
Kopokirje 9.8.2020 

 

Tervehdys kesäisestä Lahdesta! Taas on pikkuhiljaa yhdestä kesästä selviydytty. 

Kasaillaampa tässä ajankuluksi yhteenveto olennaisista koulutuspoliittisista asioista syksyä 

ajatellen, sekä erinäisiä vinkkejä niin päästään itse kukin siirtymään taas pikkuhlijaa 

opiskelun makuun. 

 

Kirjoitusvirheet, palautteet, risut, ruusut voi osoittaa elektronisella postille osoitteeseen 

vpj@linkkijkl.fi 
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Lukukausimaksu ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen 

 

Tämänhän kaikki on hienosti muistanut tehdä? Mahtavaa! Deadline oli siis 31.7.2020. Mikäli 

tämä on lipsahtanut prioriteettilistalla lohen savustamisen ja pilsnereiden taakse, ei hätä ole 

kuitenkaan tämännäköinen.  

 

Avaa yliopiston kotisivuilta linkki: “Unohditko ilmoittautua” - ja rullaile sivu kohdalle 

“Viimeisimmästä ilmoittautumisesta on aikaa alle kaksi vuotta”.  

 

Eli ohjeet tulkaten:  

- ilmoittaudu normaalisti Oilissa  

- ja maksa em. sivun mukainen uudelleenkirjaamismaksu (35€) + toimita edellisistä 

kuitit opiskelijapalveluihin. 

 

Jos Oilin kautta ilmoittautuminen ei onnistu, niin täältä löytyy ohjeet jäsenmaksun 

maksamiseksi yleisellä viitenumerolla. 

 

Lisätietoja voi kysellä sähköpostilla opiskelijapalvelut@jyu.fi 

 

Opetussuunnitelmamuutos 

 

Syksyllä aloittavat opiskelijat aloittavat opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien (Kausi 

2020 - 2023) mukaisesti. Uusia opetussuunnitelmia pääsee vakoilemaan täältä. Yliopisto on 

lisäksi julkaissut ajankohtaiset ohjeet kesäkuussa liittyen opetussuunnitelmauudistukseen, 

jota pääsee vakoilemaan täältä. 

 

Pähkinänkuoressa: 

- Vuonna 2017, 2018 tai 2019 aloittaneiden opiskelijoiden ei ole PAKKO tehdä mitään, 

ellei halua. Tutkinnoilla on mahdollista valmistua 2026 kesään saakka. Uuden OPS:in 

mukaisesti voi siirtyä kuitenkin opiskelemaan, mikäli haluaa. Tästä EI tarvitse tehdä 

erillistä ilmoitusta tiedekunnalle ja opintosuunnittelijalle, mutta kannattaa ~ katsot 

vain SISU:sta, että teet ja seuraat 2020 - 2023 mukaista opetussuunnitelmaa. 

- Aiemmin kuin 2017 aloittaneiden opiskeljoiden tulee siirtyä opiskelemaan 2020 - 

2023 OPS:in mukaisesti. Katso tuolta JYU:n tiedotteelta erilliset ohjeet, suosittelen 

olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä myös opinto-ohjaajiin. Yhteystiedot täältä. 

 

Kurssi-ilmoittautumiset 

 

Syksyllä päästään nauttimaan taas SISU - järjestelmän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Järjestelmästä on koottu Digipalveluiden toimesta kattavat tukisivut. Tukisivuilta löytyy 

erilaisia variaatioita kurssi-ilmoittautumiseen sekä havainnollistavia kuvia aiheesta. 

Ilmoittautumisen logiikka on kuitenkin sama kuin viimeisen vuoden aikana, eli: 

 

- Lisää kurssi opintokalenteriin. 

https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/ilmoittautuminen-ja-opintoaika/unohditko-ilmoittautua
https://oili.csc.fi/
https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/ilmoittautuminen-ja-opintoaika/perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen#autotoc-item-autotoc-12
mailto:opiskelijapalvelut@jyu.fi
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/opetussuunnitelmat-2020-2023-julkaistaan-sisussa-kesakuun-aikana-tarkeaa-tietoa-opintosuunnitelmasta-ja-opintojen-versioista
https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/opintojen-suunnittelun-tueksi/opintojen-ohjaus-ja-neuvonta
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/sisu-ohjeet
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/sisu-ohjeet/opiskelijalle/opiskelijanilmoittautuminen#autotoc-item-autotoc-1


- Valitse ryhmät ja ilmoittaudu opetukseen. 

- Nimi -> Omat tiedot -> Ilmoittautumiset - Kautta voi seurata omien kurssien 

Ilmoittautumisien tiloja. 

 

Opetustarjontaa lukuvuodelle voi kurkata opinto-oppaasta. 

 

Tentti-ilmoittautumiset tulevat todennäköisesti tapahtumaan edelleen Korppi - järjestelmän 

kautta. Tästä kuitenkin kannattaa tiedustella kurssikohtaisesti. 

