ylioppilaslehdessä, yliopiston lehdissä sekä 

internetin käytön yleistyttyä yliopiston verkkosivuilla ja ainejärjestöjen sähköpostilistoilla. 

Yliopiston intranetin Alman käyttöönoton myötä apurahoista on ilmoitettu siellä ja vuo-

desta 2006 alkaen sähköiset ilmoitukset on keskitetty Almaan.

Opintopiiriavustusten ilmoituksissa opintopiirien kolmeksi keskeiseksi tehtäväksi on 

muotoiltu: 

Opiskelijan oma-aloitteinen tiedonhankinta

Opiskeltavaan asiaan syventyminen pienryhmissä

Mahdollisuus tukeen vaativissa opintosuorituksissa

Tämä muotoilu ei ole tehnyt kaikille hakijoille aivan selväksi opintopiiritoiminnan luon-

netta ja sille asetettuja vaatimuksia, minkä seurauksena osa hakemuksista on ollut puutteel-

lisia. Opintopiirin muodollisista vaatimuksista on ilmoituksissa aina ilmoitettu viiden opis-

kelijan vähimmäismäärä ja että määrärahasta maksetaan opetuspalkkiota vain asiantunti-

joille, joilla ei ole vakituista opetusvirkaa Helsingin yliopistossa. Lisäksi on ilmoitettu opin-

topiirin ohjaajan tuntipalkkion ”oppiarvoon perustuva” haitari. Joissakin hakemuksissa on 

haettu ohjaajan oppiarvon oikeuttamaa palkkaa suurempaa summaa, kun ilmoituksessa ei 

ole eritelty palkkioita oppiarvoittain. Järjestelmä ei ole toistaiseksi huomioinut kandidaatin 

tutkinnon suorittaneelle omaa tuntipalkkaa, vaan tutkinto on rinnastettu luokkaan ”ei aka-

teemista loppututkintoa”. Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän myötä voisi ehkä harkita 

myös alemman korkeakoulututkinnon huomioimista tuntipalkoissa.

•

•

•
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Vuonna 1992 hakemukset toimitettiin yliopiston kirjaamoon, sen jälkeen suoraan 

opintoasiainosastolle tai kehittämisosastoon apurahoista vastaavalle valmistelijalle. Hake-

musten sisällön vähimmäisvaatimukset ovat toiminnan alusta alkaen pysyneet pääpiirteit-

täin samoina. Lyhyessä, vapaamuotoisessa hakemuksessa on pitänyt näkyä opintojen aihe, 

opintopiirin ohjaajan nimi ja mahdollinen oppiarvo palkkion laskemista varten, arvioitu 

opetustuntien määrä, opintopiirin jäsenten nimet sekä yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 

Apuraha on kuitenkin äärimmäisen harvoin jätetty myöntämättä puutteellisen hakemuk-

sen takia, vaikka osasta hakemuksia on vuosittain uupunut jokin vaadittu tieto. Tietojen 

puuttuessa yhdyshenkilöiltä on tavallisesti pyydetty lisätietoja ja käsittelyä on jatkettu tar-

kennetuilla tiedoilla. 

Alkuvuosina hakemusten tarkkaan luokitteluun syvennyttiin ja avustuksista teh-

tiin hienojakoisia jakopäätöksiä. Vuosien kuluessa peruslinjaukset löysivät muotonsa ja 

hallinnollinen käsittely keveni. Vuosina 1992–1993 rahat jaettiin ”kaikki tai ei mitään” 

-periaatteen mukaisesti, eli kolmasosalle suunniteltuja opintopiirejä avustus myönnettiin 

täysimääräisinä eikä lopuille myönnetty mitään. Vuosina 1992–1994 asetettiin etusijalle 

tietynlaisia opintopiirejä määrärahoja myönnettäessä. Esimerkiksi vuonna 1993 hakemuk-

set luokiteltiin ensin poikkitieteellisiin, sitten kansainvälisyyttä painottaviin ja kolmanneksi 

tutkielman tekoa tukeviin opintopiireihin, joista kustakin valittiin tuettavia opintopiirejä. 

Yhden oppiaineen opintopiirit sekä piirit, joille oli myönnetty apuraha edellisenä vuonna, 

jäivät ilman rahoitusta.

Määrärahan kohdentamista ei vuotta 1994 lukuun ottamatta ole päätetty etukäteen, 

koska opintopiiritoiminnan perusajatuksen mukaan opiskelijaryhmät tunnistavat itse par-

haiten omat tarpeensa ja määrittävät niiden pohjalta opintojensa aiheen. Vuonna 1994 

oli kuitenkin jo etukäteen päätetty tukea kesäaikaan kokoontuvia opintopiirejä. Vuodesta 

1994 lähtien suurin osa hakijoista on saanut apurahan ja rahat on jaettu tasan myöntö-

kriteerit täyttävien hakemusten kesken, vähentämällä kaikkien piirien tuntimääriä tarpeen 

mukaan. Joskus hakemuksen on kuitenkin katsottu koskevan pikemminkin opiskelijoiden 

harrastustoimintaa, mihin on mahdollista saada avustusta mm. ylioppilaskunnalta, eikä 

avustusta ole tällöin myönnetty opintopiiriavustuksena. Ylioppilaskunnan opintopiireille 

jo myöntämät mahdolliset avustukset on pyritty huomioimaan vähentämällä yliopiston 

myöntämää tukea. Säästyneet varat on tällöin käytetty muiden opintojen kehittämishank-

keiden rahoittamiseen. Karsintaa on tehty myös tapauksissa, joissa sama opiskelijaryh-

mä oli hakenut rahoitusta useampaan opintopiiriin. Vuodesta 1999 alkaen määrärahaa on 

myönnetty korkeintaan 20 opetustuntiin opintopiiriä kohti. 

1990-luvun puolivälin jälkeen toiminta oli jo ehtinyt hakea muotoaan vaikuttaen 

myös jakopäätösten perusteluihin. Apurahojen jakoesityksessä vuonna 1996 ehdotettiin, 

että anomuksista ei aiemmasta toimintatavasta poiketen karsittaisi edellisenä vuonna mää-

rärahaa saaneita opintopiirejä, koska entisellä nimellä tai saman teeman ympärillä jatkaviin 
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ryhmiin oli lähes poikkeuksetta tullut uusia jäseniä. Toiminnalle pidettiin luonteenomaise-

na sitä, ettei opintopiirien todellisia osallistujalistoja ole aina ollut käytettävissä vielä haku-

vaiheessa, joten opiskelijamäärää ei ole näin ollen voinut käyttää ratkaisevana jakokritee-

rinä. Myös siihen kiinnitettiin huomiota, että osassa hakemuksista opettajan nimi ei ollut 

täysin varmistunut tai ryhmä aikoi käyttää vierailijoita, joita ei ollut nimetty hakemuksissa, 

mikä myös juonsi juurensa toiminnan luonteesta sekä hakuajan ja tuettavan opintopiirien 

toteutuksen välisestä jopa vuoden mittaisesta ajasta. 

Ensimmäisenä vuonna rahaa jaettiin kahdessa erässä, 76 500 mk keväällä ja 25 000 

mk syksyllä. Sittemmin apuraha on jaettu yhdessä haussa vuoden loppupuolella. Opinto-

piireihin vuosittain käytettävissä olleet määrärahat on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Opintopiiritoiminnan määrärahat vuosina 1992–2005.

Vuosi Määrärahan
suuruus

Vuosi Määrärahan
suuruus

1992 I 76 500 mk 1999  200 000 mk

1992 II 25 000 mk 2000  200 000 mk

1993 110 000 mk 2001  200 000 mk

1994 160 000 mk* 2002 31 100 €

1995 150 000 mk 2003 31 100 €

1996 200 000 mk 2004 31 100 €

1997 300 000 mk 2005 31 100 €

1998 300 000 mk

* sisältää Helsingin yliopiston senioreilta saadun lahjoituksen 10 000 mk

3.1 Opiskelijat opintopiirien yhdyshenkilöinä 

Opintopiirin yhdyshenkilönä toimii opiskelija, jonka tehtäviin kuuluvat käytännön yhtey-

denpito opintopiirin ohjaajaan, opiskelijoihin sekä ohjaajan palkka-asiat hoitavaan opin-

toasioiden yksikköön. Yhdyshenkilö palauttaa raportointilomakkeen opintopiirin toimin-

nasta opintopiirin päätyttyä. Opettajan palkkio on maksettu vasta, kun raportointilomake 

on palautettu. Järjestelmällä on pyritty siihen, että palkkiot maksetaan vain todella toteu-

tuneista tunneista eikä väärinkäytöksiä pääsisi tapahtumaan. Palaute- ja palkkionmaksujär-

jestelmän haittapuolena on ollut, että opettajan palkanmaksu on voinut viivästyä kohtuut-

tomastikin, jos yhdyshenkilö on palauttanut lomakkeen myöhässä. Joissakin tapauksissa 

lomake on jäänyt toistuvista pyynnöistä huolimatta jopa kokonaan palauttamatta. Näissä 

tapauksissa opettajan palkkio on lopulta kuitenkin maksettu. Vuonna 2004 otettiin käyt-

töön sähköinen lomake yhdyshenkilöiden palautteita varten. Tämän lomakkeen lisäksi yh-

dyshenkilön on toimitettava opettajan palkkiolomake sekä yhteenvetolomake toteutuneis-

ta opetustunneista opintoasioiden yksikköön.

Vuosina 2004 ja 2005 opintopiirien yhdyshenkilöille on järjestetty tiedotustilaisuus, 

jossa selvitettiin yhdyshenkilöiden toimenkuvaa. Aiempina vuosina ongelmia oli tuottanut 

erityisesti yhdyshenkilön vaihtuminen, jos siitä ei ollut muistettu ilmoittaa. Yhdyshenkilön 
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vastuu opintopiirien hallinnoinnissa on suuri ja se on jäänyt ehkä osalta yhdyshenkilöitä 

huomaamatta. Tilaisuuksissa esitettiin myös toivomus, että opettajien tietojen muutoksista 

ilmoitettaisiin ainakin silloin, kun opettajan koulutustaso muuttuu, jotta avustusten vuo-

tuinen rahankäytön seuranta onnistuisi paremmin.

3.2 Palaute opiskelijoilta

Opintopiiriavustusten palautelomakkeessa on toiminnan alkuvuosina kysytty opintopiirin 

ohjaajia, pidettyjä tunteja ja niiden päivämääriä sekä opintopiiriin osallistuneiden perus- ja 

jatkotutkinto-opiskelijoiden määriä ja pääaineita. Vapaamuotoisissa kohdissa on pyydetty 

antamaan lyhyt kuvaus opintojen sisällöstä ja opiskelu/opetusmenetelmistä, kysytty suo-

sittelisiko yhdyshenkilö vastaavia opintoja opiskelutovereilleen sekä pitäisikö hänen mie-

lestään opintopiirin kaltainen opintojakso sisällyttää johonkin koulutusohjelmaan. Myö-

hemmin lomakkeeseen lisättiin vapaamuotoiset kysymykset, joissa pyydettiin yhdyshenki-

löä arvioimaan opintopiirin merkitystä opiskelun ja oppimisen näkökulmasta, antamaan 

ehdotuksia opintopiirin kehittämiseksi ja lopuksi muutama rivi vapaita kommentteja. Säh-

köinen palautelomake tiivistettiin tunti- ja opiskelijamäärien lisäksi kolmeen vapaamuotoi-

seen kysymykseen, joissa kysytään opintopiirin opiskelu/opetusmenetelmistä, ehdotuksia 

opintopiiritoiminnan kehittämiseksi ja muuta palautetta.

Annetuissa palautteissa yhdyshenkilöt suosittelevat poikkeuksetta opintopiirinsä kal-

taisia opintoja muillekin opiskelijoille, mikä sinänsä ei ole yllättävää. Ovathan he vapaaeh-

toisesti organisoineet opiskelijoiden omista tarpeista lähtevää, heitä itseään kiinnostavaa 

opetusta. Tässä mielessä kysymys on ollut turha ja se poistettiinkin palautelomakkeesta. 

