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OPETUS MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSELLA
Laitoksemme on lähdössä kilpaan korkeatasoisesta koulutuksen yksikön asemasta. Tätä
varten suoritamme opetuksen itsearviointia. Sinä voit auttaa tässä vastaamalla omin sanoin
alla oleviin kysymyksiin.

Toimenkuvasi laitoksella
Henkilökunta Tutkinto-opiskelija Jatko-opiskelija En osaa/halua kertoa

Mikä  laitoksellamme opiskelussa ja opetuksessa on erityisen hyvää?

Mikä niissä tarvitsee mielestäsi erityistä kehittämistä?

Mitä ideoita Sinulla on laitoksemme opetuksen kehittämiseksi?

HENKILÖKUNNAN VASTAUKSIA 17 KPL

Mikä  laitoksellamme opiskelussa ja opetuksessa on erityisen hyvää?

• Hyvää on rento 'can-do' meininki - byrokratiaan suhtaudutaan 'italialaisittain'.
Opiskelijat ovat useaan otteeseen kertoneet, kuinka hienoa on, että laitoksellamme
asiat voidaan 'vain hoitaa' ilman 'punaisia teippejä'. Tämä vahvuus on helppo
menettää, jollemme jatkuvasti vastusta yli-innokaita , eli alityöllistettyjä,
byrokraatteja.

• Monipuolinen opiskelijajoukko  Tärkeä asema yliopistossa menetelmätieteiden
opetuslaitoksena; matematiikkaa ja tilastotiedettä tarvitaan yleisesti tieteellisessa
ajattelussa   Opiskelijat saavat parhaimmillaan vankat valmiudet mitä erilaisimpiin
tehtäviin, jossa tarvitaan systemaattista ja loogista päättelyä  Pienemmillä kursseilla
opetus ja ohjaus voi olla henkilökohtaista; suoritustapa voidaan räätälöidä
opiskelijan valmiuksien ja tarpeiden mukaan

• En tunne koko laitoksen opetusta, mutta tuntemaltani osalta: Antaumuksellisuus on
ainakin nähty ja monin eri tavoin yritetään luoda vaikeata oppiaineista innostavaksi.

• Minulle on joskus sanottu, että omia tekemisiään ei pidä koskaan vähätellä
(haukkua). Toiset tehkevät senkin paremmin.    Siis: Laitoksen opetus on
huippuluokkaa!!

• Laskuharjoitukset. Tekemällä oppii. Erilaisten harjoitustöiden (kirjoitelmia,
laskuohjelmia) määrää voisi lisätäkin.  2. Täsmällisyyteen opettaminen (luentojen
sisällöt ja harjoitukset). Nyttemmin jo alkuvaiheessa taidetaan päästä paremmin
sisään tähän täsmällisyyden kulttuuriin.

• - perusopetus ilmeisesti toimii oikein hyvin, suuri    läpäisyprosentti ja tavoitteet
kuitenkin kohtuullisella    tasolla  - hyvä valikoima erikoiskursseja joita alan tutkijat
tarjoavat omiin tutkimuksiinsa liittyen (siis vahva    opetuksen ja tutkimuksen
vuorovaikutus). Opetusryhmät   pienia, hyvä opettaja-oppilas kontakti

• Opintojen systemaattinen rakenne sekä aine- että syventävien opintojen vaiheessa.
Selkeät linjavaihtoehdot.

• terve itsetunto. ei hypätä jokaiseen ulkoa esitettyyn uuteen junaan kritiikittömästi -
vaan pidetään tärkeämpänä laitoksen omasta porukasta mukaanluettuna opiskelijat
nousevia ideoita.



• Oppiaineiden hyvä synergiaetu (ainakin loistava mahdollisuus siihen!).
Pienryhmäpainotteisuus (isoillakin kursseilla). Avoimuus ja kriittisyys.
Kurssipalautejärjestelmä. Laskupaja. Opiskelijat.

• Pyrkimys parempaan opetukseen!  (Muutosta on tapahtunut jo: esim. ohjaukset ja
laskupajat.)

• Ainakin tämä ohjausryhmä-tai pajatyöskentely tuntuu askeleelta oikeaan suuntaan
opetuksen kehittämisessä, koska siinä opiskelijat tosiaan kyselevät asioista sen sijaan
että tavallisessa lh-ryhmässä homma menee enemmänkin siihen, että yksi tuhertaa
taululla ja loput haukottelevat. (Voi se olla vähän opettajastakin kiinni).

• Laaja-alainen ja laaja valikoima kursseja ja erikoistumissuuntia. Korkea tieteellinen
taso. Huippuyksikköjä. Asiasisällöt ovat yleensä hyvin hallussa opetusuransa
alkupäässäkin olevilla (harjoitustenpitäjillä). 'Tavallistenkin' opiskelijoiden
opettamiseen on alettu suhtautua vakavasti, uusia muotoja kehitetty ja kokeiltu;
laskupaja, opiskelijahuone. Ilmapiiri on hyvä ja paraneva.

• - opettajien asiantuntemus omalla alallaan (vaikka itse sanonkin ...) - yhteydenpito
opiskelijoihin on parantunut,   esimerkkinä ohjausryhmät, tuutoriryhmät,
kurssikyselyt  ym.

• Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöstä syntyneet laitoksen omat opiskelun ja
opetuksen tavat.  Laudatur-peruskursseihin asti yltänyt suoritusmäärien
kaksinkertaistuminen.

Mikä niissä tarvitsee mielestäsi erityistä kehittämistä?

• 'Erityisen hyvää' on vaikea kehittää ja helppo tuhota - parempi on olla koskematta
siihen.  Olikohan tämä kysymys ihan oikein asetettu, vai ymmärsinkö sen vain
väärin?

• Suunnitelmallisuus: nyt ainakin tilastotieteen ja biometrian  opetus lähinnä
reagointia ulkoiseen. Proaktiiviinen toiminta puuttuu.  Keskittyminen olennaiseen:
vain tärkeitä kursseja luennoidaan, erityiskurssit ja muu silppu jätetään tieteellisten
seurojen ym. järjestettäviksi tai luennoidaan harkitusti tietyin välein  Tilastotiede:
laskuharjoitusten merkityksen korostaminen, nyt opiskelijoiden kiinnostus vain
tietokoneoppimisessa, teoreettinen ajattelu surkastuu

• Luulisin, että teoreettinen osuus on vahvaa, mutta käytännöllisyyttä eli aidosta
elämästä nostettavia esimerkkejä voisi lisätä. Toisaalta voisi valottaa metodien
käyttömahdollisuuksia lähitieteissä ja soveltavissa tieteissä paremmin kuin tehdään.
Se myös luo motivaatiota opiskeluun.

• Kursseille tulijoiden pohjatiedot ovat kovin heterogeeniset. Saisi olla ennen
opiskelun aloittamista itsenäisesti tehty koulukurssin kertaus tietokoneavusteisesti -
nyt taso laskee, kun ei voi ajanpuutteen takia kerrata koulukurssia eikä pystytä
etenemään kuten ennen. Opiskelijoiden äidinkielentaidot ovat heikot.
Kirjoittaminen suomeksi ei tapahdu kirjakielellä - tuskin ovat tietoisia siitä, että on
muutakin kuin mainos- ja puhekieli.

• Jos jotain halutaan kehittää, niin  opettajaopetusta.  Mitä parempia opettajia on
kouluissa, sitä  parempia oppilaita sitten joskus saadaan laitokselle.

• Opintokokonaisuuksien rakenne laudatur-opinnoissa: laudatur-kursseilla pitäisi
rohkeammin vaatia tiettyjen kurssien suorittamista/asioiden osaamista. Turhan
monella kurssilla joudutaan käymään esim. topologian alkeita. CL-kursseilla tilanne
parempi.  2. Motivointi. Vaikka yliopisto ei ole ammattikoulu, niin silti jokainen
johonkin töihin menee. Kaikista ei voi tulla yliopistotutkijoita, joten jonkinlaista
matemaattisen osaamisen hyödyntämiseen liittyvää tietoutta tarvitaan.



- ehkä voisi selvittää, mihin opiskelijat katoavat, kun  siirrytään
laudaturperuskursseista eikoiskursseihin ja  graduun

• - Opiskelijoiden ohjaaminen tilastotieteen opiskeluun    * johdonmukaisesti    *
todelliseen ymmärtämiseen tähdäten. - Opiskelijoiden motivointi laskuharjoitusten
tekemiseen. - Heikoimpien opiskelijoiden tilastotieteen teorian ja matematiikan
taitojen kehittäminen. - Empirian nivominen opetukseen.

• nettisivut. niissä pitäisi kyllä hypätä vähän uudempaan kelkkaan... sivut on ajastaan
jäljessä, liian statttiset, ei tuo laitoksen parhaita puolia esillä läheskään niin hyvin kun
voisi. OT-sivut parhaat, muut kovin harmaat!!

• Tilastotieteen opetuksen epätasapaino. Isoille peruskursseille ei meinata saada
opettajia, mutta samaan aikaan laitos panostaa pienen kohderyhmän
maisteriohjelmiin ja muutaman opiskelijan erikoiskursseihin. (Kauanko tähän on
muka varaa?)

• Aloittelevien opiskelijoille apua. Hyppäys lukiomatematiikan laskemisesta
todistamiseen on liian suuri.   Kurssien sisällöt vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen.
Aineopinnoissa tulisi kurssien pysyä suht. samanlaisena sisällöltään vuodesta
toiseen.

• Kuten yllä olevasta ilmenee se tavallinen lh-ryhmäopetus kaipaisi jotain lisäpotkua.
Mutta jos sitä nykyisessä muodossa halutaan jatkaa, niin en kyllä osaa sanoa mitä.

• Niin aloittelevien kuin pitkään opettaneiden pedagogisia taitoja kannattaisi kehittää.
Luontaiselta pohjalta ja muutenkin erot voivat olla aikamoiset. Vapaaehtoisuus on
hienoa, mutta työuran ehtoihin voisivat kuulua myös pakolliset opinnot...
Laskuharjoitusten pitäjien arvostusta ja työoloja voisi parantaa -- hehän yhä
tehnevät suurimman osan siitä työstä, jossa opiskelijat _käytännössä_ oppivat
ohjatusti: harjoituksiin osallistuttaneen yhä enemmän kuin luennoille.  Harjoituksiin
(ja malliratkaisuihin) liittyviä periaatteellisia kysymyksiä kannattaisi käsitellä
yhtenäisesti, olla olemassa selvät yhteiset pelisäännöt.  Yhteiset pelisäännöt ovat
kaukana kokeiden pisteytyksestä (josta ei anneta mitään ohjeita) ja liian paljon myös
kokeiden laadinnasta tai lopullisista arvosana-asteikoista. Esimerkiksi: Onko todella
laitoksen linja, että massakurssilla joka kolmas -- tai jopa joka toinen -- ansaitsee
korkeimman mahdollisen arvosanan? Ainakaan osaamisen tasoa kurssin laajaan
sisältöön nähden tämä ei valitettavasti voi kuvata. (Lisäksi voi syntyä haitallista
'kilpailua', jossa opiskelijoiden suosion saamiseksi annetaan yhä löysemmin
arvosanoja.)  Suomalaisten ja erityisesti matemaatikkotyyppien 'epäsosiaalisuus'
johtaa siihen, että monissa opetustilanteissa on kovin vähän vuorovaikutusta.
Myöskään vastaanotoilla ei käydä kyselemässä epäselvistä asioista (toisin kuin
monessa muussa maassa). Uusi teknologia (verkkokeskustelu yms.) voi tässä osin
auttaa, mutta todella hienoa olisi, jos jollakin keinoin saataisiin ihmiset -- opiskelijat
ja opettajat -- itse ryhmäopetustilanteissa vuorovaikuttamaan rohkeammin ja
avoimemmin.

• ryhmäkoot ovat aika isoja (tätä tosin saattaa olla vaikea parantaa resurssien
niukkuuden takia) - en tiedä kuinka paljon kurssikyselyitä käsitellään  jälkikäteen,
lukevatko opettajat niitä? Tehdäänkö niiden perusteella kehitystyötä? - opiskelijat
eivät käytä hyväkseen olemassaolevia palveluita, esim. laskupajassa on usein aika
hiljaista. Lisäksi kun nykyään koepapereita ei palauteta, opiskelijat eivät opi
virheistään. 200 opiskelijan kurssilla tyypillisesti pari opiskelijaa käy tutustumassa
koepaperiinsa ja arvosteluun. Lisäksi tuntuu usein siltä että monilla opiskelijoilla
opiskelu ei ole päätoimista ...

• Opetuksen kehittäminen laajemmin laitoksen parhaita toteutuksia vastaavaksi.



Mitä ideoita Sinulla on laitoksemme opetuksen kehittämiseksi?

• Yhden op:n kurssi, jossa opetellaan LaTeX:n alkeet ja tehdään analyysin
harjoitustyö. Tämä voisi olla toisena opintovuotena.

• Rotia hommaan saataisiin, jos laikoksellamme olisi matematiikan didaktiikan
professori - siis professori, joka keskittyisi matematiikan opettamiseen ja ottaisi sen
kehittämisestä vastuun.  Professorin ei siis tule olla ei-didaktisen matematiikan
suurmies, joka OTO miettii hieman didaktiikkaakin. Hänen tulee olla aito alansa
asiantuntija, joka voi tarvittaessa laittaa toisten alojen didaktiikoille ja yleisille
käyttäytymistieteilijöille luun kurkkuun arvovallallaan.  Tietysti prosessorille kuuluu
myös tutkimusryhmä.   Jos voitamme kilvan 'korkeatasoisen koulutuksen yksikön
asemasta' ilman edellä ehdotettuja virkajärjestelyitä, niin se on kyllä - jos ei vääryys -
niin kummallisuus kumminkin.  Toivotan kuitenkin onnea teille - eli meille!

• Yhteyksien korostaminen tieteelliseen päättelyyn yleensä; myös opettajien
kouluttaminen tässä suhteessa  Pitäisi varoa menemästä liikaa mukaan 'science is
fun' mentaliteettiin. Opiskelijakyselyiden mukaan kivoja opettajia ovat ne, joihin voi
samaistua. Pitäisikö voida?   HOPS järjestelmän kunnollinen käyttöönotto: jokaiselle
opiskelijalle oma opettajatutor.

• Toisiinsa kytkeytyvien kurssien opettajat voisivat palaveerata ja katsoa miten
yhteydet yhdestä osasta toiseen toimisivat paremmin kuin nyt. Olen havainnut, että
monet opiskelijat eivät osaa sitä, mitä kuvittelen heidän osaavan. Syynä on ehkäpä
se, että jotkin tärkeät asiat eivät kuulu edeltäville kursseille. Toisaalta en mielelläni
opettaisi perusteita kurssilla, johon ne eivät suoranaisesti kuulu.

• ks edellä
• Pari varaoikkosta ei olisi pahitteeksi.  Nykyinen ei kuitenkaa voi pitää kaikkia

keskeisiä kursseja.
• Laskuharjoituksia eri kursseille pitäneenä olen havainnut, että yksittäisillä henkilöillä

on joskus omia laskuharjoituskäytäntöjään, joista voisi hyötyä moni muukin, jos
niistä vain puhuttaisiin. Ehdotankin siis, että laitokselle järjestettäisiin jonkinlainen
(sähköinen?) foorumi tai keskustelutilaisuuksien sarja, jossa voitaisiin kerätä
luennoijille ja laskuharjoitusten pitäjille kertyneitä ideoita ja siten antaa hyvien
ajatusten levitä. Olen varma, että monet ovat juuttuneet tietynlaiseen luennointi- tai
laskuharjoituksenpitotyyliin vain, koska eivät ole kuulleet paremmasta.

