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Julkinen lausunto: liittyen eduskuntavaaleihin 2011

Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)
Asiatunnus: VAALIT / 2011 / E / v1
Itselläni alkaa olla todella paljon itse kirjoitettuja asiakirjoja, joten on ollut pakko perustaa oma
diaarinumeroiden järjestelmä. Tämän asiakirjan tunnus on VAALIT / 2011 / E / v1.
Vaaleihin liittyvä lausunto
Ulkoministeri Alex (Alexander) Stubb piipahti Vaasassa 6.4.2011, ja olin tässä tilaisuudessa Vaasan
yliopiston yhdessä luentosalissa.
Tarkasti ottaen Stubb sanoi yhteen kysymykseen, että tämä ei ole vaalitilaisuus, koska hän on pitänyt
koko esitelmän Suomen suhtautumisesta vuonna 2010/2011 alkaneisiin levottomuuksiin erilaisissa
arabimaissa.
Tämän vuoksi tämä lausunto ei koske Suomen suhtautumista vuonna 2010/2011 alkaneisiin
levottomuuksiin erilaisissa arabimaissa, mikä oli Stubbin esitelmän aihe.
Vaalitilaisuuksien väliyhteenveto 7.4.2011 tilanteessa
Olen ollut useammassa vaalitapahtumassa/tilaisuudessa. Kaikissa (lähes) tilaisuuksissa on korostettu
koulutuksen tarpeellisuutta ja tietysti erityisesti vielä korkeakouluopetuksen tarpeellisuutta. Tämän vuoksi
kannattaa käyttää hetki pohtiessa (korkeakoulu)opiskelijoiden toimintaa.
Arvolähtökohdista
Jokainen ajatus on aina sidottu jonkinlaisiin arvolähtökohtiin, mikä tietysti korostuu näin
eduskuntavaalien aikana, koska jokainen ehdokas ja puolue ainakin väittää kivenkovaan jotain
arvostusjärjestelmää edustavansa.
Ensi vaiheessa kerron yhdestä ilmiöstä, eli korkeakouluopiskelijoiden alkoholinkäytöstä. Tämä osuus
pyrkii olemaan mahdollisimman paljon kuvaileva.
Lopuksi kuvailun jälkeen yritän tietysti katsoa erilaisia arvolähtökohtia perustuen kuvailevan osuuden
jälkeen.
Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)
Sain kuitenkin ajatuksen kirjoittaa tämän lausunnon, koska satuin huomaamaan yhden Vaasan yliopiston
ainejärjestön opiskelijalehden, ja otinkin tämän lehden joukkoon myöhemmin luettavaksi.
Toisaalta tuli vastaan uutinen Annamari Heikkilän väitöstilaisuudesta, ja lähteenä kyseisen teoksen voi
viitata seuraavasti:
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Heikkilä, A. (2011). University Students' Approaches to Learning, Self-Regulation, and
Cognitive and Attributional Strategies : Connections with Well-Being and Academic
Success. Research Report 325. Helsinki: University of Helsinki.
Saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6843-0
WYKYZINE 2/2011
Ihan esimerkin vuoksi voimme tässä käydä läpi WYKYZINE-lehden numeron 2/2001. Jos lähdemme
siitä, että aivan tavallisen opiskelijajärjestön aivan tavallisen lehdestä voi saada jotain suuntaa aivan
tavallisten opiskelijoiden toiminnasta.
WYKYZINE on Vaasan yliopiston kauppatieteijöiden ainejärjestö Warrantti ry:n lehti, ja voimme pitää
Warrantti ry:tä yhtenä tavallisena ainejärjestönä muiden ainejärjestöjen joukossa.
Muutama lainaus WYKYZINE-lehden numeron 2/2001 sivuilta:
sivu 6:
–
”toisaalta riemukasta illanviettoa”
–
”innokkaita juhlijoita ympäri Suomen”
–
” syksyillä on tiedossa mahtavat juhlat”
–
”keskitytään kevään karkeloihin”
Sivu 16, Wykypäivästä
–
–
–
–
Sivu 23, Wyky-visa
–
–
–
–
–
–

”perinteinen, kostea, valtava ja ainutlaatuinen [tapahtuma]”
”rastiradalla on kaljateltta opiskelijaystävällisin hinnoin”
”älä ole liian humalassa, muuten järjestyksenvalvojat eivät päästä
sinua altaille”
”yökerhossa ovat auki kaikki kolme kerrosta, erilaisine
juomateemoineen”
”Mihin sammunutta kaveria ei kannata viedä selviämään”
”a) Porealtaaseen”
”b) Saunaan”
”c) Vesiliukumäkeen”
”Aiotko osallistua ensi vuonna?”
