Joustavuutta opiskeluun tenttiakvaariosta
Opiskelijakunta - TUO esittää uudenlaista tapaa tehdä tenttejä Turun ammattikorkeakoulussa.
Sähköinen eTentti-järjestelmä lisää joustavuutta opintojaksojen suorittamisessa ja opetushenkilöstölle
tenttien laadinnassa. Sähköinen tenttijärjestelmä on jo käytössä useissa korkeakouluissa ja sen hyödyt
ovat selkeitä. Tenttiakvaariossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä tentti itselleen sopivaan aikaan ja
näin ollen opiskella enemmän ympäri vuoden.
Tenttiakvaario on jo laajasti käytössä muun muassa Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistossa.
Myös Turun yliopistossa tenttiakvaariota on pilotoitu vuoden 2010 aikana ja myönteiset kokemukset
tukevat akvaarion virallista käyttöönottoa. Sähköisesti tentittäessä opiskelijat, jotka suorittavat
opintojaksoja myös toisissa koulutusohjelmissa, välttyvät tenttiaikojen päällekkäisyyksiltä. Sähköinen
tenttiminen antaa mahdollisuuden aiempaa kattavampaan kesäopiskelumahdollisuuteen ja
nopeampaan opintojen suorittamiseen, jos opintoja jossain periodissa kertyy vähemmän tai opiskelija
on ryhmäänsä edellä opintojen alussa hyväksilukujen vuoksi.
Kesällä 2010 toteutetussa lukujärjestysprosessikyselyssä opiskelijoilta kysyttiin halukkuutta suorittaa
tentti sähköisesti tenttiakvaariossa. Lähes 80 prosenttia vastaajista saattaisi olla tai olisi hyvin halukas
käyttämään tenttiakvaariota. Lähes puolet vastaajista haluaisi myös opiskella kesän aikana.
Tenttiakvaario parantaisi opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa halutessaan enemmän opintoja
ympäri vuoden.
Opettajille tenttiakvaario tuo ajansäästöä pitkällä aikavälillä. Opettaja luo järjestelmään kysymyksiä,
joista järjestelmä arpoo kysymykset opiskelijoiden tenttiin. Tenttiakvaarion ansiosta opettajan ei
tarvitse laatia useasti uutta tenttiä, vaan useiden kysymysten muodostama tenttikysymyspankki
järjestelmään tallennettuna riittää. Tenttiakvaariossa opettaja voi lukea vastaukset
tekstinkäsittelyohjelmalla, mikä nopeuttaa arvostelua.
Helsingin yliopiston tenttiakvaariossa opiskelija ilmoittaa tentin suorittamisesta järjestelmän
ilmoittautumisosiossa. Järjestelmä kuittaa ilmoittautumisen sähköpostitse sekä opiskelijalle että
opettajalle. Opiskelija kirjautuu tunnuksillaan tenttiakvaarioon ja myös ilmoitus suorituksesta
lähetetään järjestelmän toimesta kurssia järjestävälle opettajalle. Opettaja tarkistaa tentin
järjestelmässä, jonka kautta myös arvostelu lähetetään opiskelijalle. Halutessaan tenttivastaukset voi
myös tulostaa. Tentti suoritetaan valvotussa tilassa.
Opiskelijakunta TUO toivoo, että Turun ammattikorkeakoulussa aloitetaan tenttiakvaariohanke ja
tehdään selvitykset pilotoinnin aloittamisesta. Opintojen nopeuttaminen, parempi läpäisevyys ja
joustavammat opintomahdollisuudet ovat valtakunnallisia tavoitteita, joita sähköinen
tenttijärjestelmä tukee opiskelijaa hyödyttävällä tavalla.
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KANNANOTTO PSYKOLOGIN VAKANSSIN PERUSTAMISEKSI
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO ja Studerandekåren Novium
13.10.2011

Turun kaupungin mielenterveyspalveluiden kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu on vuosi vuodelta
kasvanut. Kymmeneen vuoteen Turussa ei ole myönnetty uusia psykologin vakansseja, vaan
henkilöstöresurssit ovat pysyneet samana. Opiskelijaterveydenhuoltoon ei psykologeja ole
resurssoitu lainkaan, vaikka korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi on
vastaavana aikana huomattavasti laskenut. Tästä kertovat muun muassa opiskelijoiden kokemukset
yksinäisyystä, masennuksesta, stressistä ja yleisen elämänhallinnan menetyksestä. Tämän kaltaiset
ongelmat näkyvät sekä opiskelijoiden päivittäisessä elämässä opiskelun, toimeentulon ja sosiaalisen
kanssakäymisen vaikeuksina että kasvavana paineena opiskelijoiden hyvinvointipalveluja kohtaan.
Näiden palveluiden tuottajilla, kuten opinto-ohjaajilla, oppilaitospastorilla tai opintopsykologilla, ei
kuitenkaan ole joko asiantuntemusta mielenterveyden hoitamiseen tai resursseja vastata
opiskelijoiden mielenterveydellisiin tarpeisiin, mikä asettaa heidät hyvin hankalaan asemaan.