• Lisätään harjoitustöiden ja erilaisten pienten projektien määrää.
• myös opintojen loppuvaiheessa (erikoiskursseissa)  tärkeää on opiskelijoiden oman

työn osuus kurssin aikana, ei siis vain loppukokeeseen valmistauduttaessa. Niissä
kursseissa, joissa ei ole laskareita opiskelijoita  pitäisi rohkaista ratkaisemaan
harjoitustehtäviä. esim. lisäpisteet porkkanana. Myös pienissä ryhmissä toimii hyvin
malli, jossa kurssi suoritetaan (etukäteen kirjallisesti valmistetuilla)
seminaariesitelmillä

• Opiskelijoiden kannustaminen laskuharjoitusten tekoon ohjaamalla heitä
ryhmätyöskentelyyn.

• nettiin kannattaisi satsata paljon enemmän, palkata vaikka joku ulkopuolinen
auttamaan, tuomaan näkemystä tehokkaammasta ja pirteämmästä netin käytöstä. ei
edes maksais paljon, maksais itsensä takaisin monin verroin!

• Matematiikan opiskelijoille enemmän sovelluspainotteisia tilastotieteen opintoja
(vrt. tilastotieteen opiskelijoiden peräti pakolliset matematiikan opinnot). Auttaisi
näkemään paremmin, miten nämä oppiaineet tukevat toisiaan. Käytännössä suurin
osa tarvitsee jatkossa molempia taitoja. Pelkkä 'matikka' tai 'tilasto' ei riitä. Tämän ei
ainakaan pitäisi nykyisellä laitoksella olla mikään ongelma!



• Jokin 'selitys'-kurssi siitä, mitä on tapahtunut matematiikassa 1700-luvulta 2000-
luvulle (ja miksi). Eli koootut selitykset logiikasta ja kuinka päädyttiin
abstraktimpaan matematiikkaan.  Vieläkin tarkemmat suunnitelmat kurssien
sisällöistä.

• Koska omat kokemukseni viime vuosilta ovat lähinnä laskuharjoitusten pitämisestä
en nyt osaa ottaa kantaa muuhun opetukseen ja laskareistakin taisi tulla yllä
oleellinen sanottua.

• Tämä on osin päällekkäinen edellisen kohdan kanssa.  Kaikkea ei 'toisteta'.
Suomalaistyyppien vuorovaikutuksen parantamiseksi erilainen 'oheistoiminta' olisi
eduksi. Haikeaksi esimerkiksi voisi mainita, miten biologisella alalla kesäisin
tapahtuvien kenttäkurssien yhteydessä oppilaat ja opettajat tutustuvat toisiinsa aivan
uudesta, arkisten askareiden ja 'yhdessä veneessä' olemisen näkökulmasta.  Vaikka
laitos on suuri, olisiko silti mahdotonta järjestää edes yhteiset pikkujoulut
(henkilökunta + opiskelijat)?  Ei vain juhlat vaan vaikkapa yhteiset siivoustalkoot
(joihin voisi oikeasti kannustaa laajempia joukkoja), leikilliset ottelut (urheiluturnaus
Algebra I vastaan Analyysi II) tai retket tms. voisivat saada ihmiset kohtaamaan
aidommin inhimillisesti toisensa.  Laskuharjoitukset ovat siis keskeinen
opetusmuoto.  Niihin liittyen kannattaisi varmaan olla sääntönä eikä poikkeuksena,
että luennoitsija ja harjoitustenpitäjät tapaisivat (tai edes pitäisivät yhteyttä)
viikottain. Aikataulut voivat tietysti tuottaa ongelmia, joihin sähköiset menetelmät
tuovat helpotusta, joskin kaventavat vuorovaikutusta.  Harjoituksiin (ja
malliratkaisuihin) liittyviä periaatteellisia kysymyksiä kannattaisi käsitellä yhtenäisesti,
olla olemassa selvät yhteiset pelisäännöt.  Kokeiden pisteyttämisestä kannattaisi
sopia yhteiset periaatteet -- niin vaikeaa kuin pisteyttämisen ohjeistaminen voikin
olla. Samoin kurssiarvosanoista.  Opetusmenetelmistä, niiden ongelmista ja
ratkaisuajatuksista ja -kokemuksista, kannattaisi useammin olla yhteisiä tilaisuuksia --
sekä opettajien kesken että opettajien ja opiskelijoiden välillä. Miten järjestää aikaa
tällaisille, niin että suuret joukot voisivat osallistua? (Ehkä laitos pitäisi jakaa osiin,
jos todella suuret joukot kävisivät asialle...) Säännöllinen 'hyvän opetuksen päivä',
jona ei olisi mitään opetusta vaan kaikilla tilaisuus osallistua?  Opetusfestivaali
vuosittain siis. Tutkimusfestivaali myös, jossa tutkimusryhmät esittäytyisivät,
mukana ulkoisia sidosryhmiä.  Millaista yhteistyötä näiden 'festivaalien' välillä voisi
olla?  Lopuksi aivan toisentyyppinen asia, lakiperusta: Uusi yliopistolaki/asetus
määrittelee esim. maisterin tutkinnon tavalla, joka matematiikassa merkitsee (ja
varsinkin on hyvin pitkään merkinnyt), että 'laillisia' maistereita laitokselta voisi
valmistua hyvin vähän. Tällainen ristiriita lain ja käytännön välillä ei ole hyvä asia!
Opetuksemme ja sen tulokset ovat kyllä kehittyneet, mutta lain olisi silti syytä 'tulla
vastaan'... Monella muulla alalla tätä ongelmaa ei ole -- niiden luonteen takia.

• Pidetään keskustelua yllä.  - Alkuvaiheen kurssien sisältöihin nähden tulee mieleen,
että joidenkin asioiden suhteen pitäisi päättää minkä kurssin yhteydessä asiat olisi
hyvä esittää. Pari esimerkkiä: 1) kompleksiluvut eivät ilmeisesti kuulu minkään
peruskurssin sisältöön. Kuitenkin esim. diff.yhtälöiden kurssilla ne oletetaan
tunnetuksi. Meiltä kai periaatteessa saattaa valmistua tietämättä mitä kompleksiluvut
ovat, mikä ei kuulosta hyvältä. 2) joukko-oppiin ja funktioihin liittyvät perusasiat
(yhdisteet, leikkaukset, kuvat, alkukuvat jne.): esim. Topologia I:n kirjan alussa
todetaan muistaakseni, että nämä asiat oletetaan tunnetuiksi aiemmilta kursseilta.
Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, jos opiskelija menee Topo I-kurssille 1.
vuoden keväällä, niin kuin ilmeisesti on ajateltu.

• Vertaistuen laajentaminen opiskelun keski- ja loppuvaiheeseen. Opettajien
keskustelutilaisuudet tapana yhdess oppia ja löytää uutta imua opettamiseen.



PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN VASTAUKSIA 114 KPL

Mikä  laitoksellamme opiskelussa ja opetuksessa on erityisen hyvää?

• Erityisen hyvää on pakottomuus. Sillä tarkoitan, että ei ole pakko mennä
luennoille/laskareihin. Pääsääntöisesti hyvää on myös opetus ja kurssitarjonta.

• Opiskelu on hyvin vapaata ja itsenäistä. Tarvittavia harjoitusryhmiä järjestetään
lähes aina ja usein niissä voi käydä omien tarpeiden mukaisesti.

• Laitoksellamme on todella asiantuntevia ja osaavia luennoitsijoita! Opiskelun aloitus
on laitoksella helppoa,koska järjestetään tutor ym. ryhmiä.

• -Suurehko valinnanvapaus opiskelujen suoritusjärjestyksessä. -Kurssien luennoitsijat
vaihtuvat aina silloin tällöin(kukaan luennoitsija ei pääse 'sokeutumaan' oman
kurssinsa pitämiseen)

• Luennoijat, tilat. Joustavuus ja mahdollisuus neuvotella.
• Luennot ja muut opiskeluun liittyvät tapahtumat on ilmoitettu hyvin etukäteen ja

muutoksista ilmoitetaan myös hyvissä ajoin. Tämä mahdollistaa luennoilla käymisen
kauempaakin, ilman että joutuu matkustamaan turhaan. Mielestäni myös koeviikko
järjestely on hyvä, silloin jää hyvin aikaa valmistautua kokeeseen.

• Laitoksellamme opiskelussa hyvää on laskupaja, jossa voi kysyä neuvoa tehtäviinsä.
• Hyvät ammattitaitoiset opettajat ja hyvät uudet  opetustilat.
• On tietokoneohjelmilla tehtäviä harjoitustöitä, joissa opettajat neuvovat

sähköpostilla. Sellaisia kun tekee niin tuntee oppivansa jotain.
• Laskarimenettely toimii mielestäni todella hyvin. Juha Oikkonen on loistava

luennoitsija ja osaa innostaa opiskeluun. Hänen luennoista saa puhtia opiskeluun.
• ohjaus ja neuvonta on erinomaisen hyvää
• Palautteen antamiseen rohkaistaan ja luennoitsijat/opettajat ovat helposti

lähestyttäviä. Laskupajaa on ylläpidettävä jatkossakin.
• Kaiken kurssi-, yms-informaation löytää (kohtuu) helposti netistä, ja palautesysteemi

toimii.
• Ensimmäisen vuoden kokemuksella: Lähes kaikki luennotsijat ja opettajat ovat

asiantuntevia ja innostavia. Kurssitarjonta vaikuttaa riittävältä ja suhteellisen
monipuoliselta.

• Ainakin luennoitsijoista parivaljakko Oikkonen-Martio. Muitakin saattaa olla, mutta
ensimmäisen vuoden perusteella nämä kaksi erottuvat erityisesti.  Muita hyviä
asioita ovat laskupaja ja ohjaukset. On myös hienoa, että käytävällä kehtaa vetää
tohtorismiehiäkin hihasta neuvomaan alkeellisissa laskuissa.

• Monipuolisuus kurssivalikoimassa. Opettajien ja opiskelioiden lämmin suhde.
• Luennoitsijat tietävät mistä puhuvat. Monet luennoitsijat ovat erittäin innostavia ja

valmiita käyttämään myös vapaa-aikaansa opiskelijoiden hyväksi.
• Eräät loistavat luennoitsijat, aktiivinen oheistoiminta, asioiden toimivuus,

informaation mutkaton kulku, monien tahojen tarjoama opintojenohjaus sekä
tietynlainen ihmisläheisyys pakollisesta byrokratiasta huolimatta!

• Luennoitsijat
• Fukseille on suunnattu paljon apua ja tuutorointia, mikä on tosi hyvä juttu. Juha

Oikkonen on paitsi pätevä myös äärimmäisen innostunut ja kannustava opettaja.
• Kurssitarjonta, opiskelun vapaus, helposti lähestyttävät professorit ja muu

henkilökunta, toimiva campus.



• Suuret tilat ja luentosalit. Oikkonen pitää erittäin hyviä ja selkeitä luentoja. Viihtyisä
paikka ja ihmiset ovat mukavia. Laskupajat ja laskuharjoitusryhmät ovat hyviä ja
niissä oppii.

• Luennoitsijat hyviä. Laskupaja on hyvä, koska sieltä voi kysyä neuvoa. Mahdollisuus
vierailla eri laskariryhmissä on hyvä. Opinnoissa menestyy, kunhan jaksaa tehdä
laskareita.

• Opettajat ovat suorittaneet loppututkintoja ja opettavat kelvollisesti.
• Opiskelussa erityisen hyvä asia on mukava ja rento ilmapiiri. Matematiikan

laitoksella näkee paljon ahkeria opiskelijoita, jotka ottavat opiskelunsa tosissaan.
Myös osaamisen taso tuntuu olevan varsin hyvää. Opetuksessa hyvää on (erityisesti
Gyllenbergin, Oikkosen ja Pihkon) ammattitaitoinen ote opetukseen sekä opiskelua
kannustava asenne. Kaikilla luennoitsijoilla on todella korkea 'osaamisen' taso
omasta aihealueestaan!

• *kurssit ovat laajoja kokonaisuuksia ja kestävät aina 2 periodia kerrallaan, isoja
pistekokonaisuuksia myös näinollen *välikoesysteemi!! Aivan loistava *tulosten
suht. nopea ilm. taululle (ainakin nopeampaa kuin muutamilla muilla laitoksilla!)

• -Kurssien kotisivuilta löytyvät harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut, (sekä joskus jopa
luentomateriaali) helpottavat opiskelua sekä mahdollistavat tehokkaan itse- ja
etäopiskelun.  -Kurssien työmäärä vastaa yleensä hyvin kursseista saatavia
opintopisteitä.

• Laitos on suurehko, ja opetuksen taso on yleisesti ottaen hyvä. Opiskelijoilla on
hyvä yhteishenki.

• Internetin kasvava hyväksikäyttö.
• Matikan laitoksella toimiva laskupaja on suuri apu laskuharjoitusten tekemiseen.

Myös joistain kursseista järjestettävät opintopiirit ovat loistava idea.
• Laitoksella on hyvä henki. Ei niuhoteta turhasta ja asiat, kuten ilmoittautumiset

kursseille, toimivat. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet saada tukea opiskeluun
laskupajasta, laskuharjoituksista ja ohjauksista.

• Pääsääntöisesti asenne. Ei ole noloa pyytää apua.Laskupaja on aivan upea juttu!
Rehellisen yrittämisen periaate laskareissa. Kun yrittäminen lasketaan ja se hyödyttää
konkreettisesti pisteiden muodossa, motivoi se yrittämään kiireessäkin.

• Minulla opiskelijana on sellainen olo, että opetushenkilökunta on laitoksella meitä
opiskelijoita varten. Se ei kuulu olevan itsestäänselvyys yliopistomaailmassa.
Laitoksellamme ei todellakaan tarvitse tuntea olevansa yksin kylmässä yliopistossa,
vaan erilaisia tukimuotoja on niin paljon, että jokainen varmasti löytää itselleen
sopivan. Opiskelijoita rohkaistaan kysymään, pohtimaan ja toimimaan ryhmissä.
Tämä näkyy opiskelijoiden keskuudessa vireänä yhdessä tekemisen meininkinä ja
kannustavana ilmapiirinä.

• -Juha Oikkosen luennot. -Mika Koskenojan verkkomateriaalit. -Joidenkin
luennoitsijoiden kannustava asenne.

• Opiskelun voi suorittaa juuri haluamassaan tahdissa. Yleistenttimahdollisuus on
erittäin hyvä asia, nopeat opiskelijat voivat opiskella juuri niin paljon kuin jaksavat.
Luennot ovat pääsääntöisesti olleet hyviä, eikä asiat ole lainkaan mahdottomia kun
niitä miettii riittävästi.

• Laskarikäytäntö. On hyvä että pystyy joustamaan ja menemään eri laskareihin jos ei
omaan jostain syystä pääse. On hyvä että malliratkaisuja saa netistä. Laskarinpitäjät
ovat myös olleet useimmiten taitavia ja osasivat selittää tehtävää sen lisäksi että
ratkaisivat sen. Opetajaopiskeleville suunnattu Paja on myös ollut hyödyllinen.



• Peruskurssit ja esimerkiksi opettajalinjan työpajat toimivat oikein hyvin. Asioita
visualisoitiin ja valaistiin esimerkeillä ja näimpä teoriakin tuli ymmärrettyä. Lisäksi
olen kohdannut monia hyviä harjoitustehtäviä, jotka olivat opettavaisia ja eivät
kuitenkaan LIIAN vaikeita. Laskarinpitäjistä parhaimmat ovat olleet Lotta Oinonen
ja Eija Koriseva. Heille kuuluu suuri kiitos. He kävivät tehtävät todella huolella ja
matemaattisella tarkkuudella lävitse, samalla huolehtien, että kaikki halukkaat
pysyivät mukana.

