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Opiskelijaedustajien tervehdys 

 

Kuten hyvissä juhlissa on tapana, Aleksanteri-instituutin 20-vuotissyntymäpäivillä syntyi loistavia 

uusia ideoita. Juhlahumussa löysimme toisemme vaivatta, ja päätimme yksissä tuumin aloittaa 

opiskelijaedustajien säännöllisen ajatustenvaihdon ja yhteistyön – jonka hedelmä tämäkin kysely 

on. 

Yhteistyö on osoittautunut hyvin hyödylliseksi. Opiskelijoiden edustaminen erinäisissä kokouksissa 

on tehokkaampaa ja mielekkäämpää, kun voi lounaan merkeissä käydä yhdessä läpi ajankohtaisia 

asioita – esimerkiksi yliopistouudistuksen tai koulutusleikkausten vaikutuksia instituutin tarjoamiin 

ja järjestämiin opintoihin. Eri päätöksentekopöydissä istuvien edustajien vapaamuotoinen 

kuulumisten vaihto on myös tarjonnut hyvän kokonaiskuvan instituutin toiminnasta. Samalla on 

ollut mahdollista koordinoida ja ideoida, missä elimissä mitäkin huolia ja ideoita kannattaa nostaa 

esiin. 

Mikä tärkeintä, hyödyn lisäksi muihin edustajiin tutustuminen on ollut hauskaa. Yliopistosta tulee 

oikea yhteisö vain yhdessä tekemällä – minkä vuoksi kannustammekin lämpimästi tuleviakin 

opiskelijaedustajia järjestäytymään ja kokoontumaan yhteen! 

 

Aino Lipsanen, Aleksanteri-instituutin johtokunta 

Daria Pritup, IKEBB-opintojen johtoryhmä 

Kimmo Östman, Ukraina-opintojen ohjausryhmä 

Matias Tirroniemi, VIExpert-opintojen johtoryhmä 
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English summary 

 

This report is a product of student representative cooperation that began at the 20th birthday 

celebrations of the Aleksanteri Institute. It is based on a feedback questionnaire conducted among 

students in the institute’s four study blocks: ECEBB - East Central European, Balkan and Baltic 

Studies; Multidisciplinary Russian Studies; Ukrainian Studies Study Block; and ExpREES (VIExpert) 

Master's School. The questionnaire was conducted during December 2016 and February 2017, and 

received a total of 44 responses (7, 6, 2, and 29 from the above study blocks respectively). 

The theme of the questionnaire was specified as the meaningfulness and utility of the studies. Both 

questions with a numeral response scale (five-step Likert scale where 1 = completely disagree, 2 = 

partially disagree, 3 = neither agree nor disagree, 4 = partially agree, 5 = completely agree), as well 

as questions requesting open responses were included. The feedback form (in English) can be found 

as attachment 3, and the open responses (in English and in Finnish) as attachment 1 to this report. 

The overall response to the numeral questions was largely positive, with a majority agreeing with 

the statements presented (see the figure in section 2.1, page 8). The respondents have mostly been 

satisfied with the study blocks, the studies are seen to form a meaningful package, and information 

on completing the study blocks has in the respondents’ view generally been readily available. 

However, when it comes to course completion methods, for the national ExpREES programme 

challenges relating to the unequal accessibility of courses for students from different localities have 

caused some dissatisfaction. 

Students in the ExpREES programme, on the other hand, generally evaluate the studies’ effect on 

their chances of finding employment more positively than respondents from the other study blocks; 

however, one should also note that the larger number of respondents for ExpREES serves to even 

out the average figures. Generally, evaluations regarding employment possibilities may also be said 

to likely contain a larger degree of uncertainty compared with responses to the other questions 

included. In addition, it is worth noting that not all students seek immediate working life benefit 

from these studies – interesting courses may also be chosen out of personal and general interest. 
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For respondents in the ECEBB study block, satisfaction with the studies and completion methods 

was generally good (see figures in section 2.2, page 10). The breadth of the study block meant for 

respondents the importance of personal course choices, which was not seen as inherently negative. 

For students partaking Multidisciplinary Russian studies, general satisfaction was also good (see 

figures in section 2.3, page 12), and the block was uniformly seen to form a coherent package. 

Variation in course requirements across courses caused, however, questions for some respondents. 

For Ukraine studies respondents, satisfaction was likewise good (see figures in section 2.4, page 14), 

and studies on courses in this block had even motivated interest in studies within the other study 

blocks. Based on the responses, the study blocks can be evaluated to support each other. 

For ExpREES (VIExpert) respondents, responses were received from all 12 participating universities. 

Although the evaluations were generally good also here, the larger number of respondents and the 

national scope produced more variation in the responses (see figures in section 2.5, page 16). 

Based on the responses and their analysis presented in the report, two sets of suggestions for 

improvement are proposed in the concluding section for ExpREES, and three general remarks and 

suggestions are likewise made with regard to the other study blocks. 

For ExpREES, improving national course accessibility through different means for remote access, 

travel of lecturers, and reconsideration of attendance requirements are emphasised. Additional and 

more specific courses in the spheres of the economy as well as security, in addition to 

methodological courses are suggested as specific areas for improvement. 

For ECEBB, Ukrainian Studies, and Multidisciplinary Russian Studies, the importance of these as 

accessible study blocks – and individual courses – available also for students intending to complete 

only a minor subject or separate courses in the field is emphasised. For improving the study blocks, 

somewhat increased coordination in course requirements as well as providing generally accessible 

background readings when appropriate to harmonise students’ background knowledge are 

suggested – appreciating the efforts made in utilising varying teaching and learning methods. 

We hope that this report and the suggestions within will prove useful for both staff and students in 

the institute and its study blocks, and facilitate building an even more positive experience in creating 

meaningful and satisfying studies, thereby supporting the institute’s profile as a national centre of 

research, study, and expertise in its area. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Kyselyn tausta ja tarve 

Hallinnon opiskelijaedustajien eli tuttavallisemmin hallopedien tehtävänä on edustaa opiskelijoita 

yliopiston hallinnon erilaisissa toimielimissä. Käytännössä edustaminen edellyttää sekä 

opiskelijoiden näkemysten välittämistä päätöksentekoon että hallintoelinten ajankohtaisista 

asioista tiedottamista opiskelijoille.  

Aleksanteri-instituutin monitieteisten opintokokonaisuuksien osalta opiskelijakunnan näkemysten 

kattava kuuleminen on kuitenkin tavallista haastavampaa. Opiskelijat suorittavat instituutin 

opintokokonaisuuksia käytännössä sivuaineina, ja suorittavat varsinaisia pääaineopintojaan eri 

tiedekuntien ja kampusten lisäksi jopa ympäri Suomea - kuten kansallisessa VIExpert-

maisterikoulussa. Opiskelijoiden kuuleminen ei siten onnistu helposti esimerkiksi arkisen 

kanssakäymisen ja opiskelijajärjestötoiminnan lomassa.  

Tätä taustaa vasten kyselyn tavoitteena on ollut kerätä monitieteisten opintokokonaisuuksien 

opiskelijoilta keskitetysti palautetta ja näkemyksiä, joiden pohjalta opiskelijaedustajat voivat entistä 

paremmin ja perustellummin edustaa opiskelijoita instituutin päätöksenteossa. Kysely paikkaa myös 

palautteenkeruun aukkoa: yleensä palautetta pyydetään kokonaiskuvan sijaan kohdistetusti vain 

yksittäisistä kursseista. Säännöllisesti toistettuna kysely tarjoaa väylän myös ajallisten muutosten 

seuraamiseen.  

Kyselylle valittiin yleisen palautteen lisäksi teemaksi opintojen mielekkyys ja anti. Vastauksia 

esitellään tarkemmin toisessa luvussa, minkä jälkeen esitetään muutamia konkreettisia, vastauksiin 

perustuvia kehitysehdotuksia.  

 

 1.2 Aleksanteri-instituutin monitieteiset opinnot 

Aleksanteri-instituutti järjestää monitieteisiä opintoja neljänä eri monitieteisenä kokonaisuutena. 

Opiskelijamäärältään suurin on kansallinen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu 

VIExpert, jossa tammikuussa 2017 opiskeli 182 opiskelijaa 12 kotimaisesta yliopistosta. 

Maisterikoulun opintoihin voi valita kursseja Aleksanteri-instituutin omien kurssien lisäksi kaikista 

verkoston yliopistoista, ja instituutti korvaa tiettyyn vuosittaiseen rajaan saakka matkakulut muilla 
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paikkakunnilla järjestettäville kursseille. Opintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. 

Monitieteinen Venäjän tutkimus sekä Ukraina-kokonaisuus ovat Aleksanteri-instituutin ja Helsingin 

yliopiston nykykielten laitoksen yhteisiä 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuksia.  Vuosittain 

Ukraina-kokonaisuuden kursseille osallistuu noin 100 opiskelijaa. Monitieteisen Venäjän 

tutkimuksen kurssien osallistujia ei tilastoida vuosittain, mutta kursseille osallistuu noin 25-35 

opiskelijaa kullekin. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on Aleksanteri-

instituutin koordinoima laitosten välinen opintokokonaisuus, jonka puitteissa voi suorittaa perus-, 

aine- ja syventävät opinnot sivuaineena tai valita opinnot pääaineeksi alue- ja kulttuurintutkimuksen 

oppiaineen kautta. IKEBB:n kursseille osallistuu vuosittain noin 250 opiskelijaa. 

 
1.3 Kyselyn toteutus 

Vastaukset kerättiin kahdessa erässä joulukuussa 2016 ja helmikuussa 2017 nettilomakkeella, jota 

levitettiin kunkin opintokokonaisuuden sähköpostilistan lisäksi Aleksanteri-instituutin opiskelijoiden 

ainejärjestön Sashan kautta sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisessä erässä saatiin jo hyvin vastauksia 

maisterikoulun opiskelijoilta. Koska muista opintokokonaisuuksista ei kuitenkaan vielä saatu kovin 

runsaasti vastauksia, pyydettiin kyselyyn myöhemmässä vaiheessa vastauksia 

opintokokonaisuuksista vastaavan henkilökunnan ystävällisellä avustuksella kurssien osallistujille 

suoraan välitetyllä sähköpostilla. Tätä kautta saatiinkin muutama vastaus lisää. 

Kyselylomake (raportin liitteenä) oli vastattavana sekä suomeksi että englanniksi. Kysely toteutettiin 

nimettömänä ja vastaukset esitetään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Vastausten 

luotettavuuden kannalta on huomioitava, että kyselyyn pystyi periaatteessa osallistumaan kuka 

tahansa linkin saanut. Vastausten määrän ja kyselyn levittämiseen käytettyjen kanavien perusteella 

voidaan kuitenkin riittävällä varmuudella olettaa kaikkien vastausten tulleen oikeilta opiskelijoilta. 