Arvioinneissaan yhdyshenkilöt ovat useimmiten todenneet opintopiirimuotoisen opiske-

lun olevan opintojensa kannalta merkittävää ja erityisen motivoivaa. Yliopistoa kiitetään 

monessa palautteessa opiskelijoille annetusta mahdollisuudesta järjestää itse opetusta jol-

takin heitä kiinnostavalta erityisalueelta. Toiminnan kehittämiseksi yhdyshenkilöt ovat pa-

lautteissaan toivoneet lähes yksimielisesti lisää rahaa ja tuntimääriä tai jättäneet kohdan 

täysin tyhjäksi. Jonkin verran on toivottu myös lisää ja selkeämpää ilmoittelua.

3.3 Huomioita opintopiiritoiminnasta

Toteutuneiden opintopiirien keskimääräinen opiskelijamäärä on ollut 11 opiskelijaa (9 pe-

rustutkinto-opiskelijaa ja 2 jatkotutkinto-opiskelijaa). Yleisin opintopiirin kesto on ollut 

15 tuntia, mikä johtuu enemmän määrärahojen saatavuudesta kuin opiskelijoiden omasta 

tahdosta. Suurin osa hakijoista on vuosittain hakenut kullekin vuodelle ilmoitettua enim-

mäistuntimäärää (vuosina 1992-1995 30 tuntia ja 1996-2005 20 tuntia). Melko suuri osa 

opintopiireistä on jättänyt joitakin tunteja pitämättä.

Yleisimmät opintopiiriopiskelun muodot ovat olleet kotona luettujen tekstien pohjal-

ta pidetty alustus sekä luento. Vaikka ilmoituksissa on mainittu, ettei määräraha ole tarkoi-
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tettu luentosarjojen rahoittamiseen, ja apurahan alkuvuosina joitakin hakemuksia jätettiin 

myöntämättä sillä perusteella, on luennon ja opintopiirin raja käytännössä häilyvä. Yleinen 

toimintatapa opintopiireille on ollut vierailevien asiantuntijoiden pitämät luennot, joiden 

pohjalta on keskusteltu. Määrärahalla on rahoitettu myös jonkin verran seminaareja.

Yliopiston vuosibudjettiin varattu opintopiiriraha on riittänyt hyvin suhteessa kuna-

kin vuonna haettuihin avustuksiin. Ankaraa karsintaa ei ole jouduttu tekemään, päinvas-

toin lähes kaikki kriteerit täyttävät hakemukset ovat saaneet tukea opettajan palkkioon. 

Opintopiireihin varattua rahaa on jäänyt joka vuosi yli peruutusten, opettajien vaihtu-

misen oppiarvoltaan pienempiin palkkaluokkiin kuuluviksi sekä myönnettyä pienempien 

opetustuntimäärien takia. Ylijäämä on joko siirretty seuraavan vuoden budjettiin samaan 

tarkoitukseen tai siirretty samana vuonna niiden muiden opiskelija-avustusten käyttöön, 

joissa on jouduttu karsimaan kriteerit täyttäviä hakemuksia. Joinain vuosina on kokeil-

tu myöntää avustukset tietyn marginaalin verran yli käytettävissä olevan summan, jolloin 

koko raha tulisi käytettyä samana budjettivuonna.

Opintopiiritoiminnan määrärahojen jaon alkuvuosina avustusten jakokriteerit olivat 

vakiintumattomat toiminnan vielä hakiessa muotoaan. Toisaalta hakemukset käsiteltiin 

”teknisin kriteerein, ottamatta kantaa oppiaineeseen tai opiskelijapiirin sisältöön”, mutta 

toisaalta vuosina 1992 -1994 suosittiin tietyntyyppisiä hakemuksia. Kriteerejä ei vuosina 

1992 -1993 ilmoitettu hakuilmoituksissa, mutta vuonna 1994 ilmoitettiin, että kesällä ko-

koontuvia opintopiirejä suosittaisiin. Vaikka vuoden 1995 esityksessä määrärahojen jaosta 

valitellaankin sitä, että useista hakemuksista puuttui opintopiirin osallistujien pääaineet, ei 

niitä ole myöhemminkään pyydetty merkitsemään hakemukseen opintopiirimäärärahojen 

ilmoituksissa.

Vuoden 1996 jakoesityksessä todetaankin, että opintopiiritoiminnan lähtökohtana 

on alun pitäen ollut opintojen opiskelijalähtöisyys, jolloin ei ole haluttu asettaa vaatimuksia 

opintopiirien sisällölle. Vuodesta 1995 lähtien tämä opiskelijalähtöisyys on toteutunut myös 

käytännössä joustavissa ja tasapuolisissa, teknisiin kriteereihin perustuvissa myöntöperus-

teissa, kun määräraha on jaettu kaikkien opiskelijapiiritoiminnan vähimmäisvaatimukset 

täyttävien hakemusten kesken. Vaatimuksista, joiden mukaan opintopiirihakemuksen olisi 

oltava opiskelijalähtöinen ja opintopiirin aihepiiristä ei saisi olla tarjolla opetusta Helsingin 

yliopistossa, on tingitty erityisesti vuosina, jolloin hakemuksia ei ole tullut paljon, kuten 

vuosina 1994, 2002 ja 2003. Tämä menettelytapa on omalta osaltaan tuonut joustavuutta 

opintopiiriapurahojen hallinnointiin. Toiselta puolen vuosina, joina hakemuksia on tullut 

erityisen paljon, on tuntimäärien leikkaamisen lisäksi joskus käytetty ylimääräisiä karsinta-

perusteita. Yleisimpänä karsintaperusteena on ollut opintopiirin edellisenä vuonna saama 

avustus. Tämä karsintaperuste ei ole välttämättä aina ollut kaikkein tehokkain, sillä samalla 

nimellä jatkaneiden opintopiirien osallistujat ovat usein vaihtuneet, ja toisaalta samat hen-

kilöt ovat anoneet useina perättäisinä vuosina apurahaa eri aiheiden opintopiireille.  
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Helsingin yliopiston eri tiedekuntien suuresti toisistaan eroavat opiskelutavat ja opin-

tojen erilaiset rakenteet tekevät opintopiirimuotoisen opiskelun selvästi sopivammaksi toi-

sille tiedekunnille. Ylivoimaisesti eniten opintopiirejä, 40 %, on anottu humanistisesta tie-

dekunnasta. Toiseksi eniten on anottu poikkitieteellisiä opintopiirejä, joita on 20 % kaikis-

ta opintopiireistä. Kun vielä otetaan huomioon, että vuosina 1992-1996 poikkitieteellisiksi 

laskettiin kaikki opintopiirit, joissa oli opiskelijoita vain eri laitoksiltakin, noussee huma-

nistisen tiedekunnan osuus lähelle viittäkymmentä prosenttia tai jopa ylikin. Kolmanneksi 

eniten opintopiirejä on ollut matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 11 %, sitten 

valtiotieteellisessä tiedekunnassa 10 % ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 7 %. 

Muissa tiedekunnissa on järjestetty vain muutama opintopiiri koko avustusjärjestelmän 

aikana. Farmasian tiedekunnassa ei ole järjestetty ainuttakaan opintopiiriä, eläinlääketie-

teellisessä vain neljä. Toteutuneiden opintopiirien lukumäärä suhteessa tiedekunnissa läs-

näolevien perustutkinto-opiskelijoiden määriin vuosina 1992-2003 on esitetty kuvassa 1 ja 

vuosien 2004-2005 osalta kuvassa 2.
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Kuva 1. Opintopiirien lukumäärän suhde tiedekunnan läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden 
lukumäärään vuosina 1992–2003
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Kuva 2. Opintopiirien lukumäärän suhde tiedekunnan läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden 
lukumäärään vuosina 2004–2005

Tiedekuntien opintojen erilainen luonne näkyy myös niistä haettujen opintopiirien me-

netelmissä ja aiheissa. Humanistisen tiedekunnan opintojen monimuotoisuus ja vapaa-

valintaisuus on ilmeisesti syynä siihen, että opintopiirit on löydetty juuri siellä. Samasta 

syystä humanistisen tiedekunnan opintopiirit eivät ole vaikeista opintosuorituksista sel-

viytymistä varten, vaan niillä pyritään järjestämään opetusta aiheesta, mistä sitä muuten 

ei olisi saatavilla. Tähän vaikuttanee myös humanistisen tiedekunnan suuri oppiaineiden 

määrä ja laitosten pieni koko. Epätavallisemmasta aiheesta opetuksen järjestäminen on yli 

tiedekuntarajojenkin yleisin opintopiirityyppi, mutta matemaattis-luonnontieteellisessä ja 

valtiotieteellisessä tiedekunnassa on järjestetty merkittävä määrä vaikeaan opintosuorituk-

seen valmentautumiseen tarkoitettuja opintopiirejä. Näissä tiedekunnissa pidetään laajoja 

ja vaikeina pidettyjä tenttejä, joten tämä suuntaus on ymmärrettävä.

Opintopiiritoiminnalle luulisi olevan edellytyksiä ja kysyntää myös oikeustieteellises-

sä, lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, mutta opintopiirien osuus 

näissä tiedekunnissa on ollut mitätön. Lääketieteellisen tiedekunnan opintopiirit ovat ol-

leet suurimmaksi osaksi jatko-opiskelijoiden opintopiirejä, joissa on perehdytty johonkin 

erikoisalaan, josta ei ole tarjottu riittävästi opetusta. Oikeustieteellisen muutamat opinto-

piirit ovat olleet perustutkinto-opiskelijoiden piirejä, joissa on opiskeltu jotakin mielen-

kiintoista aluetta, joka ei ole sisältynyt tiedekunnan opetusohjelmaan. Syy opintopiirien 

vähäiseen suosioon näissä tiedekunnissa saattaa olla opintojen kurssimainen eteneminen 

sekä lääketieteellisten alojen traditiot ja opintouudistukset, joiden myötä käytössä on pal-

jon ongelmalähtöistä pienryhmissä opiskelua. Opintopiirien markkinoinnin lisääminen 

näihin tiedekuntiin voisi kuitenkin olla suositeltavaa.
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Opintopiirien aiheet ovat luonnollisesti vaihdelleet vuosien kuluessa. 1990-luvun al-

kupuolella erilaiset atk-opintopiirit olivat yleisiä yli tiedekuntarajojen, mutta 2000-luvulle 

tultaessa niitä ei juuri ole järjestetty. Samaten Aasian ja Afrikan kielten opintopiirit ovat 

olleet 1990-luvun alkupuolella ja puolivälissä suosittuja, mutta 2000-luvulla ne ovat har-

vinaistuneet. Humanistisen tiedekunnan kestosuosikkeja 1990-luvun lopulta 2000-luvulle 

ovat olleet teeseremonian, kalligrafi an, nykyoopperan, kokeilevan arkeologian sekä luovan 

kirjoittamisen opintopiirit. Nobelistiklubi –nimellä kulkeva, alun perin kotimaisen kirjal-

lisuuden opiskelijoiden vuodesta 1998 asti toiminut opintopiiri on tuottanut useita julkai-

sevia kirjailijoita. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintopiireissä on valmen-

tauduttu vuodesta toiseen dynamiikan, algebran, integraali- ja differentiaalilaskennan sekä 

topologian kursseille. Valtiotieteellisen tiedekunnan opintopiireistä on mainittava poliit-

tisen historian ainejärjestön POLHO ry:n järjestämät valmentautumispiirit yhteiskunta-

historian laajoihin kirjatentteihin. Pitkäaikaisia poikkitieteellisiä opintopiirejä ovat muun 

muassa Elävä Maa ry:n järjestämät luomuviljelyn opintopiirit sekä naistutkimuksen opin-

topiirit, jotka ovat usein ottaneet kesäseminaarin muodon. Liitteessä 1 on listattu opinto-

piiriavustuksina järjestyt opintopiirit tarkasteluajanjaksona 1992-2005.
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4 Gradut valmiiksi –stipendit

Selvitys kartoittaa Gradut valmiiksi -stipendin kehitystä vuosina 1998-2005. Stipendit ovat 

saaneet alkunsa tutkimusasemien aloitteista. Lammin asemalla asiaa oli ehdotettu rehto-

ri Kari Raiviolle tämän vierailun yhteydessä. Hyytiälän asemanjohtaja teki syksyllä 1996 

aloitteen ”rehtoristipendin” perustamiseksi, jonka turvin graduntekijät voisivat stipendin 

kustannuksella työstää opinnäytetöitään tutkimusasemalla neljästä kahdeksaan viikkoa. 