• Opiskelijoille on järjestetty hyvin tukea, esim. laskupaja ja ohjaajatuutoriryhmät.
• Asiantuntevat opettajat, viikkorytmi (laskuharjoitukset kerran viikossa)
• Itsenäisen opiskelun mahdollisuus, jonka tukena voi käyttää laitoksen materiaalia ja

luentoja. Materiaali on pääsäntöisesti hyvää.
• Ainakin osa opettajista on motivoituneita. Opettajaksi opiskeleville tarkoitetut paja-

kurssit ovat huippujuttu. Varsinkin kun niiden vetäjät (ainakin silloin kun itse ne
kävin) todella panostivat niihin.

• Hyvä ryhmähenki. Luennoitsijat, laskarinpitäjät, opiskelijat ja kaikki ovat saman
arvoisia ja voi jutella ja kysyä aina neuvoa.  Laskarisysteemit toimii hyvin, vaikka
laskarinpitäjissäkin on suuria eroja, jotkut opettavat enemmän ja toiset ovat
laiskempia..  Laitokselle ehdotonta plussaa siitä, että se on uusi. Kiva kun salit,
luokat tietokoneet ym. ovat uusia, siistejä ja toimivia. Se lisää opiskelumukavuutta.

• Yhteistyöhenki, laskupajat ja Oikkonen. Ne luovat yhdessä turvallisuuden tunteen
opiskelujen suhteen ts. apua on saatavilla, jos sitä kaipaa.

• se, että opiskelu on tehty mahdolliseksi, vaikka ei pääsisikään paikalle luennoille tai
laskareihin. materiaalit on saatavissa netissä ja se on auttanut minua erittäin paljon,
koska en asu pääkaupunkiseudulla, joten en pääse osallistumaan kovin usein itse
opetukseen.

• Suurin osa luennoitsijoista kannustavia ja helposti lähestyttäviä (tai sitten se on
opiskeluvuosien tuoma 'tuttuus'). Exactum-rakennus ja opetustarjonta erinomaista.

• Laitoksella on hyvä henki ja opiskelijoita kannustetaan ja innostetaan tutkimaan ja
pohtimaan opiskeltavia asioita. Näistä tuodaan ilmi myös eri näkökulmia ja niihin
liittyviä mielenkiintoisia juttuja, mikä on omiaan herättämään kiinnostuksen ja
uteliaisuuden, mikä taas on huomattavan tärkeää oppimisen kannalta. Apua on
tarjolla lähes aina, kun sitä kaipaa. Laitoksella työskentelee ilahduttavan paljon
ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ja innostuneita työstään.

• Tilat
• Luentokurssien käytäntöjen toimivuus ja selkeys, ts. laskarisysteemit yms toimii.

Oppikirjojen kohtalaisen hyvä saatavuus, prujut, jos sellaisia on tarjolla. Oikkosen
luennot.

• Martio, Holopainen, Päivärinta, Oikkonen, Luosto, Ola ,Astala ja Piiroinen.  Myös
se, että mikään ei ole pakollista. Eikä mitään tenttimisoikeuden hankkimisia.

• Kurssien vaatimukset ovat järkeviä, ei liian kuormittavia. Opettajat ovat
enimmäkseen helposti lähestyttäviä.

• Laskuharjoitukset
• Vapaus. Ei läsnäolopakkoja taikka tehtävien pakollista palauttamista, jolloin

opiskelu on mielekästä ja laskeminen sekä luennoilla käynti palkitsevaa.
• en tiedä
• Vapaus on erittäin hyvä asia matematiikan laitoksella. Kursseja voi suorittaa monilla

eri tavoilla ja ylimääräiset (yleensä turhat) vaatimuksia ei kursseilla ole. Ylimääräisillä
vaatimuksilla tarkoitan läsnäolo pakkoa, laskuharjoitustehtävien teko pakkoa jne.



Minulle on hyvin tärkeätä saada tehdä tai olla tekemättä asiota joilla ei suoraan
läpäistä kursseja vaan yritetään ohjata kurssin läpäisyyn.

• se on vaihtelevaa. laskarit ja luennot. opetus ei yleensä ole liian kankeaa.
• Muutamat ihmiset ovat skarppeja ja heidän kanssaan on mukavaa opiskella.

Tilastotieteen opettajat ovat huipputyyppejä.
• Todella hyvät ja selkeät nettisivut ja luentomuistiinpanot ainakin linis 1 ja 2 sekä tn

laskennan sivuilla! Kiitos näistä!:)
• Laitoksella opiskelu on vapaata ja täällä voi helpommin kehittää itsestään juuri niitä

osa-alueita, mitä itse haluaa ja mistä löytää kykyjä. Ilmapiiri on lämmin ja opiskelua
tukeva. Hyviä luennoitsijoita on, ja ennen kaikkea erilaisia persoonia.

• Opettajalinjan paja on hyvä. Saman ryhmän kanssa on mukavaa ja tehokkaampaa
opiskella. Pajan opetus on järjestetty hyvin.

• Tilastotieteen laitos on ollut tarpeeksi pieni, on syntynyt nopeasti käsitys
kokonaisuudesta. Muutamat kurssit olleet todella hyviä, esim. data-analyysi II
antanut paljon tarpeellisia taitoja.

• Luonnontieteet ovat kaikki samalla mäellä. Hieno kirjasto ja atk-
käyttömahdollisuudet. Muutamat luennoitsija ovat selkeitä ja eteenpäin vieviä.

• Opiskelijalle välittyy tunne, että asioista kysyminen on sallittua ja apua saa aina
tarvittaessa. Myös opettajat ovat tähän asti olleet erinomaisia, asiantuntevia ja
ystävällisiä.

• Se, että käytännössä kaikki kurssit voi suorittaa valitsemallaan tavalla, ts. ei pakollisia
harjoitustöitä saati sitten luentoja.

• Ensinnäkin laitoksen fyysiset puitteet ovat loistavat opiskelulle. Atk-luokkia ja
itsenäiseen&ryhmätyöskentelyyn sopivia työympäristöjä on riittävästi.
Kampusalueelta löytyy kaikkea mitä idyllisen opiskelupäivän ympärille tarvitaan,
opiskelun lisäksi hyvää ruokaa ja liikuntatilat.   Lisäksi ainakin ne 'massakurssit',
joille olen itse osallistunut, on järjestetty mielestäni niin hyvin kuin ne voidaan
järjestää. Laskuryhmäsysteemi toimii mielestäni hyvin ja muutenkin informaatio
kulkee sujuvasti netin kautta.

• mielestäni opetuksen taso on korkeaa.
• Laaja kurssitarjonta, mahdollisuus suorittaa kursseja myös muussa kuin

suositusjärjestyksessä ja paljon. Ei läsnäolopakkoja \o/. Kotona opiskelu on paljon
tehokkaampaa kuin luennolla istuminen, jos kykenee omaksumaana asiat
keskimääräistä nopeammin.

• Mielestäni laitoksella on suhteellisen laaja opetustarjonta.Tietysti ainahan lisääkin
saisi olla.Erityisen kiitollinen olen siitä,että monesti on asiat(mm.tentit,kurssien
suoritus) järjestettävissä opiskelijoille helpottavalla tavalla ja joustavasti.Opetus on
yleisesti laadukasta,vaikka ulkomaalaistakin väriä/vierailijoita kaipaisi enemmän.

• haastavuus, 'hyvän' ajattelun arvostus, kumpulan kampus, opettajilla pääosin varsin
hyvät pedagogiset kyvyt

• Suurimmassa osassa kursseista käytetään mielekkäästi ja tehokkaasti hyväksi
internetin suomia mahdollisuuksia. Useimmat laitoksen opiskelijoista ovat kuitenkin
erittäinkin kokeneita tietokoneen käyttäjiä.

• Laskupaja
• Tietokoneluokkien riittävyys.  'Opettajat' eli luennoitsijat ovat yleensä hyviä, mutta

kaikki eivät ole.
• Uudet, siistit tilat ovat iso plussa!
• Kurssien läpipääsy on helpompaa, kuin mitä se voisi olla.
• Luennoijat ovat suurimmaksi osaksi hyviä opettamaan. Mutta...



• ilmapiiri, opetuksen taso, erilaiset opiskeluryhmät (laskarit, ohjaukset, opintopiirit
yms.)

• Ainakin peruskursseilla on ollut motivoituneita opettajia joita ilman en olisi
kursseista selvinnyt. Opetuksen laatuun on selvästikin panostettu (esim. Analyysit ja
Linikset)(poislukien Matemaattinen analyysi).  Hyvää on ollut myös mahdollisuus
tehdä lisätöitä ja tentin jälkeen välttää hylätty kurssi. Itse en ole joutunut tätä reittiä
käyttämään, mutta mahdollisuus siitä on merkittävästi alentanut suorituspaineita ja
luultavasti myös parantanut tuloksiani.  Hyvää on ollu myös ohjauksen Analyysissä,
varsinkin kun on sattunut muutaman kokeilun jälkeen löytymään itselle sopiva
ohjaaja.

• Voi opiskella itsenäisesti tai ryhmässä asiat. Ei pakoteta ryhmätyöhän
keinotekoisesti. Matematiikassa kaikkien pitää kuitenkin itse lopulta ymmärtää miten
asiat menevät. Tähän liittyen kurssien kokeita järjestetään tarpeeksi usein, joka
edesauttaa sitä, että opinnot eivät sen takia pysähdy.

• Selkeä kurssitarjonta, opetus vastaa kurssin kuulustelua.
• Laskupaja on erityisen hyvä asia. Tärkeätä, että on paikka, josta voi aina kysyä, jos

jää jumiin. Vastaavaa olen kaivannut tietojenkäsitelytieteen laitokselle monta kertaa.
• Useimmille kursseille on saatavilla kohtuuhintainen, suomenkielinen kurssikirja/-

pruju. Se on luksusta moneen muuhun HY:n laitokseen varrattuna.  Laskupajat ovat
myös hyvä järjestelmä, joita tosin voisi kursseilla mainostaa vähän enemmän.

• +Opintomateriaali on kirjoja lukuunottamatta  saatavilla internetistä (mm. laskarit ja
malliratkaisut). +joustavat käytännöt mahdollistavat elämän yhteensovittamisen
opiskelujen kanssa +osa luennoijista +viihtyisä ilmapiiri

• Liitutaulut, tietokoneet
• Ensimmäisen vuoden kursseja on valittu pitämään todella hyviä ja innostavia

opettajia.   Laitoksen tilat ovat todella hyvät opiskeluun. (Keskustakampuksella saa
selkävaivoja vanhojen luentosalien istuimista.) Kaikki tarvittava on lähellä.
Tietokoneluokkia on paljon.  Loistava tiedekirjasto.

• Erinomainen ilmapiiri ja opettajat. Opinnoissa enemmän joustoa kuin monessa
muussa aineessa.

• toimivuus
• Aivan mahtavat luennoitsijat. Apua on aina saatavilla, henkilökunta on valmis

auttamaan laskareissa, jos ei ole kiire, esimerkiksi laitoksen käytävällä tavattaessa.
• Laskupajassa saatava ohjaus on aivan parasta. Joskus kun tehtävät eivät vain aukea,

niin tietää minne voi aina mennä kysymään tyhmiä. Laskupaja käytäntöä pitäisi
ehdottomasti laajentaa muuallekin!

• Laskupajajärjestelmä on todella hyvä. Itse pääsin juuri sen avulla alkuun.
Matematiikan laitoksen verkkosivut ovat hyvät. Olennainen tieto tiiviissä paketissa
ja helposti saatavilla. Muut  laitokset ovat tukkineet sivut epäolennaisuuksilla.  Pidän
myös matematiikan laitoksen vapaasta ilmapiiristä.  juuri aloitettu Latex-kurssi oli
pieni, mutta tarpeellinen lisä.

• Hyvät kirjatenttimahdollisuudet
• Osan materiaaleista saatavuus(laskuharjoitukset ja ratkaisut niihin); Juha Oikkosen,

Petteri Harjulehdon, ehkä myös Kerkko Luoston(osittain) luennot.
• Tasokas opetus. Internet:ä on käytetty ansiokkaasti niin tutkinto- kuin kurssi

esittelyissä. Myös Weboodi on ok.
• Oppilaiden opiskelun tukeminen. Laskupaja, ohjaukset, ohjaajatuutoritoiminta,

koekertaukset, kaikki sellainen, mikä tekee opiskelijoiden oppimisen
mahdollisimman vaivattomaksi. Se, että löytyy helposti joku, jolta voi kysyä. Kun



kokeilee opiskelua muilla laitoksilla, huomaa, että myös materiaalin, tehtävien ja
ratkaisujen hyvä saatavuus on tärkeää.  Lisäksi on mainittava myönteisenä asiana
laitoksellamme esiintynyt poikkeuksellinen joustavuus ja valinnanvapaus.
Toivottavasti emme kadota sitä uuden tutkintojärjestelmän (tai minkään muunkaan)
myötä.

• Analyysi I ja II opetus, pienryhmät, laskupajat
• Yleinen ilmapiiri on avoin ja opiskelijakeskeinen. Opettajien kanssa on helppo

keskustella ja he auttavat tarvittaessa.
• Laskarisysteemi on tosi hyvä ja laskariryhmiä on tarpeeksi (ollut ainakin kaikilla

kursseilla, joilla olen itse ollut), jotta kaikki mahtuvat ja aina on löytynyt itselle
sopiva ryhmä. (Voidaan verrata esim. tietojenkäsittelytieteen laskareihin, joilla
tilanne ei ole todellakaan sama, voinemme pitää siis tätä erityisen hyvänä asiana.)
Myöskin opetus kaikissa laskareissa, joissa olen ollut, on ollut oikein hyvää.
Kaikkialla on selitetty hankalat asiat perinpohjaitsesti.

• Hyvä henki ja innostunut ja kannustava ilmapiiri. Opintoihin saa tukea tarvittaessa
ja vaatimus taso on sopiva. Opetusta järjestetään myös opiskelijoiden tarpeen ja
kiinnostuksen mukaan.

• Juha Oikkosen luennot ovat olleet erityisen mielenkiintoisia. Opetettavan asian
havainnollistaminen auttaa ymmärtämään.

• -Ensinnäkin puitteet ovat loistavat uudessa Exactumissa: Hyvät luokat ja salit,
riittäväti tietokoneita, oma Unicafe jne. Ero Heimolaan on huima! -hyvä kun
materiaali on useimmiten suomeksi! -moni luentojen pitäjistä on innostunut
asiastaan ja tekee parhaansa auttaakseen opiskelijoita ymmärtämään asioita. -
laskupaja, ohjaukset ym. yhteiseen opiskeluun ja pohdiskeluu ohjaaminen on hyvä
asia.

• Luentojen aikataulut on pääsääntöisesti suunniteltu hyvin ja opiskelijaystävällisesti.
Luennoitsijat ovat asiansaosaavia ja harjoituksiin ja ohjauksiin on panostettu. Lisäksi
opiskeljian tueksi on kehitetty ns paja, josta voi saada apua ja tukea. Kärryiltä
tipahtaminen on siis tehty hankalaksi, jos opiskelijalla itsellään vain riittää
motivaatiota hakea apua kyydissä pysymiseksi.

• Ettei siellä tarvitse turhan usein käydä jos ei halua. Yleistenttejä järjestetään tiheään.
• Joustavuus: muissa laskuharjoitusryhmissä vierailu, tehtävien kirjallinen

palauttaminen, joillakin kursseilla jopa ylimääräiset (kurssi-) koekerrat.
Henkilökunnan lähestyttävyys: luennoijat ja harjoitusten pitäjät suhtautuvat
myönteisesti opiskelijoiden yhteydenottoihin / kysymyksiin. Lisäksi
toimistohenkilökunta ja amanuenssi ovat hyvin tavoitettavissa ja asiat hoituvat
helposti.

• Pienehköt ryhmät on hyviä.  Luentoprujut joillakin kursseilla on hyviä.
• Professorit ovat jalat maassa eivätkä leiju opiskelijoiden päiden yläpuolella, kuin

teräsmiehet konsanaan. Opiskelijoita painostetaan myös itse pohtimaan asioita ja
ottamaan kaikesta itse selvää.

