
Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (YO)

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?

Ensikertalaisuuskiintiöt arvioidaan hakukohdekohtaisesti. Ensikertalaisuuskiintiön vaikutukseen vaikuttaa

myös se, kuinka paljon ensikertalaisia on ko. hakukohteen hakijamäärästä. Esimerkiksi kauppatieteissä

ensikertalaisuuskiintiö on 70 %. Hakijoista ensikertalaisia on n. 90 % ja hyväksytyistä ensikertalaisia 80 %.

Ensikertalaisuuskiintiön määrää arvioidaan vuosittain valintaperusteiden vahvistamisen yhteydessä. Itä-

Suomen yliopistossa suositellaan, että kevään 2020 todistusvalinta kohdennettaisiin vain ensikertalaisille.

Koulutusaloilla käydään aika-ajoin keskusteluja sukupuolisegregaatiosta. Opiskelijavalinnoissa haasteena on,

että naiset menestyvät paremmin ylioppilastutkinnossa kuin miehet. Siten naisten mahdollisuus tulla valituksi

(esim. todistusvalinnassa) on parempi kuin miehillä. Opiskelijavalinta on perustunut siihen, minkälaisia

valmiuksia hakijalta edellytetään tiettyyn koulutukseen, jotta hänellä olisi mahdollisuus menestyä yliopisto-

opinnoissa. Ennakkomateriaalilla (valintakoekirjallisuus) on voitu vaikuttaa mielikuvaan alasta ja nostaa esille

asioita, jotka voisivat olla esimerkiksi miehisellä alalla kiinnostavia naisten näkökulmasta.

Opiskelijavalintauudistus tuo omat haasteensa sukupuolisegregaation huomioon ottamisessa, koska

ylioppilastutkinnolla tulee olemaan suurempi merkitys valinnassa kuin aikaisemmin. Lisäksi

valintakoekirjallisuuden vähentäminen/poistaminen vähentää mahdollisuuksia tuoda esille erilaisia näkökulmia

koulutusalasta.

Koulutusalojen sukupuolisegregaatioon on pyritty vaikuttamaan koulutukseen liittyvällä markkinoinnilla.

Markkinoinnin merkitys kasvaa, koska vaikutusmahdollisuudet opiskelijavalinnassa vähenevät.

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?
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UEF lähettiläs toiminnan laajentuminen ja systematisoituminen erittäin hyvien kokemuksien pohjalta.

Toimintaa laajennettu lukioista myös muulle toiselle asteelle. Lähettiläät ovat yliopiston opiskelijoita, jotka

tekevät omaa yliopistoaan tunnetuksi oppilaitoksissa, messuilla ja eri tapahtumissa sekä jakavat kokemuksiaan

opiskelijaelämän arjesta sosiaalisessa mediassa.

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja Kuopion kaupungin lukiopalvelut solmivat syksyllä 2017

ainutlaatuisen sopimuksen opetusyhteistyön käynnistämisestä vuonna 2018. Kuopion kaupunki tarjoaa jatkossa

yliopisto-opintoja Kuopion lukiolaisille ilmaiseksi. Kursseja on tarjolla runsaasti johdantokursseista

perusopintoihin asti esimerkiksi historiasta, psykologiasta, luonnontieteistä, oikeustieteistä ja farmasiasta. UEF

lähettilästoiminnan laajentuminen ja systematisoituminen, lukioiden lisäksi myös muulle toiselle asteelle.

Joensuun kaupungin kanssa on aloitettu neuvottelut lukioyhteistyön käynnistämisestä vuonna 2018.

Yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettu DRAFT-innovaatio-ohjelma laajenee

Riveriaan vuodesta 2018 alkaen.

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?

UEF-ISAT yhteistyössä on luotu ICT-koulutuspolku missä hyödynnetään digitaalisuutta monipuolisesti.

Puumateriaalitieteen opintojen ristiin tarjoaminen alkaa syksyllä 2018 ja kieliopintojen ristiin tarjoamista

ollaan valmistelemassa.  Henkilöstölle on toteutettu yhteisiä digioppimisen henkilöstökoulutuksia ja yhteinen

webinaari "Digiopettajan pikkujoulu".

Yliopistolla on vuosittain jaettu opetuksen kehittämisrahaa, joissa yksi merkittävä rahoituksen kriteeri on

digitalisoinnin kehittäminen poikkitieteellisesti ja yli korkeakoulurajojen.

Yliopsiton tavoitetta olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö on tarkasteltu vuoden 2017 aikana

useilla eri tavoilla (tavoitteiden saavuttamisen väliarviointi, työpajat, tutkimukset). Väliarvioinnin pohjalta

kehittämistyötä jatketaan erityisesti priorisoiduilla osa-alueilla.

Yliopisto osallistuu aktiivisesti PedaForumin alle perustettuun Digiopetus-ryhmään.

Opiskelijoiden alkuohjausta monipuolistetaan verkko-opintojen avulla.

Yliopisto on tunnistanut, että monimuotoisuuden säilyttäminen opetuksessa ja oppimisessa on

ensiarvoisen tärkeää.  Erilaiset oppijat huomioidaan digitaalisessa opetuksessa ja mahdollistetaan heidän

onnistumisensa saavuttaa opinnoissa asetetut osaamistavoitteet ohjauksen ja tuen erilaisilla tavoilla.

