FEAR AMK-FACTOR

Flickr.com

INSINOORIKOULUTUS
TEHOSEKOITTIMESSA

ainekset
Koulutusohjelmien
Elcoteq lopettaa lähes kaikki
kokoa on kasvatettava.
työpaikkansa Suomessa
7.2.2007 HS.fi
Summan tehtaiden kuolinilmoitus
M-real sulkee paperikoneen
Wärtsilä Vasa
20 -moottorin valmistus
lehdissä
Sururaameilla
kehystetyn
Jyväskylässä
jo huomenna
siirtyy Kiinaan. Pohjalainen
20.1.2010
ilmoituksen
allekirjoituksena on 450
19.2.2008
SAVON SANOMAT
työntekijää ja eläkeläiset.
Nokia vähentää20.1.2008
jopa 700
Taloussanomat
Suomessa IS 17.3.2009

Vision
impossiBle?
C3) Tutkinnon suorittaneiden

osuus tutkinnon suorittaneiden ja
keskeyttäneiden yhteismäärästä
lukuvuoden aikana.
RAMK on aidosti kansainvälinen ja
C2) Opintopisteen hinta: Vuosittaiset
verkostoitunut ammattikorkeakoulu,
käyttökustannukset
per lukuvuoden aikana
joka on erikoistunut
pohjoisen toimintaalueen innovatiiviseksi
kehittäjäksi
ja
suoritettujen
opintopisteiden
Tampereen
ammattikorkeakoulu
antaa määrä.
vaikuttajaksi.
D)Opiskelijoita
Kansainvälistyminen
menestymisen
avaimet luomalla
uutta
ja
A2)
toimipistettä
kohden:
Nuorten
B2)
Vain
ammatillisen
perustutkinnon
kansainvälistä
osaamista.
E)
Tutkimusja
kehittämistoiminta
koulutuksen
läsnä
olevien
opiskelijamäärä per
Olemme (JAMK) Suomen paras
suorittaneiden
opiskelijoiden
osuus
aloittaneista
F) Aluevaikuttavuus
ja työelämäyhteistyö
ammattikorkeakoulu,
jollajärjestävien
on vahvaa
näyttöä
nuorten
koulutusta
toimipisteiden
kansainvälisyydestä,
koulutuksen laadusta,johtavassa
ammattikorkeakoulututkintoon
4
mittaria
jokaisessa
Lahden
ammattikorkeakoulu
on kansallisesti
määrä.
yrittäjyyden edistämisestä sekä
jakoulutuksessa.
kansainvälisesti
toimiva asiakaslähtöinen
Vaasan amk:nnuorten
visio on olla
läntisen Suomen

MIKÄ YHDISTÄÄ VISIOITA
JA MITTAREITA?

MIHIN ON JÄÄNYT
OPETUKSEN
LAADUSTA
tuloksellisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä.
painopisteinään muotoilu,
energisin, vetovoimaisinkorkeakoulu
ja kansainvälisin
HUOLEHTIMINEN?
ympäristöteknologia
ja innovaatiotoiminta.
ammatillisten osaajien
oppimisja
tutkimusyhteisö.

Mission possiBle!
TULKINTA: Signaalit kansallisista intresseistä ristiriitaisia:
• Ylätaso kiinnostunut koulutuksen tehokkuudesta (rahalle vastinetta)
– Valtio: eduskunta, ministeriöt, opetushallitus
– Rahoittajat: OKM, EU, Tekes, …
– Kuntapäättäjät

• Työnantajaporras (valtaapitävä) kiinnostunut säilyttämään ja kohottamaan
asemaansa, mm. opetusprosessin laadusta
– AMKien johto, Arene

• Sidosryhmät ja asiakkaat kiinnostuneet tekniikan (työpaikkojen) yleisestä
kehityksestä Suomessa ja lopputuotteen käytettävyydestä
– Teollisuus, pk-yritykset
– Teknologiateollisuus, Insinööriliitto, TEK, OAJ, TOOL

• Ruohonjuuritaso eli toteuttava taso huolestunut resurssien ohjauksesta,
opetuksen tasosta, määrästä ja työhyvinvoinnista
– Opettajakunta

Panostettava yhteiseen tahtoon ja näkemykseen!

SUPERMITTARIT
Suhdanneriippuvaisia
Eivät mittaa laatua vaan määrää
Työllistymisluku ei mittaa vain koulutusta vastaavaa työtä
Keskeyttämisen tuoreimmat tilastoluvut ovat vuodelta 2008. Insinöörikoulutuksessa
nuorisoasteella keskeyttäminen oli 13,7 % vuodessa
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OPETUS TEHOSTUU
• KOULUTUKSEN TASO ON HYVIN TASAPAKSUA
• VOISIKO SYY OLLA PERUSRAHOITUKSEN KÄYTÖSSÄ?
Opetuskustannusten suhde kokonaiskustannuksiin
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LÄHDE: Opetushallituksen kustannusraportit
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ESIMERKKI: Opettajaopiskelijasuhde
• Todellisessa
huippukorkeakoulussa: esim.
MIT