Asemien esittämä ajatus oli herännyt Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman 

hyvistä kokemuksista. Lammin tutkimusasemalla oli jo aiemmin ollut stipendejä biologian 

ja sen lähitieteiden graduntekijöille.

Varsinainen gradut valmiiksi –stipenditoiminta lähti käyntiin kaikkien tiedekuntien 

opiskelijoille vuonna 1998. Stipendi on koostunut kiinteästä matkatuesta sekä täysihoidos-

ta tutkimusasemalla. Hakijat ovat itse varanneet ajankohdan asemalta saatuaan stipendin. 

Hakijan ilmoitettua stipendin käyttöajankohdan, on 250 markan (vuodesta 2002 42,05 eu-

ron, myöhemmin 43 euron) matkatuki maksettu hakijan tilille. Täysihoitokulut tutkimus-

asemalla on korvattu suoraan asemalle sieltä toimitetun laskun perusteella. Matkakorvauk-

sen ylittävän osan matkan kustannuksesta opiskelija on maksanut itse. Gradustipendeihin 

vuosittain myönnetyt apurahat on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Gradut valmiiksi –stipendeihin myönnetyn apurahat vuosina 1998-2005

Myönnetty
(mk)

Myönnetty
( € )

1998 51 100 2002 13 500

1999 73 000 2003 12 700

2000 91 000 2004 15 900

2001 73 000 2005 28 600

Gradut valmiiksi –stipendien intensiivijaksoja järjestetään yliopiston neljällä tutkimusase-

malla. Lammilla, Tvärminnessä ja Hyytiälässä on majoitettu gradustipendiaatteja vuodesta 

1998 lähtien ja Kilpisjärvi liittyi mukaan vuotta myöhemmin. Lammin, Tvärminnen sekä 

Kilpisjärven asemat ovat osa vuonna 2004 toimintansa aloittanutta biotieteellistä tiede-

kuntaa; aiemmin asemat kuuluivat matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hyy-

tiälän metsäasema kuuluu maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Maatalous-metsä-

tieteellisen tiedekunnan strategiassa (2003: 15–17) ei nosteta esille gradustipendiaateille 

palveluja tuottavaa Hyytiälän asemaa. Tiedekunnan tilojen kohdalla kuvataan, että tiede-

kunnan tavoitteena on optimoida käytössään olevat tilat niin, että laitosten tilat ovat mm. 

mahdollisimman käyttökelpoiset, hyvätasoiset ja hyvin varustellut. Lisäksi tilojen yhteis-

käytöllä pyritään toiminnan taloudellisuuteen.
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Biotieteellisen tiedekunnan strategiassa (2004: 4–5) kuvataan tiedekunnan tavoittee-

na olevan edellytysten luominen tuloksekkaalle tutkimukselle ja siihen perustuvalle ope-

tukselle. Yhtenä tämän tehtävän kulmakivistä mainitaan tiedekunnan eri paikkakunnilla 

sijaitsevien yksiköiden tehokas yhteistyö. Biologisten asemien päätehtäviin kuuluu tutki-

mus ja opetus ja asemien kuvataan toimivan myös merkittävinä yhteiskunnallisina ja alu-

eellisina vaikuttajina. Kanslerin 13.2.2004 vahvistamassa yliopiston biologisten asemien 

johtosäännössä biologisten asemien määritellään palvelevan monipuolisesti yliopistoa ja 

yhteiskuntaa. Yhtenä asemille määritellyistä neljästä tehtävästä tutkimuksen, opetuksen ja 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäksi on ”harjoittaa muuta asemien taloutta ja kor-

keaa käyttöastetta edistävää toimintaa” (Helsingin yliopiston biologisten asemien… 2004), 

joka mainitaan myös asemien yhteisessä strategiassa. Tällaiseksi toiminnaksi sopii mm. 

gradustipendiaattitoiminta. Asemien yhteinen johtokunta päättää asemien perimistä mak-

suista mm. majoitustoiminnassa.

Biologisten asemien ensimmäisessä yhteisessä strategiassa vuosille 2005–2009 lähi-

vuosien keskeisiin haasteisiin lukeutuu asemien rahoituspohjan vahvistaminen ja yliopis-

ton nykyisen rahanjaon kehittäminen asemien toiminnan tuloksellisuuden huomioivaksi. 

Asemien strategiassa toivotaan opintojen jouduttamiseksi ja asemien tarjoamien oppimis-

ympäristöjen hyödyntämiseksi asemille osoitettavan stipendejä, jotka oikeuttavat bio- ja 

ympäristötieteiden, erityisesti kenttäopetuksen opintosuuntien opiskelijoiden oleskeluun 

asemilla siten, että heidän täysihoitonsa korvataan. Stipendien jakamisesta vastaisi asemien 

yhteisen johtokunnan nimittämä stipenditoimikunta.

4.1 Hakumenettely

Gradut valmiiksi –stipendeistä on vuodesta 1998 ilmoitettu samoilla kanavilla kuin opin-

topiiriapurahoistakin, eli Yliopisto-lehdessä, Ylioppilaslehdessä ja verkossa. Ilmoituksis-

sa on tarjottu vuonna 1998 viikon, sittemmin myös kahden viikon, gradunteon intensii-

vijaksoa Helsingin yliopiston Lammin, Hyytiälän tai Tvärminnen (vuodesta 1999 myös 

Kilpisjärven) tutkimusasemilla. Stipendi on sisältänyt majoituksen ja täysihoidon tutki-

musasemilla sekä matkatuen. Stipendiä ovat voineet hakea yksittäiset Helsingin yliopis-

ton opiskelijat tai graduryhmät ohjaajansa kanssa. Vapaamuotoiset hakemukset on jätetty 

opintoasioiden yksikköön. Hakemuksesta on täytynyt käydä ilmi hakijan tai hakijaryhmän 

nimet ja yhteystiedot, yhden sivun mittainen gradunteon suunnitelma, graduohjaajan nimi 

ja yhteystiedot, tutkimusasema ja aika, jolle haluaa stipendin. Sittemmin stipendiaatin si-

touttamiseksi gradutyöhön on alettu pyytää myös graduohjaajan allekirjoitus gradunteon 

suunnitelmaan. Lopuksi on mainittu, että puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Vaik-

ka Kilpisjärven tutkimusasemaa ei mainittu vielä vuoden 1998 ilmoituksessa, kävi jo tuol-

loin asemalla muutama stipendiaatti, jotka olivat itse ehdottaneet mahdollisuutta. Vuonna 

1999 Ylioppilaslehdessä oli pieni uutinen gradunteosta Kilpisjärvellä ja muilla tutkimus-
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asemilla. Hakuilmoitukseen lisättiin Kilpisjärven asema sekä mahdollisuus kahden viikon 

stipendiin. Opiskelijoita varoitettiin mahdollisista ruuhkahuipuista asemilla, jolloin niille 

ei välttämättä mahdu tekemään gradua ja kehotettiin itse selvittämään asia haluamaltaan 

tutkimusasemalta. Vuoden 2007 hakuun suunnitellaan sähköistä hakulomaketta, joka vä-

hentäisi puutteellisten hakemusten määrää sekä rakenteensa että teknisten ominaisuuk-

siensa vuoksi.

Stipendi on pyritty joka vuosi myöntämään kaikille kriteerit täyttävän hakemuksen 

jättäneille. Määrärahojen loppuessa on arvioitu hakemusten perusteella hakijoiden tar-

vetta intensiivijaksolle muun muassa elämäntilanteen ja opintojen venymisen kriteereillä. 

Vuonna 1998 gradut valmiiksi –stipendit myönnettiin lukuvuodeksi 1998-1999, viimeinen 

hakupäivä oli 29.4.1998. Hakemuksia tuli 96 sekä lisäksi viisi hakemusta, joissa ei ollut 

kysymys työskentelystä tutkimusasemilla. Karsintaa tehtiin vaillinaisten hakemusten joh-

dosta. Kaksi graduryhmää haki stipendiä, mutta niissä puuttui osa hakijoiden gradusuun-

nitelmista. Vaikka vuoden 1998 ilmoituksessa mainittiin, että stipendi olisi lukuvuodelle 

1998 -1999, oli vuoden 1999 haun määräpäivä jo 1.1.1999.

Vuonna 2004 jätettiin ennätykselliset 128 hakemusta, joten kaikille hyväksytyille ha-

kemuksille myönnettiin korkeintaan viikon oleskelu tutkimusasemalla. Näin pyrittiin tur-

vaamaan mahdollisimman monelle hakijalle stipendi olemassa olevan määrärahan puitteis-

sa. Aiempinakin vuosina oli ollut käytäntönä, että kahden viikon hakemuksista leikattiin 

muutama päivä, jotta useammalle hakijalle voitaisiin myöntää apuraha. Myönnetyt Gradut 

valmiiksi –stipendit tiedekunnittain luokiteltuna vuosien 1998-2005 ajalta on esitetty tau-

lukossa 3.

Taulukko 3. Myönnetyt Gradut valmiiksi –stipendit tiedekunnittain 1998-2005.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Teologinen 11 13 3 2 2 7 7 3

Oikeustieteellinen 0 2 0 15 0 0 2 3

Lääketieteellinen 0 0 0 0 1 0 0 0

Humanistinen 34 12 27 22 57 27 21 13

Mat.-luonnontiet. 6 16 12 11 16 7 11 4

Farmasia 0 1

Biotieteellinen 8 9

Kasvatustieteellinen 9 5 18 11 5 3

Käyttäytymistieteell. 13 11

Valtiotieteellinen 6 5 12 9 15 16 27 18

Maat.-metsätieteell. 16 13 10 5 14 16 14 11

Eläinlääketieteell. 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 82 66 82 75 110 76 103 73
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Graduryhmien kohdalla gradut valmiiksi –stipendillä ja opintopiiriapurahoilla on ol-

lut jonkin verran yhteiskäyttöä. Opintopiiriapurahalla on rahoitettu graduryhmien toimin-

taa korvaamalla opettajan palkkio. Gradut valmiiksi –stipendillä on korvattu taas matkat ja 

majoitus opiskelijoiden lisäksi myös opettajalle.

4.2 Palaute opiskelijoilta

Kaikilla stipendiaateilla on ollut velvollisuus antaa palautetta gradun teon intensiivijaksos-

ta. Palaute on toiminnan alkuvuosina annettu täyttämällä myöntökirjeen mukana tullut pa-

lautelomake. Vuosina 2004 -2005 palaute on annettu verkosta löytyvällä palautelomakkeel-

la, joka on ohjautunut stipendeistä vastaavan suunnittelijan sähköpostiin. Opiskelijoiden 

palautelomakkeessa on kysytty gradun aihetta, tutkimusasemaa ja ajanjaksoa. Avoimissa 

kysymyksissä on pyydetty kuvailemaan lyhyesti työskentelyä tutkimusasemalla, arvioimaan 

intensiivijakson merkitystä gradun kannalta ja antamaan ehdotuksia gradut valmiiksi –sti-

pendien kehittämiseksi. Viimeisenä lomakkeessa on ollut kohta ”muuta”, johon opiskelijat 

ovat voineet kirjoittaa palautetta, mikä ei sovi em. kategorioihin.

