SUOMEN MEDISIINARILIITON OHJESÄÄNTÖ HAJAUTETUN OPETUKSEN TOTEUTTAMISESTA
Suomen Medisiinariliitto pitää perusopetukseen sisältyvää hajautusta positiivisena koulutusta
monipuolistavana ja käytännön oppimista hyvin edesauttavana asiana. Olemme keränneet jäsenseurojemme yhteisen kannan hajautuksessa huomioon otettavista yleisistä, muista kuin koulutuksellisista asioista. Hajautusopetuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista opetusta, joka toteutetaan kunkin yliopistosairaalan klinikoiden ja yliopistokampuksen ulkopuolella.
1. Hajautuspaikoista sopiminen
Tiedekunnan tulee tarjota opiskelijalle hajautusopetuksen paikka. Opiskelija voi myös itsenäisesti sopia hajautusopetuspaikan yhteisymmärryksessä tiedekunnan kanssa.
2. Hajautuksen kesto ja laatu
Hajautetun opetusjakson pituus vaihtelee muutamasta vuorokaudesta 1-2 viikkoon. Yhtäjaksoinen hajautusjakso ei saa kestää kahta viikkoa pidempään, jotta opiskelijan on mahdollista hoitaa henkilökohtaisia asioita myös opiskelupaikkakunnallaan. Mikäli hajautusjaksoja on useita peräkkäin, tulee opiskelijan mahdolliset erityistarpeet huomioida pakottavan syyn, kuten perheen, työn (koskien erityisesti
niitä opiskelijoita, jotka eivät saa opintotukea), tutkimuksen tai vastaavan perusteella. Muun muassa
näistä syistä tulee hajautuksen kaiken kaikkiaan perustua vapaaehtoisuuteen, joten hajautusjakso tulee
olla mahdollista suorittaa myös opiskelupaikkakunnalla tai helppojen päivittäisten kulkuyhteyksien
päässä. Sisäänottomäärien noustessa on inhimilliset seikat, kuten perhe, toimeentulo ja harrastukset
huomioitava myös jatkossa entistä paremmin. Hajautusopetuksessa ohjaavan henkilökunnan tulee olla
opiskelijamyönteistä ja heille on tarjottava ohjeistusta ja koulutusta yliopiston puolesta.
3. Asuminen
Hajautuspaikkakunnalla on oltava järjestetty asiallinen ja opiskelijoille maksuton asuminen, joka on
joko hajautuspisteen välittömässä läheisyydessä tai hyvien ja kohtuullisten kulkuyhteyksien päässä.
Jos hajautuspaikkakunnalle on yli tunnin matka tai hajautuspiste on huonojen kulkuyhteyksien päässä,
niin majoitus on järjestettävä sitä tarvitseville. Majoituksessa tulee olla käytettävissä maksuton internet-yhteys hajautuksen aikana. Asunnoissa on oltava ruoanlaittomahdollisuus.
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4. Matkustaminen hajautus- ja varsinaisen opiskelupaikkakunnan välillä
Matkat hajautuspaikkakunnalle on korvattava julkisen liikenteen taksojen mukaan, mikäli sopivaa
maksutonta työmatkakuljetusta ei ole tarjolla. Matkojen korvaamisessa on huomioitava myös opiskelijalle järkevät matka-ajat. Mikäli opiskelija kulkee matkat hajautukseen omalla autolla, niin maksetaan
siitä korvaus julkisen liikenteen taksojen mukaan. Hajautusjakson aikaisina viikonloppuina on maksettava matkat varsinaiselle opiskelupaikkakunnalle ja takaisin.
5. Terveydenhuolto
Opiskelijoille tulee olla hajautuksen aikana yhtäläiset mahdollisuudet opiskelujaterveydenhuoltoon
kuin varsinaisella opiskelupaikkakunnallakin. Yliopistojen tulisikin sopia hajautettuun koulutukseen
lähteville oikeus käyttää tarvittaessa myös hajautetun koulutuksen paikkakunnilla tarjottavien
YTHS:en sivutoimipisteiden palveluita, jotka lähtökohtaisesti kuuluvat vain paikkakunnalla vakituisesti opiskeleville.
6. Opiskelijaruokailu
Hajautuspisteessä opiskelijalla on oltava mahdollisuus opiskelijahintaiseen ruokailuun.
7. Virkistystoiminta
Opiskelijalla on oltava hajautuksessa yhtäläiset mahdollisuudet virkistystoimintaan (koskien mm. liikuntamahdollisuuksia, kuten kuntosalia) kuin työpaikan henkilökunnallakin.
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