Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

POLIITTINEN OHJELMA

Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Korkeakoulutus
on kaikkien saatavilla. Ammattikorkeakoulussa arvostetaan moninaisuutta voimavarana. Opiskelija on täysivaltainen korkeakouluyhteisön jäsen, ei asiakas. Maksuton
tutkintoon johtava koulutus on kirjoitettu perustuslakiin.
Koko koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti ylläpitää
ja edistää opiskelukykyä. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on fyysisesti, psyykkisesti
ja sosiaalisesti turvallista.
Ammattikorkeakoulun toimitilat ovat saavutettavia ja käytössä olevat opetusmateriaalit, -menetelmät ja -välineet sekä toimintatavat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Yhteisön jäsenten asenteet tukevat jokaisen opiskelua ja osallistumista.
Ammattikorkeakoulu kunnioittaa opiskelijan oikeusturvaa kaikessa toiminnassaan.
Kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa opiskelijakunnan toimintaan.

AMMATTIKORKEAKOULU
• Koulutusohjelmien aloituspaikkoja tulee kohdentaa erityisesti paikkakuntakohtaisesti vastaamaan alueen työelämän tarvetta.
• Koulutusvastuita pitää jakaa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa pienissä koulutusohjelmissa.
• Kaikilla hakijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä haluamaansa
opiskelupaikkaan riippumatta siitä, onko hänellä jo opiskelupaikka korkeakoulussa
vai ei.
• Korkeakoulujen valintauudistuksen yhteydessä ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöitä ei tule ottaa käyttöön.
• Opiskelijoiden mahdollisuuksia vaihtaa koulutusalaa tulee vahvistaa ammattikorkeakoulun sisäisiä siirtymiä kehittämällä.
• AMK:n ja koulutusohjelmien markkinoinnin tulee aina antaa totuudenmukainen
kuva hakukohteesta.

• Hallinto- ja johtamisjärjestelmää tulee keventää, sillä säästöpaineissa opetuksesta
säästämisen pitää olla viimeinen kohde.
• Ammattikorkeakoulun johtamis- ja viestintäjärjestelmän tulee olla laadukas ja läpinäkyvä.
• Osakeyhtiön hallituksessa tulee olla opiskelijakunnan valitsema opiskelijaedustaja.
• AMK:n ja tulosalueiden johtoryhmissä on oltava opiskelijaedustaja.
• Kaikilla tulosalueilla, sekä ammattikorkeakoulun laajuisesti kaikissa opiskelijoiden
asioita käsittelevissä työryhmissä pitää aina olla opiskelijaedustajia.
• Opiskelijaedustuksista saatavan opintopistekertymän tulee olla yhdenmukainen eri
koulutusaloilla, ja sen on perustuttava tehtävien vaativuuteen ja laajuuteen.
• Liikuntapalveluiden järjestäminen tulee kirjata AMK:n strategiaan. Ammattikorkeakoulun tulee varata resursseja korkeakoululiikunnan suositusten toteutumiseksi.
• Koulutusviennin tuotteiden pitää olla laadukkaita ja sen tulee edustaa eettistä toimintaa. Tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat eivät maksa koulutuksestaan itse.
Koulutusvientiä arvioidaan säännöllisesti ja sen arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden tasavertainen kohtelu sekä oikeusturva.

OPETUS JA OHJAUS
• Opetuksen tulee olla maksutonta Suomen kansalaisille sekä EU/ETA maiden kansalaisille.
• Opintoja voi suorittaa monimuotoisesti, monialaisesti, joustavasti ja ympärivuotisesti eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen.
• Opetushenkilöstön riittävä määrä suhteessa opiskelijoihin, alakohtainen, työelämälähtöinen ja pedagoginen osaaminen takaavat koulutuksen korkeatasoisuuden.
• Kesälukukaudella on oltava laaja substanssiosaamisen kurssitarjonta. Kesälukukaudelle osallistumisen tulee olla opiskelijalle vapaaehtoista. Jokaisen koulutusohjelman
tulee tarjota opintojaksoja kesälukukaudelle.
• Opintojaksojen moduulijärjestelmän pitää tukea joustavuutta ja läpäisyä. Moduulien pitää olla laadukkaita kokonaisuuksia.
• Kaikissa opintojaksoissa tulee olla selvät arviointikriteerit. Arviointikriteerit tulee
olla selvillä viimeistään opintojakson alkaessa. Tenttiminen tulee toteuttaa anonyy-