Yleisesti ottaen kaikki graduntekijät ovat palautteessa arvioineet intensiivijakson hyö-

dylliseksi ja merkittäväksi gradunteon kannalta. Stipendin merkitystä erityisesti perheelli-

sille ja kokopäivätyössä käyville painotetaan yhä uudelleen. Tutkimusasemien ruokaa ja 

henkilökuntaa kiitellään vuolaasti lähes poikkeuksetta. Vaikka asialla lienee varjopuolensa-

kin: eräässä vuoden 2000 palautteessa Kilpisjärveltä todettiin, että ”ylensyöminen aiheutti 

ajoittaista työkyvyttömyyttä”! Melkein kaikissa palautteissa pyydetään lisää ja pidempiä 

stipendejä tai mahdollisuutta stipendin uusimiseen. Yleinen kommentti on, että gradu ei 

ilman stipendiä olisi valmistunut koskaan. Kehittämisehdotuksista yleisimpiä ovat käy-

tettävissä olevien tietokoneiden määrän lisääminen ja oman työhuoneen tai työpöydän 

saaminen. Monessa palautteessa on pyydetty kehottamaan ilmoituksissa stipendiaatteja 

ottamaan mahdollisuuksien mukaan oman kannettavan mukaansa asemalle. Lisäksi joissa-

kin palautteissa toivotaan lisää tietokoneita samaan tilaan, että yhteistyö muiden gradun-

tekijöiden kanssa helpottuisi. Toisinaan palautteissa valitetaan tietokoneiden olleen varat-

tuja samanaikaisten kurssien takia. Erittäin moni opiskelija kirjoittaa palautteessaan, että 

stipendi hyödyttää tai hyödyttäisi eniten gradunteon loppuvaiheessa olevaa stipendiaattia, 

joiden tukemiseen stipendi on alun perin perustettukin nimellä Gradut valmiiksi.

Yleinen toivomus on myös ollut myönnetyn stipendin jakaminen lyhyempiin oles-

kelujaksoihin, mikä onkin vuodesta 1999 ollut mahdollista. Stipendimahdollisuutta on 

toivottu myös jatko-opiskelijoille. Asemien tarjoamista työtiloista ja –mahdollisuuksista 

on toivottu parempaa tietoa etukäteen, sekä yksinkertaista käytännön tietoa, kuten tar-

vitseeko mukaan varata käteistä, vuodevaatteita ja niin edelleen. Usein toivotaan myös, 

että saman alan opiskelijoita olisi asemilla samaan aikaan, niin että työt voisivat hyötyä 

vuorovaikutuksesta. Jonkin verran on toivottu hakuaikojen muutosta, jatkuvaa hakua tai 
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hakua useamman kerran vuoden aikana. Erittäin monessa palautteessa pyydetään käsitte-

lyn nopeutumista siten, että tieto stipendin saamisesta tulisi ennen vuoden alkua, jolloin 

tutkimusasemalle voisi mennä jo tammikuun ensimmäisillä viikoilla. Vuosina 2004 -2005 

tämä onkin toteutunut, kun päätökset apurahojen myöntämisestä on saatu jo joulukuussa. 

Melko usein toivotaan asemille pientä ”graduntekijän tukipakettia”, johon sisältyisi esi-

merkiksi kunnon sanakirjat ja graduntekijän opas. Melko monet opiskelijat ovat toivoneet, 

että hakemuksen yhteydessä vaadittaisiin myös työsuunnitelma intensiivijaksolle, ikään 

kuin itse asetettu ”deadline” opiskelijalta. Onpa ehdotettu jopa perustamaan ”gradutoh-

torin” virka, joka kommentoisi graduja ja jolta saatu ”lähete” olisi edellytyksenä stipendin 

myöntämiselle! Tämän suuntaisesti on vuodesta 2004 vaadittu hakemuksissa graduohjaa-

jan allekirjoitus gradun teon suunnitelmaan.

Stipendin alkuvuosina palautteissa toivottiin parempaa tiedotusta sekä jakoperustei-

den ilmoittamista tarkemmin. Joillekin oli jäänyt epäselväksi miksi heidän tuttavansa eivät 

olleet saaneet stipendiä. Ilmoitukseen toivottiin mainintaa mahdollisuudesta työskentelyyn 

omalla kustannuksella tutkimusasemilla. Tiedotusongelmien lisäksi harmistusta aiheutti 

tietokoneiden vähäinen määrä, huono sijainti ja virustorjuntaohjelmien puute. Useassa pa-

lautteessa ihmeteltiin ruokailujen ajoittaista väliin jäämistä, mistä ei ollut tiedotettu aseman 

toimesta. Joissakin palautteissa valitettiin rauhattomuutta asemilla järjestettävien kurssien 

aikana ja toivottiin parempaa tiedottamista rauhallisista kausista asemalla.

Gradustipendiä on kehitetty aktiivisesti opiskelijapalautteen perusteella. Vuoden 

1999 uudistukset, Kilpisjärven mukaantulo ja kahden viikon stipendin mahdollisuus, oli-

vat lähtöisin vuoden 1998 opiskelijapalautteista. Ilmoituksiakin on pyritty parantamaan 

opiskelijoiden antaman palautteen perusteella. Stipendiaateille lähetetyissä myöntökirjeis-

sä on vuodesta 2000 alkaen kehotettu Kilpisjärvelle lähtijöitä selvittämään aseman ruoka-

palvelut varauksen yhteydessä. Vuonna 1999 useassa palautteessa oli valitettu Kilpisjärven 

aseman ruokailujen puutteesta. Vaikka tiedottaminenkin on siis reagoinut hyvin palaut-

teisiin, on moni opiskelija yhä kokenut, etteivät hänen ennakkotietonsa tutkimusasemasta 

olleet riittävät. Palautteista nousee edelleen yhtenä yleisimmistä asioista toivomus vielä 

selkeämmästä tiedottamisesta. Tätä voisi palvella esimerkiksi samantyyppinen tiedotusti-

laisuus gradustipendin saaneille, kuin opintopiirien yhdyshenkilöille järjestettiin vuosina 

2004 -2005. Tällaisessa tiedotustilaisuudessa saman alan stipendiaatit voisivat myös ver-

kottua ja pyrkiä samaan aikaan tutkimusasemalle, että he voisivat auttaa toisiaan tutkiel-

man tekemisessä. Gradustipendien ilmoituksissa on kyllä kehotettu hankkimaan lisätietoja 

asemista niiden verkkosivuilta, mutta tutkimusasemat eivät ole päivittäneet verkkosivujaan 

kovinkaan taajaan.
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4.3 Huomioita gradustipenditoiminnasta

Gradustipenditoimintaan osallistuneille tutkimusasemille lähetettiin joulukuussa 2005 ly-

hyt sähköpostikysely, jossa pyydettiin asemanjohtajaa tai osastosihteeriä vastaamaan muu-

tamaan gradustipenditoimintaa koskevaan kysymykseen.

Asemien vastaukset sähköpostikyselyyn olivat samansuuntaisia. Kaikilla tutkimus-

asemilla oli positiivisia kokemuksia stipendiaateista, tosin Hyytiälän asemalle heitä on tul-

lut vähemmän kuin on toivottu. Asemien kanta gradustipendiaattien merkityksestä tutki-

musasemalle oli jakautuneempi. Lammin asema vastasi, ettei stipendiaattien taloudellinen 

merkitys ole suuri, mutta oli tyytyväinen aseman resurssien kasvaneeseen käyttöön stipen-

diaattien myötä. Hyytiälän asema arvioi stipendiaattitoiminnan merkityksen aseman koko-

naistoiminnan kannalta melko vähäiseksi. Molemmat tutkimusasemat kuitenkin ilmaisivat 

pitävänsä toimintaa tärkeänä tutkintojen valmistumisen edesauttajana.

Ainoastaan Lammin asema ilmoitti markkinoineensa stipendimahdollisuutta esitteis-

sään ja kotisivuillaan. Hyytiälän ja Kilpisjärven asemat eivät ole markkinoineet stipendiä. 

Tvärminnen aseman kotisivuilla oli ollut mainos, mutta he poistivat sen, koska tietoa on 

saatavilla muita kanavia pitkin. Kilpisjärven ja Tvärminnen asemilla oltiin sitä mieltä, että 

heidän asemansa on löydetty riittävän hyvin stipendipaikkoina. Lammin asema vastasi, että 

stipendiaatteja mahtuisi enemmänkin ja Hyytiälän asemalta ilmoitettiin, ettei asemalle saa-

vu tarpeeksi stipendiaatteja. Kysymykseen gradustipenditoiminnan tulevaisuudesta ase-

mallaan, Lammin asema vastasi toiminnan olevan tulevaisuudessakin tärkeä osa aseman 

toimintaa, mikäli asia heistä riippuu. Kilpisjärven asemalla toivottiin toiminnan laajenevan, 

sillä sen avulla asema voi hyödyntää hiljaisia kausiaan. Tvärminnen asema näki toiminnan 

oikean suuntaisena jo nyt ja Hyytiälän asema ilmaisi, että stipendiaatteja saisi tulla enem-

män asemalle. 

Lammilla tutkimusasemalla on gradustipenditoiminnan kehittämiseksi panostettu 

aseman verkkoyhteyksien kehittämiseen. Kilpisjärven asemalla on hankittu ohjelmia ja 

tietokoneita stipendiaattien käyttöön. Tvärminnessä stipendiaatit saavat käyttää aseman 

tutkijoiden työtiloja ja tietokoneita ja kaikille pyritään järjestämään oma asuinhuone. Hyy-

tiälän asemalta ilmoitettiin puitteiden olevan jo kunnossa. Lammilla ja Tvärminnellä jat-

ketaan stipendijaksoa omin kustannuksin jonkin verran, Hyytiälän ja Kilpisjärven asemat 

vastasivat tapauksia olleen ainoastaan muutaman. Lammin tutkimusasema toivoi kehittä-

misosastolta muutamaa päivää pidempiä stipendijaksoja, muilla asemilla ei ollut kehittä-

misehdotuksia stipendien hallinnointiin.

Tvärminnen ja Kilpisjärven asemat ovat selvästi stipendiaattien suosikkikohteet. 

Lammin asema on hieman Hyytiälää suositumpi. Hyytiälän aseman markkinointi stipendi-

aateille olisikin suositeltavaa varsinkin sellaisina vuosina, joina hakemuksia tulee erityisen 

paljon. Hyytiälän aseman täyshoitomaksu on edullisin ja ruuhkaisimpina vuosina useam-

mille voitaisiin myöntää stipendi, jos enemmän stipendiaatteja menisi Hyytiälään kalliiden 
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kestosuosikkien Tvärminnen ja Kilpisjärven sijasta. Asemien resurssien tasainen käyttö on 

tavoiteltavaa. Vuonna 2006 voitiin Kilpisjärvelle aseman uuden hinnoittelun takia myön-

tää vain 11 stipendiä, vaikka hakemuksia sinne tuli merkittävästi enemmän. Stipendien 

jakautuminen tutkimusasemittain on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Gradut valmiiksi –stipendien jakautuminen tutkimusasemittain 1999-2005 *

Lammi Tvärminne Hyytiälä Kilpisjärvi

1999 10 16 6 18

2000 20 5 10 16

2001 1 19 4 27

2002 10 28 5 32

2003 6 17 7 20

2004 13 27 8 38

2005 9 21 8 26

* Vuoden 1998 toteutuneista stipendeistä ei ole säilynyt tietoa.
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Asemien suosioon lienevät omalta osaltaan vaikuttaneet kulkuyhteyksien helppous tai vai-

keus. Poikkeuksen muodostaa Kilpisjärvi, jonne on selvästi kallein ja vaikein matkustaa, 

mutta joka silti on suosituin graduntekoasema. Selitys löytynee käsivarren elämysrikkaasta 

ympäristöstä ja positiivisista mielikuvista gradunteosta Lapin puhtaassa luonnossa. Lyhin 

matka Kilpisjärvelle on lentää Kittilään ja jatkaa sieltä taksilla Kilpisjärvelle, mutta se on 

myös kallein. Halvin vaihtoehto, juna Rovaniemelle ja bussi sieltä Kilpisjärvelle, taas kestää 

miltei vuorokauden. Lammi ja Tvärminne ovat molemmat hyvien kulkuyhteyksien päässä; 

Lammin asema vain 2 km Lammin keskustasta ja Tvärminne hieman hankalammin 20 km 

Hangosta. Hyytiälään on hieman pidempi matka (210 km Helsingistä) kuin Lammille tai 

Tvärminneen, mutta linja-autolla pääsee suoraan Hyytiälän tienhaaraan, lähemmäksi kuin 

Tvärminneä.