”b) Ehkä läpällä ja kännissä”

Sivut 24-25, Kylteripäivät
–
”...kokoontuivat seminaarien ja juhlinnan merkeissä.”
–
”....suurin osa luultavasti päätti jättää jäähyväiset selvälle
päivälle”
–
”Loppuilta soljuikin mukavasti rennon jutustelun ja
ryyppäämisen merkeissä”
–
”Vaikka ilonpito oli vasta saanut alkunsa, joutui juopunut
kylterikansa poistumaan baarista jo kello neljä – tällä
poikkeuksella kerralla päiväsaikaan”
–
”Monet jatkoivat perjantaita perinteisin menon tämän
jälkeenkin”
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Sivut 26-27, NESU-Waasan hallitus:
–
”No lähinnä tässä on juhlittu ja pidetty hauskaa mm. Nesuilun
merkeissä....”
–
”...Hectorin legendaarinen Juodaan Viinaa.”
–
”Elikkäs Vaasan parhaita bileitä...”
Sivut 28-29, Pikkulaskiainen 10.2.2011 @ Turku:
–
”Aamusta asti juopotelleita Warranttilaisia”
–
”...tilaisuus tehdä kattavaa arviointia Turun kuppiloista”
–
”...baarikierros lähti liikkeelle....”
Koko aukeama on pyhitetty kymmenen Turussa sijaitsevan alkoholia tarjoilevan
ravitsemusliikkeen arviointiin.
Sivut 30-31, NESUA ISLANNIN Tapaan
–
”...ystävämme Islannista olivat kertoneet paikallisten ilojuomien
olevan opiskelijabudjetin ylärajoilla”
–
”...pääsimme tutustumaan Reykjavikin erinäisiin kapakoihin ja
kuppiloihin”
–
”....nordic evening -sitsit, jossa laulu raikasi ja viini virtasi”
–
”....maalämpökylpylässä, jossa saimme killua noin +40c
asteisessa vedessä drinkkejämme nauttien”
–
”...haastoimme Harvard Business Schoolin jatko-opiskelijat,
jotka sattuivat samaan aikaan kyseiseen kylpylään,
oluenjuontikisaan, joka tulisi olemaan myöhemmin illalla”
–
”Oluenjuontikisassa onni ei ollut meidän puolellamme...”
–
”Maun kruunasivat erittäin hyvää makua osoittaneet viinit, joilla
useampikin osallistuja pääsi jälleen kerran loistavaan
juhlatunnelmaan”
Sivuhuomatus / ”Tieteellinen turismi”
Edellisistä lainauksista voi huomata, että myös maailmankuulun Harvardin yliopiston jatko-opiskelijoita
oli juhlimassa Reykjavikin kuppiloissa Warrantti ry:n edustajien joukossa. Tämä ei ole sinänsä mitään
uutta, ja Kalle Lyytinen kiinnitti tähän huomiota jo vuonna 1996 esitellessään termin ”tieteellinen
turismi”.
Tähän voimme tehdä sopivan lainauksen kyseisestä artikkelista
Lyytinen, K. (1996). Pääkirjoitus - Tieteellisestä turismista. Tietojenkäsittelytiede, 8
(Marraskuu), 2-4.
Miksi tieteellinen turismi on harmillista? Ensinnäkin se johtaa niukkojen resurssien
tehottomaan käyttöön. Toiseksi se lisää kotimaisten kongressinjärjestäjien riskejä, kun
riittävää tukea kotimaiselta yhteisöltä ei saada. Kiristyvässä kilpailussa hyvistä
kongresseista on Suomen haittana usein se, että paikallisen yhteisön osallistumisen laajuutta
epäillään usein myöntöpäätöstä tehtäessä. Jos itse käyttäytymisellämme vahvistamme tätä
ennakkoluuloa, ovat mahdollisuutemme vieläkin vähäisemmät. Kolmanneksi turismi
osoittaa, että arvojärjestyksemme on vinoutumassa, eivätkä tieteelliset arvot ohjaa enää
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toimintaamme. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että kieltäisin Havaijille tai Australiaan
matkustamisen - esitän vain kysymyksen, milloin se on järkevää tai perusteltua. (Lyytinen
1996)
Eli tältä pohjalta Warrantti ry:n oluenjuontikilpailu Harvardin yliopiston jatko-opiskelijoiden kanssa
Reykjavikissa/Islannissa on vain yksi osoitus ”tieteellisestä turismista”. Ei mitään uutta siis sinänsä.
Heikkilän (2011) tutkimuksen arviointi
Edellisen perusteella tuli mieleen, että kuinka monta mainintaa hakutermillä ”alcohol” tai ”alcoho” tulee
vastaan Heikkilän (2011) väitöstutkimuksen tutkimusraportin PDF-tiedostosta.'