• Monipuolisesti erilaisia kursseja
• Kurssivalikoima on hyvä ja pari luennoijaa ja laskarinpitäjää ihan helmiä.
• Omien opiskelutapojen monimuotoisuuden sovittaminen opetukseen. On hyvä, että

tavallisten laskuharjoitusryhmien ja luentojen lisäksi on tarjolla myös opintopiirejä ja
ohjausryhmiä. Kaikentasoiset opiskelijat on otettu hyvin huomioon.

• Omien opiskelutapojen monimuotoisuuden sovittaminen opetukseen. On hyvä, että
tavallisten laskuharjoitusryhmien ja luentojen lisäksi on tarjolla myös opintopiirejä ja
ohjausryhmiä. Kaikentasoiset opiskelijat on otettu hyvin huomioon.



• Ilmapiiri tuntuu hyvältä. Opetustekniikoiden puolelta positiivista on, että  - toisaalta
on mahdollista opiskella asiat itsenäisesti ja mennä vain loppukokeeseen. - toisaalta
on tarjolla paljon opiskelun tukimuotoja, kuten laskuharjoituksia, opintopiirejä ja
tuutorointia.  Lisäksi on hyvä, että ainakin toistaiseksi kutakin kurssia kohden on
ollut selvästi yksi kirja, tai parhaimmillaan netistä vapaasti luettavissa tai
printattavissa oleva moniste.

Mikä niissä tarvitsee mielestäsi erityistä kehittämistä?

• Hmm, osa luennoijista ei ole vielä päässyt siitä, että oppilaat ovat vihollisia joita ei
saa päästää läpi kursseista. Viime syksyltä kuulin kun kaveri suoritti kurssia jossa
kurssikoe poikkesi huomattavasti laskuharjoituksista ja luennoijalta oli kysytty, että
miksi näin ja vastaus oli ollut 'sehän olisi silloin helppoa'. Onko tosiaan tarkoitus,
että mahdollisimman harva pääsee läpi? Itselläni ei opettajaopiskelijana ole ollut
ihmeempiä ongelmia päästä kursseja läpi, mutta ihmetyttää se, että
opettajankoulutuslaitoksella kursseista pääsee 99% läpi, mutta matikalla on kursseja
joissa läpipääsyprosentti on 5 ja yleisesti ottaen varianssi tuntuu todella isolta(mm 2.
peräkkäistä topologian tenttiä joista toisessa 16 hylättyä ja 3 läpi ja toisessa 16 läpi ja
3 hylättyä). Kysymykseni onkin, että vaihteleeko oppilaiden taso todella noin paljon,
vai onko siellä pari eri professoria jotka tekevät todella eritasoisia tenttejä? En toki
esitä että kaikki pääsisivät läpi, mutta joku tolkku sentään. Kehittämistä vaatisi myös
kurssien netistä löytyminen. Mielestäni ei riitä, että kurssista löytyy luentoajat,
luennoija ja kuinka monta opintoviikkoa siitä saa. Pitäisi olla joku sääntö joka
asettaa MINIMIN sille, mitä netissä on. Mielestäni ei ole kohtuutonta vaatia
esimerkiksi laskuharjoituksia, _kurssilla käytettävän materiaalin nimeä(tai mahd
materiaalia)_, luennoijan yhteystietoja, lisäpisteet laskuharjoituksista,
laskuharjoitusten ratkaisuja. Ehkä tärkeimpänä mikä melkein aina puuttuu on
ESITIETOVAATIMUKSET. Mikä siinä on niin vaikeaa???

• Itse tutkinnoista ei kerrota juuri mitään ja opiskelijalle jää sellainen mielikuva, että
esim. gradu, josta ei myöskään kerrota mikä se oikein on, täytyy yksin pusertaa
ilman apua.

• Matematiikan aineenopettajan koulutus tarvitsee omia nimenomaan opettajalle
suunnattuja matematiikan kursseja (tällä hetkellä vain opettajalinjan peruskurssi ja
opetuslaboratorio) ja myös henkilön, joka täysipäiväisesti perehtyy ja panostaa tähän
hommmaan. Matematiikan kiinnostusta tulee lisätä nykymaailmassa (mm. jotta
laitoksellamme on opiskelijoita tulevaisuudessa)ja matematiikan opettaja on tässä
ratkaisevassa asemassa, joten heidän koulutukseen tulee panostaa nykyistä
enemmän.

• Pisteytys. Monet kurssit arvostellaan täysin kokeen perusteella. Itse olen ollut aina
alisuoriutuja kokeissa, joten harmittaa, ettei tässä systeemissä ole mahdollista
osoittaa osaamistaan mitenkään muuten, kuin kokeessa.

• Luentomateriaalit.
• Opetuksessa on eniten häirinnyt luennoitsijoiden liian pieni ja epäselvä käsiala, sekä

huono kuuluvuus joissakin saleissa. Lisäksi opetus meinaa välillä muuttua turhan
'teoreettiseksi' ja ainakin ensimmäisenä vuonna tuntuu vaikeasti ymmärrettävältä.
Tosin matematiikka on tietysti vaikea aine opettaa 'käytännöllisemmin'. Mutta on
teillä ainakin yksi luennoitsija joka tämän taidon tuntuu hallitsevan. Juha Oikkonen!

• Laskupajan ohjaajista harva on ns. opiskelijaystävällinen. Harvasta ohjaajasta välittyy
tunne, että hän todella haluaa tehdä ko. työtä. Monet ohjaajista pitävät asioita
itsestäänselvyytenä eivätkä ymmärrä, että opiskelija haluaa neuvoja, ei nöyryytystä.



Onneksi joukossa on muutama ihminen, joka oikeasti osaa tehdä hommansa
opiskelijaystävllisesti.  Myös opinto-ohjaus on laitoksella huonoa. Tietoa ei meinaa
aina saada kysymälläkään. Opiskelujen suunnitteluakaan ei tunnuta kannustavan,
vaikka tämä varmasti suotavaa olisikin.

• Laskuharjoituksissa olisi hyvä, jos voisi vapaaehtoisesti mennä laskemaan taululle
sen laskun minkä osaa. Nyt täytyy sydän kylmänä odottaa ja tunnustaa tyhmyytensä,
jos on tehnyt laskuharjoitukset väärin. Tietenkin virheetkin opettavat ja  vahvistvat
esiintymiskykyä, mutta minä olen ujo häpeämään!!

• Luennoilla ja perinteisissä laskuharjoituksissa on aina tullut tunne että ne ovat
turhia. Oppiminen on tapahtunut itse kotona kirjaa lukemalla ja laskuja
opettelemalla. Ehkä luentojen ja laskuharjoitusten olemassaolo jotenkin motivoi
opiskelua, en tiedä toimisiko niin (olisiko toiminut niin ensimmäisinä
opiskeluvuosinani kun minulla oli luentokursseja) että olisi vain kirjatenttejä joihin
pitäisi yksikseen lukea paksu kirja ja laskuharjoitus-laskuharjoitustenratkaisut-
papereita. En todellakaan tiedä voisiko luentoja ja laskuharjoituksia mitenkään
kehittää.

• Laskarinpitäjien tasoa voisi parantaa. Joillakin ei oikein ole homma hallussa ja
joitakin ei oikein homma näytä kiinnostavan. Sama sopii tiettyihin luennoitsijoihin.
Kaikki luennoitsijat ja laskarinpitäjät/ohjaajat Juha Oikkosen oppiin: Pedagogiikka
pähkinänkuoressa.   Ohjauksia voisi ottaa käyttöön myös muilla kursseilla kuin
analyysissa.

• joskus on vaikea löytää sopivaa henkilöä kenellä on aikaa neuvoa/konsultoida
• Jotkin muutkin kurssit kuin Analyysi 1 ja 2 kaipaisivat ohjausryhmiä, esim

Topologiassa sellainen voisi olla todella tarpeen.
• Tietyt luennoijilla ei tunnu olevan mitään kykyä opettamisen osaamisessa.
• Laskariryhmät ja ohjaukset ovat toisinaan aika täynnä. Tämä tosin riippuu

ajankohdasta; keskellä päivää olevat ryhmät ovat suosituimpia. Tenttien tulokset
tulevat huhujen mukaan fysiikan laitoksella nettiin opiskelijanumerolla
identifioituina, tämä voisi olla kätevää myös meidän laitoksellamme.

• Se että henilökunta saisi rauhassa tutkia omia asioitaan. Välillä tuntuu että koska
laitoksella on niin monta opiskieliaa ja suhteellisen vähän opettajia niin opettajat
eivät saa omaa aikaa jolloin he voisivat tutkia.

• Jotkut luennoivat pitäen kalvosulkeisia. Buu! Laskarit on ikäviä, en käy niissä.
• Liitutaulut vaihtoon!
• Kunnolliset välineet, liitutaulujen kunto haittaa opetuksen seuraamista.
• Opintojen eriyttäminen enemmän sen mukaan, mihin opiskelija tähtää. Esim

opettajalinjalle enemmän käytännönläheistä matematiikan opetusta ym.
• Jotkut luennoitsijat eivät osaa opettaa ollenkaan. Liian paljon suoraan kirjasta lukua.

Näiden luennoitsijoiden kursseilla ei ole motivaatiota käydä. Ilmastointi ei toimi
kunnolla joissain saleissa/luokissa.

• Vaikeaselkoiset luentomonisteet (analyysi).  Jotkut laskariryhmät liian isoja ja
muutenkin pienessä ryhmässä oppisi paremmin kuin luennoilla. Ainakin kysymysten
esittäminen olisi helpompaa. Pienissä ryhmissä myös opettaja oppii tuntemaan
oppilaat paremmin ja osaa siksi auttaa heitä paremmin.

• Tilastotieteilijöiden matikan kurssit: tehtävään pitäisi kiinnittää pysyvästi henkilö,
joka tietää (tai pystyy selvittämään) tilastotietelijöiden tarpeet matematiikan käytölle
ja laatii yhtä pedanttia oppimateriaalia kuin Timo Patovaara.   Ohjelmistojen
käyttämistä pitää opettaa nykyistä enemmän sekä omilla kursseillaan että osina
muita kursseja.



• Valitettavasti jotkut luennoitsijat ottavat tehtävänsä lähinnä virkaan kuuluvana
pakkona. Asioita esitetään itsestään selvinä ja opiskelijoiden kysymyksiin
suhtaudutaan joko välinpitämättömästi tai jopa 'vihamielisesti'.  Laskuharjoitusten
pitäminen vanhaan tyyliin diktatorisesti määräämällä tehtävän tekijä on erityisen
kehityksen tarve! Useat lopettavat harjoituksissa käynnin tämän vuoksi!

• *opettajien/proffien taso samoin kuin laskareiden pitäjien. eihän tuola ole
uskaltanut kysä mitään. pelottavaa sakkia.

• -Proffesoreiden (jos heitä tosiaan on yksi kymmentä opiskelijaa kohden (SK)) sekä
muun henkilökunnan pitäisi olla lähemmässä vuorovaikutuksessa opiskelijoihin,
jotta syntyisi tieteellisen keskustelun kulttuuri -se on mielestäni myös korkeatasoisen
koulutuksen edellytys. Kun tieto ei muutu ymmärrykseksi, pitäisi olla joku, jonka
puoleen olisi luonnollista kääntyä.  -Asiansa osaavia, mutta samalla innostavia ja
opettamisesta kiinnostuneita luennoijia lisää.

• Ryhmätyötä tulisi opettaa enemmän. Tietyt matematiikan alat, kuten diskreetti
matematiikka ja algebra ovat hieman aliedustettuja. Opettajat ovat joskus 'kaukana'
opiskelijoista.

• Webin kautta tapahtuvan opiskelun lisääminen.
• Mielestäni osalla luennoitsijoita ei ole mielenkiintoa opettamista kohjtaan, mikä ei

juurikaan motivoi kyseisen kurssin suorittamista.
• Opinto-ohjausta voisi parantaa (on saattanut kyllä jo tutkinnon uudistuksen myötä

kehittyä?). Ainakaan aikaisemmin sitä ei ollut oikeastaan saatavilla. Luentoja voisi
myös kehittää siten, että luennoitsija ei vain kopioisi luentoprujua taululle.
Useimmilla luennoilla kehitystä on jo tapahtunutkin.

• Luennoilla on vielä turhan paljon 'yksi puhuu ja muut kirjoittavat'. Osa
luennoitsijoista ahdistuu kysymyksistä ja yleensäkin puheen keskeytyksistä. Tästä
mainittava ehdottomasti suuri poikkeus Juha Oikkonen, joka on kyllä aivan loistava
erityisesti asenteeltaan !!!

• Opiskelun suunnittelua ja mm. sivuaineiden yhteensovittamista helpottaisi jos
useampia kursseja tarjottaisiin sekä keväällä että syksyllä. Nyt valtaosa kursseista
tarjotaan vain kerran vuodessa.

• Luennoitsijat voisivat ottaa mallia Oikkosesta. Luennot voisivat olla jotain muuta
kuin kirjan/materiaalin läpikäyntiä.

• Monikaan luennoitsija ei ole pedagogiikan mestareita. Ymmärrettävästi on hankalaa
vetää massaluentoja. Itse kaipaisin välillä yksinkertaistamista, esimerkkejä joissa
pysyis mukana.

• Näin kolmantena vuonna tuntuu, että paljon olisi parannettavaa. -Hyppy
syventäviin kursseihin on liian kova. Tuntuvat liian vaikeilta ja nopeatempoisilta. Ja
kun opetuksen taso samalla laskee, monisteet huononevat jne, on se todella
masentavaa. -harjoituksia käydään kyseisillä kursseilla aivan liian ylimalkaisesti
lävitse, pedagogiaan tai ymmärrykseen ollenkaan fokusoimatta, kunhan osoitetaan,
että voi sen jotenkin tehdä. Ajatus jää hämäräksi. Usein luennoillakin ajatus jää
hämäräksi kun ajatuksia ei koota vaan luennoidaan vaan eteenpäin täyttä vauhtia.
Jokatapauksessa, harjoitusten tulisi olla etupäässä oppimista varten, että siellä ne
sitten selviäisivät, eikä sitä, että sielä ne vaan tulevat sotkuisemmiksi. Tuntuu kuin
harjoitukset olisivat nyt olemassa niille jotka osasivat, jotka sitten nopeasti
hutaisevat jotakin taululle keräten pisteensä, mutta minulle asia jääkin sitten hyvin
hämäräksi.

• Luennoijan ja kuulijan vuorovaikutus, erityisesti luennoitsijalta kuulijan suuntaan.
Joskus opettajan asiantuntevuus kostautuu, sillä hän ei osaa asettua opiskelijan
asemaan, vaan pitää asioita itsestäänselvinä.



• Laskuharjoitukset. Nykyinen tyyli on, että merkitään rasti ruutuun ja näistä valitaan
satunnainen henkilö tekemään tehtävä taululle. Vika on siinä, että harjoituksista
ikään kuin annetaan itselle pisteitä etukäteen. Tämä aiheuttaa sellaisen olon, että
tehtävän on pakko olla oikein. Jos on epävarma onko näin, ei edes halua merkata
tehtäviä tehdyksi. On liikaa vaadittu harjoitusten pitäjältä rohkaista epävarmoja
tekemään tehtävät taululle. He eivät kykene siihen. Parempi systeemi on esim.
fysiikan laitoksella, jossa tehtävät palautetaan ja assistentit arvostelevat tehtävät.

• Laskuharjoituksia pidetään joskus periaatteella 'tehdään nyt vaan nopeasti nämä
laskut, että päästään kotiin'. Tämä ei todellakaan palvele niitä, jotka eivät tehtäviä ole
saaneet tehtyä. Laskuharjoituksen pitäjän pitäisi aina käydä läpi tehtävä, varsinkin
jos tehtävän tekijä ei selitä tekemiään välivaiheita ja muita koukeroita. Useimmiten
aikaa tähän olisi aivan riittävästi. Eli mielestäni laskuharjoitusten pointtina ei pitäisi
olla pisteiden kerääminen, vaan tehtävien perusteellinen läpikäynti.

