OHLK ry, OLK ry, OLTO ry: Opintojen sujuva eteneminen täytyy
turvata riittävillä tukitoimilla
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen, lääketieteen ja
lääketieteen tekniikan opiskelijajärjestöt ovat huolissaan siitä, että Oulun yliopiston
käynnistämät, muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat,
yhteistoimintaneuvottelut tulevat vaikuttamaan haitallisella tavalla lääketieteellisen
tiedekunnan opiskelijoiden opintojen sujuvaan etenemiseen.
Aiemmat yhteistoimintaneuvottelut ovat jo nyt näkyneet lääketieteellisen
tiedekunnan opiskelijoiden arjessa muun muassa myöhästyneiden tenttitulosten
kirjaamisten kautta. Koulutuksen johtosäännön mukaan opintosuoritusten tulokset on
julkistettava viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut
suoritukset arvioitavakseen. Olemme syvästi huolissamme tämän käytännön
toteutumisesta tulevaisuudessa yhteistoimintaneuvottelujen aiheuttaman mahdollisten
henkilöstövajauksen takia. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tenttitulosten
myöhästyminen voi vaikuttaa radikaalisti opintojen viivästymiseen, koska kliinisten
töiden suorittaminen eri oppiaineiden saralla vaatii hyväksytyn tenttituloksen
kyseisestä oppiaineesta.
Opintosuoritusten kirjaamisen lisäksi olemme huolissamme lukujärjestyssuunnittelun
huolellisuudesta. Huolellinen suunnittelutyö on välttämätöntä, jotta kaikki tutkintoon
vaadittavat opinnot voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti. Useamman
hammaslääketieteen ja lääketieteen vuosikurssin aikataulut täytyy ottaa huomioon
suunniteltaessa lukujärjestyksiä eikä päällekkäisyyksiä opinnoissa voi tulla, sillä
suuri osa kliinisen vaiheen kursseista vaatii pakollista läsnäoloa. Hammaslääketieteen
ja lääketieteen lukujärjestyssuunnittelu on henkilöstöä vaativaa työtä
koulutusohjelmien ominaispiirteiden vuoksi. Tästä esimerkkinä ovat opintojen
koulumainen rakenne, pakollisten suoritteiden määrä, kliinisen sairaalaopetuksen
sovittaminen opiskelijoiden, opettajien ja joskus myös potilaiden aikatauluun
sopivaksi. Tämän vuoksi olemme huolissamme siitä, että yhteistoimintaneuvottelujen
lopputulos voi mahdollisesti lisätä opettajien työtaakkaa tukitoimihenkilökunnan
työtehtävien siirtyessä osittain heidän vastuulleen. Erityisesti kliinisen vaiheen
opettajien työnkuvaan kuuluu opetusvastuun lisäksi kliininen työ, jolloin mahdollisen
opintohallinnollisten asioiden siirtäminen opettajien vastuulle lisäisi työkuormaa
kohtuuttomasti.
Opintohallinnollisten asioiden organisointi hammaslääketieteen ja lääketieteen
koulutusohjelmassa kuuluu jo tällä hetkellä osittain kurssi-isännille, joiden
alkuperäinen tarkoitus on ollut ainoastaan toimia yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja
opetushenkilökunnan välillä. Mahdolliset tukitoimihenkilökunnan vähentämiset
uhkaavat lisätä kurssi-isännän osavastuun opintohallinnollisista asioista
kohtuuttoman paljon aikaa vaativaksi. Palkatun henkilökunnan riittävyys tulisikin

turvata siten, että opiskelijoiden toiveet tulevat jatkossakin huomioiduiksi ilman, että
luottamustehtäviin nimetyt opiskelijat joutuvat paikkaamaan yliopiston
resurssivajetta.
Yhdeksi suureksi huolenaiheeksi, suorituksien kirjaamisen ja
lukujärjestyssuunnittelun ohella, on noussut yhteistoimintaneuvottelujen tulosten
vaikuttaminen viransijaisuuskelpoisuushakemuksien ja syventävän käytännön
harjoittelun lupahakemuksien käsittely. Lomakkeet jätetään opintohallintoon, jossa
ne käsitellään. Ainoastaan tiedekunnalta tulevan tiedon nojalla lääketieteen ja
hammaslääketieteen neljännen ja viidennen vuoden opiskelijat saavat aloittaa
kesätyöt ja syventävän käytännön harjoittelun.
Tukihenkilöitä tarvitaan lääketieteellisessä tiedekunnassa muun muassa näihin
tehtäviin ja opintohallinnon resursseista leikkaaminen vaarantaa näin ollen opintojen
sujuvan suorittamisen.
Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry:n, Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n ja Oulun
lääketieteen tekniikan opiskelijat ry:n puolesta
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