Kuva 3. Gradut valmiiksi -stipendien jakauma tutkimusasemittain 1998–2005
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1  Enontekiö
 Kilpisjärven biologinen asema

2  Juupajoki
 Hyytiälän metsäasema

3  Lammi
 Lammin biologinen asema

4  Hanko
 Tvärminnen eläintieteellinen asema

1

2

4

3

Helsinki
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5 Opiskelijajärjestöjen avustukset

5.1 Hakumenettely

Yliopisto alkoi panostaa opiskelijajärjestöavustuksiin (ent. ainejärjestöavustukset) aiempaa 

määrätietoisemmin vuonna 1998. Avustusta on voinut hakea opintomatkoihin, seminaari-

en ja kongressien järjestämiseen sekä ulkomaisten opiskelijajärjestöjen vierailuihin. Opin-

tomatka-avustuksella on voinut rahoittaa kaikkia kotimaisia ja ulkomaisia opintomatkoja, 

joilla on ollut selvä yhteys osallistujien opintoihin.

Avustusten myöntämisellä on haluttu kannustaa opiskelijoita aktiivisesti vaikutta-

maan omia opintoja hyödyttävien opintomatkojen ja vierailujen järjestämiseen. Monet ai-

nejärjestöt ovat esimerkiksi organisoineet opiskelijoita kiinnostavia vierailuja oman alansa 

yrityksiin ja laitoksiin kotimaassa tai ulkomailla. Avustusten kautta on myös haluttu tukea 

opiskelijoiden omatoimista verkostoitumista muiden oman alan opiskelijoiden kanssa ko-

timaassa tai ulkomailla. 1990-luvulla perustettiinkin monia eurooppalaisia opiskelijajärjes-

töjä ja luotiin uusia kontakteja mm. Baltian maihin, mikä näkyi opiskelijoiden hakemuk-

sissa.

Sama järjestö on voinut saada yhden vuoden aikana avustusta useaankin kohteeseen. 

Avustus on voitu maksaa joko ennen projektia tai sen jälkeen. Avustuksen saaneilta on 

pyydetty raportti opintomatkasta, järjestetystä tilaisuudesta tai vierailusta. Apurahaa ei ole 

myönnetty yksittäisille henkilöille, ainoastaan järjestöille ja opiskelijaryhmille.

Hakuaika on ollut vuosittain marras-joulukuussa. Avustuksista on ilmoitettu opinto-

piiriapurahojen ja gradut valmiiksi –stipendien ilmoitusten yhteydessä sekä sähköpostitse 

suoraan ainejärjestöille. Hakemukset on tehty vapaamuotoisesti. Niistä on täytynyt käydä 

ilmi projektin tarkoitus, ohjelma sekä kustannusarvio, kytkentä opintoihin, osallistujien 

nimet (erityisesti opintomatkojen osalta) sekä yhdyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. 

Ensimmäisinä vuosina avustuksia jaettaessa yliopiston opintoasiaintoimikunta osal-

listui hakemusten arviointiin. Toimikunnan keskuudesta muodostettiin pieni työryhmä 

(opettaja, opiskelija, valmisteleva virkamies), joka tutustui hakemuksiin. Muutaman ensim-

mäisen arviointikierroksen aikana rakennettiin linjaukset, jotka vakiintuivat myöhempien 

vuosien avustusten jakoperiaatteiksi. Opiskelijajärjestöjen avustusten haussa on jatkuvasti 

ollut suurin epäsuhta haettujen avustusten ja jaettavana olevan summan välillä. Karsintaa 

on jouduttu tekemään paljon. Arviointiin osallistuneet opintoasiaintoimikunnan opiskeli-

jajäsenet korostivat sitä, että mahdollisimman monen järjestön tai opiskelijaryhmän tulisi 

saada yliopistolta kannustusta toimintaansa. Tämän takia tärkeänä periaatteena on pidetty 

sitä, että useammille hakijoille on annettu pienempiä summia, kuin että harvemmille olisi 

jaettu huomattavammat avustukset.
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Opiskelijajärjestöjen avustusten maksukäytäntö on ollut yksinkertaisempi kuin opin-

topiiriapurahojen tai gradut valmiiksi –stipendien. Avustus on maksettu suoraan järjestön 

ilmoittamalle tilille. Avustusta on voinut hakea jälkikäteenkin jo tapahtuneeseen toimin-

taan. Järjestöt ovat myös voineet neuvotella rahan käyttämisestä eri kohteeseen samana 

vuonna, kuin mihin se on alkujaan myönnetty, mikäli suunniteltua toimintaa ei ole voitu 

toteuttaa. Hankkeiden rahoitus on voinut olla hyvinkin monesta lähteestä koottua eivätkä 

suunnitelmat ole aina toteutuneet alkuperäisellä tavalla. Lisäksi erikoisempiin kohteisiin ei 

aina ole onnistuttu järjestämään vierailuja, vaikka suunnitelmat olisivat olleet hyviä. Järjes-

töt on velvoitettu raportoimaan toiminnastaan vapaamuotoisella raportilla, johon on sisäl-

tynyt osallistujalista, toiminnan ohjelma ja selvitys kytkennästä opintoihin. Avustuskohtei-

den luonteesta johtuen haetut summat ovat usein olleet suuria, eikä yksittäisille hankkeille 

ole myönnetty kuin osa haetusta summasta. Tavallisesti järjestöt ovat hakeneet avustusta 

samaan hankkeeseen muiltakin tahoilta, kuten ylioppilaskunnalta. Myöntöperusteina on 

käytetty haetun summan suhdetta käytettävissä olevaan määrärahaan, toimintaan osallis-

tuvien opiskelijoiden määrää ja toiminnan kytkentää osallistujien opintoihin.

Taulukko 5. Opiskelijajärjestöjen hakemat ja niille myönnetyt avustukset 1998-2005.

1998 (mk) 1999 (mk)

Haettu Myönnetty Haettu Myönnetty

Teologinen - - 38 420 13 000

Oikeustieteellinen 17 500 2 500 23 250 10 000

Lääketieteellinen 10 000 - - -

Humanistinen 361 364 66 500 302 065 57 000

Mat.-luonnontieteellinen 195 020 41 000 654 140 69 300

Kasvatustieteellinen 12 375 500 60 000 10 000

Valtiotieteellinen 150 055 57 500 407 774 52 300

Maat.-metsätieteellinen 179 010 27 000 154 650 45 000

Eläinlääketieteellinen - - - -

Muut 38 770 5 000 126 700 4 000

Yhteensä 964 094 200 000 1 766 999 260 600

2000 (mk) 2001 (mk)

Haettu Myönnetty Haettu Myönnetty

Teologinen - - - -

Oikeustieteellinen 77 600 23 000 40 056 15 000

Lääketieteellinen 440 000 20 000 191 942 14 000

Humanistinen 379 650 40 500 233 692 49 000

Mat.-luonnontieteellinen 295 300 56 000 252 249 60 000

Kasvatustieteellinen 184 500 13 000 37 500 10 000

Valtiotieteellinen 69 000 15 000 260 952 44 000

Maat.-metsätieteellinen 295 900 46 500 486 250 56 000

Eläinlääketieteellinen 62 000 5 000 - -

Muut 256 500 3 000 90 830 2 000

Yhteensä 2 060 450 222 000 1 593 471 250 000
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2002 (€) 2003 (€)

Haettu Myönnetty Haettu Myönnetty
Teologinen 15 376 1 170 1 969 450

Oikeustieteellinen 5 865 2 670 12 810 2 250

Lääketieteellinen -   -  500 50

Humanistinen 37 979 9 750 47 177 9 350

Mat.-luonnontieteellinen 19 898 5 920 61 983 10 920

Kasvatustieteellinen 2 905 1 100 500 400

Valtiotieteellinen 17 041 5 560 19 110 2 730

Maat.-metsätieteellinen 68 185 12 700 18 470 4 200

Eläinlääketieteellinen -  -   -  -  

Muut 3 5789 -   17 331 3 250

Yhteensä 170 830 38 870 179 849 33 600

2004 (€) 2005 (€)

Haettu Myönnetty Haettu Myönnetty
Teologinen -   -  -   -  

Oikeustieteellinen 15 499 1 350 3 200 1 650

Lääketieteellinen 800 200 800 300

Humanistinen 34 497 7 750 36 154 9 900

Mat.-luonnontieteellinen 11 800 7 800 34 148 4 900

Farmasia 4 490 1 000 5 725 1 100

Biotieteellinen 10 355 2 400 6 400 2 370

Käyttäytymistieteellinen 17 842 1 900 9 566 2 780

Valtiotieteellinen 18 414 3 860 15 650 4 850

Maat.-metsätieteellinen 31 311 7 040 12 765 4 780

Eläinlääketieteellinen -   -   -  -   

Muut 19 658 300 25 350 2 370

Yhteensä 164 666 33 600 149 758 35 000

Opintopiiri- ja gradustipendihakemuksia on useina vuosina ollut sopivasti, niin että lähes 

kaikille kriteerit täyttäville hakijoille on voitu antaa ainakin jonkin kokoinen avustus. Joi-

nain vuosina näistä ryhmistä on jäänyt käyttämättä rahaa, joten sitä on siirretty jaettavak-

si opiskelijajärjestöjen avustusten puolelle. Etenkin kaukomaihin tai erikoisiin kohteisiin 

vievät opintomatkat ovat kalliita, joten yliopiston avustukset saattavat kattaa vain pienen 

osan tällaisen matkan kustannuksista. Opiskelijat keräävät hyvin monilla tavoilla rahoitusta 

opintomatkojen tueksi.

5.2 Huomioita opiskelijajärjestöjen avustustoiminnasta

Opiskelijat ovat hakeneet järjestöavustusta selvästi innokkaimmin opintomatkoihin. Toi-

seksi yleisintä on ollut kongressien ja seminaarien järjestäminen, joka on joinakin vuosi-

na ohittanut opintomatkat avustuskohteena oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiede-

kunnassa. Selvästi harvinaisinta on ulkomaisten opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestämi-

nen. Opintomatkojen kohteet ovat vaihdelleet maailman muuttuessa. 1990-luvun lopussa 

suosituimpia kohteita kaikissa tiedekunnissa olivat Itä-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan 

maat. 2000-luvulla kiinnostus kääntyi Eurooppaan päin, vaikka Pietari, Praha ja Latinalai-
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nen Amerikka ovat pysyneet suosittuina kokoajan. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiske-

lijat ovat vuosittain hakeneet rahaa Belgiassa järjestettäviin kansainvälisiin Telders-oikeus-

tapauskilpailuihin. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat tehneet 

kunnianhimoisia opintomatkoja Afrikkaan ja Aasiaan. Haettujen järjestöavustusten koh-

teet tiedekunnittain on esitetty vuosilta 1998-2003 kuvassa 4 ja vuosilta 2004-2005 kuvassa 

5. Edellä mainittujen kolmen avustuskohteen lisäksi jää vielä joitakin hakemuksia, joita ei 

ole kohdistettu mihinkään niistä. Nämä näkyvät kuvissa 4 ja 5 ryhmänä ”muut”. Ryhmän 

”muut” hakemuksiin ei avustuksia ole pääsääntöisesti myönnetty. Niissä on usein ollut löy-

hä yhteys varsinaisiin opintoihin. Vuonna 2005 on järjestöavustuksissa omaksuttu sama 

myöntöpolitiikka kuin opintopiireissä ja gradustipendeissä, eli kaikille kriteerit täyttäville 

hakemuksille on myönnetty avustus.