Viimeisimmän kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn (2010) tuloksista ilmenee, että vain 34
prosenttia opiskelijoista on tyytyväisiä mielenterveyspalveluiden saatavuuteen Turussa. Usein
opiskelija voi joutua odottamaan terveydenhuollon ensi kontaktistaan jopa kolme kuukautta ennen
kuin saa ajan psykiatriselle poliklinikalle tai psykologiyksikköön. Tässä ajassa opiskelijan
terveydentila voi heiketä huomattavasti ja hänen ongelmansa edelleen kasautua tai aiheuttaa uusia
ongelmia. Samaisen kunnallispoliittisen kyselyn vapaan sanan kommentit ovat hyvin huolestuttavia
ja kertovat opiskelijoiden suuresta epätoivosta: mielenterveyspalveluita on miltei mahdotonta saada.
Syrjäytyneen, pysyvästi työmarkkinoilta poistuneen nuoren henkilön kustannukset 60 ikävuoteen
mennessä nousevat noin miljoonaan euroon. Nykypäivän Suomessa tähän ryhmään kuuluu noin
joka viides alle 30-vuotiaista. Sen lisäksi, että nuorten mielenterveydellisten ongelmien hoitamatta
jättäminen on epäeettistä sekä nuorta että hänen läheisiään kohtaaan, se käy myös hyvin kalliiksi
yhteiskunnalle. Tämä tulee näkymään tulevaisuudessa erityisesti kaupunkitasolla.

Opiskelijaterveydenhuolto,

Hämeenkatu

10,

tarvitsee

psykologia.

Opiskelijoiden

mielenterveysongelmat ovat todellisia ja akuutteja. Hämeenkatu 10:n tiloissa psykologilla olisi
mahdollisuus kehittyä erityisesti opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden asiantuntijaksi sekä
samalla koordinoita näitä palveluja. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu varsinkin pitkällä

