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J: Joo. Kuinka paljon teillä opetussuunnitelman tekemistä määrittää se, et ketä on 

henkilökunnassa? Et tuleeko sisältöjä sen mukaan, et ketä sattuu nyt olla professoreina tai, 

tai virassa tai töissä ja, muokkaako se paljon sitä sisältöä? 

 

TAYH9M: Joo, siis pakkohan sen on muokata siinä mielessä että, öö. Jos aatellaan et se 

yliopistollinen lähtökohta että, että jos joku opettaa jotakin, alaa, niin senhän on täytyny 

tavallaan niin ku tutkimuksellisesti kohdata se problematiikka.  

 

J: Joo.  

 

TAYH9M: Mä tarkotan sitä että, että, öö, joku tutkija ei, siis sen ei tarvitse välttämättä puhua 

just siitä alasta, ja siitä aiheesta, mitä se on tutkinu. Mutta sen on täytyny tutkimuksellisesti 

kohdata sen kaltaisia probleemoita, jollain tavalla. Muutenhan tilanne menee siihen että, öö, 

kylhän periaatteessa kai jokainen pystyy jostakin, tai melkein aiheesta kun aiheesta, 

pitämään opetusta, jos ei nyt ihan ole ydinfysiikasta ja muusta kysymys, ottamalla kirjan 

tosta perus-, kirjahyllystä ja lukemalla sitä siellä. Toivomalla ettei kukaan kysy mitään. Mutta 

tuota, ei se oo, yliopisto-opetusta sellainen.  

 

J: Joo.  

 

TAYH9M: Vaan sen täytyy olla niin, että tosiaan siitä on, sitä on täytyny tutkia sitä, sitä on 

täytyny kirjottaa. Joko juuri sitä aihetta tai jotain reuna-aluetta siitä.  

 

 