Kyselyyn saatiin 44 vastausta, joista huomattava osa (29) maisterikoulusta, seitsemän IKEBB- ja 

kuusi Monitieteinen Venäjän tutkimus -kokonaisuudesta. Ukraina-opintoja suorittavilta 

opiskelijoilta saatiin kaksi vastausta. Opiskelijoita, jotka suorittavat useampaa kokonaisuutta, 

pyydettiin vastaamaan kunkin kokonaisuuden osalta erikseen. Useita kokonaisuuksia suorittavia 

opiskelijoita ei liene montaa, mutta yksittäisten vastaajien määrää ei tästä johtuen voida kuitenkaan 

ilmoittaa varmuudella. Kyselyyn pyydettiin vastauksia sekä kokonaisuutta että yksittäisiä kursseja 

suorittavilta opiskelijoilta. 
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Lomakkeessa pyydettiin numeerisia ja kirjallisia vastauksia (liite 2, kyselylomake / appendix 3, 

feedback form). Numeeriset kysymykset on muotoiltu melko yleisiksi siten, että ne voisi sellaisenaan 

toistaa myös mahdollisissa tulevien vuosien kyselyissä – näin saataisiin vertailukelpoista aineistoa 

eri vuosilta. Numeerisia vastauksia pyydettiin viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 

2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). 

Kirjallisissa kysymyksissä haettiin tämän kyselyn teeman mukaisesti nimenomaan opintojen 

mielekkyyteen ja antiin liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä. 
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2. Tulokset 

 

2.1 Yleisvaikutelma   

Yleisesti ottaen vastauksista välittyi 

tyytyväisyys opintoja kohtaan: numeerisissa 

kysymyksissä vastaukset painottuvat selkeästi 

asteikon positiiviseen päähän. Oikealla oleva 

kaavio pohjautuu koottuihin numeerisiin 

vastauksiin ja esittää opiskelijoiden yleistä 

tyytyväisyyttä monitieteisiin opintoihin, 

asteikolla yhdestä (täysin eri mieltä) viiteen 

(täysin samaa mieltä). 

Opintoja pidetään mielekkäinä, ja niistä on 

pääosin hyvin tietoa saatavilla. 

Suoritustavoissa esiintyi enemmän hajontaa – 

maisterikoulun kohdalla esiintyi huomattavasti enemmän tyytymättömyyttä kuin muissa 

kokonaisuuksissa, pitkälti valtakunnallisuuden tuomien haasteiden takia. 

Arviot opintojen hyödystä työllistymiselle ovat varovaisempia. Tässäkin maisterikoulu erottuu 

muista kokonaisuuksista: työllistymistä koskevien vastausten keskiarvo on suurempi ja opintojen 

hyöty työllistymiselle on tuotu esiin myös avovastauksissa. Maisterikoulun suurempi vastaajamäärä 

tosin tasoittanee keskiarvoja. Työllistymistä koskevissa kysymyksissä tulee myös huomioida, 

etteivät kaikki hae opinnoillaan työelämähyötyä – kiinnostavia kursseja valitaan myös sivistykseksi 

ja omaksi iloksi. 

Vaikka vastaajien arviot opintojen eri aspekteista ovat enimmäkseen hyvin positiivisia, 

opintokokonaisuuksien tasolla löytyi myös parannettavaa. Näemmekin, että huolimatta 

positiivisesta yleisvaikutelmasta kaikilla opintokokonaisuuksilla olisi potentiaalia pyrkiä vielä 

korkeammalle – hyvästä kohti erinomaista.   

  

1

0 %
2

8 %

3

14 %

4

42 %

5

36 %

Vastausten	jakauma	

opintokokonaisuuksissa	yhteensä
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2.2 IKEBB - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus 

IKEBB-opiskelijoita tavoitettiin kyselyyn seitsemän, vasta kokonaisuutta aloittaneista kokeneempiin. 

Kokonaisuudesta suoritetut opintopisteet vaihtelivat vastaajilla kolmesta yli 50:een, joista yksittäisiä 

kursseja suorittavien opintomäärät painottuvat pienempään opintomäärään, koko kokonaisuutta 

suorittavien opintomäärät puolestaan suurempaan, mikä on jossain määrin odotettua. 

Vaikka vastaajamäärä on pieni, joitain selkeitä havaintoja voidaan vastausten perusteella tehdä. 

Yleinen tyytyväisyys (2A, kaavio 2.2A) opintokokonaisuuteen viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = 

täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = 

täysin samaa mieltä) jakautui osittain ja täysin samaa mieltä oleviin (keskiarvo 4,4). Samoin kurssien 

suoritustapojen mielekkyyden osalta (2C, kaavio 2.2C), josta vastausten keskiarvo on 4,3. Myös 

opintokokonaisuutta koskevan tiedon helposta saatavuudesta (2E, kaavio 2.2E) oltiin pääosin samaa 

mieltä (keskiarvo 4,4), joskin yksi opiskelija ei ollut väittämästä samaa eikä eri mieltä. 

Vastauksissa kysymykseen siitä, muodostavatko opinnot mielekkään kokonaisuuden (2B, kaavio 

2.2B) oli enemmän hajontaa, joskin vastausten keskiarvo oli kuitenkin 4,1. Opintokokonaisuudesta 

annetuissa avovastauksissa todetaankin, että kokonaisuuden laajuus tarjoaa mahdollisuuden sekä 

selkeämmän että hajanaisemmankin kokonaisuuden valitsemiseen. Tällaista aihealueen 

laajuudesta johtuvaa hajanaisuutta ei välttämättä pidetty huonona, kunhan vain kurssitarjontaa on 

riittävästi. Opintokokonaisuuden parantamiseksi ehdotettiinkin lisää kursseja, ja erityisesti 

”lähihistorian kurssia”. 

Motivaatio lähteä suorittamaan IKEBB-kokonaisuuden opintoja on vastausten perusteella lähtenyt 

usein kiinnostuksesta alueeseen ja/tai alueen kieliaineen (pääaine)opinnoista. Myös poliittinen ja 

esimerkiksi ympäristöpolitiikkaan liittyvä kiinnostus ovat motivoineet opiskelijoita IKEBB-opintoihin. 

Ennakko-odotuksissa on ollut muun muassa ”kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä”, ja vastanneet 

opiskelijat ovat pääosin olleet suorittamiinsa opintoihin tyytyväisiä. 

Opintojen antiin on vastaajien keskuudessa oltu tyytyväisiä, ja opintojen on koettu tuoneen mm. 

”parempaa ymmärrystä Balkanista ja siellä vaikuttavista prosesseista”. Opintojen työllisyyttä 

edistävää vaikutusta koskevan kysymyksen (2D, kaavio 2.2D) vastaukset hajaantuivat eniten: tähän 

kysymykseen saatiin myös osittain eri mieltä -vastauksia, ja vastausten keskiarvo oli vastausten 

joukosta pienin (3,4), mikä on yhteistä IKEBB-, Monitieteinen Venäjän tutkimus, ja Ukraina -
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kokonaisuuksille (vrt. luvut 2.2-2.4). Työllistymistä koskeviin arvioihin voi myös liittyä vastaajilla 

enemmän epävarmuutta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asteikko 

1 = täysin eri mieltä 

2 = osittain eri mieltä 

3 = ei samaa eikä eri mieltä 

4 = osittain samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 
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2.3. Monitieteinen Venäjän tutkimus 

Monitieteisen Venäjän tutkimuksen opintokokonaisuuden opiskelijoita tavoitettiin vastaajiksi kuusi, 

joista puolet oli aikeissa suorittaa vain yksittäisiä kursseja, puolet koko kokonaisuuden 

(suoritettujen opintopisteiden määrä välillä 0-25 op). Vaikka vastauksista ei pienen vastaajamäärän 

vuoksi voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, huomion arvoista on, että myös ”vain 

yksittäisiä kursseja” suorittavalla saattoi olla runsas opintomäärä kokonaisuudesta suoritettuna. 

Yleinen tyytyväisyys (2A, kaavio 2.3A) opintokokonaisuuteen viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = 

täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = 

täysin samaa mieltä) jakautui pääosin osittain ja täysin samaa mieltä oleviin (keskiarvo 4,2), joskin 

yksi vastaaja oli väittämästä osittain eri mieltä. Opintojen koettiin hyvin selkeästi muodostavan 

selkeän kokonaisuuden (2B, kaavio 2.3B, keskiarvo 4,7), joskin kurssitarjonnan mahdollisen 

kaventumisen epäiltiin vaarantavan mahdollisuus suorittaa omiin aikatauluihin sopiva kokonaisuus. 

Kurssien suoritustapoihin (2C, kaavio 2.3C) oltiin pääasiassa tyytyväisiä (keskiarvo 4,2). 

Opintokokonaisuutta koskevan tiedon helposta saatavuudesta (2E, kaavio 2.3E) oltiin myös tämän 

opintokokonaisuuden osalta pääosin samaa mieltä (keskiarvo 4,4), joskin yksi vastaaja ei ollut 

väittämästä samaa eikä eri mieltä. Opintojen työllisyyttä edistävää vaikutusta (2D, kaavio 2.3D) 

arvioitiin lähes yksivakaisesti osittain samaa mieltä -vastauksin; yksi vastaaja oli osittain eri mieltä 

(keskiarvo 3,7, joka on tässäkin opintokokonaisuudessa keskiarvoista pienin). 

Motivaatio suorittaa Monitieteisen Venäjän tutkimuksen opintoja on vastausten perusteella 

lähtenyt niin kiinnostuksesta Venäjään ja alueeseen sekä kielen osaamisesta tai 

(pääaine)opinnoista, kuin vaikkapa tarpeesta löytää kursseja englanniksi tai siitä, että 

opintokokonaisuus muodostaa selkeän kokonaisuuden ja sisältää riittävän laajan valikoiman 

kursseja kiinnostavasta aiheesta. Ennakko-odotukset, sikäli kuin sellaisia on vastanneilla ollut, ovat 

pääosin toteutuneet tai ylittyneet, ja näkökulmien runsautta on pidetty hyvänä. 

Kursseja on pääosin pidetty tasokkaina ja mielekkäinä, ja kurssien sisältöjä hyödyllisinä. Myös 

kurssien suoritustapojen monimuotoisuutta sekä monitieteisyytta / tieteidenvälisyyttä on 

arvostettu, joskin viimeksi mainitusta todetaan, että pyrkimys tähän voisi joidenkin kurssien osalta 

olla vielä johdonmukaisempaa. Järjestelyjä on pidetty pääosin onnistuneina ja opinnoista arvellaan 

olleen hyötyä, joskin kurssivaatimusten vaihtelun kurssien välillä voikin todeta herättäneen 

kysymyksiä. 
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Vaatimustasoa on tästä huolimatta vastaajien keskuudessa pidetty hyvänä ja eri taustoista tuleville 

opiskelijoille pääosin saavutettavana. Kaikille vastaajille vaatimustaso ei kuitenkaan ole ollut 

vastausten perusteella riittävä, vaan vaativampaakin sisältöä olisi kaivattu. Opintokokonaisuuden 

laajuudesta todetaan palautteessa, että kurssitarjonta on ainakin aiempina vuosina ollut riittävän 

laajaa, ja toivotaan sen pysyvän myös jatkossa laajana. Lisäksi esitettiin kokonaisuuden laajuuden 

turvaamiseksi harkittavaksi lähtökohtaista mahdollisuutta sisällyttää kokonaisuuteen jokin osuus (1-

3 kurssia) muita teemaan soveltuvia kursseja, ja toivottiin esim. liike-elämään liittyvää kurssia.  

