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Tulevaisuuden Suomi ja Varsinais-Suomi opiskelijan silmin
Tulevaisuudessa korkeakoulutuksen tarve kasvaa enemmän ja nopeammalla vauhdilla kuin koskaan
aikaisemmin. Suomalaisen korkeakoulutuksen tuleekin olla maailman parasta. Tulevaisuudessa korkeakoulutusta vaativat työt lisääntyvät ja työelämä muuttuu nopeammin kuin ikinä ennen. On erittäin
tärkeää, että kehitämme jatkuvaa oppimista; oppiminen ei pääty päättötodistukseen korkeakoulusta.
Tekniikat, metodit ja asiat muuttuvat koko ajan, ja joka päivä keksitään jotain uutta.
Tämän takia meidän tulee koko ajan kehittää korkeakoulutusta ja opetuksen laatua. Opetuksen kehittämiseen tulee osoittaa lisää resursseja jo lähitulevaisuudessa. Olemme tällä hetkellä pudonneet
OECD-maiden keskiarvon alapuolelle korkeasti koulutettujen määrässä ja meidän on pakko nostaa
osaamistasoamme. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
vision 2030 mukaan meidän tulee nostaa osaamistasoamme vähintään 50 prosenttiin ikäluokasta.
Osaamistasoa voidaan ja pitääkin nostaa tästä edelleen, mutta sen on tapahduttava työelämälähtöisesti ja koulutuksen laadusta tinkimättä.
Koulutuksen tulee olla entistä houkuttelevampaa ja jokaiselle mahdollista. Jokaisella tulee olla todellinen mahdollisuus korkeakoulutukseen sosioekonomiseen taustaan, sukupuoleen, ikään, uskontoon
tai vammaisuuteen katsomatta. Koulutuksen tulee olla tasa-arvoista ja yhdenvertaista kaikille opiskelijoille. Korkeakouluyhteisöissä jokaisen opiskelijan tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.
Korkeakoulutuksessa tulee ottaa huomioon aliedustetut ryhmät ja mahdollistaa heidän kouluttautumisensa korkeakouluissa paremmin kuin nykyään. Suomalaisen korkeakoulutuksen tulee olla entistä
kansainvälisempää, ja kansainvälisyyden tulee olla osa korkeakoulujen kaikkea opetusta.
Kaupunkien tulee tehdä aktiivista ja tuotteliasta yhteistyötä niin korkeakoulujen kuin opiskelijoiden
kanssa, jotta suomalaiset korkeakoulut tulevaisuudessakin säilyttävät houkuttelevuutensa. Kaupunkien tulee panostaa opiskelijoiden oheispalveluihin, kuten julkiseen liikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Kaupunkien opiskelijamyönteisyyttä tulee kehittää koko ajan, ja kaupunkien tulee vastata
opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin.
Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Tulevalla vaalikaudella pitää tehdä kunniahimoista ilmastopolitiikkaa. Meidän kaikkien täytyy tehdä työtä sen eteen, että tulevillakin sukupolvilla on maapallo,
jolla voi asua ja elää. Meidän tulee tehdä ympäristölle parempia valintoja ja huomioida kestävä kehitys
kaikissa päätöksissämme. Kasvisten ja lähiruoan syöntiä tulee lisätä niin kotona kuin koulussakin.
Joukkoliikenteeseen tulee panostaa ja sitä tulee kehittää koko ajan ympäristöystävällisemmäksi. Yhteiskunnassa tulee panostaa teknologian ja luonnon yhdistämiseen ja sen luomiin innovaatioihin ja
mahdollisuuksiin. Nyt on viimeinen hetki korjata omaa toimintaamme, jotta voimme taata tuleville
sukupolville elinkelpoisen planeetan.
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Sosiaalipolitiikka
Tulevassa sosiaaliturvauudistuksessa huomioidaan opiskelijat tasa-arvoisena ryhmänä verrattaessa
heitä muihin edunsaajaryhmiin. Sosiaaliturvan uudistamisessa tulee ottaa huomioon, että tuki kohdistuu jatkossa entistä paremmin sitä tarvitseville. Sosiaaliturvauudistuksen tulee selventää tukimuotoja
ja yhdistää niitä mahdollisimman paljon. Uuden sosiaaliturvan tulee tukea jatkuvaa oppimista ja helpottaa työn ja opiskelun yhdistämistä. Ennen kuin sosiaaliturvauudistus on tehty, tarvitaan opiskelijoiden toimeentuloon korjauspaketti, joka koostuu opintorahan kertakorotuksesta ja tuen sitomisesta
indeksiin.
Hyvinvoivat opiskelijat ovat sekä korkeakouluyhteisön, yhteiskunnan että työelämän etu. Tukemalla
korkeakoulussamme opiskelijoiden hyvinvointia edesautamme opintojen etenemistä aikataulussa,
opiskelijoiden jaksamista ja heidän verkostoitumismahdollisuuksiaan toisten opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Hyvinvoivat opiskelijat luovat itselleen tulevaisuutta varten verkostoja, varmistavat osaamisensa ja ovat valmistumisen jälkeen terveitä ja jaksavia työntekijöitä. Koulutuksessa otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, jotta jokainen opiskelija tuntee olonsa korkeakoulussa turvalliseksi. Korkeakoulu huomioi toiminnassaan kaikki sukupuolet ja ihmisryhmät. Korkeakoulun tulee panostaa siihen, että sen tilat ovat kaikille saavutettavissa ja esteettömiä. Opiskelijaterveyspalvelut ovat
suositusten tasolla siihen saakka, kunnes ammattikorkeakouluopiskelijat ovat siirtyneet Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden piiriin. Opiskelijaterveydenhuolto toimii siirtymävaiheessa
YHTS-palveluiden rinnalla, millä varmistamme palveluiden laadun.
Suomelle tulee luoda ensi vaalikaudella koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma. Ohjelmalla pyritään lisäämään aliedustettujen ryhmien edustusta korkeakoulussa ja kehittämään koulutuksen saavutettavuutta paremmaksi.
Opiskelijat ja nuoret ovat tutkimuksien mukaan entistä yksinäisempiä, ja syrjäytyneitä nuoria on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä ongelma meidän tulee ratkaista ensi vaalikauden aikana. Opiskelijakunta tekee aktiivista työtä yhdessä eri järjestöjen, laitosten ja muiden mahdollisten toimijoiden
kanssa ennaltaehkäistäkseen syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Opiskelijakunta nähdään yhtenä toimijana, jolta voidaan pyytää apua ongelmiin. Opiskelijakunnan toimijat koulutetaan ohjaamaan
henkilö oikean avun piiriin, ellei opiskelijakunnalla ole omaa osaamista auttaa kyseisessä asiassa.
•
•
•
•
•
•

