
Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (AMK)

A) OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN

Velvollisuus paikkojen varaamiseen ensimmäistä paikkaa hakeville tuli voimaan syksyllä 2016 alkaneen koulutuksen

yhteishaussa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on seurannut paikkojen varaamisen käyttöä ja vaikutusta. Sekä syksyllä 2016

että syksyllä 2017 alkaneen koulutuksen yhteishaussa paikkojen varaamisesta hyötyi noin 250 ensimmäistä paikkaa

hakenutta. Kaikissa korkeakouluissa ja valtaosassa hakukohteista paikkoja varataan ensimmäistä paikkaa hakeville niin

vähän, että sillä ei ollut vaikutusta valinnan tulokseen.

1.Miten korkeakoulu aikoo järjestää paikkojen varaamisen lisätäkseen ensimmäistä paikkaansa hakevien osuutta

opiskelijoiksi valittavista?

2.Onko korkeakoulu kehittänyt opiskelijavalinnan kriteerejä niin, että koulutusalojen sukupuolisegregaatiota voidaan

purkaa? Mitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä haasteita korkeakoulu on tunnistanut

opiskelijavalinnoissa ja niiden kehittämisessä korkeakoulutasolla ja valtakunnallisesti?

1. Centria-ammattikorkeakoulu varaa edellisten vuosien tapaan yhteishaussa 70 % päivätoteutusten ja 50 %

monimuotototeutusten opiskelupaikoista ensikertalaisille hakijoille. Aloittaneista opiskelijoista on viime

vuosina noin 90 % ollut ensikertalaisia ilman kiintiöitäkin.

2. Centria-ammattikorkeakoulu noudattaa yhteishaussa ammattikorkeakoulujen yhteisiä valintaperusteita.

Centria-ammattikorkeakoululla on voimassa oleva Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ammatillisella tutkinnolla ammattikorkeakouluopintoihin

hakeminen on tällä hetkellä ongelmallista. Käytännössä ammatillisella taustalla hakevan on aina osallistuttava

valintakokeeseen, kun taas ylioppilastutkinnolla hakeva voi tulla valituksi joko suoraan todistuksella tai

valintakokeen ja todistuksen yhteispisteillä. Asia on kuitenkin tiedossa ja huomioitu mm.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintahankkeessa.

B) TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN VÄLISEN YHTEISTYÖN

LISÄÄMINEN

3.Mitä uusia yhteistyökäytäntöjä korkeakoululla on toisen asteen kanssa? Valmisteleeko korkeakoulu uusia

yhteistyömalleja toisen asteen kanssa?

3. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa Jatkoväylä-hankkeessa ja ainakin hankkeen

keston ajan (vuoden 2018 loppuun saakka) kaikki Suomessa toisen asteen tutkintoa suorittavat opiskelijat

voivat suorittaa väyläopintoina Centria-amk:n avoimia ammattikorkeakouluopintoja maksutta. Opiskelijan

tulee sopia opinnoista oman oppilaitoksen opon/opettajan kanssa, jolloin opinnot voidaan lukea osaksi

opiskelijan toisen asteen tutkintoa sekä AMK-tutkintoa opiskelijan jatkaessa opintojaan Centria-

ammattikorkeakoulussa. Väyläopintoina tarjotaan lähinnä verkko-opintoja, jolloin opintoihin osallistuminen

onnistuu maantieteellisistä etäisyyksistä ja opiskelijan oman lukujärjestyksen tunneista huolimatta.

Väyläopinnoista tiedottamista on parannettu Centrian www-sivuilla. Linkki väyläopintosivulle löytyy Centrian
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pääsivun kautta oikopolusta. Väyläopinnoista järjestetään infoja myös AC:n kautta 3-4 kertaa vuodessa. Tieto

väyläopinnoista on levinnyt hyvin Centrian toiminta-alueen toisen asteen oppilaitosten opoille, monille

opettajille sekä opiskelijoille. Myös alueen ulkopuolella (Seinäjoki, Oulainen, Raahe) ja valtakunnallisten

Jatkoväylä ja Nopsa -hankkeiden toteuttajien piirissä on kiinnostuttu Centrian Väyläopintomallista ja tietoa

onkin heille jaettu.

Yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän (KPEDU) ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU)

opojen kanssa on selvitetty ja laadittu taulukko, kuinka toisen asteen tutkintojen yhteisten aineiden

osaamisvaatimukset vastaavat Centria-amk:n vastaavien verkko-opintojaksojen sisältöjä. Taulukko on

käytettävissä  KPEDUssa sekä JEDUssa, jolloin oppilaitoksissa osataan ohjata jatko-opinnoista kiinnostuneita

suoraan ottamaan tietyt opinnot Centria-amk:n koulutustarjonnasta ja näin opiskelijat voivat hyödyntää

opintoja toisen asteen tutkinnossa sekä nopeuttaa jatko-opintojaan korkeakoulussa. On myös täsmennetty

ohjeistusta siihen, mitä opintoja eri aloille tähtäävien toisen asteen opiskelijoiden kannattaa avoimen

ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta valita.