– 10000 opiskelijaa ja 1025
opetushenkilöä 1 : 1 0
– Huippuproffa pitää yhden tai
kaksi opintojaksoa vuodessa
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MITTARIT OHJAAVAT?
Seurauksia, syitä, ajautumista?
• Koulutuksen taso tai sen määrä ei riitä
• Työelämäyhteydet puutteelliset
• Kehittämiseen ei riitä aikaa
• Opiskelijoiden valmiudet eivät riitä
• Ohjauksen määrä ja laatu eivät riitä
• Rahoitus ei riitä tai jaettu väärin perustein
• Lakisääteisten tehtävien määrän kasvu
• Amkien kustannusten jakautuminen epätasapainossa
• Amkien hallinto tasotonta ja ohjaus riittämätöntä
• Markkinointi on tehotonta

kustannukseT
ENNEN JA NYT
•
•

TOSI(?) VÄITE: 70/30 -sääntö lisää opiskelijamääriä ja heikentää valmistuvien
insinöörien laatua ja määrää
KYSYMYKSIÄ:

Mikä taho on myöntänyt amkeille nykyiset aloituspaikat?
Mikä/mitkä tahot eivät ole halunneet arvottaa ja mitata opetuksen laatua?
Mikä taho on sallinut poistaa 1/3:n amk-insinööriopiskelijoiden opetustuntimääristä?
Mikä taho on syönyt mm. luonnontieteiden opetusmäärää ja kipannut opintopistekaupalla
yhteisiä amk-opintoja?
– Mikä taho käärii perusrahoituksesta miljoonien eurojen voitot ja peruskorjaa kuntien
omistamat homeiset rakennukset?
– Mikä taho palkkaa tuottamatonta työtä tekeviä asiantuntijoita pyörittämään massiivisia ja
keskeneräisiä tietojärjestelmiä?
– Miten on mahdollista, että opettajien opintojaksomäärä on jatkuvasti kasvava?

–
–
–
–

70/30 –sääntö itsessään ei ole luonut tällaista todellisuutta!
Insinöörikoulutusta hutkitaan itseaiheutetusti
Opettajakuntaa, sidosryhmiä ja teollisuutta ei ole kuunneltu riittävästi riittävän ajoissa
Perusrahoitusta on käytetty kuntien rahoittamiseen amkien toimivan johdon siunauksella
Opetusta on tehostettu ja leikattu määrätietoisesti laadusta tinkien
Ruohonjuuritason laatumittarit kateissa

Kustannukset
TULEVAISUUDESSA
• VÄITE 1: 50/50 –sääntö parantaa valmistuvien insinöörien laatua ja
opintojen tehokkuutta
• VÄITE 2: Ammattikorkeakoulujen määrän vähentäminen lisää alan
vetovoimaa ja parantaa opiskelijoiden tasoa sekä opetuksen laatua
• VÄITE 3: Aloituspaikkojen leikkaaminen lisää opetuksen laatua
• ENNUSTE 1: Valmistumisajat lyhenevät ja läpäisyaste kasvaa
• ENNUSTE 2: Opetuksesta tulee entistä tehokkaampaa niukemmilla
resursseilla laatu ei parane
• ENNUSTE 3: Ammattikorkeakoulujen hallintokulut jatkavat kasvuaan
• ENNUSTE 4: Suomalainen insinööri on katoava luonnonvara
Uusi rahoitus- ja hallintomalli ei itsessään takaa suomalaisen
kansainvälisesti kilpailukykyisen amk-insinöörin olemassaoloa
Yhteinen tahtotila!

LAATUA RAKENTEIDEN
sijaan
•

Teesit nyt eikä vasta vuonna 2020
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opetuksen määrän ja tehokkuuden mittaamisesta oppimisen laadun mittaamiseen
Opettaja-opiskelijasuhde suuremmaksi 1:20 1:10
Tuntikatto opetukseen 400 h/opettaja – mallia Keski-Euroopan laatuyliopistoista
Riittävät resurssit henkilöstön kehittämiseen ja työelämäyhteyksien hoitamiseen
Opetuksen sisällöt ja määrät vertailtava todellisia huippukorkeakouluja vasten
Kansainväliset insinöörikoulutuksen standardit (FEANI, ym.) huomioitava
opetussuunnitelmissa
Kuntaohjauksesta valtio-ohjaukseen
Perusrahoitus on käytettävä kokonaisuudessaan opetukseen
Rahoitusta muutettava t&k-työtä paremmin huomioivaan suuntaan
AMKien hallintokulujen kasvu saatava kuriin ja laskuun
AMKien hallitusten edustuksen vastattava työelämän ja opetushenkilöstön tarpeita
Nykyiset opetusmäärärahat on säilytettävä ja suunnattava laadullisin kriteerein opetuksen
tason ja määrän kasvattamiseen
Opettajan ammatti tehtävä houkuttelevammaksi verrokkiryhmäänsä nähden
Pakko-opiskelijavalinnasta ja unelmien markkinoinnista siirryttävä laadukkaamman
opiskeluaineksen valintaan
Uutta kulttuuria ja autonomiaa tarvitaan, joustavuutta nykyisiin
ammattikorkeakoulurakenteisiin ja päätöksentekoon

”Viestintä yleensä epäonnistuu
paitsi sattumalta.” Osmo A. Wiio
Siksi opettaminen tarvitsee paljon enemmän laatuaikaa…

KIITOS!