misti opiskelijanumeroilla.
• AHOT-periaatteiden mukaan opiskelijan pitää pystyä näyttämään oma osaamisensa ja osaaminen pitää hyväksyä riippumatta siitä, missä se on hankittu. Vapaa-ajalla,
työelämässä tai muilla koulutusasteilla hankittu osaaminen on korkeakoulutasoista
jos se täyttää opintojakson hyväksymiskriteerit ja on todennettavissa.
• Opetushenkilöstön tietoisuutta AHOT-prosessista tulee lisätä niin, että opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa kattavasti,
ja sen huomioimisesta tulee luonteva osa ohjausta.
• Kaikilla tulosalueilla tulee noudattaa ammattikorkeakoulun määrittelemiä prosesseja.
• Ammattikorkeakoulun tulee varmistaa laadukas, tasa-arvoinen ja riittävä ohjaus
opiskelijoille. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen opinto-ohjaajalta, opettajatuutorilta, opintopsykologilta ja vertaistuutoreilta.
• Ohjausprosessia tulee selkiyttää ja yhdenmukaistaa koko ammattikorkeakoulussa.
• Valintakokeet pitää järjestää fyysisesti ja psyykkisesti esteettömästi. Valintakokeissa
tulee mitata nykypäivän alalle soveltuvuutta.
• Avoimen AMK:n tulee tarjota substanssiopintoja jokaiselta koulutusalalta.

TYÖELÄMÄYHTEYDET
• Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijoita kannustetaan luomaan vahvat työelämäyhteydet ja siihen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia.
• Korkeakouluharjoittelusta tulee saada rahallista korvausta vähintään työssäoloehdon verran. Harjoittelun suorittaminen ei saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
opiskelijalle eikä se aiheuta suuria kustannuksia ammattikorkeakoululle.
• Harjoittelun työtehtävien tulee olla koulutusta vastaavaa ja harjoitteluohjauksen
riittävää ja laadukasta.
• Kaikkien TKI-hankkeiden tulee liittyä Turun AMK:n opetussuunnitelmiin ja sen
tulee olla luonteva osa koko henkilöstön työnkuvaa. TKI-hankkeet tulee integroida
opetukseen ja opiskelija-assistenteille maksaa palkkaa.
• Opettajien tulee hyödyntää työelämäyhteyksiään johdonmukaisesti opetuksessaan.

KANSAINVÄLISYYS
• Kansainvälisille opiskelijoille tulee tarjota riittävästi suomen kielen opetusta.
• Opetuksen tulee olla maksutonta myös kaikille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat EU/ETA maiden kansalaisia.
• Turun ammattikorkeakoulussa opintoihin on sisällytettävä kansainvälistymisjakso,
joka on 15 opintopistettä.

YHTEISTYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA
• Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluille tulee luoda yhteinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yksikkö, jolla saadaan kustannustehokkaasti järjestettyä ylempiä AMK-tutkintoja. Graduate Schooliin tulee liittää myös aikuiskoulutuksen
koulutusohjelmat, jotka järjestetään monimuoto-opiskeluna eivätkä ole paikkakunnasta riippuvaisia.
• Liikenneyhteyksiä tulee Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kampuskaupunkien välillä kehittää.

KAMPUS
• Ammattikorkeakoulutus järjestetään monialaisilla, tukipalvelujen kannalta riittävän
suurilla kampuksilla.
• Opiskelijan on saatava tukipalveluita kaikilta kampuksilta.
• Turun ammattikorkeakoulun Turun toimipisteiden toiminta tulee koota yhdelle
yhtenäiselle kampukselle.
• Salon yksikköä tulee jatkossakin kehittää vahvana sivutoimipisteenä.
• Turun ammattikorkeakoulun tulee tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilöstölle helposti saavutettavat, kohtuuhintaiset ja asianmukaiset ryhmäliikunta- ja kuntosalitilat.
• Ammattikorkeakoulun käyttämät tilat ja laitteet mahdollistavat opintojen monimuotoisuuden, monialaisuuden, joustavuuden ja esteettömyyden, sekä kannustavat