Verkko-opintojen toteutustapaa ja ohjausta on osin kehitetty huomioiden väyläopiskelijoiden osaaminen ja

tarpeet.

Liiketalouden opintojen osaamissisältöjä on verrattu toisen asteen opintoihin ja näin tutkittu AHOT

mahdollisuuksia. On myös päätetty, että mikäli toisen asteen opiskelijan tutkinnon osaamisvaatimuksiin sopii,

muutama liiketalouden perustutkintoa opiskeleva voi suorittaa viimeisen opiskeluvuotensa ensimmäisen

vuoden tradenomiopiskelijoiden ryhmässä. Näin opiskelijalla on mahdollisuus saada liiketalouden

perustutkinto ja jatkaa sen jälkeen opintojaan suoraan toisen vuoden tradenomiopintoihin.

Toisen asteen opiskelijoita osallistuu myös joihinkin lähiopintoina ja projektiopintoina toteutettaviin

opintojaksoihin, esimerkiksi "Urheilumarkkinointi ja urheilujohtaminen" sekä "IP-verkot". Toisen asteen ja

korkea-asteen opettajien yhteistyönä on luotu oppimateriaalia - yrittäjyyspassi - jota voi hyödyntää

molemmilla asteilla.

Edelleen selvitetään nivelvaiheen ohjauksen tarpeita: mitä toimenpiteitä toivotaan Centria-

ammattikorkeakoululta ja kehitetään ohjauksen käytänteitä. Valintakoekurssien järjestämistä tekniikan ja

liiketalouden opintoihin pyrkiville jatketaan.

C) DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, VERKKO-OPETUS-TARJONTA JA DIGITAALINEN

KOULUTUSYHTEISTYÖ JA DIGIPEDAGOGINEN OSAAMINEN

4.Onko korkeakoulu käynnistänyt uusia, edellisellä kierroksella raportoimattomia digitaalisten oppimisympäristöjen,

korkeakoulujen yhteisen tai vastavuoroisesti järjestetyn opintotarjonnan, yhteisen oppimateriaalituotannon,

digipedagogisen osaamisen arvioinnin ja kehittämisen tai avoimen opintotarjonnan kehittämishankkeita?

5.Mitä mahdollisuuksia korkeakoulu on tunnistanut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi digitaalisessa

opetuksessa?

4. Valtakunnallinen Pedaforumin Digiopetusryhmä aloitti toimintansa vuoden 2017 loppupuolella. Tähän

ryhmään kuuluvat kaikki Suomen yliopistot ja korkeakoulut, Centria muiden muassa. Alustavasti työryhmässä
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on ehdotettu työn kohteeksi

ARVOLUPAUS: laadukas korkeakouluoppiminen keskiössä - pedagoginen näkökulma niin opintohallintoon

kuin tietohallintoon.

TOIMINTASUUNNITELMA: edistää kansallisen tason yhteistyötä korkeakoulujen välillä opetuksessa ja

opiskelussa sekä pedagogisesti että teknologiaa hyödyntäen - opiskelijanäkökulma / opettajanäkökulma.

Yhteinen oppimateriaalituotanto: Asiantuntijan viestintätaito 3 op sekä Tutkimuksen tekijän tekstitaito 2 op

tuotetaan yhdessä Centria-amk:n opettajan, Laurea-amk:n opettajan sekä Oulun yliopistossa työskentelevän

opettajan toimesta. Opintojaksot tuotetaan sellaisiksi, että ne ovat hyödynnettävissä amk-tutkintoon, yamk-

tutkintoon sekä yliopisto-opintoihin.

eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa -hankeyhteistyössä on

kehitetty Kajaanin amk:n ja XAMK:n kanssa 5 op laajuinen eMentorointikoulutus -opintojakso, jossa

digitaalinen koulutusyhteistyö jatkuu hankkeen päätyttyäkin.

Uutta avointa energiaa (ESR) -hankkeessa Centria on tuottanut yhdessä SAMK:n, LAMK:n  ja TAMK:n

kanssa avointa, pääosin videopohjaista oppimateriaalia Kestävät energiaratkaisut -osaamisalueelta.