Lisäksi palautteessa toivotaan, että mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuus Venäjään ja sen 

tutkimukseen antoisan ikkunan tarjoavana sivuaineena säilyy myös jatkossa, siitä huolimatta, että 

aiheesta on olemassa myös maisteriohjelma ja maisterikoulu. Palautteen mukaan 

maisterivaihtoehdot eivät ole kaikille luonteva väylä aiheeseen, eikä tällaista tulisi odottaa – lisäksi 

monimuotoisuuden myös opiskelijoiden taustoissa ja lähtökohdissa todetaan tuovan rikkautta 

lähestymistapoihin. 

 

   

  

Asteikko 

1 = täysin eri mieltä 

2 = osittain eri mieltä 

3 = ei samaa eikä eri mieltä 

4 = osittain samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 
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2.4. Ukraina -opintokokonaisuus 

Ukraina -opintokokonaisuuden opiskelijoita tavoitettiin vastaajiksi valitettavasti vain kaksi. Kolmas 

vastaaja antoi lisäksi sanallista palautetta Ukraina-opinnoista. Vastanneet opiskelijat eivät olleet 

suorittaneet laajaa määrää opintoja kokonaisuudesta, eli kokeneempien opiskelijoiden vastauksia 

ei Ukraina-opintokokonaisuuden osalta ole tämän kyselyn aineistossa käytettävissä. 

Yleinen tyytyväisyys (2A, kaavio 2.4A) opintokokonaisuuteen viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = 

täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = 

täysin samaa mieltä) oli joka tapauksessa vastaajien keskuudessa hyvä(keskiarvo 4,5), ja opintojen 

koettiin muodostavan selkeän kokonaisuuden (2B, kaavio 2.4B, keskiarvo 4,5). Kurssien 

suoritustapoja (2C, kaavio 2.4C) pidettiin hyvinä (keskiarvo 5,0), ja tietoa opintokokonaisuuden 

suorittamisesta (2E, kaavio 2.4E) oli ollut hyvin saatavilla (keskiarvo 4,5). 

Kuten IKEBB- ja Monitieteisen Venäjän tutkimuksen opintokokonaisuuksien osalta, myös Ukraina -

opintokokonaisuuden osalta vastaajien arvio opintojen työllisyyttä edistävästä vaikutuksesta (2D, 

kaavio 2.4D) oli vaihteleva, ja vastausten keskiarvo (3,5) oli muita vastauksia alhaisempi. Opintojen 

oli kuitenkin avovastausten perusteella nähty todennäköisesti tuoneen hyötyä muun muassa 

kontaktien ja asiantuntemuksen vaihdon muodossa, vastaajien pienen tämän opintokokonaisuuden 

suoritusmäärän huomioiden mahdollisesti yhdessä muiden aihetta lähellä olevien opintojen kanssa. 

Kiinnostus Ukraina-opintoihin oli vastausten perusteella syntynyt kiinnostuksesta yksittäisen kurssin 

teemaan tai oman tutkielman teeman kautta. Avovastauksissa painotettiinkin mahdollisuutta 

hyödyntää laajasti erilaisia Aleksanteri-instituutin tarjoamia opintoja, ja jopa todettiin Ukraina-

opintoihin tutustumisen innostaneen opiskelemaan laajemmin myös muita kursseja läheisistä 

aiheista. Tämä pätenee myös toisin päin – eli kokonaisuudet tukevat toisiaan sisällön ja motivaation 

suhteen. 

Opintokokonaisuudelta toivottiin jatkossa laajaa tarjontaa kokonaisuuteen soveltuvia kursseja. 

Opintojen suoritustavoista todettiin, että erilaiset tavat suorittaa kursseja ovat arvokkaita, ja myös 

verkkokurssit koettiin teemojen ja suoritustapojen perusteella tervetulleeksi osaksi kurssitarjontaa. 

Ukraina-opintokokonaisuuden osalta toivottiin joustavuutta mahdollisuuksiin sijoittaa teemoiltaan 

toisiaan täydentäviä kursseja osaksi kokonaisuuden moduuleja. 
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Asteikko 

1 = täysin eri mieltä 

2 = osittain eri mieltä 

3 = ei samaa eikä eri mieltä 

4 = osittain samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 
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2.5 VIExpert-maisterikoulu 

Maisterikoulun opiskelijoiden vastausprosentti 

kyselyyn oli noin 16. Maisterikoulun vastausten 

osalta kyselyssä saatiin hyvin tasainen kattaus 

vastauksia eri vaiheissa opintoja olevilta. 

Valtakunnallisen kattavuuden osalta kyselyssä 

saatiin vähintään yksi vastaus jokaisesta 

verkoston 12 yliopistosta. Tuloksia tulkittaessa 

on kuitenkin huomioitava, että osa opiskelijoista 

on kirjoilla pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 

mutta asuu käytännössä pääkaupunkiseudulla. 

Kuten kaaviosta 2.5A näkyy, vastanneet opiskelijat ovat kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä 

maisterikoulun opintoihin (vastausten keskiarvo 4,1). Toisaalta parantamisen varaa myös nähtiin. 

Eniten parannettavaa tuntui kirjoitetun ja numeerisen palautteen perusteella olevan kurssien 

suoritustavoissa (kaavio 2.5C, keskiarvo 3,8) ja tarjonnan monipuolistamisessa.  Tarkemmin 

sanottuna toivottiin enemmän etäopiskelumahdollisuuksia, joustavampia suoritustapoja ja 

kurssitarjonnan laajentamista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ehdotukseksi joustavuuteen ja 

tarjonnan parantamiseen vastauksissa esitettiin muun muassa läsnäolovaatimusten alentamista 

ulkopaikkakuntalaisille ja luentojen videointia. 

Tyytymättömyyden kohteita olivat lisäksi pakollinen verkkokurssi ja taloutta käsittelevien kurssien 

yksipuolisuus. Verkkokurssia kritisoitiin sen vanhentuneesta materiaalista sekä sen 

kommenttiosuuden epämielekkyydestä ja liian kovista vaatimuksista. Taloutta käsitteleviä kursseja 

toivottiin lisää ja monipuolisempina. Useimmat vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä laajaksi 

koettuun valikoimaan ja muutenkin kokonaisuuden monipuolisuuteen (kaavio 2.5B, keskiarvo 4,1). 

Tyytyväisyyden kartoittamisen ohella kysyimme vastaajilta, minkä takia he valitsivat alunperin 

hakea maisterikouluun. Erittelimme vastauksista seuraavat, toistuneet pääsyyt: 1) halu erikoistua ja 

syventyä opinnoissa usein nimenomaan Venäjään, 2) yleinen kiinnostus VIE-alueeseen, koska 

aluetta (ei pelkästään Venäjää) arvostetaan yleissivistyksen kohteena, 3) apu työllistymisessä, 4) 

verkostoituminen ja tutustuminen teemasta kiinnostuneisiin ja 5) kaverien suosittelut eli monet 

olivat kuulleet hyvää ja tulleet sitä kautta mukaan. 
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Samoin kysyimme opintoja koskevien odotusten toteutumisesta. Iso osa vastanneista sanoo 

odotustensa toteutuneen hyvin. Toteutumattomia odotuksia oli kuitenkin useita. Toteutumattomat 

odotukset ilmenivät pettymyksenä opintojen Helsinki-keskeisyyteen sekä 

etäopiskelumahdollisuuksien ja menetelmäopintojen vähyyteen. Kartoitimme myös opiskelijoiden 

kokemuksia tiedonsaannista kysymällä, kuinka hyvin he ovat kokeneet saavansa tietoa opinnoista. 

Yleisvaikutelmamme on, että suurin osa vastaajista kokee saavansa helposti tietoa 

opintokokonaisuuden suorittamisesta (kaavio 2.5E, keskiarvo 4,1). Toisaalta muutama vastaaja oli 

tässä kohtaa laittanut kyselyssä harvinaisen 2:sen eli selkeää tyytymättömyyttä ilmaisevan 

vastauksen. Jotkut ovat siis selkeästi kokeneet tiedonsaannissa ongelmia. 

Palautekyselyn tuloksista oli tulkittavissa, että maisterikoululaiset luottavat opintojen olevan 

hyödyksi työllistymisessä (kaavio 2.5D, keskiarvo 3,9). Jo tähän mennessä opinnoista oli saatu 

useasti hyötyä gradun teossa, verkostojen ja suhteiden parantumisessa, työelämässä sekä 

arvostetun VIE-alueen tietouden kasvamisessa muutenkin kuin gradua hyödyttäen.
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3. Kehitysehdotukset 

 

Kyselyn vastausten ja niistä muodostetun kokonaiskuvan perusteella olemme muotoilleet kullekin 

opintokokonaisuudelle muutamia konkreettisia kehitysehdotuksia. 

 

VIExpert-maisterikoulu 

Maisterikoulun osalta eniten tyytymättömyyttä ilmeni kurssien suoritustapoihin, ennen kaikkea 

etäopiskelumahdollisuuksiin liittyen. Alueellisesti kurssien saavutettavuus ja tarjonta vaihtelevat 

suuresti yliopistosta toiseen, mikä ilmeni palautteessakin “Helsinki-keskeisyyden” kritiikkinä. 

Valtakunnallisessa koulutusohjelmassa tulisikin kiinnittää vielä selkeästi enemmän huomiota 

opiskelijoiden alueelliseen tasa-arvoon. Mahdollisuus valita omaan asiantuntijaprofiiliin sopivia 

kursseja voi olla ratkaiseva tekijä esimerkiksi harjoittelupaikan saamisessa – ja sopivilla 

harjoitteluilla taas on keskeinen rooli opintojen jälkeisen työllistymisen kannalta. Eri yliopistojen 

VIE-tarjonta vaihtelee paljon, mihin maisterikoulu koordinoivana tahona voi vaikuttaa vain 

rajallisesti. Sen sijaan alueellista tasa-arvoa tulisi pyrkiä parantamaan määrätietoisemmin lisäämällä 

Aleksanteri-instituutin omien kurssien valtakunnallista saavutettavuutta.  

 Kaikilla instituutin omilla kursseilla oltava etäyhteys  

a) Instituutilla järjestettävillä luennoilla voisi aina olla mahdollisuus videoyhteyteen. 

Käytännössä tämän toteuttamiseen tarvitaan vain kannettava tietokone, jonka kautta yhteys 

voidaan avata esimerkiksi Google Hangoutsin, Join.Me:n tai Skypen kautta. Näiden 

palveluiden kautta etänä osallistuvat voisivat myös esittää kysymyksiä ja kommentteja ja 

siten osallistua aktiivisesti luennoille. Minimissään luennon voisi nauhoittaa, ja ääniraidan ja 

kalvot jakaa jälkikäteen esimerkiksi Moodlessa. 

b) Toinen vaihtoehto on järjestää kurssi kokonaan verkossa. Nykyinen verkkokurssi Choices 

of Russian Modernisation on herättänyt paljon tyytymättömyyttä opiskelijoiden parissa 

kankeiden ja vanhentuneiden videoiden takia – mallia voisi sen sijaan hakea Turun yliopiston 

koordinoimista Yliopistojen Aasia-verkoston opinnoista, jotka järjestetään kokonaan etänä. 

 



18 
 

 

 Luennoitsijatkin voivat matkustaa 

Valtakunnallisena toimijana instituutti voisi järjestää kursseja myös itse muualla: luennoitsija 

voisi siirtyä välillä opiskelijoiden sijaan.  