• Suurin osa luennoitsijoista ei osaa opettaa.
• Eräät luennoitsijat eivät käytä ollenkaan mikrofonia ja kirjoittavat pienellä ja

epäselvällä käsialalla taululle. Toiset vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin vain
sanalla 'Jaa-a' tai toistaa aivan samoin sanoin kysytyn asian, joka aiheutti
kummastusta jo aikaisemmin.

• jotkut, erityisesti vanhemmat laskuharjoitusten pitäjät, eivät osaa tai eivät viitsi
opettaa asioita yhtä hyvin kuin useimmat nuoremmista. välinpitämättömyyttä on
ollut havaittavissa..

• Alkuvaiheen opiskelijoille enemmän ja enemmän ohjausta ja tietoa jatko-opiskelu- ja
työmahdollisuuksista. Itse ainakin olin aika hukassa silloin (ja suurelta osalta
vieläkin..). Sähköpostitiedotus on toimivampi, kuin laitoksen kotisivut, koska ei
niillä tule vierailtua kovin usein kuitenkaan.. Ja enemmän 'matemaatikkona
työelämässä'-juttuja, missä matemaatikot eri aloilta tulee työstään kertomaan.

• Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille matematiikan käsitteistö ja abstraktius
tuottavat usein ongelmia. Asioiden selittämisessä ymmärrettävällä tavalla on rutkasti
kehittämisen varaa.

• Opiskelijodenohjaus
• Jotkut luennoitsijat eivät tunnu toimivan opiskelijoita, vaan itseään varten paikalla..

Opinto-ohjausta, varsinkin kahden tutkinnon väliin putoajille pitäisi olla enemmän.
• Tentin pituus. Se on turhauttavaa, kun ei kerkeä tentissä vastaamaan kaikkiin

kysymyksiin, vaikka osaisi. Vaikka tehtävä löytyisi tehtynä prujusta tai laskareista
eivät monet niitä ulkoa opettele (eikä omasta mielestäni ole tarkoituskaan), vaan
alkavat sitten tentissä järkeilemään hommaa kasaan, joka johtaa auttamattomasti
ajan loppumiseen. Tieto siitä, että aika saattaa loppua, johtaa panikointiin ja edelleen
huonontaa suoritusta. Ulkoamuistaminen ja aikaa vastaan todistaminen kuuluu
urheilijoille, ei matemaatikoille.

• Ensimmäisten kurssien jälkeen apua ei ole niin helposti saatavilla.
• Olisi hyvä, jos laskuharjoitusten ratkaisuja löytyisi arkistoista. Se auttaisi

huomattavasti itseopiskelua.
• Luennoilla meinaa joskus väkisinkin nukahtaa, kun luennoitsijoilla on välillä tapana

monotonisoida puheensa. Välihuomautukset, kysymykset ja kevennykset kunniaan!
• opiskelijoiden ohjaus
• Laitoksen sisätilan sisustus. Itse en käy enkä varmaan tule käymäänkään laitoksella

usein, koska opiskelun välissä ei ole mahdollista rentoutua. Jos jokin asia ei etene
tarvitsen tauon jossain muualla kuin työtuolilla, jotka nekin usein ovat puiset.
Muutamat sohvat käytäville ajaisivat hyvin asian.



• oleellisimpien asioiden selkeä esittäminen
• Opiskelijat valittava siten, että epämotivoituneita ja muualle kaipailevia opiskelijoita

ei oteta laitokselle pilamaan ilmapiiriä.
• Kurssit ovat liian isoja. Kaipaisin enemmän vuorovaikutusta luennoitisijan ja

opiskelijan välille. Liian isoissa luentoryhmissä ei tulee kysyttyä epäselviä asioita
lainkaan.

• Välillä tuntuu, ettei kaikkia luennoitsijoita kiinnosta yksittäisen oppilaan asiat
ollenkaan. Kirjasta ääneen lukeminen tai niiden asioiden taululle kirjoittaminen ei
ole opetusta.

• Osa professoreistaovat todella huonoja opettamaan, koskaeiväthän he ole opettajia..
mutta miksi ihmeessäluennoitsijoidenei tarvitseosataopettaa..eihän siinä ole mitään
järkeä. Nimenomaan tässä vaiheessahan sitä tarvitsee eniten opetusta koska onhan
meistä tulossa matikan ammattilaisia!

• Mielestäni useiden luennoijien pedagogiset tiedot ja taidot ovat selvästi vajaat.
Kaipaisin myös lisää pilkettä useiden luennoijien silmäkulmaan. Oikkosesta voisi
ottaa mallia. =)

• Muutamien henkilöiden opetusmotivaatio vaikuttaa olevan nollassa ja palaute
kuitataan opiskelijoiden asennevammaisuutena. Kursseilla voisi esitellä enemmän
yhtymäkohtia käytännön työelämään, sinnehän useimmat meistä kai ovat
siirtymässä.

• Pedakogiset villitykset kuriin. Ylenmääräinen höpöttäminen joutavanpäiväisistä
asioista ei edistä oppimista.

• Tutkielmien ohjaaminen tehokkaammaksi. Palautetta ohjaajalta olisi kiva saada parin
viikon viipeellä eikä parin kuukauden viipeellä, kuten nykyään. Lisäksi
tutkielmaohjaajan toivoisi pysyvän kannassaan, eikä vaihtamaan sitä joka
tapaamisella. Näiden seikkojen vuoksi valmistuminen on hidastunut huomattavasti!

• Monen kurssin www-sivustot ovat aika pelkistettyjä. Useasta kurssista materiaalia on
kuitenkin jonkin verran sähköisenä (ainakin laskarit on yleensä tehty LaTeXilla jos
prujut onkin kirjoitettu käsin), ja tätä materiaalia olisi hyvä saada netin kautta
saataville useammilla kursseilla kuin nyt. Esim tktl:n materiaalit on usein suojattu
tktl:n verkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, samantyylinen mikroverkon
tunnuspohjainen tunnistus olisi varmaan helppo toteuttaa, jos materiaalia ei halua
jakaa ihan kaikelle maailmalle.

• Tenttien uusimiskäytännöt! Minusta on ihmeellistä, miksi kurssikokeita ei voi uusia
sellaisenaan, vaan on tyydyttävä joko ns. 'lisätöiden' suorittamiseen tai useimmissa
tapauksessa loppukokeen suorittamiseen.

• Tenttijärjestelyt
• Jotkut luennoijat pitävät kalvosulkeisia :/
• Kehittämisen varaa on mielestäni yleistenttikäytännössä - niitä saisi olla

enemmän.Tämä jo siksi,että siirrymme uuteen opintovaatimuksiin.Siis ensi vuonna
tulisi olla huomattavia määriä mahdollisuuksia suorittaa yleistenttejä.Sekä
kesäopetustarjontaa voisi mielestäni laajentaa.Laitoksen nettisivujen päivitys saisi
olla tiiviimpää.Sekä -kuten Turun yliopistossa- toivoisin aikaisemmin ennakoivaa
tietoa tulevista kursseista mm. nettisivustoilla.Lisäisin myös huomattavasti
informaatiota tulevista työmahdollisuuksista matematiikan saralla sekä myös
tutkiksen esittely lienee erittäin toivottava käytäntö edelleen suuntaa hakeville
aloitteleville opiskelijoille.

• osin opetusmenetelmissä (laskuharjoitusjärjestelmä ei aina ole välttämättä paras tapa
opettaa), enemmän kursseja, joissa sovellettaisiin teoriaa käytäntöön



• Internetin käyttämisen johdonmukaisuudessa. Laitoksen sivut ovat selkeimmästä
päästä, mutta silti joillakin kursseilla vähän lisätyötä aiheuttavat, mutta opiskelua
paljon tehostavat toimenpiteet on jätetty tekemättä.

• Luennoilla otetaan esille liian vähän esimerkkitapauksia eri laskumallien
sovellutuksista. Ei riitä, että pelkästään laskuharjoituksissa tulee näitä sovellutuksia
käytyä läpi. Esimerkkien kautta oppii parhaiten teorian.  Toisaalta välikokeissa
pärjää hyvin jos opettelee laskuharjoitukset ulkoa. Ei ole oikein tarvetta luennoilla
käymiseen.

• Puutuolit pitäisi korvata mukavemmilla tuoleilla!Ilmoastointi on heikko. Tuolit ovat
epämukavat, varsinkin jos istuu yli neljä tuntia puutuolilla!Aina on kylmä. Joka
paikassa! Lämmittäkää edes pari astetta.  siis Lämpö Puutuolit Ilmastointia pitäisi
parantaa.

• Opetuksen tasoa tulisi ehdottomasti nostaa. Siis huimasti ja nopeasti.
• Enemmän mahdollisuuksia itsenäisiin opintosuunnitelmiin. Monipuolisia kurssien

suoritusmahdollisuuksia tarvitaan (ei pelkästään luento- ja laskuharjoitusopetusta).
Ohjaajatuutorointia sekä opetuksen ja tutkimuksen suhdetta toisiinsa kehitettävä
niin, että opiskelija voi liittyä johonkin laitoksen tutkimusryhmään ja löytää itselleen
kiinnostavia asioita opiskeltavaksi.  Uusia valinnaisia kursseja tilastotieteeseen
aineopintoihin.

• ... usein asiat käydään liian suurpiirteisesti läpi. Tällöin, varsinkin hankalan,
matemaattisen kokonaisuuden ymmärtäminen käy todella vaikeaksi, miltei
mahdottomaksi. Kun kysessä on uusi 'raskas' matetmaattinen käsite, ei sitä missään
tapauksessa voi esittää käsiä heilutellen. Vaarana on se, että opiskelijan
ymmärrykseen jää suuria aukkoja ja opiskelu muuttuu ulkoa opetteluksi, jolloin kyse
ei ole oppimisesta lainkaan. Tässä asiassa on suurta vaihtelua eri luennoijien välillä,
jotkut esittävät asiat perusteellisesti.

• Ohjausryhmiä voisi olla enemmän
• Osa laskarien pitäjistä on mitä on, mutta tästä pääsee vaihtamalla ryhmää ja maut

ovat erilaiset. Laskarien ratkaisut voisi myös pyrkiä jatkossa tekemään entistä
enemmän tietokoneella jotta niiden kryptiseen purkamiseen ei mene viikkoa
enempää. Joillakin on toki niin selkeä tyyli, ettei se paljoa jää koneella tehdyn
jälkeen.

• On todella inhottavaa mennä omaan laskuharjoitusryhmään, jossa ei enää ole yhtään
istumapaikkaa jäljellä, vaikka saapuisi ajoissa paikalle. Helposti tulee lähdettyä pois
etenkin jos ei ole sillä kertaa tehnyt tehtäviä. Matematiikan luennointi tuntuu olevan
todella vaikeaa, en kyllä tiedä mitä sille pitäisi tehdä. Jos luennolla tippuu hetkeksi,
on todella vaikeaa päästä enää takaisin kyytiin.

• Opintojen ohjaus.
• Eipä tule mieleen. Paitsi ne huonolaatuiset (/vääränlaiset?) liidut, joiden jäljen

erottaa ehkä puolen metrin päähän taulusta.
• Aika monien kurssien kohdalla laskareissa alkuun pääseminen vaati kohtuuttomia

ponnistuksia. Etenkin kursseilla, joiden materiaaleissa on vähän esimerkki-tehtäviä,
olisi kiva, jos edes jollain luennolla käytäisiin jotain laskarien tekemiseen orientoivaa
esimerkkiä läpi...

• -osa luennoijista -osa laskuharjoitusten pitäjistä (taso pääosin korkea)
• Opiskelijoiden ohjaus, oppikirjat, opettajien tavoitettavuus
• koe tilanteet
• Ei tule mieleen mitään varsinaista puutetta laitoksen toiminnassa.
• Laskuharjoituksista pitäisi tulla malliratkaisut kotisivuille



• Luentojen ja laskareiden yhteen sovittaminen... monesti proffa puhuu luennolla ihan
muuta kuin laskareissa tarvitsisi tietää... Toiseksi proffien on OSATTAVA
OPETTAA, monella vaikeuksia äänensä kantavuuvuudessa ja opetustaidot
puuttuvat täysin...

• Opinto-ohjauksessa ainakin vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskeleville on
selkeitä puutteita. Yliopisto-opiskeluun kuuluu tietenkin omatoiminen opintojen
suunnittelu, mutta olisi hyvä, jos esimerkiksi toisen opiskeluvuoden alussa
keskusteltaisiin opiskelijan kanssa tämän opintojen suuntautumisesta ja sivuaineista.
(Ensimmäisen vuoden opiskelijalla ei välttämättä ole selkeää kuvaa
erikoistumislinjastaan.)

• Laskuharjoitukset: liian usein havaittavissa harjoitusten vetäjän pyrkimystä
jonkinlaiseen matemaattiseen tyylikkyytteen, 'yksinkertaisuuteen', mahdollisimman
nopeaan selviämiseen kustakin tehtävästä, mitkä eivät useimmissa tapauksissa ole
laskettavissa pedagogisiksi hyveiksi.   Luennot: osa luennoitsijoista kuittaa
luentosarjan kirjoittamalla kirjaa liitutaululle pari kertaa viikossa. En näe tässä edes
matemaattista tyylikkyyttä saati pedagogista etua. Kirjallisuus ja niiden painomuste
on kaikkien saatavilla, luennoilla odottaisi saavan jotain muutakin.

• Kursseja voisi olla mahdollisuus valita myös verkkokursseina (kuten Avoimessa).
Silloin Yliopistolla pitäisi olla verkkokurssien pidon taitavia opettajia.

• Minusta nimenomaan luennoitsijoiden tulisi panostaa siihen, että opiskelijat
ymmärtäisivät asioiden idean. Todistuksen läpikäyminen ei saisi olla vain sen
kirjoittamista taululle niin kuin se kirjassa lukee. Kuvien piirtämisellä saa jo aikaan
paljon. Lisäksi oppilaiden kiinnostus täytyisi herättää, ja heille täytyisi selvittää, miksi
jokin asia tehdään juuri tietyllä tavalla, jos se tuntuu heistä esimerkiksi liian
triviaalilta. Tämä  kaikki koskee oikeastaan myös laskuharjoitusten pitäjiä ja
muitakin opettajia.  Haluan kuitenkin korostaa, että minusta meidän laitoksemme
opetus on ainakin siitä lähtien, kun itse tulin laitokselle (v. 2001), ollut hyvää, ja
viime aikoina taso on vielä noussut. Voimme kuitenkin yhä parantaa.

• Välillä käsialassa, suuressa salissa esiintymistä (mikrofonin käyttö on suotavaa)
• Opettajien pedagogisiin taitoihin voisi vielä kiinnittää huomiota. Lisäksi

keskivaiheen opiskelijoiden ohjausta tulisi parantaa.
• Jotkut luennoitsijat voisivat miettiä luennointityylejään uusiksi. On muutama, jotka

ovat hyviä ja mielenkiintoisia, mutta monet lukevat asiansa suoraan esim.
luentomonisteesta. Tämäntyylinen luennointi on paitsi tylsää, myös turhauttavaa,
kun TÄSMÄLLEEN samat asiat, mitkä käydään luennolla, voi itse lukea kotona.

• Ryhmä ja luentokoot voisivat olla pienempiä, tai sitten lisää pienryhmiä luento
opetuksen ja laskuharjoitusten tueksi. Analyysi I:sen ohjausryhmien kaltaisia ryhmiä
muihinkin kursseihin.Opikelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välille lisää
parempaa yhteistyötä ja yhteisiä tapahtumia.