Centria jatkaa aktiivisesti mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä eAMK-hankkeessa yhteisen verkko-

opintotarjonnan kehittämistyössä.  Centria vetää hankkeessa Opiskelijan digimentorointi ja valmennus -

toimenpidettä, jossa vertaiskehitetään korkeakoulujen mentorointikäytänteitä digiajan haasteiden suuntaisesti.

Benchmarkkaukseen osallistuu myös yrityksiä. Centrian edustaja laati yhdessä JAMKin edustajan kanssa

verkko-opetuksen laatukriteerit, joita hyödynnetään valitessa opintojaksoja yhteiseen ja ympärivuotiseen

ammattikorkeakoulujen verkko-opetustarjontaan.

Digipedagogista osaamista on tarkasteltavana ajanjaksona kehitetty aikaisempien POD-toimintatapojen (esim.

teemaPODit, koulutusbrunssit, miniPODit, Peda-kortit, digiagent-titoiminta) lisäksi Carpe Diem ja AgileAMK

-koulutusten avulla. Em. koulutuksiin, joissa kehitetään vertaisten tuella omaa tai yhteistä opintojaksoa tai sen

osaa, on osallistunut yhteensä yli 30 opettajaa tai henkilöstön jäsentä.

Yhdessä Haaga-Helia amk:n, Kajaanin amk:n ja TAMK:n kanssa on kehitetty Laadukkaat verkkokurssit -

laatukortit UAE-hankkeessa sekä toteutettu avoimia Laatukorttikoulutuksia sekä Vertaisarviointikoulutus.

Näitä aineistoja käytetään digiopetuksen laadun varmistamisen tukena Centriassa.

Centrian musiikin koulutus on mukana valtakunnallisessa Digisti yhdessä -hankkeessa, jossa

ammattikorkeakoulujen musiikin koulutukset kehittävät yhdessä verkkopedagogiikkaa, musiikin alan

erityistarpeet huomioivia digitaalisia oppimisympäristöjä ja yhteistä verkko-opintotarjotinta. Hanke sujuvoittaa

opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa

korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen. Hankkeen

työ sijoittuu vuosille 2017-2019.

Monimuotototeutuksia, jotka toteutetaan osittain tai kokonaan verkossa on lisätty huomattavasti. Nyt tarjolla

monimuotoisina toteutuksina ovat:
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Tammikuu 2018

- Master of Business Administration

- Tradenomi

Syyskuu 2018

- Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka

- Insinööri (AMK), tuotantotalous, Ylivieska

- Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka, Kokkola-Ylivieska

- Sosionomi (AMK), Ylivieska

- Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, Kokkola

- Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kokkola

- Master of Business Administration (ylempi AMK), Kokkola

Suunnitteilla yhteistyössä muiden AMKien kanssa

Kevät 2018

- Restonomi (AMK), yhteistyössä KAMKin kanssa

Syksy 2018

- Insinööri (AMK) sisältö biotalous, yhteistyössä Pohjois-Suomen AMKien kanssa

- Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, yhteistyössä Lapin AMKin kanssa

- Insinööri (AMK), venealan osaaminen, yhteistyössä alueen yritysten kanssa

- Insinööri (AMK), ICT-teknologia

Joustavaa ja ympärivuotista opiskelua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille kehitetään

yhteistyössä Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen (OAMK, Lapin AMK, KAMK ja VAMK) kanssa.

Tarjolla on yhteensä 75 opintopistettä. Nämä opinnot suoritetaan pääosin verkossa.

Yhteistyössä XAMKin kanssa on aloitettu suunnittelemaan yhteistarjontaa yhteisöpedagogi (YAMK) -

opintojen suorittamiseksi. Alustavasti on sovittu, että lukukaudella 2018-2019 tarjotaan yhteensä 30

opintopisteen (15 op Centria ja 15 op XAMK) edestä verkossa suoritettavia opintoja YAMK-opiskelijoille.

XAMKin tarjonta keskittyy nuorisopedagogiikkaan ja Centrian kirkolliseen työhön. Näihin opintoihin voivat

osallistua kaikki XAMKin ja Centrian YAMK-opiskelijat.

Vuoden 2017 aikana on työstetty Centrian monimuoto-opetuksen ohjeet, jotka sisältävät monimuoto-opetuksen

määrittelyt, opintojakson mitoittamisohjeet, esimerkkitoteutuksien kuvauksia, laatumittariston sekä Centrian

tarjoaman tuen monimuotototeutuksen suunnittelemiseksi.

5. Digitaalinen opetus mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa, samoin kuin perheellisille opiskelijoille.