aikavälillä ja panostamalla opiskelijoiden hyvinvointiin panostettaisiin samalla myös kaupungin
tulevaisuuteen. Tämän hetken resursseilla, neljällä psykologiyksikön psykologilla, on hyvin vaikea
saada aikaan toivottuja tuloksia mielenterveyspalveluiden puolella. Turun kaupungin tuleekin ensi
tilassa perustaa uusi psykologin vakanssi ja laittaa se hakuun. Uuden psykologin tulee olla osa
Hämeenkatu 10:ssä sijaisevaa opiskelijaterveydenhuollon työryhmää.
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Kampus Kupittaalle tuo lisäarvoa koko Turun seudulle
Turun Sanomat 5.11.2011
Turun kaupunginhallitus teki kokouksessaan 31.10.2011 periaatepäätöksen Turun ammattikorkeakoulun kampuksen
rakentamisesta Kupittaalle. Päätöksellä kaupunginhallitus osoitti vahvaa uskoa tulevaisuuteen, koulutukseen ja Kupittaan alueen kehittymiseen yhdeksi Suomen johtavista koulutus ja osaamiskeskittymistä.
Suunnitelman toteuttaminen tukee myös maan hallitusohjelmaa, jonka mukaan korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi.
Kampushanke on varsin kannatettava ja tuo selkeää lisäarvoa Turun seudulle ja Turun AMK:lle. Projekti pitää polkaista
positiivisesti käyntiin ja miettiä myös erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Hanke voidaan toteuttaa myös vaiheittain pienempinä kokonaisuuksina. Hankesuunnitelmassa Turun AMK:n uudisrakennuksen paikaksi on esitetty Untamonkadun
ja ICT-talon välistä tyhjää tonttia Kupittaan rautatieaseman tuntumassa.
Kupittaan kampusratkaisua tukevat monet seikat. Jo nyt AMK:n hallinto ja suuri osa koulutuksesta sijaitsevat Kupittaan alueella. Alueella sijaitsevat muut korkeakoulut ja yritykset parantavat konkreettisesti yhteistyömahdollisuuksia.
Myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asunnot sijaitsevat lähellä.
Kupittaan alueen kehittäminen on polkenut viime aikoina paikoillaan. Kampushanke ja alueelle suunniteltu palloiluhalli tuovat alueelle merkittävää uutta elinvoimaa. Kupittaalla on toimivat joukkoliikenneyhteydet ja hyvä junayhteys
Helsinkiin. Lisäksi alue on mukana vyöhykkeellä, johon tehdään tällä hetkellä kartoitusta liittyen seudulliseen pikaraitiotiehankkeeseen. Kampushankkeen yhteydessä on syytä selvittää huolellisesti liikenteelliset kysymykset, sillä kampus, palloiluhallit ja Kupittaanpuiston reunalle parhaillaan rakentuva asuinkokonaisuus edellyttävät koko alueen liikenne- ja pysäköintisuunnitelmien huolellista päivittämistä.
Turun kaupunginvaltuuston perustama Turun AMK:n investointirahasto täyttyy ensi vuoden lopussa saavuttaen 15
miljoonan euron rajan. Tämä rahasto tulee käyttää AMK:n hyväksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitulla
tavalla, muuten se voidaan menettää. Taloustilanne on tällä hetkellä erittäin haastava. Sitä auttaa, että lukiotoimintaa
keskitetään Sepänkadulle, toisen asteen ammatillista koulutusta Peltolan ja Ruiskadun alueelle sekä AMK:n toimintaa
Kupittaalle. Kupittaan kampushanke pitää talouden pyörät pyörimässä ja suunnitellut koulutuskeskittymät parantavat
merkittävästi kaupungin käyttötalouden kustannustehokkuutta.
Kampusalueen opiskelijoilla on käytännön mahdollisuus valita opintojaksoja muista koulutusohjelmista ja korkeakouluista. Valinnaisuuksien lisääntymien parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia kouluttautua haluamiinsa työpaikkoihin.
Suurin osa opiskelijoista on nykyään kiinni työelämässä ja tietää työllistyvänsä juuri tietynlaisiin tehtäviin. Myös työelämä hyötyy valinnaisuuksista, sillä se saa entistä paremmin sille sopivaa työvoimaa. Lisäksi opettajat voivat kampusalueella keskittyä osaamisalueeseensa ja osallistua työelämälle tehtävään hanketoimintaan ulkoista rahoitusta kasvattaen.
Tukipalvelut saadaan hoidettua kampuksella tehokkaasti ja laatua parantaen. Tukipalvelujen keskittäminen hyödyttää
erityisesti kirjastoja, tietotekniikkaa, opintoasiaintoimistoja, opiskelijaterveydenhuoltoa sekä muita tukipalveluja.
Uudet tilat voidaan suunnitella joustaviksi nykyajan opetustapoja tukeviksi sekä avoimeksi työelämäyhteyden parantamiseksi. Laadukas ja työelämän tarpeita vastaava koulutus sitouttaa osaajat alueeseen aivovuotoa estävästi. Kampussuunnitelmaan sisältyy myös kestävää kehitystä suosivia innovatiivisia ratkaisuja. Näemme kampushankkeen Kupittaan alueen ja kaupunkikuvan kehittämisen kannalta erittäin merkityksellisenä.
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Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO/
Lausunto Turun kaupunginhallitukselle, apulaiskaupunginjohtajalle sekä Turun AMK:n hallitukselle.