• -huonot liitutaulut pikkuluokissa. vai onko vika liiduissa? Taulutyöskentely
laskareissa on vaikeaa, kun liidusta ei tule kunnon jälkeä.  -välillä tuntuu että
kursseista voi päästä liian helposti läpi. Ei kannata laskea tasoa sillä tavalla. Itse olen
päässyt muutaman kurssin mitättömällä osaamisella läpi.

• Luentojen ja harjoitusten aikataulut ovat pääsääntöisesti hyvät ja mukavat, kuitenkin
on useammin kuin kerran mielessä välähtänyt toive jonkinlaisesta ruokatunnista,
jotta jonottamiseen ja syömiseen jäisi enemmän kuin 15 minuuttia aikaa. Kun syö
liian nopeasti, syö helposti liian vähän, silloin taas loppu päivästä on väsyneempi.
Jos taas ruokailuun varastaa enemmän aikaa, tulee tunnille myöhässä, jää jälkeen ja
häiritsee muita opiskelijoita. Luennoitsijat ovat mielestäni olleet taitavia ja hyviä, sitä



vastoin harjoitusten ja ohjausten vetäjissä on joitakin pedagogisiltataidoiltaan tai
osaamiseltaan heikompia. Tämä vaatisi mielestäni kehittämistä ja opettelua.

• Koska jotkut ihmiset, kuten minä, eivät opi luennoilla ja laskareissa istumalla vaan
itse tekemällä ja lukemalla, pitäisi tämäntyylistä opiskelua tukea. Ainakin siten että
perusasiat ovat kunnossa: netistä löytyy kurssimateriaali, laskarit ratkaisuineen ja
vanhoja kokeita, mielellään ratkaisuineen. Itselleni paras tapa opiskella olisi tämän
lisäksi se, että järjestettäisiin valvottuja opiskelutilaisuuksia, jossa luettaisiin ja
laskettaisiin kukin itsekseen ja valvojilta voisi kysyä neuvoa tarvittaessa.
Laskupajahan on tällainen, mutta ainakin joskus vuosia sitten siellä oli niin hirveä
meteli ettei voinut kuvitellakaan tekevänsä mitään järkevää siellä. Eli ei mitään
älytöntä ryhmätyöskentelyä tai ryhmätyöskentelijöille tilat erikseen. Ehdottamaani
'laskupajaan' pitäisi ilmoittautua vaikka jokaisen jakson alussa tms. ja siellä
kerättäisiin läsnäololistaa ja vaikkapa merkittäisiin tulo- ja lähtöajat (etukäteen kukin
voisi miettiä itsekseen, millaisen määrän haluaa opiskella kunkin jakson aikana ja
sitten tämän määrän täyttymistä valvottaisiin, tästä voisi sitten saada vaikka
lisäpisteitä kokeessa jne.)  No, en nyt jaksa tämän tarkemmin käytännön toteutusta
miettiä, mutta idea on se, että myös omin päin ilman luentoja ja laskareita
opiskelevat saattavat tarvita jotain kontrollia ja valvontaa. Ainakin minulle tästä olisi
suurta apua.

• Opiskelu jää helposti yksinäiseksi puurtamiseksi, mikä voi johtaa turhautumiseen ja
periksi antamiseen. Opiskelijoita voisi ehkä rohkaista enemmän käyttämään
'opiskelun apuneuvoja': kirjastoa, yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa,
laskupajaa sekä matemaattisia tietokoneohjelmia.   On hyvä, ettei opiskelijoita
pakoteta ostamaan kalliita kurssikirjoja vaan muistiinpanoilla selviää. Kuitenkin
kirjastosta on saatavissa monen tasoista kirjallisuutta opiskelun avuksi, jos niitä etsii.
Ehkä kursseilla voitaisiin antaa enemmän vinkkejä sopivasta kirjallisuudesta (ja
kirjoja hankkia lukusali käyttöön, jotta ne olisivat kaikkien saatavilla). Kirjojen
saatavuus on muutenkin joskus ongelmallista: kurssin päälähteenä mainittua kirjaa
on kirjaston kokoelmissa yksi tai ei yhtään kappaletta.  Yhteistyötä voisi hyödyntää
opiskelussa nykyistä enemmän. Asiasta muistuttamalla ja yhteistyön rajat
selkiyttämällä (jokainen osaa selittää tehtävän ratkaisun tms.) opiskelijat voisivat
aktivoitua tässä. Ehkä luennoija voisi auttaa ryhmien muodostumista esim. pari
viikkoa kurssin alettua (kun asiat alkavat vaikeutua) ehdottamalla ensimmäistä
kokoontumista. Kenties tämän voisi yhdistää jopa laskupajaan: katsotaan koska
paikalla on henkilö, jolla ko. asiat ovat tuoreessa muistissa ja kehoitetaan apua
tarvitsevia/ yhteistyötä haluavia ilmaantumaan pajaan tallaisena aikana.

• Vapautta ns. luovuudelle.  Niin ja sellaista, että olisi hyvä ottaa opiskelijat mukaan
esim. tutkimukseen jo alussa(eikä sen tarvitse olla mitään ihmeellistä alkuvaiheessa).
Silloin näkisivät mitä ihmiset oikeasti tekevät ja saisvat motivaatiota opiskella ns.
oikeita asioita.  Ulkomailla tehdään näin.  Muuten monet lopettavat opintonsa,
koska ovat ns. tuuliajolla eivätkä tiedä mitä heistä voi tulla.  Niin ja jos on sellainen
tilanne, että luennolla käy vain pari opiskelijaa, niin voisi antaa aikaa myös
keskustelulle autoritäärisyyden sijaan.

• Itselle on jäänyt hieman epäselväksi muutamat asiat. En esimerkiksi ole aivan
selvillä, kuka professori työskentelee missäkin ja milloin on tavattavissa yms. Myös
vierailu toisissa laskariryhmissä on hioeman epäselvä. Lappujen kuljetteleminen ei
ole hirveät hyvä tapa saada tietoja perille, kun jo muutenkin on laukku täydeltä
tavaraa.

• opetuksen taso joillakin kursseilla todella heikkoa: oppikirjan sisällön ääneen
lukeminen ei ole kovin opettavaista.



• Laskuharjoituksen olisivat tehokkaampia, jos niitä olisi pakko tehdä tietty määrä,
jotta pääsee kokeeseen. Fysiikan laitoksen tapa palauttaa laskarit etukäteen ohjaajalle
on mielestäni hyvä. Muutamien laskarien pitäjien/luennoijien motivaatio työhönsä
voisi olla parempi ja monesti heidän pedagogiset taitonsa ovat täysin olemattomat.
Luennoilla käyminen on monesti yhtä tyhjän kanssa. Kirjan sisällön lukeminen
luennolla ei ole kovinkaan hyödyllistä, kirjan osaa lukea itsekin.

• Opettajat ovat hyvin asiantuntevia, mutta opettaessa olisi hyvä huomioida, ettei
opiskelijoilla ole samaa tietotasoa.

• Opettajat ovat hyvin asiantuntevia, mutta opettaessa olisi hyvä huomioida, ettei
opiskelijoilla ole samaa tietotasoa.

• Olen varsin tyytyväinen, eikä mitään suurempaa tule mieleen.  Sanoakseni jotain,
niin opetusmateriaali, ainakin Analyysin monisteet ja jotkut kirjatkin (jotka taitavat
mennä aiheen rajamaille) voisivat ulkoasultaan olla helpommin luettavissa.
Erityisesti asioiden kertaamista helpottaisi, jos keskeisimmät asiat, siis määritelmät ja
lauseet, erottuisivat selaillessa helposti muun tekstin joukosta.   Toki opiskelija voi
hoitaa asian varsin hyvin itse esim. käyttämällä yliviivaustussia.

Mitä ideoita Sinulla on laitoksemme opetuksen kehittämiseksi?

• Osin jo yllä
• Jonkinlainen kurssi opiskelujen puolivälissä, missä saisi infoa gradunteosta (mikä se

on, millainen sen täytyisi olla, mistä siihen saa apua. jne.)
• Mtematiikan aineenopettajan koulutuksen kehittäminen ja yhteistyö soveltavan

kasvatustieteen laitoksen kanssa, jossa opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan.
• Luentomateriaalit: Voisimme ottaa oppia tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Jokaisen

kurssin nettisivulta löytyy kaikki luennoilla käsiteltävä materiaali. Etukäteen voi
tutustua (ja varsinkin jälkikäteen), kannettavan tietokoneen kanssa luennon aikana.
Tunnilla huomatut materiaalissa olevat virheet korjataan sitten tunnin jälkeen.

• Ensimmäiseksi voisitte vaihtaa pienien salien liitutaulut sellaisiksi että liitu tarttuu
niihin kunnolla. Luennoitsijoille, sekä erityisesti laskuharjoituksia pitäville
assistenteille voisi järjestää koulutuksia, jotta pedakoginen taso nousisi. Jo selvempi
käsiala ja artikulaatio auttaisivat huomattavasti joidenkin kohdalla.

• Kaipaisin tiukkaa seulontaa ihmisistä, jotka pääsevät laskupajaan ohjaajaksi.
Tietenkin myös luennoitsijoiden motivoituneisuuden voisi tarkistaa ja antaa heille
jonkinlaisen porkkanan. Vanha kunnon opinto-ohjaaja olisi poikaa, jolla voisi olla
selvät vastaanottoajat useamman kerran viikossa vaikka laskupajassa. Olisi hyvä
myös kehittää laitostamme ihmisystävällisemmäksi, jossa olisi enemmän pienryhmä
opetusta. Tämä saisi laitoksemme erottumaan muiden yliopistojen matematiikan ja
tilastotieteen laitoksista.

• Esimerkiksi viime vuonna logiikka I:n laskuharjoituksissa Tapani Hyttinen tarkisti
ensin, että lasku oli suurin piirtein oikein, ennenkuin tarvitsi mennä itseään
nolaamaan.

• eipä ole ideoita
• Kaikki luennoitsijat ja laskarinpitäjät/ohjaajat Juha Oikkosen oppiin: Pedagogiikka

pähkinänkuoressa. Tämä voisi olla vaikka parin viikon intensiivikurssi joka syys- ja
kevätlukukaudella. Varmasti tulokset paranisivat ja opiskelijoilla olisi intoa
opiskeluun.



• jotkut laudaturtason tilastotieteen luentokurssit ovat liian teoreettisia eivätkä anna
tarpeeksi valmiuksia soveltaa tietoa käytäntöön - luento-opetus pitäisi kytkeytyä
läheisesti käytännön harjoitteluun enemmänkin kuin teorian todistamiseen esimerksi
niin että puolet kurssista on teoriaa ja puolet soveltamista

• Enemmän tarjontaa opintopiireistä.
• Luennoijille Juha Oikkosen pitämä opettamiskurssi. Helpompia tapoja

palauttaa/tarkistuttaa harjoitukset, jos ei pääse laskareihin. Tällä hetkellä jos jää
väliin, on lisäpisteet menetetty, ja ratkaisut tulevat nettiin jättimäisellä viiveellä.

• Laskuharjoitusten ratkaisut olisi mukava saada 'ajoissa' nettiin (ja joko koneella tai
hyvällä käsialalla kirjoitettuina). Mika Koskenojan käyttämä luentopäiväkirja-
systeemi on ihana, varsinkin silloin kun joutuu syystä tai toisesta olemaan paljon
poissa luennoilta. Aina pysyy mukana siinä, että misää luennoilla mennään ja mitä
on käsitelty poissaollessa. Tämä käyttöön muillekin kursseille!

• Laskupaja on hyvä asia, mutta monesti tehtäviä tulee ratkottua myös ominkin päin.
Tähän tarkoitukseen on pyhitetty kolmannen kerroksen pöydät. Erityisesti komeron
edustalla oleva rykelmä. Laskupaja ei myöskään ole auki koko päivää, joten yleensä
tehtäviä ratkotaan myös kyseisessä kolmoskerroksen tilassa. Erityisen hyvää
paikassa on se, että luennoitsijat ja harjoitusten pitäjät harhailevat monesti ohi.
Samoin muita opiskelijoita on paljon lähettyvillä. Tämän tilan kehittämiseen tulisikin
panostaa. Laskupajan suljettu luokkatila on kyllä hiljaisuuden kannalta hyvä asia,
mutta opiskelijoitten välisiä pohdiskeluja tulee harvoin. Onhan pöydätkin jo aseteltu
yksilöllistä työtä ajatellen.  Mitä sinne pöytärykelmään pitäisi sitten saada? No
ainakin valot! Naurettava hämäryystunnistin kun toimii yleensä päin seiniä ja aina
joutuu möllöttämään pimeässä. Lisää tuoleja ja pöytätilaa myös kaivattaisiin. Samoin
auttavaa kirjallisuutta kuten taulukkokirjaa sun muuta. Tässä joku varmaan alkaakin
jo ajatella, että eikös joku luokka olisi tällaiseen käyttöön parempi paikka. Ei
todellakaan. Nimen omaan tuo käytävän kulmaus on osoittautunut ainoaksi oikeaksi
vaihtoehdoksi. Kenties pöydät voisi ristiä myös kurssien mukaan, jolloin saman
aiheen tehtäviä ratkovat ajautuisivat samoihin opiskelupaikkoihin. Toki sitten
esimerkiksi analyysin pöydässä olisi analyysin monistetta sun muuta lähdemateriaalia
tarjolla. Myös viihtyisyyttä voisi oleellisesti parantaa. En osaa kuvitellakaan, kuka
mielipuoli on päättänyt aikoinaan Kumpulan laitoksien ulkonäöstä. Koko Kumpula
näyttää todella ankealta. Minusta on huolestuttavaa, että yliopiston tiloista on saatu
yhtä rumia kuin teknillisestä korkeakoulusta. Ainoa hyvä asia ulkona on shakki.
Tähän rumaan ulkokuoreen ei liene parannusta tulossa, joten panostakaamme
sisustaan. Kun kävelen esimerkiksi kakkoskerroksessa, voin katsella ikivanhoja
tietokoneita. Samoin Physicumin laitoksen puolella on vaikka mitä tapitettavaa. Mitä
sitten näen matematiikan laitoksen kolmannessa kerroksessa? Tylsän ilmoitustaulun!
Missä ovat geometriset kuvat, päättymättömät portaat ja analyysin merkillisen
näköiset merkinnät? Varsinkin siihen komeron edessä olevaan kulmaukseen voisi
sisustella kunnollisen laskupaja 2:n. Ainakin itselläni olisi halua ryhtyä moisiin
muutostoimiin.

• Vähemmän turhia opiskelioita. Tässä tarkoitan opiskelioita jotka näennäisesti
opiskelee matematiikkaa, mutta todellisuudessa käy jollain muun laitoksen
luennoilla.

• Projektorit ja videotykit pois saleista joissa opetetaan matematiikkaa ;)
Laskarikäytäntö rankaisee niitä, jotka eivät arvosta sattumavalintaa tehtävien
tarkistuksessa.



• Jotkut kurssit jäävät kesken tai sujuvat ala-arvoisesti syystä että luennoitsija on
surkea eikä osaa esittää asiaansa mielekkäästi! pedagogiset taidot suurempaan (tai
edes johonkin arvoon).

• Isoissa tiloissa luennoiville opetusta mikrofonien käytöstä
• Kts edellinen.
• Huomiota pitäisi kiinnittää enemmän luennoitsijoiden tapaan opettaa. Heidän pitäisi

esimerkiksi antaa näyte omista taidoistaan ennen kurssin luennoitsijaksi
hyväksymistä. Jotkut saattavat olla erittäin hyviä tutkijoita, mutta valitettavasti se ei
takaa selkeää ja hyvää opetusta.

• Luentomonisteisiin enemmän laskaritehtävien tyyppisiä esimerkkejä. Lisää opinto-
ohjausta. Lisää pienryhmäopetusta.

