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Opiskelijat aktiivisesti mukaan
rakennemuutosten suunnitteluun!
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on huolissaan opiskelijoiden roolista ja informaationkulusta
meneillään olevissa yliopiston sisäisissä rakennemuutoksissa. Tilanne vaihtelee yksiköittäin,
mutta monet opiskelijat eivät koe saavansa riittävästi tietoa muutoksista ja sekin tieto joka
saadaan, tulee usein huhujen muodossa. Opiskelijoiden ja hallinnon välinen tiedonvälitys tulee
varmistaa entistä avoimemmalla tiedotuksella ja opiskelijoiden osallistamisella valmisteluun.
JYY toivoo, että opiskelijat otetaan aktiivisesti mukaan muutoksia ja erityisesti tiedekuntien ja
laitosten yhdistymisiä valmisteleviin työryhmiin. On erityisen tärkeää, että muutosten kohteina
olevien oppiaineiden tai yksiköiden ainejärjestöt ovat tiiviisti mukana suunnittelutyössä, sillä niillä
on paras osaaminen alansa opiskelijakunnan edustamisessa. Erityisesti ainejärjestöjen
näkemyksiä tarvitaan opetussuunnitelmatyön ja rakennemuutosten yhteensovittamisessa. JYY
katsoo, että ainejärjestöiltä on syytä lisäksi pyytää kirjallinen lausunto muutoksista, jotta kaikkien
osapuolten

näkemykset

saadaan

selville.

Myös

pienten

oppiaineiden

edustus

valmisteluprosessissa tulee turvata.
JYY

ehdottaa,

että

laitokset

ja

tiedekunnat

järjestävät

säännöllisiä

ja

avoimia

keskustelutilaisuuksia, joissa kaikki opiskelijat voivat osallistua keskusteluun meneillään olevista
muutoksista ja joissa he pääsevät kysymään mieltään askarruttavista asioita. Myös tilaisuuksien
järjestämisessä on hyvä tehdä yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa. “Opiskelijat ovat merkittävä
voimavara suunnittelutyössä, eivätkä muutosten jarruttajia”, JYYn hallituksen puheenjohtaja
Lasse Heikkilä painottaa.
JYYn mielestä on tärkeää tarjota opiskelijoille ja ainejärjestöille useita mahdollisuuksia osallistua
muutoksista käytävään keskusteluun sekä saada vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin.
Opiskelijoiden kanssa voi ja pitää keskustella myös keskeneräisistä asioista. On tärkeää, että
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muutoksia valmistellaan ja tehdään yhdessä sen sijaan, että jälkikäteen todetaan opiskelijoille,
mitä on päätetty. Opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä siinä missä esimerkiksi professorit ja
hallintohenkilökuntakin; ottakaa meidät ja meidän kehitysajatuksemme mukaan tähän suureen
muutokseen!
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