Esimerkiksi yliopisto on käynnistänyt alkuohjauksen kehittämishankkeen ja sen myötä palkannut toisen
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opintopsykologin.  Opetuksen ja oppimisen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota mm.

saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta.

D) OPINTOJEN YMPÄRIVUOTISTAMINEN

6.Miten korkeakoulu huolehtii ympärivuotisesta opintotarjonnasta siten, että opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti

esimerkiksi kesäopintoina? Kuinka laajasti järjestätte eri aloilla tutkinto-opiskelijoille ajan ja paikan suhteen joustavia

opintoja, esimerkiksi verkko-opintoja ja intensiivikursseja?

Kesäajan opintojen digitaalisuuteen ja opetuksen järjestämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota e-lukukausi-

pilotilla, joka on nyt jo vakiintunut pysyväksi käytännöksi (mm. opintotarjonta, kesäajan opinto-opas,

graduohjaus). Esimerkiksi kesän WebOodi-opas 2018 ilmestyi helmikuun alussa. Sähköinen tenttiminen on

mahdollista läpi vuoden.  Sähköisen tentin konemäärää on lisätty ja aukioloaikoja laajennettu.  Yliopistolla on

valmius 24/7 tenttimiseen. Opiskelijoiden eOppimista tukevat palvelut ja kirjastopalvelut ovat auki ympäri

vuoden ja osittain on toteutettu aukiolo 24/7. Opiskelijoille pilotoidaan kevään 2018 aikana chatbot-palvelua

mikä edistää eOppimisen tukipalveluiden saatavuutta ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Yliopisto on digitalisoinut opetusta voimallisesti.  Esimerkkinä tästä on mm. flipped learning -opetus, minkä

johdosta opetusvideoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi tukemaan monipuolista opiskelumahdollisuutta.

Erilaiset joustavat verkkotentit (aikaan ja paikkaan sitomattomat) sekä verkko- ja monimuoto-opinnot ovat

laajasti käytössä. Esimerkiksi lähes kaikkeen kieli- ja viestintäopintojen tutkinto-opetukseen löytyy

monimuoto- tai verkko-opetusmahdollisuus.

Summer School -opinnot ovat tarjolla yliopiston perustutkinto-opiskelijoille maksutta. Yliopisto tarjoaa myös

tutkinto-opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella sivuaineita maksutta avoimessa yliopistossa. Suurta osaa

näistä sivuaineista on mahdollista opiskella ja tenttiä ympärivuotisesti, myös kesäaikaan. Osassa oppiaineita

myös pienempiä kokonaisuuksia voi opiskella vastaavasti.

Kesällä (1.6. - 31.8.) suoritettujen opintopisteiden määrä on jatkuvasti kasvanut tarkastelujaksolla vuodesta

2014 alkaen. Vuonna 2017 perustutkinto-opiskelijat suorittivat kesällä lähes 70 000 opintopistettä, mikä oli 13

% koko vuoden kertymästä.

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?

Tutkintojen työelämärelevanssin lisääminen on yksi yliopiston perustutkintokoulutuksen kehittämisen 2018 -

2021 keskeisistä tavoitteista. Opetussuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota opintojen

osaamistavoitteisiin ja tutkintojen tuottamaan osaamiseen. Yliopistossa on myös jaettu konkreettista ohjetta

työelämärelevanssin sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan. Opintojen etenemisen
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seurannan raportointia on kehitetty, ja yliopistossa valmistellaan yhtenäinen seurannan ja tuen malli.

Yliopistossa on käynnistetty kolmivuotinen opiskelijan ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittämisohjelma,

jossa tähdätään myös työelämäyhteyksien vahvistamiseen. Yliopistoon kehitetään toimintamalli sujuvan ja

mielekkään opiskelun tukemiseksi koko opiskelijan opintopolun ajan edistämällä opiskelijakeskeisyyttä ja

opiskeluhyvinvointia sekä tukemalla henkilöstön kouluttautumista ohjaustilanteisiin. Lisäksi

kehittämisohjelmassa kohdennetaan toimia opiskelijoiden työelämäorientaation vahvistamiseen, opiskelijoiden

ja oppiaineiden työelämäyhteyksien tunnistamiseen ja edistämiseen sekä haetaan aktiivisesti uusia

toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista on helpotettu kehittämällä sähköinen palvelu opiskelijalle,

opettajalle ja hallintohenkilölle tukemaan prosessia, ns. DigiAHOT. Yliopiston yhteistä AHOT-ohjetta

kehitetään ja harmonisoidaan eri tiedekuntien käytäntöjä. Kansainvälisen osaamisen ahotointia sujuvoittamaan

kaikkien tiedekuntien opetussuunnitelmiin hyväksytään lukuvuodesta 2018 - 2019 alkaen kansainvälistymisen

opintokokonaisuus, joka tulee sisältämään myös kansainvälisen kokemuksen opinnollistamista (esim.

Language Cafe -toiminnan).
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