 Minimitaso: ulkopaikkakuntalaisille ei läsnäolopakkoa 

Jos etäyhteyden järjestäminen ei käy kädenkäänteessä, ensi alkuun ulkopaikkakuntalaiset 

voisi vapauttaa läsnäolopakosta. Useimmat luentokurssit järjestetään kahdesti viikossa – 

luennolle matkustaminen toisesta kaupungista on usein hankala järjestää aikataulullisesti, 

vaikka matkatuki paikkaakin taloudellisia kustannuksia. Tässä mallissa opiskelija olisi 

pelkkien luentokalvojen ja taustamateriaalin varassa, minkä vuoksi toimivat etäyhteydet 

olisivat parempi vaihtoehto. 

Toinen esille noussut kehityskohde oli kurssitarjonta, johon toivottiin uusia avauksia. 

 Nykyisen kurssitarjonnan täydentäminen 

a) Taloutta ja liiketoimintaa käsitteleviä kursseja voisi olla monipuolisemmin – 

yleiskatsausten ja johdantokurssien rinnalle syvällisemmät ja spesifimmät kurssit olisivat 

hyvä lisä. 

b) Yhteiset kurssit esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa syventäisivät 

turvallisuuspoliittista osaamista ja monipuolistaisivat opintotarjontaa. 

c) “Toisen” alueen ilmiöiden tutkimista tukisi oma menetelmäkurssi: esimerkiksi 

graduseminaarissa tutkijan oma positio ja tiedontuotantoon liittyvät kysymykset ovat 

herättäneet paljon keskustelua. Myös huippuyksikön olisi hyvä kontribuoida opiskelijoiden 

tutkimukselliseen osaamiseen eksplisiittisesti. 
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IKEBB-, Ukraina- ja Monitieteinen Venäjän tutkimus -opinnot 

Näiden kolmen kokonaisuuden kohdalla haluaisimme kiinnittää huomiota muutamiin tärkeisiin 

seikkoihin.  

 Kevyempien opintokokonaisuuksien tärkeys 

Etenkin Ukraina- ja Monitieteinen Venäjän tutkimus -opintoja koskevissa vastauksissa nousi 

positiivisesti esiin kurssien tarjoama ”matalan kynnyksen” johdatus VIE-aluetta käsitteleviin 

opintoihin. Yksittäisetkin kurssit tukevat olennaisesti esimerkiksi tutkielmien tekoa ja tuovat 

kielitaidon rinnalle myös akateemista substanssia. Pidämme tärkeänä, että maisterikoulun 

ja tulevan maisteriohjelman rinnalla säilyvät myös pienemmät opintokokonaisuudet, joiden 

kursseja voi valita ilman ohjelmaan sitoutumista. 

 Vaatimustason koordinointi 

Vastauksissa tuotiin esiin, että opintopistemäärältään saman laajuiset kurssit voivat 

vaihdella työmäärältään suuresti (esimerkiksi kirjoitustehtävien pituus voi vaihdella viidestä 

kahteenkymmeneen sivuun). Opiskelijan näkökulmasta jossain määrin yhtenäisemmät 

vaatimukset helpottaisivat opintojen suunnittelua ja lisäisivät ennakoitavuutta. Toisaalta 

opiskelumuotojen moninaisuutta, erilaisten oppimis- ja suoritustapojen huomioimista, sekä 

erilaisten opetustapojen kokeilua ja kehittämistä arvostettiin, ja mahdollisuuksia näiden 

toteuttamiseen nähdään mieluusti hyödynnettävän myös jatkossa. 

 Erilaisten taustojen huomioiminen taustamateriaalilla 

Monitieteisiä opintoja tullaan suorittamaan hyvin erilaisista taustoista, jolloin monet 

käsitteet ja termit voivat olla vieraita. Vastauksissa ehdotettiin, että etenkin Monitieteisen 

Venäjän tutkimuksen kursseilla luentojen etukäteislukemistoon voisi lisätä myös 

yleistajuisempia tekstejä johdatuksesi alaa tuntemattomalle. 

  



20 
 

Liitteet / Appendices 

 

Liite 1. Avovastaukset / Appendix 1. Open responses 

Avovastauksiin on yhdistetty suomen- ja englanninkieliset vastaukset. Vastaukset esitetään 

kysymyskohtaisesti aakkosjärjestyksessä. Palautteessa mainitut yksittäisten luennoitsijoiden nimet 

on poistettu. 

Finnish and English -language responses are shown together for each question in alphabetical order. 

Names of individual lecturers mentioned in the feedback have been removed. 

 

Kysymykset (suomeksi ja englanniksi) olivat seuraavat: 

The questions (in Finnish and in English) were as follows: 

2. Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä tässä. 

2. If you wish, you can provide further feedback on the statements above. 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

3A. What motivated you to begin studies in this study block / separate courses in it? 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko ne toteuneet? 

3B. What kind of expectations did you have for the study block? Have they been fulfilled? 

3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

3C. Have you been satisfied with the studies you have completed? 

3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden? 

3D. Do the studies form, in your view, a structurally coherent whole with relevant content? 

3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla? 

3E. Have you already benefited from the studies you have completed? How? 

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta? 

3F. How would you improve the study block? 

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita kurssiaiheiden, 

opiskelija- ja työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden osan suhteen? 

3G. Is there something essential missing? Do you have any wishes on course topics, study or working 

life guidance, or other issues? 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 

3H. Do you wish to add any other comments regarding this study block? 
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IKEBB - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus / ECEBB - East Central European, 

Balkan and Baltic Studies 

 

2. Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä tässä. 

Paljon erilaisia kursseja, eivätkä ne ole mitenkään tietynlainen kokonaisuus. Mutta se ei haittaa, kun voi itse valita 

mielenkiintoisimmat. 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

Environmental politics is a issue which is becoming more and more popular. And it would be helpful for job search 

within NGOs in environmental domain. 

Kiinnostus IKEBB alueista 

Opinnot tukevat pääainettani (kieliaine). 

Opiskelu suuntautuu sille alueelle/kieleen. 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko ne toteuneet? 

Ennakko-odotukset olivat sekavat, kun vain puhuttiin ikebbistä. Mutta eipä tuota oikein miksikään tietyksi 

yhteneväiseksi tarkaksi paketiksi voikaan rakentaa. 

Odotin kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä, sitä myös sain. 

Ylittyneet 

3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

Kyllä. 

Kyllä. 

Olen 

3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden? 

Kyllä, tosin aineen laaja-alaisuus tarjoaa mahdollisuuden sekavampaankin kokonaisuuteen, jos noukkii satunnaisia 

kursseja eri maaryhmistä ja aihepiireistä. 

Muodostavat 

No ei oikeastaan, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Mahdollisimman paljon vain kursseja, joista sitten voi 

valita itse parhaat. 

3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla? 

Parempi ymmärrys Balkanista ja sen nykytilanteesta sekä siellä vaikuttavista prosesseista 

Saattaa olla, että opintoni vaikuttivat nykyisen työpaikkani saantiin. 

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta? 

Enemmän kursseja. 

Lähihistorian kurssi 

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita kurssiaiheiden, opiskelija- ja 

työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden osan suhteen? 

- 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 

-  
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Monitieteinen Venäjän tutkimus / Multidisciplinary Russian Studies 

 

2. Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä tässä. 

During 2015-2016, course availability was broad and it was relatively practical to fit completing the whole study 

block in the study schedule. I don't know if this has been the case since. Arrangements have been suitable and 

clearly communicated. Multiple completion methods for the courses were beneficial and generally well utilized. 

This is however contingent on the breadth of courses available. 

Kurssien sisältö on vähäistä; viikko hesaria syventää enemmän kuin 20op. 

Kurssivaatimukset vaihdelleet kurssikohtaisesti aika lailla. Monella kurssilla etukäteislukemistot ennen luentoja 

mielestäni liian suuret (muiden kurssien ohella 20-30s artikkeli kahdesti viikossa luentopäiväkirjojen lisäksi on 

melko paljon) 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

Halusin oppia lisää Venäjästä, lisäksi kurssien teemat vaikuttivat kiinnostavilta muutenkin. 

I had to find courses taught in English 

Interest in the area and the availability of a clearly formed study block with an interesting and sufficiently broad 

selection of courses. 

Mielenkiinto, kielen osaaminen 

Opiskelen venäjän kieltä ja kirjallisuutta ja mielestäni monitieteinen venäjä-opintokokonaisuus tukee sitä hyvin. 

Tuo lisäantia omille venäjän kielen pääaineopinnoille. Uskon kokonaisuuden myös tuovan lisähyötyä työelämässä. 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko ne toteuneet? 

Ei varsinaisia odotuksia ja kurssit ovat olleet erittäin tasokkaita ja mielekkäitä. 

Ennakko-odotukset ovat ylittyneet. Kokonaisuus on parhaita käymiäni kursseja koko yliopistoaikanani. 

Luennoitsijat ovat tasokkaita ja suurimman osan luennoista sisältö on ollut erinomaista ja hyödyllistä, myös muihin 

kuin vain Venäjään sovellettavaa. 

Expectations for a multifaceted and transdisciplinary approach to the study of Russia in context. These 

expectations have mostly been fulfilled, especially as regards multiple viewpoints to Russian studies, and relatively 

consistent efforts to a consciously multi- or transdisciplinary approach, which for some courses could still be a 

more sustained endeavor. 

I had few specific expectations, but the creative teaching and assessment outstanding me. I was very pleased. 

Korkeampia. 

Lähdin mukaan avoimin mielin, mutta opinnot ovat yllättäneet minut positiivisesti. 

3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

En, yhtään. 

Erittäin tyytyväinen, ks. ylempi vastaus. 

For the overwhelming majority yes. 

Kyllä 

Olen. 

Yes 
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3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden? 

Kai 

Kyllä 

Kyllä. 

Kyllä. 

Perhaps not, but that is because my studies are rather scatted around various subjects to begin with. 

Yes, but this can be limited both as regards content and the scheduling of studies by a narrower selection of 

available courses. 

3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla? 

Ei 

Ei toistaiseksi 

Kirjoitan gradua liittyen toiseen valtioon, kuin Venäjään, mutta esim. identiteettikurssilla opituista teorioista on 

ollut paljon hyötyä, koska graduni liittyy identiteetteihin. 

Yes, through sustained contacts with course experts. 

Yes! They have helped support my studies at other institutions. 

Ymmärrykseni Venäjän valtion toiminnasta on kehittynyt ja parantunut huomattavasti. 

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta? 

Kurssien esseiden pituudet vaihtelevat, vaikka opintopistemäärä on sama: jollakin kurssilla essee on 5 sivua, 

toisella on pitänyt palauttaa kirjallisia töitä 20 sivun edestä. Tätä voisi tasoittaa. 

Osa kursseista hieman haastavia, koska itselläni ei politiikan tai taloustieteen tms opintoja ole takana. Vaikka 

kurssit ovat avoimia kaikille, tulee välillä haasteita luennoitsijoiden olettaen kaikkien olevan tietoisia jo 

mahdollisista erityissanastoista ja käsitteistä (esimerkiksi talous tai politiikka). Etukäteislukemistot voisi olla 

yleistasoisempia, jotta ymmärtäisi "ummikkona" paremmin. 

Perhaps a little more information about the course up-front. 

Please make sure that the course selection remains broad and thematically rich. To ensure the breadth of course 

availability and for slightly improved flexibility in scheduling, it would be useful to consider adding an explicit 

possibility to incorporate some relevant courses on Russia -related studies (one or two, possibly a maximum of 

three courses?) even outside the predefined syllabus. 

