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AJATUKSIA OPISKELUSTA
Laatua kannattaa vaalia
Nuori opettaja tulee turhautuneena kurssin vanhemman kollegan puheille. Hän on juuri lukenut
opiskelijoiden seminaaritöitä ja niiden korjauksia. Töiden laatu on ollut uskomattoman huono,
mutta kaikki opiskelijat eivät ole olleet halukkaita tekemään enää korjauksia.
Nuori opettaja ehdottaa kollegalleen, että he antaisivat kurssin seminaaritöistä joillekin opiskelijoille miinuspisteitä perinteisten arvosanaa korottavien "porkkanapisteiden" asemesta. Yhdessä he
päättävät pyytää edelleen ryhmiä tekemään korjauksia, muuten työt hylätään. Niin työt tulevat
korjatuiksi.
Nykyisessä kiireisessä maailmassa töiden laatuun ehditään joskus kiinnittää varsin vähän huomiota.
Tärkeäksi on noussut suoritusten määrä. Kaikkien on pysyttävä aikataulussa ja kiireessä ei ole enää
mahdollista miettiä hyvää laatua, vaikka haluaisikin. Yliopistomaailmassa joskus tuntuu siltä, että
opiskelijoiden suoritusten hyvän laadun valvojaksi on joutunut opettaja.
Hyvä laatu kannattaa nostaa rutiiniksi
Tietenkin on selvää, että suorituksia on aina arvosteltu ja tämä on tarkoittanut eritasoista laatua.
Huonon arvosanan saanut on voinut tehdä työnsä esimerkiksi kielellisesti laadukkaasti, mutta
sisältö on sitten ollut puutteellista. Tällöin kyseessä ei ole ihan samanlainen laadun puute kuin mitä
usein kiireessä tehdessä tulee.
Onko sillä oikeastaan väliä, minkälaisella laadulla opintojaan suorittaa? Sehän on tehokasta, jos saa
nopeasti paljon aikaiseksi eikä uhraa turhaan aikaansa suoritusten tasoon. Lyhyellä tähtäimellä tämä
on varmaan tehokasta. Kuitenkin työelämässä menestymisen edellytyksenä on, että osaa itse pitää
huolen oman työnsä laadusta. Ei ole enää opettajaa, joka vaatii korjauksia. Jos on aikaisemmin
tottunut tekemään omat työnsä pikaisesti ja vähän huolimattomasti, ei omaa toimintaansa osaa
hetkessä muuttaa.
Yhdellä keskimääräistä paremmin tehdyllä paperilla uusi työntekijä tekee hyvän vaikutuksen
työyhteisöön. Jos hyvä laatu on itselle muodostunut jo rutiiniksi, voi olla aika ihmeissään, miten
pienellä asialla sai niin paljon vaikutettua muihin. Laadulla selvästi on vaikutusta.
Kiireen keskellä voi tuntua keljulta lukea ehdotuksia oman työn laadun parantamisesta. Tuskin se
kiireessä edes onnistuu. Parempi on varata jatkossa töilleen vähän enemmän aikaa. Tämä jo
pelkästään nostaa laatua. Paremmalla ajalla voi laadusta yllättäen innostuakin.
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