Kuva 4. Haettujen järjestöavustusten kohteet tiedekunnittain 1998-2003
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Kuva 5. Haettujen järjestöavustusten kohteet tiedekunnittain 2004-2005

Myönnettyjen järjestöavustusten lukumäärä tiedekunnittain suhteessa tiedekunnissa läs-

näolleisiin perustutkinto-opiskelijoihin on vuosien 1998-2003 ajalta esitetty kuvassa 6 ja 

vuosien 2004-2005 osalta kuvassa 7.
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Kuva 6. Järjestöavustusten lukumäärän suhde tiedekunnan läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden 
lukumäärään vuosina 1998-2003
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Kuva 7. Järjestöavustusten lukumäärän suhde tiedekunnan läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden 
lukumäärään vuosina 2004-2005
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6 Päätelmiä

Opiskelijalähtöisyys on ollut esillä yliopiston strategioissa ja kehittämisohjelmissa koko 

opiskelija-avustustoiminnan ajan 1990-luvun alusta lähtien. Yliopiston strategiassa vuosil-

le 2007–2009 yliopisto-opintojen päämääränä on opiskelijalähtöinen, syvällinen oppimi-

nen, joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle. Opiskelija hankkii strategian tavoit-

teen mukaan opintojensa aikana valmiudet oman alansa tieteellisen tiedon hakemiseen, 

tuottamiseen ja analysointiin sekä tiedon kriittiseen arviointiin. Opiskelijalähtöisyyden pe-

riaatteen määritellään tarkoittavan sitä, että opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen toimija 

yliopistoyhteisössä. Yhteisöllinen tiedon rakentaminen liittyy edelleen opiskelijalähtöisyy-

teen: opiskelussa tuetaan menetelmiä, joissa tietoa etsitään, tuotetaan ja arvioidaan yhteis-

työssä. Vertaisryhmissä oppiminen ohjaa asiantuntijuuden jakamiseen ja antaa valmiuksia 

työelämään. Opetus- ja oppimisympäristöä kehitetään joustavan opiskelun ja opiskelija-

keskeisen oppimisen suuntaan.

Syksystä 2005 alkaen uusien opiskelijoiden tutkintoihin sisältyy henkilökohtainen 

opintosuunnitelma, HOPS. Opiskelija laatii sen koko opintojensa ajaksi ja päivittää sitä 

ohjauksen ja palautteen tukemana säännöllisesti. Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan tu-

keminen vastuun ottamiseen omasta oppimisestaan, omien opintojensa suunnittelu sekä 

tavoittelemansa tutkinnon suorittaminen. Opiskelijaa tuetaan kohti itsenäisiä valintoja ja 

vastuunottoa. Tässä selvityksessä käsitellyt opiskelijoiden tukimuodot voivat parhaimmil-

laan olla positiivisia keinoja, joilla rohkaistaan opiskelijoita omien opintojensa monipuo-

liseen suunnitteluun. Ryhmien itselleen organisoimat opintopiirit, itsenäistä työskentelyä 

tukevat gradustipendit sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyteen kannustavat järjestöavustuk-

set tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuun ottamista opinnoista ja opiskelusta. 

Opiskelijoiden avustusmahdollisuuksien saattaminen opiskelijoiden lisäksi myös opettaji-

en ja muiden HOPS-ohjauksesta vastaavien tietoon nykyistä intensiivisemmällä tiedotuk-

sella voisikin kannustaa avustusten laajamittaisempaan käyttöön ja innostaa opiskelijoita 

suunnittelemaan opintojaan entistä enemmän omista henkilökohtaisista oppimistavoit-

teistaan lähtien.

Opiskelija-avustukset ovat olleet opiskelulle tärkeitä tukimuotoja, sillä mm. opinto-

piiritoiminnan kautta on voitu vaikuttaa opetuksen sisältöihin: niiden kautta on viestitetty 

laitoksille opiskelijoiden toiveita opetuksesta. Toiminta on myös tuonut joustavia ratkai-

suja opetusjärjestelyihin. Opiskelijoiden apurahoilla on voitu vuosien aikana tukea koko 

yliopiston laajaa opetuksen kirjoa ja monimuotoista toimintaa. Avustuksia on käsitelty 

joustavana prosessina opiskelijoiden palautteet huomioiden. Toiminnasta saatu positiivi-

nen palaute ja esimerkit puhuvatkin sen puolesta, että avustustoiminta on hyvä esimerkki 

onnistuneesta opiskelijalähtöisyydestä yliopiston toiminnassa.
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Toteutuneet opintopiirit 1992-2005

Vuonna 1992 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Uususkontoja käsittelevä seminaari

Ekstaattiset ilmiöt ja maailmankuva uskontotieteen näkökulmasta

Lääketieteellinen

Mammografi a

Sydämen ultraäänitutkimus

Humanistinen

Fiktiivinen ja ei-fi ktiivinen teksti kirjallisuudentutkimuksen haasteena

Esihistoriallinen keramiikka

Frankfurtin koulun kriittinen fi losofi a

Finlands och Skandinaviens historia

Indonesialainen gamelan -musiikki

Tshekkiläisen kaunokirjallisuuden käännösseminaari

Mordvan kielen ja kulttuurin opintopiiri

Ilmaisun keinot puheopin opinnoissa

Psykoanalyyttisen teorian opintopiiri

Latinalaisen Amerikan taide ja kirjallisuus

Nykytaide ja historia

Matemaattis-luonnontieteellinen

Suullisen viestinnän kurssi

Kasvatustieteellinen

Alkuopetuksen erikoistumisopinnot ja viittomakielen kurssi

Tieteellinen viestintä

Modersmålets muntliga framställning

Valtiotieteellinen

Ryhmädynamiikan ja sosiodraaman käytännön ja tarkkailun opintopiiri

Tv-työn harjoituskurssi

”Miltä köyhyys tuoksui”

Liite 1
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Maatalous-metsätieteellinen

Yhteiskuntatieteellinen ympäristönsuojelututkimus

Poikkitieteellinen

Eläinetiikka

Espanjan ja Etelä-Amerikan koulutusjärjestelmiin perehtyvä opiskelijapiiri

Arabialais-islamilainen yhteiskunta ja kulttuuri

Historiantutkimus yhteiskuntatieteissä - metodeja ja metodologiaa

Uuden ranskalaisen naistutkimuksen opintopiiri

Ympäristönsuojeluun liittyvien kemian perusilmiöiden havainnollinen opettaminen

Namibia -opintoryhmä

Lesbotutkimuksen gradupiiri

Vuonna 1993 toteutuneet opintopiirit

Lääketieteellinen

Kipukinkerit

Humanistinen

Nykykreikan opintopiiri aiheena nykykreikkalaiset naiskirjailijat

Italialaisen tietokirjallisen tekstin kääntäminen

Martin Heideggerin fi losofi a

Ruotsin vallan ajan talous-, väestö-, ja sosiaalihistoria

Mikä tekee tutkimuksesta folkloristista?

Valtiotieteellinen

Luen ja kirjoitan

Maatalous-metsätieteellinen

Märehtijät tutkimuksen kohteina

Poikkitieteellinen

Raamatun teologia teknis-kaupallisesta taustasta käsin - haaste teologien totunnaisuuksil-

le

Lääketieteellinen etiikka ja potilas-lääkärisuhde

Elokuvan käyttö kehitysmaatutkimuksessa

Suomen keskiaikainen kartanolaitos - kaksi arkeologista esimerkkiä

Fiktioelokuvan kerronta kerronnallisena metodina

Dramaturgiapiiri
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Lehtikritiikin teoria

Argumentaation teoria ja keskustelutaito ympäristönsuojelun alalla

Energiavaihtoehdot: tekniset, ekologiset ja yhteiskunnalliset kysymykset

Aarniometsäopintopiiri

Kontekstuaalisuus oppimisen tutkimisen metodologisena ongelmana

Lukion matematiikan laaja oppimäärä korkeampaa matematiikkaa käyttäen

Yhdysvaltain historia elokuvien kautta

Ranskalaisen fi losofi an ja naistutkimuksen merkitys ja käyttömahdollisuudet kirjallisuu-

dentutkimuksessa

Semantiikan opintopiiri

Antiikki ja hyvä elämä

Filosofi an ja psykoanalyysin teorian suhteet

Kuluttajavaltainen markkinatalousteoria

Ruotsinkielinen latinan jatkokurssi

Moderni kotimaisen energian käyttö ja tutkimus

Ympäristöasenteiden tutkimus

Ympäristöpolitiikan opintopiiri

Teatterikritiikin teoria ja käytäntö

Ajankohtaista tietoa Itä-Euroopan koulutusohjelmaan kuuluvista maista

Metsien merkitys Filippiinien kyläyhteisöjen taloudessa

Vuonna 1994 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Yhteiskunnan kriisi ja kirkon sosiaalieettinen rooli

Feministiteologia

Käytännöllisen teologian graduryhmä

Kirkkohistorian graduryhmä

Kirkkohistorian gradupiiri

Klassikkopiiri

Humanistinen

”Route 66 - the Mother Road: tien kulttuurihistoriaa”

”Derrida-piiri”

Psykodraama -toimintapiiri

Folkloristiikan gradupiiri

The summer seminar for VIETTI club

Antiikki ja hyvä elämä

Immanuel Kant -opintopiiri

Perhehistorian opintopiiri
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Matemaattis-luonnontieteellinen

Maailmanpankin toiminta kehitysmaissa

Valtiotieteellinen

Ruotsinkielisen vaihtoehtoisen sosiaalityön opintopiiri

Tietokoneet kvalitatiivisen analyysin apuna

Maatalous-metsätieteellinen

Sovellutusohjelmien käyttö sekä biologian alan kansalliset ja kansainväliset tietoverkot

Poikkitieteellinen

Developing countries in international economy

Japanin kielen ryhmä

Latinalaisen Amerikan talous

Akateemisten opintojen loppuunsaattaminen -gradupiiri

Englanninkielinen opiskelijapiiri kansainvälisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntämi-

sestä

Sigmund Freudin psykoanalyyttinen teoria

Ekofi losofi an opintopiiri

Hegel -opintopiiri

Yhteisö, elämänmuoto ja politiikka

Persian kieli ja iranilainen kulttuuri

Puolan kirjallisuuden kääntöpiiri

Vuonna 1995 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Pro gradu valmiiksi

Uskonnon tietokoneavusteinen opetus

Oikeustieteellinen

Modernin oikeusfi losofi an teoriat

Lääketieteellinen

EU:n silmätautien erikoislääkäritutkinto

Tietojenkäsittelyn opintopiiri
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Humanistinen

Fonologian harjoituspiiri

Literature into fi lm

Psykologian historiasta

Teoriakylpy arkeologeille

Tekstin arviointi

Sukukansojemme menneisyys ja nykypäivä

Kiinalainen kalligrafi a

Feodalismi, historiankirjoituksen historia ja historian fi losofi a prof. Matti Viikarin tuotan-

non perusteella

Roomalaiset oikeuslähteet ja antiikin perheen tutkimus

Rationaalisuus ja yhteiskunta keskiajalla

Hollannin maantuntemus

Slaavilaisen fi lologian tsekinkielen opintopiiri

Unkarin poliittinen historia

Semiotiikan opintopiiri

Översättning från svenska till fi nska

Martin Heideggerin fi losofi a

Friedrich Nietzchen fi losofi a

Kognitiivinen psykologia

Psykohistorian opintopiiri

Meriarkeologinen opintopiiri

Elokuvadramaturgian perusteet

John Sallisin fi losofi set ja kirjallisuustieteelliset tekstit

Valtiotieteellinen

Politiikan fi losofi a

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Ongelmanratkaisu ja haastattelumenetelmät

Diskurssianalyysin perusteet

Maatalous-metsätieteellinen

Luonnonmukainen maatalous

Tietoliikenneopintopiiri

Ympäristön arvottamistutkimus

Matkailun ajankohtaisseminaarit
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Poikkitieteellinen

Venäläiset ajattelijat ja fi losofi t

Viipuri -aiheinen opintopiiri

Michel Foucault -opintopiiri

Arabian puhekieli

Kaupunkiopintopiiri

Amerikkalaisen sarjakuvan lajityypit

Koulutus- ja tiedepolitiikan oikeudenmukaisuus

EU ja kehitysmaat

Vuonna 1996 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Teologiranska

Pro gradu valmiiksi -opintopiiri

Lääketieteellinen

Korvaleikkauskurssi

Sydämen ultraäänitutkimus

EU:n silmälääkärien erikoislääkäritutkinto

Humanistinen

Fortsättningskurs i latin

Tietokoneen käyttö apuvälineenä klassillisen fi lologian opiskelussa

Normi ja variaatio -opintopiiri

Gregory Bateson ja kognitiivinen antropologia

Marginalia/kaanon -opintopiiri

Egyptologian opintopiiri

Tekstianalyysin opintopiiri

Varela -opintopiiri

Psykologian historia

Puheopin opintopiiri

Kuvataidejournalismin opintopiiri

Modernin yhteiskunnan synty

Creative Writing

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen kansainväliseen julkaisuun