Opintotuki 

 

Olennaiset tiedot opintotuesta löytyy KELA:n sivuilta. Sivustolta löytyy mm. laskureita, millä 

voi tarkistaa oman tuen suuruuden. Epäselvissä tilanteissa KELA:n asiakaspalvelusta löytyy 

apua. 

 

Yleisesti opiskelija-asunnossa tai pienessä taloudessa asuva opiskelija on oikeutettu 

opintotukeen ja yleiseen asumistukeen. Tuet pitää hakea KELA:lta erikseen.  

 

Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolaina. Opintolainaa voi taas nostaa syyslukukauden 

alusta (eli. 1.8. alkaen) näillä ohjeilla. Oleellista on siis se, että onko sinulla voimassa oleva 

lainatakaus, tämän voi tarkistaa asiointipalvelusta. 

 

1. IF olemassa oleva lainatakaus → hae lainan lisäystä olemassaolevaan lainaan, tai 

uuteen lainaan asiointipankistasi. 

2. ELSE ei olemassa olevaa lainatakausta → hae opintotukea, ja tämän jälkeen siirry 

kohtaan 1. 

Opiskelijalounaaseen hinnankorotus 

 

Opiskelijoiden lounaiden hinnat nousevat. Kelan ateriatukeen ei ole näillä näkymin tulossa 

muutosta, eli erotus napsahtaa opiskelijoiden maksettavaksi - opiskelijalounas maksaa 

opiskelijalle siis jatkossa  n. 3,06 €. Semma on YLE:n jutun mukaan korottanut lounaan 

hinnan 2,80 €. Aterian enimmäishinta on jatkossa 5,00 € aiemman 4,54€ sijaan.  

 

Lähde: YLE 

Koulutusteknologia omaksi pääainesuunnaksi syksyllä 2020 

 

Tietotekniikan aineenopettajien koulutus eriytetään syksystä alkaen uudeksi 

opintosuunnaksi. Pääaineen sisältö on pitkälti identtinen aineenopettajakoulutuksen kanssa. 

Opintosuuntaan voi tutustua opintosuunnitelman sivuilta. 

Yliopistolla aloitetaan tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus 

vuonna 2021 

 

https://opinto-opas.jyu.fi/fi/
https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.kela.fi/asiakaspalvelu
https://www.kela.fi/opintolaina-nain-haet
https://yle.fi/uutiset/3-11462285
https://www.jyu.fi/it/fi/opiskelu/kandidaatti-ja-maisteriohjelmat/koulutusteknologia


Korostan tässä uutisessa nyt sitä tosiasiaa, että kenelläkään, muilla kuin asialla päättävillä 

tahoilla, ei ole tiedossa enempää kuin mitä uutisessa on ilmoitettu. 

 

Eli seuraavat ovat faktoja: 

 

- Vuonna 2021 tulee hakuun 50 aloituspaikkaa uuteen tietotekniikan diplomi-

insinöörikoulutukseen. 

- DI - koulutus sijoitetaan Informaatioteknologian tiedekuntaan. 

- DI - koulutukseen voi yhdistää jutun mukaan esim. liikuntatieteitä, kieliä, musiikkia, 

taloutta, kasvatustieteita tai psykologiaa. 

 

Muut tiedot siirtohausta, kurssisisällöistä, killoista, ainejärjestöistä ja koulutuksen 

ajankohdista ovat vielä tässä asteella spekulaatiota. Yliopisto ja muut tahot tiedottaa näistä 

asioista kuitenkin, kun nämä ovat ajankohtaisia. 

 

Lähde: JYU 

Yliopiston koronaohjeistus elokuusta 2020 alkaen 

 

Kannattaa napata seurantaan yliopiston koronaohjeistussivusto. Kirjoitushetkellä 

voimassaolevat ohjeistukset ovat pähkinänkuoressa: 

 

- Lukuvuosi aloitetaan siten, että opetus toteutetaan yhdistäen verkko- ja 

pienryhmäopetusta. 

- Ryhmäkoot maksimissaan 50. 

- Massaluennot ja tentit hajautetaan pienempiin ryhmiin tai verkkoon. 

- Tiedekunnat ja erillislaitokset tiedottavat opiskelijoita viimeistään 14.8 mennessä 

koskien ensimmäisen periodin opiskelua ja viimeistään 30.8. mennessä koskien 

loppusyksyn opiskelua. 

 

Näillä eväillä pitäisi päästä nyt alkuun. Syksyyn! 

 

Kesäterveisin, 

Jari “Haspe” Haapasaari 

 

korkeakoulupoliittinen vastaava, varapuheenjohtaja 

Linkki Jyväskylä ry 

 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/07/jyvaskylan-yliopisto-aloittaa-tietotekniikan-diplomi-insinoorikoulutuksen
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/koronavirusohjeistus-jyvaskylan-yliopistossa