• Kannustetaan opiskelijoita opiskelemaan itsensä matemaatikoksi.
• Erityisesti laskuharjoitusten pitämiseen tulee kiinnittää huomiota. Nehän ovat

oppimistilaisuuksia, niissä ei ole tarkoitus nöyryyttää opiskelijoita! Ryhminä
vastauksen antaminen toimii erinomaisesti ja ottaa huomioon myös ne ALUKSI
aremmat opiskelijat. Samalla tapahtuu todella oppimista, kun yhdessä mietitään
asioita - tähän kun ei aina ole aikaa - varsinkin, jos 6-8-tuntiset päivät koostuvat
pelkistä luennoista ja laskuharjoituksista - niiden jälkeen haluaa vain nopeasti kotiin.
Opetuksessa tulisi edelleen kiinnittää huomiota mahdollisimman laaja-alaiseen
esimerkkien käyttöön opetuksessa. Suomalaiset oppikirjat ovat todella ala-arvoisia
verrattuna ulkomaisiin - erityisesti amerikkalaisiin! Luennolla istuminen
kuuntelemalla kirjan esimerkkien läpikäyntiä ilman havainnollisia ja vaihtelevia
esimerkkejä on opetuksen törkeää laiminlyöntiä ja tätä valitettavasti tapahtuu!!!

• *selkeämpi opinto-oppaan teksti matikan osalle. *Tuntuu ettei juuri kukaan ole
osannut vastata kysymyksiiini. Vastuu siirretään seuraalle. sopikaa yleisistä asioista
henkilökunnan kanssa yhteisesti ja niin toimitte kaikkien kohdalla. Pitäkää
kokouksia.

• -Laskuharjoituksissa voisi auttaa arkoja opiskelijoita siten, että jos opiskelija
saa/joutuu (merkittyään tehtävän tehdyksi) esittämään tehtävän taululla, niin
asessori tarkastaa sen ensin, ja jos se on väärin, opiskelija saa palata paikalleen ja
joku muu tai hän itse esittää sen. -Toiseksi vaikeimmat tehtävät tulisi käydä läpi
ensin, jotta ainakin ne ehditään käymään läpi yhdessä, helpommat tehtävät
ymmärtää varmasti mallivastauksista.

• Opintoihin enemmän ryhmätyötä; esimerkiksi analyysin harjoitustyötä vastaava työ
ryhmässä. Opettajien pitäisi olla lähempänä opiskelijoita ja kannustaa heitä ottamaan
aktiivisesti osaa opetukseen jollain tavalla.

• Interaktiivisia webkursseja tulisi kehittää. Voisi olla keskusteluhuoneita kurssilaisille,
luentoja voisi videoida nettiin, jne. Tiedän, että sellaisen kehittäminen vaatii paljon
resursseja, mutta uskon, että se nopeuttaisi ja helpottaisi opiskelijan työtä.

• Mieluusti enemmän opintopiirejä tai ohjauksia pystyyn!
• Laskupajaan virtuaaliversio, johonkin chat tyylillä. Helpottaisi etenkin perheellisiä ja

muita, jotka eivät voi osallistua aina laskareihin.
• Olisi hauskaa jos kursseista saisi nettiin jotain itseopiskelumateriaalia tai

kurssiohjelmaa, joiden avulla pystyisi seuraamaan kurssia hyvin vaikka ei pääsisi
kaikille viikon luennoille, tai jos tahtoisi opiskella kokonaan itsenäisesti. Tällaista
kyllä osin onkin jo olemassa.

• Luennoitsijat kuuntelemaan Oikkosen luentoja.
• Lisää laskuharjoitus- ja ohjausryhmiä suurille kursseille! Analyysi 1 & 2:n

laskariryhmiä tuntuu olevan aivan liian vähän. Kaikki ryhmät olevat täynnä ja



jonottajia on 2-3 ryhmän verran. Jotenkin voisi lisätä laskariryhmiä vaikka lisäämällä
yhden luokan laskuharjoituksia varten.

• Pienempiä opetusryhmiä jo ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
• Toivoisin, että hyviin luennoijiin ja assistentteihin panostettaisiin, tai vaikkapa, että

heikommat ottaisivat itseään niskasta kiinni ja yrittäisivät eläytyä opiskelijan
tilanteeseen. Harmittaa tulla kahden tunnin luennolle jos ei pysty sitä seuraamaan, ja
joutuu kuitenkin kaiken lukemaan itse kotona uudelleen. Eikö asioihin voitaisi
pysähtyä, vaikkakin sitten lisäämällä opetustunteja? Eikö joskus voitaisi kerrata,
eksplikoida jotakin. Entäpä varmistaa, miten kuulijat ymmärsivät jonkin asian. Eikö
pitkien todistusten jälkeen voitaisi vielä kerran kertoa jutun juoni kaikkia epsilon
ännien nimeämisiä mainitsematta? Eikö voitaisi vertailla lauseita ja niiden
merkityksiä keskenään?  Toinen, mitä toivoisi, olisi hyvä materiaali. Hyvät oppikirjat
auttaisivat kovasti ja toimisivat oheislukemistona. Sellaiset missä todella olisi
esimerkkejäkin. Ja johdonmukainen esitys. Esim amerikkalaiset osaavat kaiketi
tämän hyvin. Lisäksi jonkun kurssin tenttiminen ei olisi niin ylivoimaista.
Laskuharjoitusten tukena oli diffis 1 sessä ohjaukset. Ne olivat minusta oikein
hyödylliset.

• Matematiikassa ei pitäisi pelätä intuition muodostamisen opettamista. Useat
luennoitsijat opettavat vain täsmällisen matemaattisen muodon, jolloin voi kestää
turhauttavan kauan tämän kryptisen muodon avaaminen. Intuition opettaminen voi
tietysti olla epätäsmällisyydessään riski, mutta kyllä sitä saisi hiukan enemmän
käyttää luennoilla.

• Opettajaksi opiskeleville kurssi/kursseja, joilla pohdittaisiin peruskoulu/lukio-
opetuksen asioita. Tai ainakin yhditettäisiin tiiviimmin yliopistoasiat kouluasioihin.

• Luennoitsijoille parempi koulutus opettamiseen,osaavat asiansa, mutta opetuksen
tasossa on valtavia eroja.

• Luennoitsijoille voitaisiin oikeasti järjestää mikrofonin käyttökurssi ja kehottaa
kirjoittamaan taululle tikkukirjaimin tai vähintään tekstaten suurella käsialalla, jotta
kaikki näkevät, mistä puhutaan.

• Täsmälleen en tällä hetkellä tiedä tuutoroinnin tilaa, mutta mielestäni
ohjaustuutorointiin osallistuminen pitäisi olla pakollista (ts. osa orientoivia opintoja)
2 ensimmäisen opiskeluvuoden ajan.  Cumun kursseilla voisi olla fysiikan laitokselta
tuttu tapa: kolmannes laskareista täytyy tehdä ansaitakseen loppukoe-oikeuden.
Tällöin nekin opiskelijat, joille matematiikka ei ollut ensisijainen vaihtoehto
'pakotettaisiin' tutustumaan ja sitä kautta mahdollisesti innostumaan matematiikasta.
Toisaalta kurssien läpäisyprosentti varmasti kohoaisi (mikä luonnollisesti on
kaikkien etu), koska kokemukseni perusteella laskareita tehneet myös pääsevät
kurssit läpi. Gradu nauttii/kärsii 'suuren peikon' maineesta, jota tulevilla
opiskelijoilla kandin työ varmasti helpottaa, mutta sitä peikkoa voisi pienentää jo
ensimmäisten vuosien aikana..

• Usein tilanteessa, jossa luennoitsija tai laskuharjoitusten pitäjä ei ole 'osannut'
selittää jotain matemaattista ilmiötä tai käsitettä on tämä sujunut opiskelutoverilta
muutamassa minuutissa. Opetuksesta vastaaville henkilöille olisikin hyvä antaa
käytännön opetustaitoihin koulutusta tai vinkkejä. Asioiden opettamisessa
johdonmukaisuus ja selkeys olisivat plussaa.  Mikä tämä on? Mistä se on tullut?
Mihin sitä käytetään? Onko se triviaali vai olennainen? Mitkä ovat sen keskeiset
asiat? Mihin jo osaamiini asioihin se liittyy? Usein nämä kysymykset jäävät
epäselviksi luennolla käsitellystä asiasta, eikä kysyminenkään aina auta. Opetus
kehittyisi huomattavasti, jos tähän asiaan saataisiin parannusta.



• Omat tutkintovastaavat, jotka ohjaavat opiskelua tarvittaessa noin kaksi-kolme
kertaa per lukuvuosi.

• Vaikka opetettavat asiat eivät ole paljoa viimeiseen pariin sataan vuoteen
muuttuneet, voisivat luennoitsijat aika-ajoin päivittää opetusmetodejaan.

• Pidemmät tentit.
• Opetuksen taso on erinomainen, mutta viimeistely kärsii. Ei jokaisen luennon

tarvitse olla show, mutta opetuksen väliinheitetyt 'nerokkaat' kommentit ovat
väriläiskiä opiskelijan päivässä ja niistä puhutaan luennon jälkeen, ja näin kertautuu
luennon asiat mieleen.

• ei ole
• opetuksen olisi hyvä olla mielikuvitusta kiihottavaa, mutta samalla tähdätä

perusasioiden maksimaaliseen ymmärtämiseen
• Enemmän erikoistumiskursseja stokastiikkaan ja tilastotieteeseen.
• Pienemmät ryhmät. Enemmän vuorovaikutusta ja 'keskustelua' luennoitsijan ja

opiskelijoiden välille.
• Enemmän hedelmällistä yhteistyötä opetushenkilökunnan ja oppilaiden välille,

tarpeiden huomioonottamista.
• Luennoitsijan pedagogisiin opintoihin.
• Mielestäni matematiikan opettajakoulutuksen tulisi olla vielä enemmän

lukio(/yläaste) suuntautunut. Sen tulisi vastata terävämmin juuri lukiomatematiikan
perusteisiin. Tämä orientoisi opiskelijoita tehokkaammin tulevaan työhänsä. Ne
jotka pyrkivät AKK:n tai HY:n opettajiksi voisivat käydä tavallisissa
laskuharjoitusryhmissä, joissa toimiminen olisi abstraktimpaa ja tasoltaan
haastavampaa.

• Kurssitarjonta voisi painottua enemmän sovelluspuoleen. Lisää opettamisesta
innostunutta henkilökuntaa, pahimmat tapaukset siirtynevät lähivuosina lopulta
eläkkeelle.

• Opiskelen matematiikkaa joka on kuiva aine. Siinä pitää olla tarkka ja selkeä.
VARSINKIN jos opettaa. Siksi pedakogiset villitykset pitää saada kuriin. Ja tehdä
selväksi että matematiikan kieliopin oppiminen ja sen lukeminen vaatii töitä
opiskelijalta. Opettaja voi vain ilmaista asian mahdollisimman selkeästi. Ei
opiskeluun tai opettamiseen ole mitään taikatemppuja. Imhmiselle voi antaa vain
työkalut. Luovuutta ei voi opettaa. Kaikilla on kyky luovuuteen, mutta se tulee esiin
vain jos on peloton. Ja pelkoa voidaan poistaa oppimalla työkalujen käyttö kunnolla.
Jos ei osaa käyttää vasaraa, niin ei uskalla käyttää vasaraa. Jos ei käytä vasaraa, niin ei
voi luoda taloa.

• Kursseilla voisi laskuharjoitustehtävien lisäksi olla siinä sivussa vapaaehtoisia
harjoitustehtäviä, jotta laskurutiini kehittyisi (Lineaarialgebra ja matriisilaskenta -
kurssien kotisivut ja esimerkit netissä olivat erinomaisia.)

• Tehokkaampaa opiskelijoiden ohjaamista. Nopeampaa vastaamista kysymyksiin.
Kunnolliset opinto-oppaat! Nykyisistä opinto-oppaista (tilastotiede) netissä olevista
versioista ei ota mitään tolkkua. Nettisivut voisi olla muutenkin selkeämmät.

• ks. ed.
• Osaamista mitataan useimmiten tentissä, jossa on 4-5 tehtävää. Jos joka kursseilla

olisi esimerkiksi 3 välikoetta niin varmistettaisiin se, että opiskelija oppii koko
kurssin alueen. ja arvostelu tulisi olla sellainen että jokainen välikoe arvosteltaisiin 1-
5. kurssiarvosana määräytyisi sitten näiden keskiarvona.



• Keppi ja porkkana -käytäntö laskarien suhteen on ärsyttävä. Läksyjen tarkastaminen
kuuluu peruskouluun, ei yliopistoon! En käy laskareissa, koska ei kiinnosta
laskareiden surmanruletti.

• Opetus ensinäkin on hyvää.Joidenkin opettajien kohdalla kurssien nettisivujen
päivitys on olematonta.Mika Koskenoja on loistava esimerkki,miten nettisivuja tulisi
päivittää.Kurssien materiaaliin toivoisin enemmän ulkomaalaista kirjallisuutta ja
repertuaaria,sillä useasti se avaa uutta perspektiiviä kyseisestä matematiikan
alasta,koska mm.määritelmät annetaan joskus hieman eri tavalla ulkomaalaisissa
kirjoissa.Lisäksi opettajilta toivoisi neuvoja lisämateriaalin hankintaan.Toisinaan uusi
periodijärjestelmä aiheuttaa paineita kurssin materiaalin karsimiseen,mikä on huono
asia.

• enemmän kursseja, joissa sovellettaisiin teoriaa käytäntöön
• Internetin johdonmukainen käyttäminen opetuksen tukena. Yksinkertaisia asioita,

jotka suurimmalla osalla kursseista ovat jo käytössä: laskuharjoitukset
(joissaintapauksissa ehkä myös vastaukset) sekä mahdolliset luentomonisteet ja
lisämateriaalit pitää olla suoraan sivuilta ladattavissa.

• Laskupajan merkitystä korostettava selvästi. Siellä kun opettaja on voinut keskittyä
pienempään ihmisryhmään kerralla, niin oppimistehokkuuskin on ollut todella
hyvällä tasolla

• Ei ideoita.
• Nuorekkuutta ja innovatiivisuutta enemmän kehiin.  Nuoremmat ja

VIRKEÄMMÄT luennoitsijat. Laitoksen pitäisi olla kannustavampi. Hyvä
esimerkki on tkklla   koko vuorokauden auki oleva talo opiskelua varten.Se   on
koulun puolelta selkeä viesti opiskelijoille.

• Opettajien valinnassa kiinnitettävä huomiota opetustaitoihin ja opetuskarismaan.
Esimerkiksi maisteri voi opettaa peruskursseja sujuvammin, kuin tieteen
tekemisessä menestynyt tohtori.

• Yrittäkää saada tähän eurooppalaiseen huippuyliopistoon sellaiset liitutaulut, että
liitu tarttuu niihin kunnolla kiinni!! Monissa luentosaleissa taulut ovat liian sileitä,
eikä mikään liitu tartu niihin kunnolla.

• -
• Kaikkiin opiskelijoiden lähettämiin sähköposteihin pitää vastata. Sekin riittää, että

käskee tulemaan käymään, jos ei halua puida asiaa kirjallisesti. Nojoo.. Näin on
käynyt vain kerran, mutta olen lähettäny ehkä yhteensä 5 sähköpostia => 20%

• Laskarijärjestelmän ongelmana on, että koska opiskelijat eivät usein ainakaan
monimutkaisimmista tehtävistä osaa täydellistä vastausta taululla esittää, joutuuu
laskarien pitäjä korjailemaan ja täydentämään vastauksia. Tämä vie tuhottomasti
aikaa, eikä kaikkia tehtäviä ehditä käydä aina läpi.  Pitkiä, monimutkaisia laskuja
sisältävät laskarit voisivat sisältää vähemmän laskuja (eikä aina kuutta), että
viimeinenkin tehtävä ehdittäisiin käsitellä.

• Mielestäni laitoksen opetus on onnistuneesti järjestettyä ja toimivaa. Joissain
tapauksissa laskuharjoitusten ilmapiiri voisi olla parempi.