Samoin paikasta riippumaton opetus mahdollistaa opiskelun esimerkiksi liikuntarajoitteisille. Centria-

ammattikorkeakoulu on pyrkinyt huomioimaan sen, että kaikilla opiskelijoilla ei ole samanlaisia digi-

valmiuksia, erilaisten ohjeiden ja ohjauksen avulla. Toisaalta kaikilla opiskelijoilla ei ole tasavertaisia

taloudellisia resursseja hankkia vaadittavia laitteita ja internet-yhteyksiä.

D) OPINTOJEN YMPÄRIVUOTISTAMINEN

6.Miten korkeakoulu huolehtii ympärivuotisesta opintotarjonnasta siten, että opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti
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esimerkiksi kesäopintoina? Kuinka laajasti järjestätte eri aloilla tutkinto-opiskelijoille ajan ja paikan suhteen joustavia

opintoja, esimerkiksi verkko-opintoja ja intensiivikursseja?

6. Centrian Averko eOppimiskeskuksen verkko-opintotarjontaa on kehitetty pitkäjänteisesti vuodesta 1997.

Monialaisessa opintotarjonnassa on lähes 70 opintojaksoa ja lähes 270 opintopistettä. Uusia opintojaksoja

Averkoon tuotetaan jatkuvasti.

Averkon opintojaksot ovat tarjolla kolme tai neljä kertaa lukuvuoden aikana. Yksi opinto-kierros toteutuu

kesällä. Centria-amk on mukana summersemester.fi opintoportaalissa 21 muun ammattikorkeakoulun kanssa.

Centrian/Averkon opintojaksot ovat tarjolla ympäri vuoden niin Centria-amk:n tutkinto-opiskelijoille kuin

muidenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Vuonna 2017 summersemester.fi portaalin kautta tarjottiin 50 opintojaksoa. Yhteensä vuonna 2017 muiden

ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittivat noin 4900 opintopistettä Centria-ammattikorkeakoulun opintoja.

Tutkinto-opiskelijat (Centria-amk:n + muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat) suorittivat verkko-opintoina

yhteensä noin 11 000 opintopistettä.

Kohdassa 4. esitellyistä Pohjoisen-Suomen YAMK-yhteistyöstä osa kursseista on suoraan suunnattu

kesäopinnoiksi (20 op) ja osa kursseista toteutetaan NON-STOP tavalla, joka mahdollistaa niiden opiskelun

myös kesällä (25 op).

E) MUUTA

7.Mitä muita toimenpiteitä on meneillään tai harkitaan työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi?

8.Millaisia toimenpiteitä on meneillään aiempien opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisen

parantamiseksi?

7. AMKista työelämään -hankkeen tavoitteena on AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisen edistäminen ja

joustavat siirtymät amk-opinnoista työelämään. Tähän pyritään parantamalla erityisesti opintoihin kuuluvan

työharjoittelun laatua ja osuvuutta, koska opiskelijat kokevat erityisesti työharjoittelun vaikuttavan

merkittävästi ammattikorkeakouluopintojen jälkeiseen työllistymiseen. Hankkeessa tiivistetään

työelämäyhteistyötä ja kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia tuomalla opiskeluun elementtejä, joiden

avulla opiskelijat perehtyvät työelämän käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään myös ohjattua harjoittelua

ammattikorkeakoulun sisäisissä työpajoissa ja projekteissa sekä toteutetaan työelämältä saatuja toimeksiantoja.

Ammattikorkeakoulussa tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta opintojen loppuvaiheessa oleville

opiskelijoille, joiden opinnot eivät etene toivotulla tavalla. Lisäksi tarjolla on hautomo-opintoja erityisesti

opinnäytetyön tekijöille.

8. Opiskelijoita ja henkilöstöä on perehdytetty työn opinnollistamiseen ja opinnollistamiselle on luotu

yhtenäisiä käytänteitä kuten ohjeistus, lomakkeisto, opinnollistamisen näytöt ja arviointi. AHOTointi ja työn

opinnollistaminen kulkevat luontevasti rinnakkain. Työn kautta hankittavalla osaamisella tuetaan erityisesti

niiden valmistumista, jotka ovat siirtyneet työelämään kesken opintojen sekä niitä, jotka työskentelevät

opintojen ohella.  Työnantajille on jaettu tietoa työn opinnollistamisesta ja käytänteistä. Yhteistyötä työelämän
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kanssa on tiivistetty joustavan ja laadukkaan oppimisen mahdollistamiseksi työpaikoilla.

Opinnollistaminen ja AHOTointi on lisääntynyt erityisesti muutaman viime vuoden aikana lisääntyneen

monimuoto-opetustarjonnan kautta.

Kärkihanke: Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (AMK) 2017-2019 15.03.2018
Sivu 6(6)