Tulokset: 1 haku tulos
Tarkemmin ottaen kyseinen hakutulos viittaa seuraavaan lähteeseen:
Jones, E. E., & Berglas, S. (1978). Control of attributions about self through selfhandicapping: the appeal of alcohol and the rate of underachievement. Personality and
Social Psychology Bulletin, 4, 200–206.
DOI: 10.1177/014616727800400205
(en ole ladannut PDF-tiedostoa itselleni)
Minulla tulee mieleen kysymys:
Onko (korkeakoulu)opiskelijoiden alkoholin käyttöä tutkittu vuoden 1978 jälkeen?
Ensimmäinen testi / Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Edellisen perusteella tuli mieleen, että mikä mahtaa olla Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n
tietämys tai näkemys korkeakouluopiskelijoiden alkoholin käytöstä. Tämä testi on hyvin yksinkertainen:
–
avaa selainohjelmalla www-sivun osoite http://www.syl.fi/
–
yläreunassa on hakumahdollisuus
–
tee haku termillä ”alkoholi”
–
laske tulokset.
Tarkasti ottaen kyseinen hakumahdollisuus on Google-yhtiön hakukoneen (http://www.google.fi/) haku
kohdistettuna vain ja ainoastaan Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n sivuille.
Hakutuloksia termillä ”alkoholi” oli 7.4.2011 tilanteessa tasan yksi:
SYL:n Janne Koskenniemen puhe JYYn vuosijuhlassa 19.3.2011: “Olkaa vahvoja,
rakastakaa”.
Tästä tuloksesta voidaan lainata puheen loppulausahdus:
”Kaikkihan me tiedämme mitä alkoholi ja akateeminen rakkaus teettää.”
Jokaisen täytyy siis tietää alkoholin rooli korkeakouluopiskelijan opiskelijaelämässä.
Toinen testi / Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)
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Edellisen perusteella tuli mieleen, että mikä mahtaa olla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS)
tietämys tai näkemys korkeakouluopiskelijoiden alkoholin käytöstä. Tämä testi on hyvin yksinkertainen:
–
avaa selainohjelmalla www-sivun osoite http://www.yths.fi/
–
yläreunassa on hakumahdollisuus
–
tee haku termillä ”alkoholi”
–
selaa tulokset
–
etsi korkeakouluopiskelijoiden alkoholin käyttöä koskevat julkaisut.
Tämä hakukone näyttäisi toimivan omalla palvelimellaan, ei Google-yhtiön hakukoneessa.
Edellisen testin perusteella pääsemme seuraaviin julkaisuihin, joissa on edes vähäsen tutkimuksellista
otetta.
Saari M.: Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin,
sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön.
Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto,
2006.
Tiivistelmä löytyy seuraavalta www-sivulta:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12200
Kunttu K.: Opiskelijakulttuuri suosii alkoholinkäyttöä. Dialogi (Stakes) 2004; 14: 46 – 49.
Löytyy seuraavalta www-sivulta
http://dialogi.stakes.fi/FI/dialogin+arkisto/2001-2005/2001-05.htm
==> Dialogi 2004 / Numero 8, sivut 46-49
Kunttu K.: Vapaaehtoista juomista? - Opiskelijoiden alkoholinkäyttötottumukset.
www.health.fi / kesäkuu 2004.
(ei enää löytynyt kyseiseltä www-sivustolta)
Juha Mikkonen ja Reetta Ruokonen (2007) . Mäyräkoirasta sikspäkkiin –
yhteisöterveyshankkeen loppuraportti.
Tiedosto on ladattavissa:
http://www.yths.fi/filebank/373Mayrakoirasta_sikspakkiin_loppuraportti2007.pdf
Päätelmiä kahden erilaisen testin perusteella
Yleisesti voi siis todeta, että korkeakouluopiskelijoiden alkoholin käyttöön on siis osoitettu jonkin verran
kiinnostusta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon (YHTS) piirissä. Tästä löytyi siis jonkin verran
eritasoisia julkaisuja, mutta mitään laajaa vuosikymmenten selvitystyötä ei näyttäisi olevan.
Yleisesti voi siis todeta, että korkeakouluopiskelijoiden oman edunvalvonnan (SYL) piirissä alkoholin
käyttö on tiedossa, mutta laajaa julkaisutoimintaa aiheesta ei näyttäisi olevan. Pikaisella haulla näyttäisi
siltä, että mitään laajaa vuosikymmenten selvitystyötä ei näyttäisi olevan.
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Johtopäätöksiä
Näyttäisi siltä, että korkeakouluopiskelijat hyvin tietävät alkoholin käytön laajuuden, mutta virallisiin
edunvalvontajärjestelmiin alkoholin käyttö näyttäisi päätyvän suhteellisen harvoin.
