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Opettajuus jatkuvassa muutoksessa
– työn, ajan ja elämän hallinta
keskiössä
Vesa Taatila 28.3.2019

Millä Suomi kilpailee globaaleilla markkinoilla?

•
•
•
•
•
•
•

Luonnonvaroilla?
Miellyttävällä ilmastolla?
Laajalla väestöpohjalla?
Globaalilla tunnettuudella?
Historiallisella vauraudella?
Logistisena solmukohtana?
Edullisuudella?
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Miksi innovaatioita?

Ja mikä vaikuttaa innovaatioiden elämänlankana?
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Globalisaatiossa vain paras voittaa

Nykyinen opiskelija työskentelee n. 2070 saakka…

1970

2020

2070
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Suomen tulee tähdätä sekä oman että
maailman tulevaisuuden tähden
kehittämään maailman parasta osaamista!

Mikä tekee meistä ainutlaatuisen?

Missä olemme parhaita?
Missä emme ole parhaita?
Missä meidän pitää olla parhaita?
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Positiivinen rakennemuutos jyllää!
Trendit tammikuussa 2019
• Työttömyys alenee ripeästi kaikissa
ikäryhmissä ja seutukunnissa
• Työttömyysaste alittaa 7 %:n tason yli
puolessa kunnista
• Alle 30-vuotiailla työttömyys vähenee
laajasti koulutustaustasta riippumatta
• Nuorten työttömyys väheni vuoden
takaisesta lähes kaikissa kunnissa
• Pitkäaikaistyöttömyys vähenee kaikissa
kunnissa
• Työvoiman kysyntä vilkastuu edelleen:
viimeksi kuluneen 3 kk aikana avautui
15 % enemmän uusia avoimia
työpaikkoja kuin vuotta aiemmin
• Työvoiman kysyntä on laajentunut
palveluihin

Varsinais-Suomen maakuntaennusteen mukaan
tilanne paranee edelleen
mutta…
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Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
työttömät Varsinais-Suomessa
Vertailu syyskuusta 2016 syyskuuhun
2018
• Kokonaismäärä:
• 1112 -> 679 (-39 %)
• Master (YAMK) –tutkinnot:
• 106 -> 51 (- 52 %)
• Insinöörit ja rakennusmestarit:
• 323 -> 152 (- 53%)
• Tradenomit:
• 58 -> 31 (-47 %)
• Sairaanhoitajat:
• 90 -> 60 (-20 %)

• Samaan aikaan Turun AMK:sta valmistunut n.
3700 ammattilaista, joista yli 75% työllistyy
Varsinais-Suomeen
• Kaikilla aloilla ”täystyöllisyys” valmistuneilla
• Myös harjoituspaikoissa täystyöllisyys ->
ennustaa rekrytointitarpeen jatkuvaa kasvua

Toiminnan kasvu + eläköityminen ->
kestävyysvajetta ei voiteta työtunteja lisäämällä
Entistä pienemmän ryhmän on
elätettävä entistä suurempi joukko.
Ilman elämänlaadun paranemista
henkilöt äänestävät jaloillaan.
-> Emme voi lisätä
työmääräolettamaa
-> Työn on oltava tuottavampaa

-> Osaaminen, tulevaisuususko ja jatkuva kehitys
50% -> 80%?
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Rahoitus?
Vuoden 2019 budjetissa ulkopuolisen
rahoituksen osuus n. 25%
• Valtiolta saatu perusrahoitus
• Perusrahoituksessa koulutustuloksista
saatava osuus

• TKI-rahoitus
• Toiminnan laajentamiseen saatu
hankerahoitus
• Liiketoiminnan liikevaihto

Turun ammattikorkeakoulu on
vastannut tilanteeseen tiivistämällä
strategiaa, laajentamalla toimintaa ja
tuomalla käyttöön uusia
opiskelumalleja.
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9600
opiskelijaa, joista

3800

tekniikan ja liikenteen alalla

3000

sosiaali- ja terveysalalla

2000

liiketalouden ja hallinnon alalla

800

kulttuurialalla
(2017)

Turku AMK

Paikallinen
verkosto
keskittyy
toimintaan,
ei hallintoon

Turku
Science Park

II aste
Tech
Campus

Culture
Campus

Health
Campus

Novia YH

Turun
yliopisto

Åbo
Akademi
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Mihin olemme
menossa?
Tavoitteita vuoteen 2031

Synnytämme Varsinais-Suomeen Excellence In Action –
käytännön tekemisen erinomaisuutta. Mahdollistamme jokaisen
opiskelijamme, kumppanimme ja henkilökuntamme jäsenen kehittymisen
oman alansa mestariksi globaalissa toimintaympäristössä.
Onnistumisemme näkyy alueen jatkuvasti paranevassa hyvinvoinnissa,
elämisen laadussa ja kansainvälisessä kilpailussa menestymisessä. Nämä
tulokset saavutamme yhteisömme jäsenten osaamista jakamalla sekä
tuottamillamme innovaatioilla ja niitä kehittävällä yrittäjyydellä.