Turun ammattikorkeakoulu (tekstissä: TuAMK) on alueellisesti merkittävä kouluttaja, jonka tehtävänä
on vastata mm. maakuntansa elinkeinoelämän kysyntään. Tätä varten TuAMK:a tulee kehittää
pitkäjänteisesti ja tässä kehittämisessä tulee huomioida sekä nykypäivän että tulevaisuuden
osaamistarpeet.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO (tekstissä: TUO) katsoo, että Turun
elinkeinoelämän sekä opiskelijoiden työllistymisen kannalta on tärkeää kohdistaa Opetus- ja
kulttuuriministeriön vaatimat aloituspaikkaleikkaukset koulutusohjelmiin, jotka eivät osaltaan vastaa
alueelliseen kehittämiseen tai TuAMK:n osaamisen profiloimiseen. TuAMK profiloituu selvästi
neljälle koulutuksen osa-alueelle: terveys, talous, taide ja tekniikka.
Turun alueella korkeakoulutuksesta vastaavat TuAMK:n lisäksi Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä
kolme muuta ammattikorkeakoulua. Alueella on myös laaja toisen asteen koulutustarjonta. TUO
näkee, että TuAMK:n tulee tehdä yhteistyötä sekä alueen muiden korkeakoulujen että toisen asteen
koulutuksen kanssa. Ministeriön vaatimus on lisätä yhteistyötä myös Satakunnan AMK:n kanssa. TUO
kannattaa päällekkäisyyksien karsimista sekä koulutustarjonnan selkeyttämistä.
Insinöörikoulutuksen keskeyttämisprosentti TuAMK:ssa on kohtalaisen korkea, joskin alakohtaisia
eroja on suuresti. Koulutusohjelmissa on mahdollisuuksia koota yksittäisiä koulutusohjelmia
suurempien opintokokonaisuuksien alle ja karsia aloituspaikkoja nykyisestä. Tällä helpotettaisiin
opiskelijoiden henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimista ja erikoistumista insinöörikoulutuksen
sisällä. TUO katsoo, että aloituspaikkaleikkauksia tulee voimakkaammin kohdentaa
insinöörikoulutukseen työllistymismahdollisuudet huomioiden.
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ei ole varsinkaan Salon toimipisteessä saavuttanut
korkeakouluopiskelun tavoitteita sisällöltään tai laadultaan. Vetovoima on ollut heikko,
keskeyttämisprosentti suuri ja työllistyminen heikohkoa. Tästä syystä TUO tukee ylläpitäjän esitystä
koulutuksen uudelleen järjestämisestä olemassa olevien tradenomikoulutusohjelmien sisälle.
Aloituspaikkamääriä voidaan samalla vähentää hieman. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman
hakijaprofiili täytyy huomioida erillisvalintana hakuprosessissa.
Kestävän kehityksen sekä bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmien yhdistäminen
ympäristöteknologian koulutusohjelmaksi tukee Turun alueen kehittämistarpeita ja lisää koulutuksen
monialaisuutta. Ympäristöteknologian koulutusohjelmaa suunniteltaessa tulee kuitenkin huomioida
kestävän kehityksen laaja-alaisuus eikä keskittyä pelkästään koulutuksen teknisyyteen.
Ympäristötekniikka vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja kasvupotentiaalia on olemassa mm. cleantech-,
hyvinvointiteknologian sekä vesistösuojelun alalla. Kalatalouden koulutusohjelman järjestäminen
toisen asteen koulutuksena on perusteltua (ammattiopisto Livia).
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Matkailu-, ravitsemus- ja talousala on koulutussisällöltään maakunnallisesti ainutlaatuinen, joten TUO
näkee opetuksen säilyttämisen arvokkaana. Koulutusohjelmassa on kuitenkin paljon kehittämisen
varaa. Lounaisrannikon matkailun kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että koulutuksen laatua
arvioitaisiin kriittisesti ja arvioinnissa osoitettaisiin erityistä huomiota opiskelijapalautteeseen.
Koulutus voidaan kuitenkin antaa osana suurempaa kokonaisuutta, jolloin aloituspaikat voidaan siirtää
osaksi tradenomikoulutusta.
Kauneudenhoidon koulutusohjelma voidaan TUOn mielestä lakkauttaa nuorisoasteen tutkintoon
johtavana koulutuksena. Peruskoulutus voidaan antaa toisen asteen koulutuksena ja vaadittava
lisäosaaminen voidaan antaa aikuis- ja täydennyskoulutuksena.
Musiikin koulutusohjelma voidaan lakkauttaa, kun samalla vahvistetaan esittävän taiteen
koulutusohjelmaa. Tämä turvaa riittävän suuren kokonaisuuden opiskelijamäärässä ja vahvistaa
opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia taiteen alalla.
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma on harvinainen koko Suomen mittakaavassa, ja tätä kautta
TuAMK vastaa koko valtakunnan koulutustarpeeseen. TUO esittää, ettei koulutusohjelmaa lakkauteta,
mikäli ministeriö osoittaa kyseiselle koulutukselle erillisrahoituksen.
Kokonaisuudessaan TUO painottaa, että aloituspaikkaleikkausten yhteydessä tulisi huomioida
tulevaisuuden aluekohtaiset koulutuspoliittiset tarpeet ja tähdätä TuAMK:n entistä selkeämpään
osaamisen profilointiin. Kaikessa kehittämisessä ja koulutuksen tuottamisessa tulee lähtökohtana pitää
korkeakouluopetukselle laadittujen laatukriteerien täyttymistä.
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