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Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry esittää seuraavassa lausuntonsa
ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistukseen liittyvän
korkeakoulujen aikuiskoulutuksen uudistamista valmistelleen työryhmän raporttiin.
Oppisopimustyyppinen koulutus
On kannatettavaa, että oppisopimustyyppinen koulutus rajataan korkeakoulututkinnon
suorittaneisiin, joilla on jo teoreettinen perusosaaminen. Erityisen tärkeänä pidämme
sitä, että korkeakoulu vastaa oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen tasosta ja
laadusta ja näin ollen vastaa itse myös opiskelijan osaamisen arvioinnista.
Oppisopimustyyppisen koulutuksen rahoituksessa on tarkoin harkittava, mitä
vaikutuksia koulutuksen järjestämishalukkuuteen on esitetyllä mallilla, jossa rahoitus
eroaa perusrahoituksesta eri tavoin eri koulutusaloilla.
Osaamisen näytöt
Osaamisen näytöt ovat osa osaamisen tunnustamisjärjestelmää, jonka toteuttamisesta
vastaa korkeakoulu. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri muotoja ja
erityisesti niiden työelämälähtöisyyttä on hyvä kehittää, mutta pidämme tärkeänä, että
korkeakoulu vastaa itse näyttöjen arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta.
Erilliset opinto-oikeudet
On erittäin kannatettavaa ottaa korkeakouluissa käyttöön erilliset opinto-oikeudet
rajattuihin tutkinnon osiin, jolloin täydennysopiskelijat eivät vähennä tutkintoopiskelijoiden koulutuspaikkoja. Esityksessä todetaan, että nämä opiskelijat otettaisiin
huomioon rahoituksellisesti ammattikorkeakoulujen kokonaisopiskelijamäärissä ja
yliopistojen rahoituksen opiskelijamääräosuudessa, mutta tarkemmin ei ole kerrottu,
millä tavalla. Tämä vaatii täsmennyksen.
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Avoin korkeakouluopetus ja täydennyskoulutus
Työryhmän muistiossa esitetty rajaus niin, että avoin korkeakouluopetus käsittäisi
tutkintoihin sisältyviä opintoja ja muut opinnot olisivat täydennyskoulutusta, on
kannatettava jos avoin korkeakouluopetus tapahtuu yhteiskunnan tuella ja
täydennyskoulutus maksullisena palvelutoimintana.
Avoimessa ammattikorkeakoulussa tulisi jatkossa olla mahdollisuus suorittaa myös
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja.
Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen tarvitaan erillinen rahoitus, jonka tulee
olla samalla tasolla kuin tutkinnon suorittavien kokonaisrahoitus, sillä sen
kustannukset ovat perusopetusta korkeammat mm. vaativan ohjauksen ja suomen
kielen opetuksessa tarvittavien opetusryhmien vuoksi.
Ohjausmalli
Rahoitusjärjestelmää selkiyttää jos erillisellä opinto-oikeudella opiskelevat ja avoimen
korkeakoulun opiskelijat rinnastetaan opiskelun aikaisiin tutkinto-opiskelijoihin ja
resursseja voisi kohdentaa vapaasti nuorten tai aikuisten koulutukseen.
Maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen tulisi kuitenkin osoittaa varat erikseen,
koska se vaatii resursseja muita enemmän.
Uusia koulutusmuotoja ei voi rahoittaa ammattikorkeakoulun muun toiminnan
kustannuksella, sillä tällöin ne eivät käynnistyisi. Erityisesti erilliset opinto-oikeudet
ja maahanmuuttajien valmentava koulutus sekä työelämälähtöisyys
täydennyskoulutuksessa ovat tarpeellisia uudistuksia, joiden toteutuminen kannattaa
varmistaa riittävällä rahoituksella.
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