Toisaalta yksi esimerkki yhdestä ainejärjestöstä yhden julkaisun perusteella näyttää, että alkoholin
käytöllä on laajaa kannatusta opiskelijoiden keskuudessa.
Arvolähtökohdista / Miksi tämä pohdinta on tärkeää ???
7.4.2011 tilanteessa olen osallistunut eduskuntavaalien kampanjointiin seuraavasti:
–
kaksitoista (12) erilaista vaalitapahtumaa
–
eri puolueita ollut edustettuna tilaisuuksissa
–
Keskusta, Kokoomus, SPD, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit
Lähes kaikissa tilaisuuksissa on ollut joko ehdokkaana:
–
opettaja tai
–
opetushallinnon edustaja.
Kaikissa (lähes) tilaisuuksissa on korostettu koulutuksen tarpeellisuutta ja tietysti erityisesti vielä
korkeakouluopetuksen tarpeellisuutta.
Koska kaikki ehdokkaat (oletuksena) ovat korkeatasoisen koulutuksen kannattajia, niin siitä
seurannaisena meidän kaikkien ehdokkaiden ja äänestäjien pitää olla kiinnostuneita opiskelijoiden
opintoihin käyttämästä ajasta ja tietysti opintoihin liittymättömästä ajasta.
Tämän perusteella voi tietysti vetää pohdittavaksi seuraavat arvolähtökohdat:
i)
opiskelijoiden alkoholin käyttö on täysin opiskelijoiden oma asia
ii)
opiskelijoiden alkoholin käyttö ei ole yhteiskunnallisesti merkittävä asia
iii)
opiskelijoiden alkoholin käyttö on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä asia
iv)
opiskelijoiden alkoholin käyttö on estettävä osittain
v)
opiskelijoiden alkoholin käyttö sallittava kokonaan
vi)
opiskelijoiden alkoholin käyttö on estettävä kokonaan
vii)
opiskelijoiden alkoholin käyttö on estettävä osittain
viii)
opiskelijoiden alkoholin käyttöön ei saa puuttua millään tavoin
ix)
opiskelijoiden alkoholin käyttöön pitää puuttua voimakkaasti
x)
opiskelijoiden alkoholin käyttöön pitää järjestää valistusta
xi)
opiskelijoiden alkoholin käyttöön ei saa järjestää mitään valistusta
xii)
jne.
Nämä arvolähtökohdat voi jokainen pohtia itsekseen, ja esittää näiden arvolähtökohtien perusteella
erilaisia kysymyksiä nykyisille ja tuleville kansanedustajille.
Jukka Rannila
Suomen kansalainen
ei ehdokkaana 2011 eduskuntavaaleissa
Allekirjoitettu sähköisesti
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ANNEX 1
DISCLAIMERS
Legal disclaimer:
All opinions in this opinion paper are personal opinions and they do not represent opinions of any legal
entity I am member either by law or voluntarily. This opinion paper is only intended to trigger thinking
and it is not legal advice. This opinion paper does not apply to any past, current or future legal entity. This
opinion paper will not cover any of the future changes in this fast-developing area. Any actions made
based on this opinion is solely responsibility of respective actor making those actions.
Political disclaimer:
These opinions do not represent opinions of any political party. These opinions are not advices to certain
policy and they are only intended to trigger thinking. Any law proposal based on these opinions are sole
responsibility of that legal entity making law proposals.
These opinions are not meant to be extreme-right, moderate-right, extreme-centre 1, moderate-centre,
extreme-left or moderate-left. They are only opinions of an individual whose overall thinking might or
might not contain elements of different sources. These opinions do not reflect past, current or future
political situation in the Finnish, European or worldwide politics.
These opinions are not meant to rally for a candidacy in any public election in any level.
Content of web pages:
This text may or may not refer to web pages. The content of those web pages is not responsibility of
author of this document. They are referenced on the date of this document. If referenced web pages are
not found after the date when this document is dated, that situation is not responsibility of the author. All
changes done in the web pages this document refers are sole responsibility of those organisations and
individuals maintaining those web pages. All illegal content found on the referred web pages is not on the
responsibility of the author of this document, and producing that kind content is not endorsed by the
author of this document.
Use of broken English
This text is in English, but from a person, whose is not a native English-speaking person. Therefore the
text may or may not contain bad, odd and broken English, and can contain awkward linguistic solutions.
COPYRIGHT
This opinion paper is distributed under Creative Commons licence, to be specific the licence is “Creative
Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial 1.0 Finland”. The text of the licence can be obtained
from the following web page:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/fi/legalcode
The English explanation is in the following web page:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/fi/deed.en

1 Based on the Finnish three-party system there is a phenomenon called extreme-centre in Finland.
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