Putoamalla substanssiin. Koko peruskurssi pois, se ei ole edes lukiotasoa. 

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita kurssiaiheiden, opiskelija- ja 

työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden osan suhteen? 

Esimerkiksi liike-elämään ja yritystoimintaan liittyvä kurssi voisi olla mielenkiintoinen. Kuitenkin tarpeeksi 

yksinkertaisesti, jotta olisi hyötyä myös niille joilla ei liiketalouden opintoja ole takana. 

No. 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 

Even if there exists a separate master's school, please keep this option for multidisciplinary Russian studies 

available! It is a vastly beneficial window to Russia and Russian studies, available to students from different 

backgrounds. Not all students seek expertise on Russia through the master's school, and not all students should 

be expected to. The diversity brings richness in approaches. 

Hienosti mietitty kokonaisuus ja luennoitsijat aina tasokkaita ja oman aihealueensa asiantuntijoita. 

Opettajat ovat olleet erinomaisia, erityisesti - ja -. 
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Ukraina -opintokokonaisuus / Ukrainian Studies Study Block 

 

2. Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä tässä. 

I appreciate the availability of different means for completing studies: web courses serve an important place in 

broadening the selection of available themes. Information has been readily available, though the switch from 

showing up separately in weboodi to showing up under faculty of arts was a bit distracting. Nonetheless, the 

information on teaching has always been well organized and clear. 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

Interest in a separate theme provided by the course in question. 

Personal interest, the topic of my Master's Thesis 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko ne toteuneet? 

None, initially. Since becoming acquainted with the study block, I have become more interested also in other 

courses available! 

3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

Ukraina-opintoihin kyllä. 

Yes. 

3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden? 

Mostly yes. Added possibilities for flexibility in placing the courses (with often complementary themes) within the 

different study units in the structure would further enhance the coherence / relevance balance. 

3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla? 

Probably, through added contacts and personal requests for contributing expertise / experience. 

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta? 

Building on the connections and cooperation between the different study blocks arranged / coordinated by the 

Aleksanteri Institute, a broad selection of relevant courses can hopefully be made available for all students 

considering the completion of any of the study blocks. 

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita kurssiaiheiden, opiskelija- ja 

työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden osan suhteen? 

- 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 

- 
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Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulu VIExpert /  

ExpREES (VIExpert) Master's School 

 

2. Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä tässä. 

Ei pysty lähtemään Helsinkiin suorittamaan kursseja, kun oma pääaine vaatii paljon kontaktiopiskelua. Pitäisi 

videoida luentoja ja antaa muita suoritusmahdollisuuksia. Sen takia Viexpert jää minulta kesken. Turussa ei ole 

kuin kauppatieteitä, jotka siihen voisi sisällyttää. 

Enemmän etäkursseja tai intensiivikursseja tai vaihtoehtoisesti sopimus jokaisen AI-kurssin professorin kanssa, 

että kursseilla on myös etäsuoritusmahdollisuus (esim. videoluennot/muut luentotallenteet, etätehtävät, 

tenttiminen jne.). Ylipäätään kurssien opettajien asenne etäsuoritusta kohtaan tulisi olla avoimempi. Mahdotonta 

matkustaa kaksi kertaa Jyväskylästä Helsinkiin kolmen kuukauden ajan. 

Jostain syystä tieto maisterikoulusta ei tavoita ainakaan Helsingin ulkopuolella opiskelijoita kovin tehokkaasti. 

Itsekin löysin koulutusohjelman kun eräs tuttu siitä kertoi. Tietoa maisterikoulusta pitäisi saada kulkemaan ympäri 

Suomea muutenkin kuin puskaradion kautta. 

Opintojen käsittämättömän surkea saavutettavuus muille kuin pääkaupunkiseudun tai sen lähiympäristön 

opiskelijoille on ollut minulle valtava pettymys, sillä opintojen mainostamisessa käytetty sana "valtakunnallinen" 

ei käytännössä vastaa niitä implikaatioita, joita siihen nykypäivänä jo mielestäni kuuluu (= 

etäopiskelumahdollisuus). Tämä epätasa-arvoistaa koulun opiskelijoita. 

The professors of some courses could have been more invested in teaching. The subject material also could have 

been deeper and more in-depth, which I think comes when professors care more about teaching. 

Todella vahva opintokokonaisuus ja voimavara koko korkeakoulukentälle. Laajemmin vaikutukset säteilevät koko 

yhteiskuntaan monitieteisyyden ansiosta. 

Toivoisin, että useampia kursseja olisi mahdollisuus suorittaa etänä, eli luennot videoitaisiin ja niitä pystyisi 

seuraamaan moodlesta. Monien kiinnostavien kurssien suorittaminen on usein kaatunut läsnäolopakkoon 

luennoilla. En ole kokenut mielekkääksi matkustaa toiselle puolelle Suomea parin tunnin takia, varsinkaan, kun 

suorittan pääaineopintojani samaan aikaan VIExpert-opintojen kanssa. 

Venäjään suhtaudutaan vaaleanpunaisin lasein ja suuri osa luennoitsijoista on stallareita. Vaikuttaa kursseihin että 

ne eivät tartu nykyisyyteen kuten pitäisi ja pahimmillaan annetaan valheellista tietoa tai selitetään Venäjän 

toimintaa "parhain päin." 

VIExpertin sekä hyvä, että huono puoli on valinnaisuus. Koska itse saa valita kaikki kurssit, kokonaisuudesta tulee 

helpommin itselle mielekäs, toisaalta se ei välttämättä haasta käymään kursseja mukavuusalueensa ulkopuolelta. 

Metoditaidot eivät myöskään aluetutkimuksen kannalta kehity erityisen paljoa. VIExpertissä merkitsee 

työnantajalle eniten nimi, eikä sisältö. 

 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

Erikoistuminen siihen 

Erilaiset kurssit ja uusien ihmisten tapaaminen kiinnostivat. Omassa yliopistossani olen keskittynyt venäjän 

kieleen, joten on loistavaa päästä lukemaan muilta tieteenaloilta Venäjään liittyviä asioita. Ensisijaisesti halusin 

siis syventää Venäjään liittyviä tietojani. 

Halusin laajentaa tietämystäni Venäjästä poikkitieteellisesti ja samalla yleisesti laajentaan ymmärrystäni, koska 

vaikkakin opiskelen tekniikkan alalla, erikoistumisestani johtuen minulle on myös oleellista ymmärtää asioita 

laajemmin kuin vain tekniikan näkökulmasta. 

Halusin oppia Venäjästä sekä tieteellistä yleiskuvaa että erikoistua sen tiettyihin puoliin 
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Halusin saada monipuolisen yleissivistyksen Venäjästä ja siihen liittyvistä poliittisista, taloudellisista ja 

kulttuurisista kysymyksistä. 

Halusin syventää osaamistani Venäjästä 

Halusin syventää tietämystä VIE-alueesta ja sen tutkimuksesta. 

Hankkiakseni valmiuksia Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijuuteen. 

Kiinnostava ja hyödyllinen kokonaisuus. 

Kiinnostuin siitä jo fuksina ja koin sen sopivan minulle. 

Kiinnostuksen Venäjää kohtaan ja mahdollisen positiivisen työllistymismahdollisuuden takia 

Kiinnostus Venäjää kohtaan 

Kiinnostus Venäjään, mahdollisuus verkostoitua ja tavata uusia ihmisiä. 

Kokonaisuuden kautta näytti avautuvan mahdollisuus opiskella VIE-aluetta muutenkin kuin kielen ja kulttuurin 

kautta. Varsinkin Jyväskylässä tällaisia mahdollisuuksia on todella vähän. 

Koska ajattelin sen olevan hyödyllistä erikoistumista ja lisä omaan maisteriini ja muut opiskelleet suosittelivat sitä 

kovasti. 

Kuulin kaverilta ja kiinnostuin 

Luulin siitä olevan hyötyä työllistymisen kannalta. 

Mielenkiinto. Aihepiiri kiinnosti. 

Minulle suositeltiin sitä 

Olen aina ollut Venäjä-suuntautunut ja siitä kiinnostunut. Tiesin VIExpert-maisterikoulusta jo ennen yliopistolle 

tuloa monien ystävien kautta, ja tiesin haluavani hakea sinne. Valinta oli selvä ja helppo! 

Olen yliopisto-opinnoissani opiskellut pääaineen ohella myös venäjän kieltä, ja sen myötä halusin saada lisätietoa 

Venäjän yhteiskunnasta ja kulttuurista. Asiantuntijaopinnot kuulostivat myös hyvältä ja selkeältä kokonaisuudelta 

erikoistumista ajatellen. 

Oma pitkään jatkunut mielenkiinto Venäjää ja Itä-Eurooppaa kohtaan. Pää- ja sivuaineeni tukivat valintaa. 

Paketti oli monipuolisen oloinen ja Venäjää tarkastellaan tuoreilla näkökulmilla. 

Russia 

Työllistymisnäkymät ja oma kiinnostus 

Uskoin että maisterikoulun suorittaminen tukisi erikoistumistani ja olisin siten paremmassa asemassa siirtyessäni 

työelämään. 

Vahvistaakseni ja laajentaakseni orastavaa alueosaamistani. Tavatakseni muita samasta alueesta kiinnostuneita 

opiskelijoita. Saadakseni valmiuksia työelämään. 

Venäjä kaikissa sen muodoissa ja eritoten Venäjän tutkimus kiinnostaa erittäin paljon. 

Venäjä kiinnostaa, Venäjä työllistää. Ainakin yhteiskuntatieteilijää. Kauppatieteilijöillä voi käydä kylmät. 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko ne toteuneet? 

Ajattelin opintojen toimivan hyvänä pohjana laaja-alaiselle johdannolle venäläiseen yhteiskuntaan ja 

kansainvälisiin suhteisiin. Tässä mielessä odotukset ovat toteutuneet. Toisaalta, odotin myös korkeaa tieteellistä 

tasoa ja tutkimusorientoituneisuutta, koska instituutilla on huippuyksikkö ja kova maine. Tässä mielessä opinnot 

ovat jättäneet toivomisen varaa. 

Ajattelin, että tämän voi suorittaa niin, ettei tarvitse opiskella Helsingissä. 

Ei paljoa, että keskitytään itään 
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Ennakko-odotukseni oli, että maisterikoulussa saisin suorittaa paljon erikoistumisalueeseeni liittyviä kursseja. 

Kurssini ovatkin olleet mielenkiintoisia, mutta olen joutunut pettymään siihen, että käytännössä 

asuinpaikkakuntani on vaikuttanut todella paljon siihen, mitä olen voinut opiskella. 

Ennakko-odotukseni ovat toteutuneet hyvin. 

Luulin aluksi että olisi ollut enemmän kursseja venäjäksi tms. 

Luulin että huhut opetuksen ideologisuudesta olisivat valhetta. Eivät olleet. 

Mielenkiintoisia kursseja ja uusien asioiden oppimista. Toteutuivat. 

Monipuolinen opetus ja verkostoituminen oli mielessä ja ne kyllä toteutuivat 

Monipuolinen oppiminen Venäjän kulttuurista, politiikasta, historiasta, taloudesta, yhteiskunnasta ym. 