Turun AMK:n
strategia
vuoteen 2031
Sisältöalueet, joihin keskitymme

• Teknillinen innovaatiokorkeakoulu
• Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa

Toimintatapamme

• Yhteisesti kehittämämme Innopeda®
• Innostava yhteisö
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Excellence in Action
> Teknillinen innovaatiokorkeakoulu

Neljä osaamiskärkeä

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Kasvua kiertotaloudesta

Myynti

Älykkäät toimintaympäristöt

Excellence in Action
> Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa

Neljä osaamiskärkeä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Taiteen merkityksellisyys

Osallisuuden ja toimijuuden lisääminen

Tietoperusteinen johtajuus
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Excellence In Action
> Yhteisesti kehittämämme Innopeda®

MINNA SCHEININ,
koulutuksen kehittämisen päällikkö:
Innopeda on oppimista huomisen osaajaksi. Se on rohkeutta
kokeilla uusia asioita uusien ihmisten kanssa, katse suunnattuna
tulevaisuuteen”

Tulevaisuuden työelämä vaatii
asiantuntijoilta vahvaa ammattitaitoa,
muutosherkkyyttä, aktiivista
osallistumista, monialaista yhteistyötä
sekä jatkuvaa oppimista. Yhteisesti
kehittämämme Innopeda-toimintamalli
tukee näiden taitojen rakentumista.
Innopeda korostaa oppijan omaa
vastuuta sekä jatkuvan
työelämäyhteistyön merkitystä
oppimisen pohjana.
turkuamk.fi/innopeda

Innostava yhteisö
Excellence in Action syntyy
mahdollistavalla johtamisella,
innostavalla ja luovuutta
tukevalla toiminnalla sekä
kaikkien yhteisön jäsenten syvällä
asiantuntijaosaamisella.
Yhteisömme muodostuu
kollegiaalisesti toimivista
opiskelijoista ja henkilökunnasta.
Lisäksi yhteisöömme kuuluvat
kaikki verkostokumppanimme niin
niin alueellisesti, kansallisesti
kuin kansainvälisestikin.
Verkostomme tärkeimpiä jäseniä
ovat muut alueellamme toimivat
korkeakoulut.

11

17.4.2019

Insinööri (AMK)
240 op

Tekniikan kandidaatti
180 op

Työkokemus 3v

Diplomi-insinööriksi Turusta –
Yhteistyösopimukset lisäävät insinöörien
jatkokoulutusvaihtoehtoja
Insinööri
(YAMK)
60 op

Diplomi-insinööri
120 op Suomessa tai
kaksoistutkinto Saksassa

Industrial PhD
= väitöskirjaohjelma

jossa mukana henkilöstöä Turun AMK:sta,
Turun yliopistosta, Åbo Akademista,
Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta
(LUT) sekä teollisuudesta.

Tavoitteena

korkeatasoiset tutkimustulokset kone- ja sähkötekniikan aloilla
 Lounais-Suomen teknologiayritysten kilpailukyvyn edistäminen

Kytkeytyy
Teknologiakampus
Turun toimintaan.
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Etäkampukset
mahdollistavat joustavan
opiskelun Turun ulkopuolella
AMK:n opiskelijayhteisö toimii nykyaikaisissa tiloissa
myös Uudessakaupungissa ja Loimaalla*
Uudessakaupungissa aloitetaan keväällä
2019 Novidalta vuokratuissa 160m² tiloissa.
* Loimaan osalta suunnitelmat lähdössä liikkeelle

Uudenkaupungin tiloja voivat käyttää
• Novidan ja Uudenkaupungin lukion opiskelijat
• Turun AMK:n verkko- tai
monimuotototeutuksissa opiskelevat
• Turun AMK:n Master-tason opiskelijat, jotka
työskentelevät alueen yrityksissä
• Turun AMK:n paikkakunnalla asuvat
henkilöstön jäsenet etätyöpisteenä.

Online-tutkintojen tarjonta
Bachelor of Business Administration, International Business
Koulutus toteutetaan kokonaan online-ympäristössä. Opiskelijoita on myös
ulkomailta.
Sairaanhoitaja (AMK)
Koulutus alkaa ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Teoriaopinnot suoritetaan
kokonaan verkossa, vain tutkintoon kuuluvat luokka- ja simulaatioharjoitukset sekä
opintojen aloitukseen liittyvä intensiivijakso toteutuu lähiopetuksena.
Sosionomi (AMK)
Koulutus toteutetaan kokonaan online-ympäristössä. Oli Turun AMK:n suosituin
hakukohde kevään 2018 yhteishaussa.
Tradenomi (AMK), mediatuotanto
Koulutus on tarkoitettu liiketalouden tai media-alan opintoja suorittaneelle tai ko.
aloilla työskenteleville henkilöille. Opinnot alkavat intensiivijaksolla, joka
toteutetaan lähiopetuksena, muuten toteutus kokonaan verkossa.

n. 150 opiskelijaa tällä hetkellä
(2017 ja 2018 alkaneet koulutukset)

n. 120 uutta opiskelijaa
aloittaa syksyllä 2019

9,55 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka
verkkotutkintoihin keskimäärin kevään 2018
yhteishaussa