kohtaamiseen ja innovaatioihin.
• Kampuksilla tulee olla ryhmätyötiloja, joissa opiskelijat voivat häiriöttä työskennellä. Tilat tulee varustaa asianmukaisesti ja niiden tulee olla saavutettavissa kaikkina
vuorokauden aikoina.
• Tenttiakvaariot otetaan käyttöön kaikilla tulosalueilla ja kaikissa koulutusohjelmissa. Mikäli opintojaksosta järjestetään tentti, tulee se tarjota myös e-Tentti-vaihtoehtona.

OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO
• Opiskeluterveydenhuollon toiminnot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden,
jossa hoitotakuu toteutuu ja Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset amk-opiskelijoille suunnatuista henkilöstöresursseista täyttyvät.
• Ammattikorkeakouluopiskelijat tulee saada YTHS:n palveluiden piiriin.
• Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käynnit tilastoidaan opiskeluterveydenhuollon
käynteinä ja tilastointia valvotaan.
• Vaihto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto toteutuu opiskeluterveydenhuollossa.

JOUKKOLIIKENNE JA ASUMINEN
• Turun joukkoliikenneverkostoa tulee kehittää niin, että se palvelee opiskelijoita
mahdollisimman laajasti.
• Opiskelija-asumiskeskittymien ja kampusten välillä tulee kehittää kevyen liikenteen
väyliä turvallisen hyötyliikunnan mahdollistamiseksi.
• Opiskelijoille on oltava tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia ja tarkoituksenmukaisia
asuntoja lähellä kampuksia ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.
• Vaihto-opiskelijoiden asuntokiintiöt tulee poistaa Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä.
• Kuntien joukkoliikenteessä otetaan käyttöön kaikkia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita koskevat opiskelija-alennukset, jotka opiskelija saa käyttöönsä asuinkunnasta ja
iästä riippumatta.

TOIMEENTULO
• Opintotukea tulee kehittää opintorahapainotteisen nykymallin pohjalta ja opintolainan tulee olla vapaaehtoinen lisä toimeentuloon.
• Opintotuen tulorajaa tulee nostaa palkkakehityksen mukaisesti.
• Opintotuen tulee olla riittävä ja kannustaa tutkinnon läpäisyyn määräajassa.
• Opiskelijoiden asumisen tulee olla ympärivuotisesti tuettua.
• Opintotukeen oikeuttavan opintopistekertymän tulee olla opintotukikuukausikohtainen.

VAPAA-AIKA
• Turun ja Salon kaupunkien pitää tarjota opiskelijahintaisia liikuntapalveluita sekä
lippuja teattereihin, tapahtumiin ja muihin kulttuurikohteisiin.
• Päihteettömiä ja monipuolisia opiskelijatapahtumia tulee järjestää Turun ammattikorkeakoulussa.
• Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille vapaa-ajan tiloja, joissa voi kohdata muita opiskelijoita ja järjestää toimintaa myös iltaisin. Tilojen tulee sopia monenlaisiin
käyttötarkoituksiin ja niiden välineistön tulee olla tarpeenmukaista.

VALTAKUNNALLISET
• Kaikilla toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla tulee olla yksi yhteinen valtakunnallinen opiskelijakortti.
• Opiskelijakuntaan liittymisen tulee olla vapaaehtoista tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijakunnille ei tule määritellä automaatiojäsenyyttä lakiin ja se pitää poistaa myös
ylioppilaskunnilta.
• Korkeakoulujärjestelmässä on työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja ja tiedesuuntautuneita yliopistoja. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä.

• Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa pitää olla suuri merkitys opetuksen laadulla, läpäisyllä, opiskelijapalautteella ja kansainvälistymisellä. Kriteerien tulee olla
riittävän painavia, jotta niillä on aidosti ohjausvaikutusta.
• Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena tulee olla motivoituneimpien opiskelijoiden pääseminen koulutukseen.