Toteutunut ihan hyvin, omilla (paremmilla) kurssivalinnoilla vieläkin paremmin, mutta etäisyyksien, 

läsnäolopakkojen tai päällekäisyyksien vuoksi ei pysty valitsemaan kaikkia kiinnostavia kursseja. 

Monipuolisuus ennakkoajatuksena, joka näyttäytyy jopa enemmän kuin oletinkaan monipuolisemmalta. 

Odotin kurssien selkeämpää jakoa hakuilmoituksessa kerrottuihin neljään aihealueeseen, mutta avoin 

buffetpöytäkin on toisaalta ollut mukavan vapaa keino valita kurssejaan. 

Odotin mielenkiintoisia opintoja, jotka käsittelisivät Venäjää tai post-Soviet-aluetta eri näkökulmista, ja näin on 

ollut. 

Odotin monipuolista ja haastavaa Venäjän alueeseen liittyvää monitieteistä tutkimusta ja opintoja. Aleksanteri-

instituutilla on Suomessa asema johtavana Venäjän tutkimuksen instituutiona. Koen, että odotukset toteutuivat. 

Odotin paljon uusia, samoista aiheista kiinnostuneita tuttuja ja saavani hyvää opetusta. Toiveet ovat täyttyneet! 

Odotin pystyväni osallistumaan sellaisille kursseille, johon muuten en voisi osallistua. Toistaiseksi kuitenkin kurssit, 

joita olen suorittanut ovat olleet joko HY:n kursseja tai pitkälti HY:läisten pitämiä. Olen suorittanut yhden kurssin 

Pietarissa, mikä vastasi hyvin ennakko-odotuksia 

Odotin saavani lisää haluamaani laaja-alaista tietoa Venäjästä, ja erityisesti kauppatieteisiin liittyen. Odotukseni 

ovat jokseenkin toteutuneet, mutta on harmillista, että VIExpert-opintojen suorittaminen pääaineopintojeni 

kanssa samaan aikaan, ei ole ollut mahdollista siinä mittakaavassa mitä olin odottanut, koska joidenkin kurssien 

luennoilla on läsnäolopakko, eikä aikaa riitä matkustamiseen. 

Odotin selkeästi parempia etäopiskelumahdollisuuksia ja joustavuutta samoin kuin esim.Turun yo:n Aasia-

verkoston opinnot on järjestetty, ja jossa homma tuntuu valtakunn. saavutettavuuden osalta oikeasti toimivan. 

Esim. läsnäolovaatimus luennoilla Helsingissä x 2/vko on mielestäni vain törkeää simputusta tarkasteltaessa sen 

vaatimia ajallisia ja rahallisia resursseja ulkopaikkakuntalaisille. 

Odotin syventäväni Venäjän tuntemusta ja tämä on toteutunut erittäin hyvin. 

Odotin syventävää perehtymistä Venäjään, sen politiikkaan ja talouteen. Olisin ehkä toivonut enemmän myös 

talouspainoitteisia opintoja, ja nykyajan analyysia. 

Odotukseni ovat samat kuin syyt lähteä opiskelemaan kyseistä kokonaisuutta. Odotukset ovat toteutuneet kahden 

ensimmäisen syyn osalta. Työelämävalmiuksia sen sijaan on hankala arvioida, mutta uskon, että 

opintokokonaisuuden suorittamisesta voi olla vain hyötyä. 

Ovat toteutuneet paremmin kuin hyvin. 

Ovat toteutuneet, ei ollut ennakko-odotuksia 

Paljon mielenkiintoisia kursseja eri osa-alueita ja odotukset ovat täyttyneet. Tarjolla on esim. erittäin 

mielenkiintoisia business-kursseja, joita ei oma yliopistoni tarjoa. 

Professional knowledge of Russia, partially 

Tähän asti ovat 

Varsinaisten kurssien suhteen ei oikein ollut odotuksia. Mielenkiintoista on kyllä ollut, ja eritoten maisterikoulun 

tarjoama verkostoituminen on ollut tärkeää, sekä kansainvälisyyden konkreettinen tarjonta. 
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3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

Aleksanterin omat kurssit pääosin huonoja. 

En ole paljon tehnyt, mutta palautin joskus jonkin kurssin suorituksen hyvissä ajoin ennen määräaikaa. En saanut 

siitä mitään palautetta enkä arvosanaa. 

Erittäin tyytyväinen 

Erittäin tyytyväinen. 

Joillakin niistä kursseista, joita olen kyennyt suorittamaan opetus on ollut mielestäni vähän vanhakantaista siinä 

mielessä, että esim. "keskustelu" on ollut sitä, että kurssin vetäjä vain itse höpöttää puoli tuntia ja kysyy lopuksi, 

että haluaako kukaan sanoa mitään. Itse siinä ei opi hirveästi reflektoimaan. Joskus myös ohjeistukset ovat olleet 

kursseilla sekavia. 

Kyllä 

Kyllä, huomaan jo vähäisten opintojeni perusteella, että ymmärrykseni on laaja-alaistunut ja pystyn käsittelemään 

asioita muistakin kuin tekniikan näkökulmista. 

Kyllä, ja jos en olisi, voisin syyttää siitä lähinnä itseäni. Maisterikoulun opintotarjonta on kuitenkin niin laaja, että 

sieltä löytyy itselle mielekkäät kurssit kun vaan etsii. 

Kyllä, paitsi verkkopohjaisessa opiskelussa kehitettävää ja etänä voisi saada tentit tehdä omassa yliopistossa 

sähköisenä 

Kyllä, tosin verkkokurssin sisällöt alkavat olla aika vanhentuneita - ainoaa pakollista kurssia olisi syytä harkita 

enemmän. 

Kyllä. 

Kyllä. 

Kyllä. Olisin tosin voinnut itse panostaa enemmän. 

Melko tyytyväinen, aina voisi toki tehdä paremminkin. 

Olen 

Olen erittäin tyytyväinen VIExpert-opintoihin. Toivon, että ne jatkuvat tulevaisuudessa muodossa tai toisessa. 

Olen ollut. Kursseja on paljon ja aiheiltaan ovat mielenkiintoisia. Harmi vaan, ettei kaikkea ole mahdollista lukea. 

Toisaalta, lisää voisi tarjota liike-elämään ja lainsäädäntöön sijoittuvia kursseja (ei vaan yleispäteviä Business in 

Russia -typpisiä, vaan syvällisempia katsauksia esimerkiksi maan kirjanpitokäytäntöihin, kuluttajatuntemukseen 

ym.) 

Olen olut vain kesäkoulussa, mutta se oli kyllä parasta. 

Olen. 

Olen. 

Olen. 

Olen. Tosin verkkokurssin kommentointitehtävä ei ole ollut mieleeni. Kts. lopun lisäkommentti. 

Osin. Pakollisista opinnoista (kesäkoulu, verkkokurssi) en ole pitänyt. 

Partially 

Pääpiirteittäin kyllä. 

Tähän mennessä kyllä. 

Tähän mennessä olen. 

Yleisesti ottaen kyllä. Opintojen laatu tuntuu vaihtelevan aika paljon, mutta maisterikoulun laajasta valikoimasta 

on ollut helppo löytää kiinnostavia kursseja. 
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3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden? 

Ainakin tähän mennessä ovat muodostaneet. On hyvä, että alussa on kesäkoulu, jolloin pääseen opintoihin kiinni. 

Lisäksi VIExpert-verkkokurssi opintojen alussa oli hyvä "johdatus"-kurssi opintoihin. 

Ehdottomasti. 

Ehkä 

Ei välttämättä, sillä opinnot saa aika vapaasti koota itse, jolloin sisältö voi olla sekavakin 

Eipä juuri. 

En osaa tässä vaiheessa sanoa. 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä ja ei - jos haluaisin, ne muodostaisivat hyvän kokonaisuuden, mutta pääsääntöisesti otan kursseja lähes 

arvalla. 

Kyllä muodostavat 

Kyllä varmaan muodostaisivat, jos pystyisin käymään niitä kursseja, jotka oikeasti kiinnostavat, enkä joitain kämä-

kursseja, jotka vain sattuvat olemaan saatavilla. Tällä hetkellä valinta menee enemmän sen mukaan, mitä on 

"minulle" tarjolla. 

Kyllä, ainakin itselleni. Opinnoissa on ollut paljon liikkumavaraa tehdä mieleisensä kokonaisuus. 

Kyllä. 

Kyllä. 

Kyllä. Paljon erilaisia sisältöjä ja paljon erilaisia suoritusvaihtoehtoja. 

Melkoinen sillisalaatti. 

Mielestäni opinnot eivät muodosta selkeää kokonaisuutta, mutta juuri tämä on opintojen vahvuus: opintoihin ei 

sisälly juurikaan "pakko-opintoja" vaan jokainen saa toteuttaa intohimojaan ja muodostaa itselleen sopivat 

kokonaisuuden. 

More Central Asian Studies are necessary to understand Russian Foreign Policy 

No siitä en ole varma, mutta mikä maailmassa olisi selkeä kokonaisuus 

No, maisterikoulun osalta opinnot saa valita melko vapaasti. Tämä on hyvä, mutta toisaalta voi käydä niin, että 

vastuu kokonaisuuden järkevyydestä jää kokonaan kurssikuvausten varassa olevalle opiskelijalle. 

Omien valintojeni tuloksena kyllä. (Reilusti vapaavalintaisuutta) 

Periaatteessa kyllä. Kurssitarjonta mahdollistaa myös sen, että opiskelija voi valita itselleen kursseja, joista 

muodostuu järkevä kokonaisuus. Käytännössä tämän toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin suuresti se, missä 

opiskelija asuu. Omalla kohdallani kurssit on täytynyt valita sen mukaan, mitä on mahdollista suorittaa etänä - 

tukevat ne toisiaan tai eivät. 

Raameja ja kokonaisuuksia voisi kyllä vähän selkeyttää. 

Sosiologian ja kielitieteen painotus aivan liian suuri ja myös opettajien kompetenssi painottuu näille aloille. Talous- 

ja historiatietäjiä valitettavan ellei peräti häpeällisen vähän. 

Valinnanvaraa on laidasta laitaan, joten selkeys johtuu opiskelijan valinnoista. Itse näen nyt valmistumisen jälkeen 

kokonaisuuden melko selkeänä ja loogisena. 

VIExpert ei tarjoa kaikille maisterikoululaisille yhtenäistä kokonaisuutta, joten tähän on vastattava että ei 

muodosta. 
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3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla? 

Ehdottomasti. Sain aiempaa monipuolisemman kuvan Suomessa tehtävästä VIE-tutkimuksesta, tutustuin alan 

opiskelijoihin ja tutkijoihin ja opintokokonaisuus on myös noteerattu työhaastatteluissa, vaikken suoraan olekaan 

työllistynyt opintokokonaisuuden ansiosta. 

Ei muuten, kuin että tietoa on kerääntynyt 

Ei vielä mutta toivottavasti tulevaisuudessa 

Ei vielä muuten kuin opinnoissa 

En. 

Graduani tukien opinnot ovat antaneet jo hyviä artikkeleita ja hyvää yleiskuvaa. 

Gradun haastatteluaineiston muodossa hyötyä on ollut 

Hankala arvioida hyötyä. Ehkä itsevarmuus on kasvanut työllistymistä ajatellen, koska tiedän, että minulla on 

jotain konkreettista "todistetta" sanojeni taakse liittyen siihen, että olen kiinnostunut VIE-alueesta. Konkreettinen 

hyöty voisi olla se, että olen saanut harjoittelupaikkoja VIE-alueeseen liittyen: ehkä VIExpert-opinnot ovat olleet 

yksi etuni työnantajan näkökulmasta. 