Sosionomi, verkko-opinnot

oli Turun AMK:n vetovoimaisin koulutus kevään
2018 yhteishaussa (21,40 ensisijaista hakijaa /
aloituspaikka)
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Campusonline.fi –portaalin kehitys
Campusonline.fi sai alkunsa ammattikorkeakoulujen yhteisestä
Summersemester.fi -kesäopintoportaalista vuonna 2016.
Kesäportaalin tavoitteena on ollut entistä paremmin mahdollistaa
ympärivuotinen opiskelu laajentamalla kesälukukauden tarjontaa
valtakunnallisesti, ja hyödyntää verkko-opetuksen kautta ajasta ja paikasta
riippumatonta joustavaa opiskelua.
Syksyllä 2018 avattiin Campusonline.fi, jossa
on tarjolla verkko-opintoja ympäri vuoden.

”Todella hyvä systeemi. Sain
suoritettua kaikki vapaasti
valittavat opinnot kerralla
yhdessä kesässä.”

Campusonline.fi:n teknisestä ylläpidosta ja
(Summersemester.fi opiskelijakysely 2018)
yleisestä koordinoinnista vastaa Turun AMK.
Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaikkien
ammattikorkeakoulujen kesken. Campusonline.fi -portaalin mahdollistaa
eAMK-hanke.

55 000 opintopistettä

suoritettiin kesällä 2018
Summersemester.fi –portaalin kautta
Yli

400 opintojaksoa

tarjolla Campusonline.fi:n
ensimmäisellä kevätlukukaudella
(2019)

Tilauskoulutusta ulkomaalaisille

• Ensimmäinen tilauskoulutusryhmä alkaa Salossa tammikuussa 2019
• Kyberturvallisuus-/tietotekniikkainsinöörejä
• Alueen teollisuudella epätoivoinen tarve alan osaajille
• Harjoittelupaikat taattu
• Aloittajia n. 25 kpl
• Tavoitteena saada toinen ryhmä alkamaan syksyllä
• Päämaat Nepal, Bangladesh, Kiina
• Opiskelijat maksavat kaikki opetuksesta johtuvat kulut
• Lisäksi asumis- ja elämiskulut
• Kaksi ongelmaa:
• Opiskeluviisumien saannin hitaus on jo johtanut peruutuksiin
• Työllistyminen Suomeen valmistumisen jälkeen
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Ei ole ihme, jos joskus
hallinnan tunne on
rajatilassa.

Opiskelijamäärät
Osaamisen
kehittäminen

Laatu

Määrälliset
mittarit

Opettajuus

Etä- ja
monimuoto

Digi

TKI ja sen
integrointi
Liiketoiminta

Miten tuemme opettajien hallinnan tunnetta
konkreettisesti

• ”Lakisääteiset” osiot pidetään tietysti jatkuvasti ajan tasalla
• Vuosittainen henkilöstökysely, jonka tulosten perusteella tehdään kehittämisohjelma
• Ja kehittämistä on ollut riittävästi…
• Tiivis keskustelu ja avoimet välit luottamushenkilöiden ja johdon välillä
• YT-neuvottelukunnan lisäksi epäsäännöllisesti tapaamisen OAJ:n luottareiden kanssa
• Koulutusta:
• Johdolle ja päälliköille
• Laki- ja TES-sääteiset velvoitteet
• Henkilöstö- ja päivittäisjohtaminen
• Vertaistukiryhmät
• Päällikköfoorumit
• Vuoden mittainen johtamiskulttuurin kehittämisohjelma parhaillaan käynnissä
• Henkilöstölle
• Työajan seuranta ja sen käyttäminen työn hallinnan lisäämisessä (OAJ järjestää)
• Ehdotetut seurantalomakepohjat
• Pedagogiikkaan liittyvät koulutukset (Innopeda, Digitaalisuus)
• Omaa ammattitaitoa kehittävä opiskelu (TKI, koulutukset)
• Työnohjaus
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Ja minulle henkilökohtaisesti kaikkein
tärkeimmät…
• Yhteinen tilannekuva avoimen historiadatan
ja tulevaisuusarvioiden pohjalta
• Johdon ja henkilöstön jatkuva yhteinen
keskustelu
• …joka vaatii jatkuvasti lisää
panostusta johdon taholta
• Vuosittaiset rehtorikierrokset kaikkiin 32:een
yksikköön
• 2-3 tunnin juttelu tavoitteista,
strategiasta ja yksikön tilanteesta.
• Johto mukana ydintoiminnassa
• Lupa ja kannustus etsiä tapoja työkuorman
keventämiseen

Pariporina: Mitkä ovat olleet
teillä toimivimmat tavat
opettajien jaksamisen
tukemiseen?
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Jos tämä työ olisi
helppoa, ei siihen
tarvittaisi maailman
parhaita opettajia!

Poliittinen tiivistys:

1) Millä Suomi menestyy tulevaisuudessa?
2) Kuka rakentaa Suomeen tarvittavan osaamisen?
3) Mihin resurssit kannattaa käyttää?
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