• Enemmän luentoja, seminaari kandin tutkielman tekoa varten. Olisi myös hienoa,
jos kandituutori vastaisi sähköposteihin!

• Tenttiajat ovat joskus liian lyhyet.



• Useammassa kurssissa voisi olla vaihtoehtoisena suoritustapana harjoitustyö. Sen
tekeminen on mielestäni opettavaisempaa, kuin kokeen tekeminen ja  valmistaa
suurempia tutkielmia varten.

• kokeiisiin molemmille puolille teksti mikä kertoo mikä koe on kyseessä
• Enemmän tenttimismahdollisuuksia
• Opinto-opas vaatisi uudistamista. Riviopiskelijalle ei ole välttämättä itsestään selvää,

että jonkin toisen erikoistumislinjan kurssit tukevat hyvin opiskelijan varsinaisen
erikoistumislinjan opintoja. (vrt. mitta ja integraali, todennäköisyysteoria) Jotenkin
kummallista, että kurssin alkaessa opiskelija saattaa joutua huomaamaan, että kurssin
suorittaminen hyvin edellyttää jonkin toisen kurssin tietoja, vaikka tätä ei missään
lue.

• Sisältyy edellisiin vastauksiin.
• Esim. tietojenkäsittelyn koulutuskokonaisuus on liian teknispainoitteinen. Nykyään

tarvitaan yhä enemmän Tietojärjestelmätieteiden kaltaisia opintokokonaisuuksia,
jotka kohdisuvat liiketoiminnan ja tietotekniikan DMZ alueelle. Jos näitä haluaisi
opiskella ja kuitenkin valmistua teiltä, niin pitäisi järjestää parempia mahdollisuuksia
suorittaa tutkintoon kuuluvia kursseja joko muissa yliopistoissa tai sitten leventää
vähän itse kurssiportfoliota.

• Oikeastaan mainitsin niitä jo edellisessä kysymyksessä. Opiskelijoiden lähestyminen
ja kunnioittaminen on minusta tärkeää. Opettajan täytyisi myös yrittää ymmärtää
opiskelijaa, eikä ainoastaan saada opiskelija väkisin ymmärtämään häntä.
Pidemmälle edistyneitä opiskelijoita ajatellen olisi hyvä, jos laitoksella olisi joitain
kursseja tai työpajoja, joissa harjoiteltaisiin matemaattista kirjoittamista, ja
kielenkäyttöä yleensä. Olen huomannut, että pelkkä analyysin harjoitustyö ei riitä
antamaan valmiuksia johdonmukaisen ja kieliopillisesti korrektin matemaattisen
tekstin kirjoittamiseen. (En tiedä, miten paljon kanditutkielma vaikuttaa.) Lisäksi
englannin kielen käyttöön siirtymisessä on omat ongelmansa, joissa opiskelijoita
pitäisi minun mielestäni opastaa.  Myös matematiikan historiaa ja filosofiaa olisi
hyvä valottaa enemmän. Tätä voisi hyvin tehdä myös kurssien ohessa. Kerrottaisiin,
kuka ja koska ja miksi on kehittänyt jonkin tietyn käsitteen tms. Tämä auttaisi
minusta kokonaiskäsityksen luomisessa.

• Johonkin kurssiin voisi tehdä ryhmätyön, jos sellainen vain olisi mahdollista, koska
nykyisilla tavoilla vuorovaikutus muiden kanssa jää melko vähäiseksi. Kaikkiin
kursseihin se ei luonnollisestikaan sovi.

• Ks. yllä.
• On tietenkin hyvä, että luennoitsijalla on olemassa jonkinlainen suunnitelma

luentonsa pitämiseksi, mutta erityisesti luennoilla voitaisiin käydä sellaista asiaa, mitä
ei kirjassa/luentomonisteessa ole: erilaisia esimerkkejä (kertaus on opintojen äiti) tai
vähän eri näkökulmaa teoriaan.  Ennenkaikkea mielestäni on kaikkea muuta kuin
rakentavaa, että luennolla esitettyä, asiaankuuluvaa kysymystä ei huomioida
ollenkaan luennolla. (Olen ollut todistamassa tällaista tapausta: luennoitsija ei edes
ajatellut kysymystä, saatika vastannut edes suuntaa-antavasti tai pohdiskellen asiaa,
hän sanoi vain 'enpäs tiedä' ja jatkoi puuduttavaa paasaustaan.) Parastahan
opiskelijoiden kannalta on puhua siitä, mikä opiskelijoita kiinnostaa! (Olettaen
tietenkin, että se liittyy asiaan.)

• Kehittämisessä pitäisi olla yhteistyötä, eli opiskelijoita mukaan kehittämisryhmiin.
• Järjestetään matematiikkatempauksia asematunnelissa ja kauppakeskuksissa kuten

fyysikot ovat tehneet
• Ei sitä voi kehittää, koko ajatus matematiikan opettamisesta yliopistossa on

kuolleena syntynyt, ainakin minulle. Siitä on hyötyä yhdessä ainoassa tapauksessa,



nimittäin siinä että opiskelija on ennen luentoa ehtinyt lukea ko. luennon
materiaalin. Tällaista ei ainakaan minun kohdallani usein satu, jolloin luennolla (tai
laskareissa, jos ei ole ehtinyt tehdä tehtäviä) istuminen on järjetöntä ajanhaaskausta.
Luennot ja laskarit voisi minun puolestani lakkauttaa kokonaan ja siirtyä tuettuun
itseopiskeluun kuten edellä ehdotin.

• Voisi ehkä olla hyvä idea antaa opiskelijoille luettava materiaali tai luentorunko
etukäteen ja sitten tunnilla keskustella epäselvistä asioista ja kaikesta kiehtovasta.
Harvat nimittäin pystyvät omaksumaan täysin uutta asiaa livenä, joten se voi sitten
mennä vain kopioimiseen tai nuokkumiseen kun on 20 minuutin jälkeen tippunut
kärryiltä.   Jo se, että kerrottaisiin mitä opetetaan seuraavalla kerralla ja mistä sen voi
löytää olisi jo edistystä.  Niin ja esitietojen suhteen kannattaisi olla mieluummin liian
tiukka kuin löysä.

• Ilmoitustaulua voisi parannella, tai laittaa aulaan jokin tiivistelmä siitä.
Laskarilappuihin en osaa itse sanoa mitään fiksua, sillä itsellä on peukalo keskellä
kämmentä, kun puhutaan tietokoneista. Olettaisin kuitenkin, että tuolta sähköisen
viestinnän piiristä voisi löytyä ratkaisu ongelmaan.

• Lisää 'tuki/ohjausryhmiä', joissa joku ei-tutkija opettaa asiat uudelleen... Lisää
käytännön esimerkkejä opetettavasta aiheesta!

• Ohjausta voisi lisätä muihinkin kursseihin kuin analyysiin, ne ovat todella
hyödyllisiä. Laskuharjoitussysteemia voisi tehostaa ja tehdä osasta laskuharjoituksia
pakollisia.

• Opintosuoritukset olisi syytä julkistaa nimellä opiskelijanumeron sijaan, sillä tämä
luo positiivista kilpailuhenkeä oppilaan omassa oppimisympäristössä, mikä parantaa
oppimistuloksia.

• Vaikka erilaisia väyliä opiskelulle on avattu, olisi niitä hyvä vielä vahvistaa.
Esimerkiksi harva opiskelija käyttää keskusteluryhmiä, tai tietää mitä esimerkiksi
opintopiireissä tehdään ja kenelle ne on tarkoitettu. Opiskelijoita olisi hyvä siis
kannustaa käyttämään hyödyksi eri opiskelumenetelmiä.

• Vaikka erilaisia väyliä opiskelulle on avattu, olisi niitä hyvä vielä vahvistaa.
Esimerkiksi harva opiskelija käyttää keskusteluryhmiä, tai tietää mitä esimerkiksi
opintopiireissä tehdään ja kenelle ne on tarkoitettu. Opiskelijoita olisi hyvä siis
kannustaa käyttämään hyödyksi eri opiskelumenetelmiä.

• Jonkinlainen yleiskatsaus ainakin peruskurssien antiin saattaisi olla paikallaan
opintojen alkuvaiheessa. Tämä voisi olla vaikka vain netissä luettavissa oleva
artikkeli. Tai esim. syyslukukauden lopussa pidettävä luento.  Kutakin kurssia
kohden voisi olla tekstiä esim. n. sivu, sisältäen muutaman kaikkein keskeisimmistä
käsitteistä ja kaavoista.   Vaikka käsitteitä ja kaavoja ei voisikaan tässä vaiheessa
ymmärtää,ja vaikka kurssien lyhyt kuvaus jäisi esittäjän kannalta epätyydyttäväksi,
niin esitys saattaisi kuitenkin auttaa opiskelijaa muodostamaan tietynlaisen
mielikuvan siitä, mitä odotettavissa on, ja miten eri kurssien asiat kytkeytyvät
toisiinsa.

JATKO-OPISKELIJOIDEN VASTAUKSIA 6 KPL

Mikä  laitoksellamme opiskelussa ja opetuksessa on erityisen hyvää?

• Vankka asiasisältö.  Monipuolinen valikoima.
• Joustavuus opintokokonaisuuksien sekä kurssien suorittamiseen liittyen.
• Paljon henkilökuntaa ja osaamista eri aloilta.



• Hyvää on opiskelun vapaus; kukaan ei hengitä niskaan viipyvien kurssisuoritusten
takia.

• Opintojen suoritustapaa ei ole rajoitettu: Kurssit voi tenttiä, käydä välikokeissa tai
sopia muunlaisista suoritustavoista (ainakin joidenkin opettajien kanssa)

• Juha Oikkosen panostaminen opetukseen. Ohjaajani   aito kiinnostus aihettani ja
ideoitani kohtaan.

Mikä niissä tarvitsee mielestäsi erityistä kehittämistä?

• Opettajien esiintymistaidot.   Kursseille käytännön näkökulmaa, esim. esimerkkejä
lähitieteistä.

• Enimmäkseen sanoisin, että kurssien sisältö. Ainakin perusopintojen alussa kurssit
etenevät aivan armottoman hitaasti ja laskarit ovat aivan liian helppoja. Olisi ollut
todella mukavaa, jos kursseista olisi järjestetty amerikkalaiseen tyyliin ns. 'honors'
versioita. TKK:llakin on heidän laaja matematiikka. Tavoitteeksi voisi esim. ottaa,
että vaikeamman kurssin voisi läpäistä 20 opiskelijaa ja vaikeammilta voisi vaihtaa
tavalliselle kurssille, jos taso tuntuu liian vaikealta. Ainakin analyysit, lineaarialgebrat
sekä algebra I ovat kursseja, jolle vaikeampi kurssi olisi suotava. Tietysti tämä vaatii
resursseja enkä osaa sanoa paljonko sitä löytyy...

• Luennoitsijoiden 'esiintymistaidossa' olisi hieman toivomisen varaa samoin kurssien
rungon suunnittelussa.

• Useimpien luennoijien luennointitekniikka muistuttaa lähinnä tietojen luettelemista.
Luentojen kehittäminen vaatisi perinpohjaista mietintää siitä, missä suhteessa
luentomateriaalin ja luennoilla esitetyn tulisi käsitellä teknisiä yksityiskohtia --
todistamista vaihe vaiheelta -- ja toisaalta yleisempää aihepiirin tarkastelua. Tämä
yleinen tarkastelu tuntuu usein puuttuvan lähes täysin tai jäävän korkeintaan
ensimmäisen luennon pakolliseksi aloitukseksi. Mielestäni kurssin joka vaiheessa
tulisi painottaa niitä päämääriä, jotka annetuilla määritelmillä ja lemmoilla halutaan
saavuttaa, olkoon ne sitten koko kurssin päämääriä tai vain yhden luennon
päämääriä.

• Oppimateriaalit.
• En tiedä, mihin tuo sana 'niissä' viittaa. Pitäisi kiinnittää huomiota kärryiltä

putoamiseen liittyviin asioihin.

Mitä ideoita Sinulla on laitoksemme opetuksen kehittämiseksi?

• Pakolliseksi peruskurssit siten, että niiden avulla täyttyisi Laudatur-kurssien
esitietovaatimukset, ettei kaikkia asioita tarvitsisi kerrata kurssin alussa.  Kaikkien
kurssien prujut PDF:ksi. Nettisivuille tietoa kurssien etenemisestä ja suorittamisesta
jne. (Viitaten esiintymistaitoihin, usein itseopiskelu on ainoa vaihtoehto.)  Kurssien
materiaali selkeämmäksi, esim. käsiala.

• ks. edellinen kysymys.
• Opiskelijoiden ja henkilökunnan välejä tulisi avata. Vapaata matemaattishenkistä

keskustelua tulisi lisätä luomalla sopivia luonnollisia tilanteita, joissa henkilökunta ja
opiskelijat ovat samassa paikassa samaan aikaan, molemmat virittyneenä
matemaattisen tiedon välittämiseen. Aiempaa hieman vähemmän tulisi turvautua
oppimiseen painetun tekstin kautta. Uskoakseni näin saavutetaan asioiden aiempaa
syvempi ymmärtäminen.

• Selväsanaiset kurssien esittelyt puuttuvat: Yleensä opiskelijoilla ei ole kovinkaan
hyvät esitietoa asiasta (jos ollenkaan). Opiskelua helpottaisi aina, jos tietäisi mitä on



opiskelemassa ja minkälaisiin kysymyksiin ja ongelmiin asiat liittyvät.  Kurssin
sisältöä ei tiedä etukäteen: Jos opettajan mutinoista ei saa selvää, eikä käsin
kirjoitetuista muistiinpanoistakaan (jos niitä edes on), voisi edes etsiä kirjoista
selitykset aiheeseen, jos muuten ei ymmärrä.  Oppimateriaaleja saisi olla enemmän:
itse tarvitsen kokanaiskuvan asiasta ensin ja kirjoistahan sellaista on helppo etsiä.
12x6 harjoitustehtävää on välillä liian vähän, jotta asiat oppisi kunnolla. Kurssien
taustamateriaalikirjat voisivat olla kurssin ajan lukusalissa (ei siis lainattavina).

• Vapaaehtoinen opiskelun tiheä seuranta ja tukiopetus.

VASTAUKSET JOISSA EI ILMOITETTU TOIMENKUVAA 3 KPL

Mikä  laitoksellamme opiskelussa ja opetuksessa on erityisen hyvää?

• Avoin ilmapiiri.  Analyysin kursseilla järjestettävät ohjausryhmät. Laskupaja.

Mikä niissä tarvitsee mielestäsi erityistä kehittämistä?

• En ole käsittänyt, miksi laitoksellamme on niin ahdistavan pelkistetyt tilat.
Erityisesti toivoisin luentosali Exacticumiin muutosta sillä siellä on huono
akustiikka. Luolaksiko se on luotu? Salin musta väri toimisi mikäli olisi kyse
elokuvateatterista. Panostakaa viihtyvyyteen ja maaliväriin! En totisesti tahdo viettää
siellä päivääkään.

• Kurssimateriaalit analyysi I ja II kursseilla.

Mitä ideoita Sinulla on laitoksemme opetuksen kehittämiseksi?

• Minusta laskuharjoituksia olisi hyvä tehdä valvonnassa. Sillä tavoin opiskelija
välttyisi tekemästä turhia virheiltä. Pyytäisin lisäksi assistentteja havainnollistamaan
laskuja konkreettisin esimerkein.

• Mieluiten näkisin oikean suomenkielisen kirjan analyysin I ja II kursseja varten
edessäni joskus tulevaisuudessa. Kirjan, jota kehitettäisiin yhteistyössä analyysiä
opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jotta kirjasta tulisi tarkoituksensa mukainen ja
selkeä.  Lisäksi laskupajoihin voisi tehdä myös ryhmäjaon.

• Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan tarvitaan opintopsykologia.