Hieman toistaiseksi. Jotain uusia ideoita gradun tekoon on tullut 

Hyötyä oman gradun kirjoittamisessa, parempi yleistuntemus Venäjästä sekä muutamia lähteitäkin takataskussa. 

I have recieved a few internships, but I am only speculating it is because of my thesis and area studies 

Jonkin verran välillisesti ja esim. gradun teossa. 

Kyllä on. Olen oppinut paljon uutta ja päässyt epävirallisesti konsultoimaan erästä firmaa yhden kurssin aihepiiriä 

koskevista asioista. 

Kyllä on. Olen pystynyt soveltamaan oppimaani jo hyvin eri yhteyksissä. 

Kyllä, on auttanut työnhaussa 

No onhan tässä rustailtu opiskelijalehteen artikkelia ja hankittu osaamista, jonka tiedostaa vasta sitten, kun on 

huomaa itsellä olevan yleistietoa ko. alueesta kun muilla ei ole harmainta aavistustakaan. Varmasti graduun saa 

ainakin motivaatiollista evästystä. 

Olen päässyt tekemään mahtavia asioita, joita perusluennoilla ei tehdä. 

Olen saanut harjoittelupaikan alueosaamisen ansiosta. 

Olen saanut konkreettista hyötyä ja työelämän sovelluksia suorittamistani VIExpert-kursseista. Graduseminaarin 

ansiosta maisterintutkielmani on edistynyt hyvin. 

On, pääsin käyttämään hyödyksi oppimaani työharjoittelussa Venäjällä. 

On! Aleksanteri-instituutti on hyvin tunnettu, ja ylimääräisessä maisterikoulussa opiskelu itsessään on signaali 

motivaatiosta ja kiinnostuneisuudesta. Varsinkin fokusoituneista kesäkouluista ja erityiskursseista on ollut iloa 

esimerkiksi harjoittelupaikkojen haussa - niillä voi helposti (substanssihyödyn lisäksi) perustella 

kiinnostuneisuuttaan. 

Opinnot ovat ehdottomasti syventäneet alueen tuntemusta. 

Suurin hyöty on tässä vaiheessa juuri tuo ajattelun laajentuminen, eli on projekteissa pystynyt paremmin 

ajattelemaan esimerkiksi sosiaalisia ja poliittisia rajoitteita tai myös poliittisesti / sosiaalisesti hyväksyttäviä 

ratkaisuja. 

Uskon että on. Opinnot eivät ole tukeneet ensisijaiseen erikoistumismaahani liittyvää erikoistumista, koska en ole 

pystynyt osallistumaan sitä käsitteleville kursseille, mutta maisterikouluopinnot ovat kuitenkin tukeneet Venäjä-

tietouteni syventämistä. Mielestäni tämä on hyvä asia, koska siten opintoni maisterikoulussa ovat laajentaneet 

ymmärrystäni Venäjän osalta. 

Vaikea arvioida konkreettisesti, mutta en lähtenyt suorittamaan opintokokonaisuutta pelkästään esimerkiksi 

työllistymisen näkökulmasta vaan pikemminkin halusta oppia enemmän, joten sanoisin kyllä. 
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Verkostot kasvaa 

 

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta? 

Aleksanteri-instituutti nykymuodossan lopetettava ja aloitettava uusi puhtaalta pöydältä ilman sidonnaisuuksia 

Venäjään / NL / stalinisteihin. 

Better teaching (more interest by professors) 

En tiedä 

En tiedä miten se käytännössä toteutettaisiin, mutta parasta motivaatiolisää olisi opiskelilla kursseja nimenomaan 

yhdessä muiden maisterikoululaisten kanssa. Onhan toki näitä tilaisuuksiakin. Mutta aina kaipaa enemmän 

hengenheimolaisiaan. 

Haluaisin laajemman valikoiman kursseja venäjän kielelllä. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssit olisivat hieno lisä. 

Hankala sanoa, koska itse olen ollut varsin tyytyväinen. Choices of Russian Modernisation on aika raskas kurssi 

niille, joille Venäjä ei ole keskeinen kiinnostuksen kohde. Kurssin luennot voisivat keskittyä teorioiden, käsitteiden 

ja kyseisen luennoitsijan tutkimuksen esittelyyn ja keskustelussa jokainen voisi hyödyntää tuota tietoa itseään 

eniten kiinnostaviin VIE-alueen keisseihin? Tavallaan ymmärrän kyllä, että opintoihin kuuluu yksi pakollinen 

Venäjää käsittelevä kurssi, sillä kyllähän Venäjä on keskeinen tekijä jokaisen VIE-valtion menneisyydessä, 

nykyisyydessä ja varmasti myös tulevaisuudessa. 

Järjestämällä enemmän kursseja ympäri Suomea 

Kursseja olisi mahdollisuus suorittaa etänä, ja luennot olisi videoitu katsottavaksi moodleen, sekä VIExperttiläisille 

luentojen läsnäolopakon sijasta jokin toinen käytäntö. 

Lisää tarjontaa Helsingin ulkopuolelle, ja uskon että tähän olisi myös Aleksanteri-instituutin puolesta resursseja. 

Vaikuttaa siltä, että aina "maakuntayliopistot" eivät ole tietoisia mahdollisuudesta saada heidän VIE-kurssejaan 

maisterikoulun opintotarjontaan. He saisivat uusia opiskelijoita (kenties) sekä myös taloudellista tukea 

kursseilleen. Tämä lienee tiedotukseen liittyvä ongelma. 

Lisäämällä etäopiskelumahdollisuuksia! Kuten olen vastauksissani tuonut esille, on opintomahdollisuuksiani 

rajannut merkittävästi se, että erikoistumistani eniten tukevista kursseista suurin osa on ollut luentokursseja 

läsnäolopakolla. Näin ollen en ole saanut opinnoista irti niin paljon, kuin olisin toivonut. Jos luentokursseihin olisi 

mahdollista saada videointi, se auttaisi paljon. 

Lähtisin kurssipohjalta katsomaan onko kaikki kurssit kunnossa 

Maisterikoulun osalta ehkä auttaisi, jos kurssit olisi koottu oppaassa joidenkin otsikoiden tai moduulien alle 

(esimerkiksi ympäristö, bisnes, kulttuurintuntemus, yhteiskunta). Näin voisi olla helpompi tehdä kokonaisuuden 

rakentumista ajatellen valistuneita valintoja. Olisi myös hienoa saada tutkimuspainotteisempia kursseja - 

luentopäiväkirjoja on kaikki tehneet tässä vaiheessa jo tarpeeksi. 

Olemassaoleva kokonaisuus on jo niin monipuolinen, että on vaikea keksiä parannettavaa. Toivoisin sen jatkuvan 

tulevaisuudessa, mutta pelottaa että näin ei ole. 

Olen itse ollut erittäin tyytyväinen. Olen kuitenkin kuullut, että jotkut opiskelukaverit ovat pitäneet 

opintokokonaisuutta liian Venäjä-keskeisenä, minkä kritiikin ymmärrän. Kaikki tosin ovat myös ymmärtäneet, että 

Venäjän ymmärtäminen on keskeistä liittyen myös Itä-Euroopan hahmottamiseen. 

Opinnot ovat edelleen hyvin Helsinki-keskeisiä ja luentoa. On lähes mahdotonta lähteä toiseen yliopistoon 

kahdesti viikossa kuukauden ajan luentosarjalle. Toivoisin painotusta intensiivioppimiseen ja 

verkkomateriaaleihin. 

Opintokokonaisuudessa ei mielestäni ihmeemmin parannettavaa, mutta enemmän kursseja kaikilta aloilta, nyt 

vahva painotus politiikkaan, yhteiskuntaan ja historiaan. 

Opintomatka ulkomaille pakolliseksi kaikille. 
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Parantaisin lisäämällä monipuolisempia ja työelämälähtöisempiä suoritustapoja sekä enemmän 

tutkimusmetodien, teorioiden ja alan historian opetusta sisältöön. 

Parantaisin tuntuvasti opintojen saatavuutta koko maassa, millä tarkoitan, että kaikista kursseista tulisi toteuttaa 

verkkoversio, jotta kurssien etäopiskelu mahdollistuisi. Käytännössä tämän ei tarvitse olla mitään hienoa, vain 

esim. luentojen ääniraita ja -kalvot riittäisivät minimivaatimuksena. Etäopiskelumahdollisuuden järjestämisen 

voisi laittaa ehdoksi kurssien rahoituksesta päätettäessä. 

Parempia ja enemmän verkkokursseja. 

Sähköiset tentit omalla yolla 

Tosiaan, jos on valtakunnanlaajuinen yhteistyöverkosto, sitä voisi vaikka hyödyntää. 

Vaikea sanoa. Pakollinen verkkokurssi on aiheuttanut hieman päänvaivaa. Mutta sinäänsä en kyllä ehkä jättäisi 

sitä poiskaan. Se antaa aikahyvän yleiskuvan. 

Verkkokurssin kommentointitehtävä uusiksi tai vaihtoon. Kts. viimeinen kommentti. 

 

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita kurssiaiheiden, opiskelija- ja 

työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden osan suhteen? 

Aiheet ovat hyviä, sijainnit eivät. 

Central Asian Studies, Caucasus Studies, more on newly independent states and institutions such as the OSCE and 

how these NIS and Russia represent themselves in the international community 

Ehkäpä voisi olla enemmän kauppatieteisiin liittyviä kursseja. 

Ei juurikaan. 

Ei ole 

Ei oleellista. 

En osaa sanoa. 

Firmojen kanssa enemmän yhteistyötä ja kursseja, vaikka casee 

Graduohjaus AI:n puolelta ei oikein sujunut 

Kurssiaiheet ovat toistaiseksi olleet melko hyvät. Olisi hienoa jos mahdollisuus saada graduohjaaja omalta 

erikoistumisalueelta olisi realistisempi. Työelämäohjaus on jotain mitä kaipaa, vaikka voisihan niitä alumnilounaita 

itsekin oma-aloitteisesti järjestää. Hienoa olisi tavata joitain isoja kihoja jotka oikeasti voisivat työllistää joskus. 

Lisäisin tutkimuksellisuutta! Minitutkielmaseminaari, vaikka vuosittain vaihtuvalla teemalla. Upeinta olisi, jos 

tähän kuuluisi myös esimerkiksi parin päivän aineistonkeruu- /kenttätyömatka! Nyt ulkomaille suuntautuvat 

kurssit tuntuvat olevan hyödyksi lähinnä yleiselle kulttuurintuntemukselle ja työelämämielessä. Opiskelijoiden 

taustoja hyödyntävä tieteidenvälinen ote olisi tähän hyvä! 

Lisää voisi tarjota liike-elämään ja lainsäädäntöön sijoittuvia kursseja (ei vaan yleispäteviä Business in Russia -

typpisiä, vaan syvällisempia katsauksia esimerkiksi maan kirjanpitokäytäntöihin, kuluttajatuntemukseen ym.). 

Työelämäohjausta en tiennyt olevan tarjolla (onko?), jos olisi, niin käyttäisin mielelläni. 