Semiotiikan opintopiiri

Tableau vivant - elävä taulu

Esinetutkimus: ase- ja koruhistoria
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Antropologian opintopiiri

Fantasiakirjallisuuden opintopiiri

Omaelämänkerrallinen kirjallisuus ja sen tutkiminen

Kreikan rebetika -musiikki

Matemaattis-luonnontieteellinen

Laserindusoitu luminenssispektroskopia

Absoluuttinen geometria

Ugglor och stannfåglar

Flyttfåglar

Kasvatustieteellinen

Ratkaisukeskeinen toimintamalli erityisopetuksessa

Kansainvälisen viestinnän opintopiiri I

Kansainvälisen viestinnän opintopiiri II

Fenomenografi 

Valtiotieteellinen

Sosiaalialan viestinnän kurssi

Psykodraama -opintopiiri

Taittokurssi

Sosiologia: ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä

Masterclass in Professional Excellence -opintopiiri

Itävaltalainen kansantaloustiede

Maatalous-metsätieteellinen

Kuka ohjaa elintarviketuotantoa

Eläinlääketieteellinen

Hevosen terapeuttinen kengitys

Poikkitieteellinen

Tekstinkäsittely- ja tilasto-ohjelmien käyttö

Mikrotietokoneen käyttö apuvälineenä

Esiintymistaidon kurssi

Spanska språk

Puolan kieli

Elinaika-analyysin teoria ja käytännön toteutus S-plus -ohjelmistossa
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AUTOCAD -suunnitteluohjelman käyttö

Luonnonmukainen kotieläintuotanto

Luonnomukainen puutarhatalous

Auktoriteettipelosta ajattelun vapauteen

Homomiesten elämäntavat ja identiteetti

Kotimaisen kirjallisuuden opintopiiri

Kuolan niemimaan ja Vienan Karjalan alueen ympäristöongelmat

Norbert Elias -opintopiiri

Kasvien ja mikrobien välinen vuorovaikutus solutasolla

Antiikin skeptisismi

Dekonstruktio-opintopiiri

Sigmund Freudin psykoanalyyttinen teoria

Modernisuusdiskurssin kenttä

Saharan eteläpuoleisen Afrikan etnografi a

Tasavaltalaisuuden aatehistoria

Keskiajan kulttuurihistoria

Japanilainen teetaide

Venäjän kulttuurihistoriaa

Saamen taide

Baudrillard -opintopiiri

Yhdysvaltain rajaseutu: myytit, todellisuus ja perintö

Yhdysvaltain puolustuspoliittinen ajattelu

Drama into fi lm

Vuonna 1997 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Teologisen etiikan ynnä uskonnonfi losofi an perusteet

Oikeustieteellinen

Oikeusfi losofi an opintopiiri

Lääketieteellinen

Ensihoito ja akuuttilääketiede

Silmätautien erikoisalueet, Suomen ja yhteiseurooppalaista erikoislääkäri-tutkintoa varten

Korvaleikkauskurssi

Radiologian opintopiiri
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Humanistinen

Unkarin nykykirjallisuutta koskeva opintopiiri

Draaman kirjoittaminen

Suahilinkielen keskusteluryhmä

Konst och vetenskap

Kreetan murteen opintopiiri

Espanjan nykyolot

Antiikin tekstien säilyminen keskiajalla läntisessä Euroopassa

Nykytiibetin puhekielen ja kulttuurin opintopiiri

Egyptologian opintopiiri

Semiotiikan opintopiiri Semiosphere

Lyhytelokuvan kirjoittamisen opintopiiri

Valokuvauskurssi suomalais-ugrilaisen kansatieteen opiskelijoille

Brasilian ja Portugalin opintopiiri

Baskin kielen opintopiiri

Kiinan kielen suullinen harjoitusryhmä

Brittiläisen ja irlantilaisen nykyelokuvan kulttuurimaisemat

Italian taiteen opintopiiri

Itaalisten kielten kurssi

Identiteetin käsite eri näkökulmista

Saamelainen käsityöperinne

Kirjoittamisen kurssi

Matemaattis-luonnontieteellinen

Populaatio- tai yhteisöekologian aineiston keruu ja analysointi jäkälillä ja sammalilla

Kääpien mikroskooppinen tunteminen

Eläinten sukupuuttoja käsittelevä opintopiiri

Ympäristögeologian opintopiiri

Subarktinen luonnonmaatiede

Biologian fi losofi an opintopiiri

Tietojenkäsittelytieteen matematiikan opintopiiri

Geeniteknologian perusteiden opintopiiri

Histologi -opintopiiri

Djurens spår -opintopiiri

Kasvatustieteellinen

Erasmus-ohjelman Adult Education -opiskelijoiden opintopiiri
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Valtiotieteellinen

Henkilöstöhistoriallisen tutkimuksen tekeminen

Sosiologian klassikot

Ranskalainen sosiologia -opintopiiri

Toimintakokemusmenetelmien opintopiiri

Kvalitatiivisten metodien opintopiiri

Taittokurssi

Friedrich Nietzschen fi losofi a

Maatalous-metsätieteellinen

Atk-kurssi lihateknologian graduntekijöille

Funktionaalisuus elintarvikkeissa

Luomutuotteiden markkinointi

Saksan kielen ja liiketoimintakulttuurin opintopiiri

Ympäristöekonomian opiskelijoiden YE34 -kurssi

Ympäristönsuojelun opiskelijoiden Atk-taitojen syventäminen

Poikkitieteellinen

Etninen media Pohjois-Amerikassa

Kehitysmaiden kaupungistuminen ja kaupungistumisen ongelmat

Nyky-Venäjää käsittelevä opintopiiri

Queer-tutkimuksen opintopiiri

Tutkielmien kirjoittaminen prosessina

Matkailun gradu-opintopiiri

Globalisaatioprosessin ja alueellisten kokonaisuuksien vuorovaikutus monitieteisestä nä-

kökulmasta

Markiisi de Saden tuotanto

Sigmund Freudin psykoanalyyttinen teoria

Lotus Notes -kurssi

Aristoteles opintopiiri

Vuonna 1998 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Modernin maailman pylväspyhimykset

Sielunhoitajan minäkuvan vahvistaminen

Mitä valmistumisen jälkeen
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Lääketieteellinen

Emätintulehdusten pikadiagnostiikka perusterveydenhuollossa

Humanistinen

Heprean opintopiiri

Studiecirkel i modern svensk kvinnoprosa

Kääntäjän toimenkuvat

Feministinen ja psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus ja rakkaus kirjallisuudessa

Arkkitehtuurin ja kuvataiteen kritiikin harjoittaminen

Kiviteknologian opintopiiri

Unkarin historian opintopiiri

Kymrin kielen opintopiiri

Turkin kielen opintopiiri

Japanin kielen opintopiiri

Arkeologian teoriapiiri

Introduktion till den pragmatistiska traditionen

Tieteiskirjallisuuden ja klassikoiden opintopiiri

Egyptologian opintopiiri

Postkolonialistiset esteettiset teoriat

Konstruktivismi

Lukion neuropsykologian kurssin opettaminen

Lingvistiikkaa klassikoille

WWW-sivujen valmistaminen ja sisällön toimittaminen

Valokuvauksen opintopiiri

Integraalikäsitteet

Skotlantilaisen kirjallisuuden opintopiiri

Visuaalisen antropologian opintopiiri

Optimaalisuusteorian lukupiiri

Psykoanalyyttinen opintopiiri

Nobelistiklubi

Israelin puhutun arabiankielen kurssi

Apuvetäjänä toimiminen ryhmädynamiikan kurssilla

Edmund Husserlin fenomenologia

Egyptin arabian opintopiiri

Studiecirkel i fransk historieläsning och källtolkning

Globaalihistoria
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Matemaattis-luonnontieteellinen

Tilastotieteen perusteita mikrobiologeille

De inhemska groddjurens artkännedom och ekologi

Lintujen määritysopintopiiri

Kultaesiintymät ja hydrotermiset prosessit

Fluviaalis-morfologinen opintopiiri

Atomien ja molekyylien rakenteen opintopiiri

Lineaarisen mallin opintopiiri

Itä-Afrikan eliömaantieteen opintopiiri

Osteologia -opintopiiri

Esiintymis-/ilmaisutaitokurssi jatko-opiskelijoille

Kasvatustieteellinen

Englanniksi lukemaan- ja kirjoittamaanopettaminen

Käsityökurssi

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opintopiiri

Valtiotieteellinen

Opiskelijat gradun ja EU:n tietoväylien etsinnässä

Keski-Amerikka -opintopiiri

Talous- ja sosiaalihistorian opintopiiri

Poliittisen historian opintopiiri

Kehitysmaatutkimuksen opintopiiri

Talouden ja organisaation perusteet kehitysyhteistyötehtävissä

Kehitysyhteistyö ja projektien hallinta

Suomalainen ja kansainvälinen huumausainepolitiikka

Kaupunkisosiologian opintopiiri

Sopimusteorian opintopiiri jatko-opiskelijoille

Maatalous-metsätieteellinen

Kasvissyönnin perusteet

Kukkasidontakurssi

Viininarviointikurssi

Ympäristöpainotteinen liikennetutkimus

Ruokakäyttäytyminen ja syömisen psykologia

Jalopuut Suomen metsätaloudessa

Julkisen puhumisen taito
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Elintarvikealan gradupiiri

Arvot ja taloustiede

Kodin teknologian opintopiiri

Poikkitieteellinen

Ihmisoikeudet Latinalaisessa Amerikassa

Homo- ja heteroseksuaalisuus koulussa

Keskiajan kulttuurihistoria

Antiikin ja Bysantin opintopiiri

Molekyylivirologian opintopiiri

Vuonna 1999 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Opinnäytepiiri

Oikeustieteellinen

Urbanus -opintopiiri

Lääketieteellinen

Puheäänen häiriöt -opintopiiri

Humanistinen

ATK-kurssi

Donald Davidson -nykyfi losofi 

Englanninkielinen kirjallisuus

Friedrich Nietzschen alkuperäistuotanto

Kalligrafi an opintopiiri

Kantoninkiinan kielen opintopiiri

Kaunokirjallisuuden kääntämisen opintopiiri

Kokeellisen arkeologian opintopiiri

Laadulliset tutkimusmenetelmät

Lingvistiikan gradupiiri

Ludwig Wittgenstein

Musiikkitieteen gradupiiri

Platon-opintopiiri

Populaarimusiikki ja audiovisuaaliset viestimet

Ranskalainen psykoanalyysi

Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of  Nature
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Romaanisten kielten vertaileva etymologia

Rooman historia ja kulttuurintutkimus

Roomalainen epigrafi ikka

Semiotiikka-opintopiiri

Taiteenantropologia 90-luvulla

Virtuaaliarkeologian seminaari

Visuaalisen antropologian opintopiiri

WWW -sivukurssi/ elokuva- ja tv-tutkimus

Aristoteles-opintopiiri

Matemaattis-luonnontieteellinen

Bolivia-opintopiiri

Geologian sovellusohjelmat

Lehden taitto, ideasta valmiiksi tuotteeksi

Maantiesuolauksen vaikutukset

Molekyylisystematiikan ja -evoluution opintopiiri

Selkärankaispaleontologian opintopiiri

Suullisen ilmaisun opintopiiri

WWW -opintopiiri

Valtiotieteellinen

De-briefi ng -opintopiiri

Intian kulttuuri

Organisaatioviestinnän areena

Poliittisen historian tenttiopintopiiri x 8

Talous- ja sosiaalihistorian gradupiiri

Uuden ajan alusta antiutopioihin

Viestinnän alan ajankohtaiset teemat

Visuaalinen semiotiikka -opintopiiri

Maatalous-metsätieteellinen

Excel-kurssi /Lipidi ry

Fysiikan opintopiiri

Kokoustekniikan kurssi /Lipidi ry

Kotisivujenteon peruskurssi /Lipidi ry

Liikekirjeenvaihdon kurssi /Lipidi ry

Luomuperhe laajenee -opintopiiri/seminaari

Ravitsemustieteen opintopiiri
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Poikkitieteellinen