Maisterikoululaisia ei juuri tapaa tai näe kesäkoulun jälkeen, mikä on harmillista 

Olisi kiva, jos opintokokonaisuudessa olisi tarjolla myös vapaavalintaisia kieliopintoja, koska kaikissa yliopistoissa 

ei voi opiskella kaikkia kieliä, niin Aleksanteri-instituutti voisi tarjota myös kieleen liittyviä erikoiskursseja jne 

Mielestäni opintokokonaisuudesta ei puutu mitään. 

Omasta mielestäni esimerkiksi työelämäohjauksen ei tarvitse olla välttämättä lainkaan pakollista liittyen 

opintoihin, mutta esimerkiksi Sasha ry:n toiminnassa sitä on tuotu ja voidaan tuoda enemmänkin. 
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Opiskelija- ja työelämäohjauksesta minun vaikea esittää toiveita, koska minulla ei ole juurikaan tietoa siitä, mitä 

ne voivat minulle tarjota. Kyynisesti tulee ajateltua, että nämäkin ovat vain niille, jotka pääsevät käymään 

henkilökohtaisesti paikan päällä. 

Puuttuu riittävä tutkimusmetodien, teorioiden ja alan historian käsittely. 

Relevanttia työelämäohjausta ja vinkki-meininkiä voisi olla aina enemmän. Tyyliin "mitä kannattaa painottaa 

opinnoissaan jos haluaa suuntautua tietylle alalle". 

Toivoisin ehkä enemmän infoa jatko-opintomahdollisuuksista, vaikka niistäkin tulee kyllä infoa aina sillöin tällöin. 

Venäjän ulkopolitiikasta ja mediasta voisi olla enemmän kursseja. Varsinkin Helsingissä. 

 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 

En 

Hienoa että on tällainen mahdollisuus ottaa aihepiirin kursseja muistakin kuin omasta yliopistosta! 

Kiitokset niin Aleksanteri-instituutin henkilökunnalle kuin opiskelijayhdyshenkilöille! 

Kiitos, että tällainen on 

Kokonaisuus on tärkeä niin opintotarjonnan laajentamisen kuin Suomen pienen VIE-asiantuntijaporukan 

verkostoitumisen kannalta. 

Kursseja on monipuolisesti, joten varmasti kaikille löytyy jotain. Hyvä! 

Loistava opintokokonaisuus. Toivon, että opintokokonaisuuden jatko on turvattu. 

Parantaisin myös graduryhmän toimintaa: seminaarin työskentelytavat ja tavoitteet eivät ole mielestäni selkeät 

tai ainakaan niitä ei kerrottu opiskelijoille seminaarin aluksi. Mielestäni seminaarin paras anti on, että pääsee 

tutustumaan eri opintoaloilla tehtäviin opinnäytetöihin, mutta en tiedä, mitä henkilökohtaista hyötyä opiskelija 

saa seminaarista oman työnsä etenemistä ajatellen. 

The english language courses should not be aimed at satisfying exchange students and hence, their academic level. 

I would like the english language courses to hold participents to higher standards. Courses by - are a good example 

of what I expect a 5 credit course to look like. 

Tärkeä ja tarpeellinen kokonaisuus. Valtakunnallinen yhteistyö eri yliopistojen kesken tuo tämän päivän ja 

tulevaisuuden asiantuntijoita yhteen. 

Tässä on paljon potentiaalia, valtakunnallisuus ja monitieteisyys on arvokkaita juttuja joita vain harvoin pääsee 

kokemaan nyky-yliopistossa! 

Verkkokurssin kommentointitehtävän keskustelun vaatimukset ja sille asetetut aikarajat ovat todella jäykkiä. Kaksi 

tieteellistä artikkelia jokaista luentoa varten on liian kova vaade, joka ei ole käytännössä toteutunut ja se on 

samalla tehnyt kommentoinnista todella vaikeaa. Luentoja on ollut kuitenkin todella mielenkiintoista ja kivaa 

katsoa verkossa. Joustavampi osallistumismahdollisuus ja vapaammat kädet kommentoiniin! 

VIExpert-verkkokurssi on ollut tähän mennessä melkoinen pettymys. Toivoisin ajankohtaista tietoa, en videoiden 

uusiokäyttöä vuodesta toiseen. En myöskään ymmärrä, miksi luennot on katsottu perustelluksi pitää englanniksi. 

Yleisesti VIE-opintojen aiheet ja asiasisällöt kuulostavat hurjan kiinnostavilta, mutta huono saavutettavuus 

turhauttaa valtavasti, joten siitä yläpuolinen kärkäs palaute. Nykyisessä tilanteessa koen jääväni VIE-opinnoissa 

muihin nähden epätasa-arvoiseen asemaan opiskelu- ja asuinpaikkakuntani vuoksi, mikä mielestäni rikkoo 

opinnoissa annettua "valtakunnallisuuden" implikoimaa koulutuslupausta. 
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Liite 2. Kyselylomake 

 

Palautekysely Aleksanteri-instituutin monitieteisistä 

opintokokonaisuuksista 

Aleksanteri-instituutin opiskelijaedustajat keräävät palautetta instituutin opintokokonaisuuksista. Tuloksia 

käytetään opintojen kehittämiseen, minkä lisäksi niistä on iloa opiskelijaedustajille, jotka voivat kyselyn avulla 

paremmin välittää opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä eteenpäin. 

Kysely on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian 

tutkimuksen (IKEBB), Ukraina-opintokokonaisuuden, Monitieteisen Venäjän tutkimuksen tai VIExpert-

maisterikoulun opintoja. Arvostamme näkemystäsi, annathan hetken aikaasi! Kyselyyn vastaaminen vie noin 

15 minuuttia. Jos suoritat useita opintokokonaisuuksia, ole hyvä, täytä jokaisesta oma kysely. 

Tällä kierroksella kyselyn painopisteenä on opintojen mielekkyys ja anti. Palaute kohdistuu ensisijaisesti 

opintokokonaisuuksiin ja niiden kokonaisvaikutelmaan, ei niinkään yksittäisiin kursseihin. Voit kuitenkin 

vastata kyselyyn, vaikka olisit suorittanut kokonaisuuksista vain yksittäisiä kursseja. Kysely toteutetaan 

täysin nimettömänä, eikä vastauksia voida yhdistää yksittäiseen opiskelijaan. 

Kyselyn tuloksista julkaistaan raportti opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.  

Lisätietoja kyselystä: aino.lipsanen@helsinki.fi  

1. Taustatiedot 

*Pakollinen 

1A. Mitä opintokokonaisuutta suoritat? * 

(Jos suoritat useita opintokokonaisuuksia, ole hyvä, täytä jokaisesta oma kysely.) 

IKEBB - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus 

Monitieteinen Venäjän tutkimus 

Ukraina-opintokokonaisuus 

Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulu VIExpert 

 

1B. Montako opintopistettä olet suorittanut tästä opintokokonaisuudesta tähän 

mennessä? * 

1C. Aiotko suorittaa koko opintokokonaisuuden vai vain yksittäisiä kursseja? * 

Aion suorittaa koko opintokokonaisuuden. / Aion suorittaa vain yksittäisiä kursseja. 

 

1D. Yliopistosi (vain VIExpert-maisterikoululaisille) 

(Valitse) 

mailto:aino.lipsanen@helsinki.fi
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2. Yleinen osio 

1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä 

2A. Olen ollut opintokokonaisuuteen (kurssiin/kursseihin) tyytyväinen * 

2B. Opinnot muodostavat mielekkään kokonaisuuden * 

2C. Kurssien suoritustavat ovat mielekkäitä * 

2D. Opinnot edistävät työllistymistäni * 

2E. Opintokokonaisuuden suorittamisesta on ollut helposti tietoa saatavilla * 

Voit antaa halutessasi tarkempaa palautetta yllä olevista väittämistä 

tässä. (avokenttä) 

 

3. Opintojen mielekkyys ja anti 

3A. Miksi lähdit suorittamaan opintokokonaisuutta / siihen kuuluvia opintoja? 

3B. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opintokokonaisuudesta? Ovatko 

ne toteuneet? 

3C. Oletko ollut tyytyväinen suorittamiisi opintoihin? 

3D. Muodostavatko opinnot mielestäsi rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeän 

kokonaisuuden? 

3E. Onko sinulle ollut jo nyt hyötyä suorittamistasi opinnoista? Millä tavalla?  

3F. Miten parantaisit opintokokonaisuutta?  

3G. Puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain olennaista? Onko sinulla toiveita 

kurssiaiheiden, opiskelija- ja työelämäohjauksen tai muun kokonaisuuden 

osan suhteen? 

3H. Haluatko sanoa vielä jotain opintokokonaisuudesta? 
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Appendix 3. Feedback form 

 

Feedback form for Aleksanteri Institute's multidisciplinary study 

blocks 

Aleksanteri Institute's student representatives are gathering feedback on the institute's study blocks. The 

results will be used in developing the studies. In addition, they will be useful for the student rep's, who will be 

better able to put students' experiences and views forward. 

The questionnaire is aimed for students who have completed at least some studies in the East Central 

European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB), Multidisciplinary Russian Studies, or the Ukrainian Studies 

study block(s), or the ExpREES (VIExpert) Master's School. We appreciate your views, please give a 

moment of your time! Answering the questionnaire will take approximately 15 minutes. If you're completing 

studies from more than one of the study blocks, please complete a separate feedback form for each. 

On this round, the questionnaire will focus on the meaningfulness and utility of the studies. The feedback 

deals primarily with the whole study blocks, and not so much with any particular courses. You're however 

encouraged to answer the questionnaire even if you have only completed separate courses within the study 

block(s). The questionnaire is conducted fully anonymously, and the answers cannot be connected to a 

particular student.  

A report on the results will be published and made available for the students and staff. 

Further information: aino.lipsanen@helsinki.fi  

*Pakollinen 

1A. Which study block are you taking part in? * 

(If you're completing studies from more than one of the study blocks, please complete a separate feedback 

form for each.) 

ECEBB - East Central European, Balkan and Baltic Studies 

Multidisciplinary Russian Studies 

Ukrainian Studies Study Block 

ExpREES (VIExpert) Master's School 

 

1B. How many credits have you completed within this study block so far? * 

1C. Do you intend to complete the entire study block or only separate 

courses? * 

I intend to complete the entire study block. / I intend to complete only separate courses. 

1D. Your home university (only for ExpREES Master's School participants) 

mailto:aino.lipsanen@helsinki.fi
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1 = completely disagree, 2 = partially disagree, 3 = neither agree nor disagree, 4 = partially agree, 5 

= completely agree 

2A. I have been satisfied with the study block (course/courses) * 

2B. The studies form a meaningful package * 

2C. The courses' completion methods are meaningful * 

2D. The studies are advantageous for me in finding employment * 

2E. Information on completing the study block has been readily available * 

If you wish, you can provide further feedback on the statements above. 

 

 

3A. What motivated you to begin studies in this study block / separate 

courses in it? 

3B. What kind of expectations did you have for the study block? Have they 

been fulfilled? 

3C. Have you been satisfied with the studies you have completed? 

3D. Do the studies form, in your view, a structurally coherent whole with 

relevant content? 

3E. Have you already benefited from the studies you have completed? How? 

3F. How would you improve the study block? 

3G. Is there something essential missing? Do you have any wishes on course 

topics, study or working life guidance, or other issues?  

3H. Do you wish to add any other comments regarding this study block? 
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