Ajattelun muutokset

Britain in Europe 500-1200

Franska för historiker

Introduction to James Joyce

Länsimaiden kulttuurihistoria

Naistutkimuksen opintopiiri

Varhaiskeskiajan Englanti ja Pohjanmeren maailma

Vuonna 2000 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot

Papin persoona työelämässä -opintopiiri

Lääketieteellinen

Hermosolujen solutason sähköfysiologiset menetelmät

Käytännön anestesiakurssi

Radiologian käytännön osaaminen

Humanistinen

Aasian talous ja talouslama

Arkeo-osteologinen opintopiiri

Aristoteleen runousoppi

Assyrologian opintopiiri

Charles S. Piercen fi losofi a

Globalisaation historialliset juuret

Egyptologian tieteellisen tutkimuksen workshop

Ensiapukurssi 2

Estetiikan opintopiiri

Franska för historiker

Italialainen fi losofi a ja semiotiikka

Jean Baudrillardin fi losofi a

Keskiajan opintopiiri

Kielifi losofi a

Kielten keskiaikaisten tekstien opintopiiri

Kulttuuriantropologian oppihistoria

Kulttuuritutkimuksen opintopiiri

Luovan kirjoittamisen opintopiiri
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Monikulttuurisuus -projekti

Musiikista kirjoittamisen opintopiiri

Pornografi an teoria

Populaarimusiikin opintopiiri

Suomi toisena kielenä -didaktiikan opintopiiri 

Takymetrin käyttö

Työelämän valmiudet

Valokuvaus arkeologiassa

Viron dokumenttielokuva

Matemaattis-luonnontieteellinen

Alkoholi -merkitys ravitsemukseen

Hydrogeologiset paikkatutkimukset

Orvakka -opintopiiri

Ranskankieli luonnontieteessä

Urheilijan ravitsemus ja toksikologia

Kasvatustieteellinen

Draama ja teatteri

Kasvatuspsykologian jatko-opintojen opintopiiri

Puheilmaisu ja lausunta

Toiminnallisten draamamenetelmien käyttö

Valtiotieteellinen

Sosiaalipolitiikan laitoksen gradupiiri

Tilastomatematiikan kertauskurssi

Poliittisen historian opintopiirit (8kpl)

Tieteellinen ja journalistinen kirjoittaminen

Maatalous-metsätieteellinen

Hydrobiologian cum laude -loppukuulustelu

Eläinlääketieteellinen

Pieneläinten ensiapukurssi

Poikkitieteellinen

Tiede, ruumis, taide -tieteellistaiteellinen opintopiiri

Martin Heideggerin ajattelu
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Narratiivinen identiteetti ja etiikka -opintopiiri

Nobelistiklubi

Raamatun aatehistoria

Sokraattinen dialogi -opintopiiri

Yhteiskuntahistorian ja kaunokirjallisuuden suhde

Yhteiskuntatieteiden fi losofi a ja rationaalinen toiminta

Vuonna 2001 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Analyysiopintopiiri

Papin persoona työelämässä

Nykyheprean tekstikurssi

Oikeustieteellinen

Oikeusantropologia

Humanistinen

Antiikin sosiolingvistiikka

Yleisen tieteenfi losofi an keskeinen käsitteistö

Brasilian etnografi a

De Beauvoirin Toinen sukupuoli

Egyptologian opintopiiri

Esihistoriallisten kiventyöstötekniikoiden analysointi

Estetiikan rajat

Espanja- ja portugalipohjaisia kreolikieliä

Franska för historiker

Hegel-opintopiiri

Perinteinen kiinalainen lääketiede

Metaetiikka

Friedrich Nietzschen fi losofi a

Kenttäkonservointi

Kenttätyöstä graduksi

Keskiaikaiset ja uskonnolliset termit

Greg Urbanin keskeiset teokset

Kirjoittajatyöpaja

”Maaperästä julkaisuksi”

Nobelistiklubi

Oriens opintopiiri
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Puhetamilin keskustelupiiri

Teatteritieteen opintopiiri

Runoilijoiden opintopiiri

Valokuvaus ja kuvankäsittely arkeologiassa

Venäjän vallankumouksen historia

Matemaattis-luonnontieteellinen

Jatko-opiskelijoiden pulmapiiri

Digitaalien valokuvaus ja kuvankäsittely

Aineenopettajien opintopiiri

Matematik på svenska

A. Topologia I -opintopiiri

B. Meteorologi -opintopiiri

Selkärankaisten eläinten luusto ja luiden tunnistus

Tähtitiedettä geologeille

Kasvatustieteellinen

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Luovan toiminnan keinoja lastentarhanopettajan

Valtiotieteellinen

POLHO ry:n opintopiiri

Political philosophy at the age of  globalization

Maatalous-metsätieteellinen

”Luomutuotanto käytännössä”

Poikkitieteellinen

Sanskriitin opintopiiri

Espanjankielisten maiden tuntemus

Musiikkitieteen yleiskäsitys (irlannin kansanmusiikki)

Jälkistruktrualismin fenomenologiset juuret

Vuonna 2002 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Kirkkososiologian metodikurssi
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Humanistinen

Afrikkalaisen musiikin opintopiiri

Antiikin sotahistorian opintopiiri

Draamakirjallisuuden historia

Egyptologian opintopiiri

Elektroakustisen musiikin opintopiiri

Folkloristiikan gradututkimuksia tukeva opintopiiri

Heetin kielen ja kulttuurin opintopiiri

Jiddishin kielen opintopiiri

Johdatus Andien kielitieteeseen

Kalligrafi an opintopiiri

Klassillisen arkeologian opintopiiri

Kokeilevan arkeologian opintopiiri

Kreikan kielen ja kreikkalaisen fi losofi an opintopiiri

Kulttuuriantropologian ja sosiaaliantropologian gradupiiri

Michel Foucaultin fi losofi an opintopiiri

Musiikin editointikurssi

Nobelistiklubi

Platonin Valtio

Pragmaattisen ympäristöestetiikan kurssi

Suomen keskiajan ja uudemman ajan arkeologian piiri

Uskontotieteen tutkielma -opintopiiri

Unkarin menneisyys

Viittomat opintopiirit 1 ja 2

Matemaattis-luonnontieteellinen

Aineenopettajien opintopiiri

Differentiaali- ja integraalilaskenta II

Dynaaminen meteorologia II

Malagassinkielen alkeiskurssi

Sosiaalifarmasian opintopiiri

Tieteen popularisointi

Kasvatustieteellinen

Itseilmaisun kehittäminen ja tiedostaminen (tarinateatteri)
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Valtiotieteellinen

Historian kirjoituksen teoreettiset suuntaukset

Kvalitatiivisen tutkimusaineiston käsittely ja analysointi ATLAS/ti -ohjelmalla

Polhon opintopiiritoiminta

Maatalous-metsätieteellinen

Ihmistieteet puutarhassa -opintopiiri

Viinien ja gastronomian tuntemus

Poikkitieteellinen

Karl Marx -opintopiiri

Vuonna 2003 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Metodi-opintopiiri

Humanistinen

Donald Davidson -opintopiiri

Elokuvan ja musiikin suhde

Estetiikka, arki ja ympäristö

Fotogrammetrinen dokumentointi arkeologiassa

Homeros ja kreikkalainen kulttuuri

Japanilaisen teeseremonian opintopiiri

Kantin estetiikka

Kokeellinen arkeologia

Laji- ja genreteoria

Mytologian ”onnelliset perheet” 

Nietzsche-opintopiiri

Oopperatutkimuksen opintopiiri

Populaarimusiikin musiikkianalyysi

Ruotsin kielen suullinen harjoittelu

Tukiviittomat -opintopiiri

Uskontotieteen opintopiiri

Suomen historiallisen ajan arkeologia

Keskiajan luostarilaitoksen historia
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Matemaattis-luonnontieteellinen

Differentiaali- ja integraalilaskenta II

Dynamiikka II

Geologia ja mineralogia

Valtiotieteellinen

Etelä-Kaukaasia -opintopiiri

Logistinen regressioanalyysi

Poliittisen historian opiskelijoiden opintopiiri

Sosiaalihistorian perusopinnot

Maatalous-metsätieteellinen

Luonnonmukaisen maatalouden ja elämäntavan erikoiskysymyksiä

Viinien ja gastronomian opintopiiri

Poikkitieteellinen

Medikaaliantropologian opintopiiri

Ruumiillisuus -opintopiiri

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja näytetyöt

Pohjoissaamen opintopiiri

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen opintopiiri

Vuonna 2004 toteutuneet opintopiirit

Teologinen

Kirkkososiologian metodiopintopiiri

Humanistinen

Luovan kirjoittamisen opintopiiri

Kenttätyömetodien ja kenttätyölähtöinen gradupiiri

Estetiikan rajat IV

Ersämordvan lukupiiri

Kielikonsultoinnin opintopiiri

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien gradupiiri

Teatterityö ja luova kirjoittaminen saksan opetuksessa

Friedrich Nietzschen fi losofi a

Näytelmäanalyysin opintopiiri

Kielitieteen klassikot

Esperanto-opintopiiri
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Heidegger -lukupiiri

Foucault’n ajattelu

Suomen historiallisen ajan arkeologian opintopiiri

Japanin kielen opintopiiri

Swahilin keskusteluryhmä

Japanilainen teeseremonia

Populaarimusiikin sovitus

Äänimaisematutkimuksen opintopiiri

Elektroakustisen musiikin opintopiiri

Tekstin ja musiikin suhde populaarimusiikissa

Uuden elektronisen musiikin ja konemusiikin kehitys

Partituurinluku-opintopiiri

Kreikkalainen kaupunkimusiikki

Kreikka-piiri

Nykyoopperan opintopiiri

Nobelistiklubi

Matemaattis-luonnontieteellinen

Dynamiikka II (Synop ry)

Geoinformatiikan opintopiiri

Algebra I (Matrix ry)

Ekotiimikurssi

Biotieteellinen

Selkärankaisten eläinten luuston ja luiden opintopiiri

Kehitys ja ympäristö -opintopiiri

Käyttäytymistieteellinen

Jatko-opiskelijoiden väitöskirjaopintopiiri

Ruuanvalmistustaitojen syventäminen

Luokanopettajan matematiikka

Valtiotieteellinen

Michel Foucault’n ajattelun opintopiiri

KA5-kurssin opintopiiri

KA11-kurssin opintopiiri

Kuhnurien kerho - vanhan työn paheista uuden hyveiksi

Sosiaalipsykologian suuntauksia
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Visuaalisen antropologian opintopiiri

Maailmanhistorian klassiset selitysyritykset (Polho)

Poliittisen historian metodit oj. 6 (Polho)

Aatehistoria oj. 9 (Polho)

Maatalous-metsätieteellinen

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Viinin ja gastronomian opintopiiri

Luomuklubi

Eläinlääketieteellinen

Koe-eläinetiikka

Poikkitieteellinen

Kaupunkiopintopiiri

Naistutkimuksen opintopiiri

Seitapiiri

Vuonna 2005 toteutuneet opintopiirit

Humanistinen

Unkarinkiel. tekstien kääntäminen

Esteett. kokemuksen jäljillä

Hautaopintopiiri

Musiikkidatan analyysi

Seksuaalisuus (naistutkimus)

Näytelmien lukupiiri

Partituurin lukuopintopiiri

Pyhät paikat (saame)

Saksankielisen kirjallisuuden kääntäminen

Sovitus II -opintopiiri

Suomen arkeologia

Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi

Matemaattis-luonnontieteellinen

Dynamiikka II

Tietojenkäsittelytiede
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Käyttäytymistieteellinen

Koeasetelmaohjelmointi
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