Opintorahaan tehdään ensi vaalikaudella 100 € kertakorotus ja opintoraha sidotaan indeksiin.
Kansaneläkelaitoksen pop up -toimipiste toimii kampuksella riittävän laajasti.
Opiskelijaterveydenhuollon taso varmistetaan suositusten mukaiseksi YTHS:n piiriin
siirtymiseen saakka.
Opiskelijaterveydenhuolto toimii YHTS-palveluiden rinnalla ainakin yhden kalenterivuoden
ajan palveluiden ja hoidon turvaamiseksi.
Edistetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymistä YTHS:n palveluiden piiriin.
Kaikki korkeakoulun tilat ovat esteettömiä ja saavutettavia kaikille.
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Luodaan ensi hallituskaudella koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma.
Korkeakoulujen opetustilojen tulee mahdollistaa erilaiset työskentelymenetelmät.
Kampuksilla tarjotaan ammattimaisia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.
Korkeakoulu ja opiskelijakunta järjestävät yhdessä opiskelijoille säännöllisesti
hyvinvointipäiviä. Opiskelijakunta tukee korkeakoulun yhteisöllisyyttä opiskelijakulttuurin ja
erityyppisten tapahtumien kautta.
Turun ammattikorkeakoulussa tulee järjestää päihteettömiä ja monipuolisia
opiskelijatapahtumia.
Sosiaaliturvatunnus on tulevaisuudessa sukupuolineutraali.

Koulutuspolitiikka
Suomessa tulee myös tulevaisuudessa olla työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja ja tiedesuuntautuneita yliopistoja. Korkeakoulukentän välistä yhteistyötä tiivistetään ja mahdollisuuksia suorittaa kursseja muissa korkeakouluissa lisätään selvästi. Näin luodaan aito mahdollisuus suorittaa opintoja myös
oman korkeakoulun ulkopuolella.
Suomessa tarvitaan koko ajan enemmän korkeaa osaamista ja erilaisia osaamiskokonaisuuksia. Tutkinnon perusosalle luodaan raamit, joiden avulla luodaan osaamisen pohja. Tämän päälle rakennetaan
erilaisia osaamiskokonaisuuksia kunkin opiskelijan urasuunnitelmien pohjalta yhdessä opinto-ohjaajan
kanssa. Korkeakoulut tarjoavat kaikilla aloilla monialaisia opintokokonaisuuksia. Tämä vaatii panostuksia lähiopetukseen samalla, kun erilaisia etäopetusmalleja kehitetään. Emme voi korvata lähiopetusta
kokonaan etäopetuksella, sillä meillä on hyvin paljon erilaisia oppijoita. Lisäksi lähiopetus on erittäin
kriittinen asia osassa tutkintoja ja kaikkien alojen opiskelijoiden ryhmäytymisessä. Lähiopetusta tulisi
kehittää monipuolisemmaksi luomalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hallinto- ja johtamisjärjestelmää tulee keventää, sillä säästöpaineissa opetuksesta säästämisen pitää olla viimeinen kohde.
Kielten opetukseen Turun ammattikorkeakoulussa panostetaan. Korkeakoulu ryhtyy jälleen tarjoamaan itse vaihtoehtoisia kieliopintoja huomioiden myös uudet ja harvinaiset kielet.
•
•

•
•
•

Korkeakoulujärjestelmässä on työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja ja tiedesuuntautuneita yliopistoja. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä.
Tulevaisuudessa ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöstä luovutaan. Siirtymistä
toiselta asteelta korkea-asteelle tulee kuitenkin tukea siten, että se ei väistämättä aseta
hakijoita eriarvoiseen asemaan.
Opiskelijoiden mahdollisuuksia vaihtaa koulutusalaa tulee vahvistaa ammattikorkeakoulun
sisäisiä siirtymiä kehittämällä ja keventämällä.
Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmät ovat läpinäkyvämpiä ja viestintäjärjestelmät
laadukkaampia.
Kaikissa ammattikorkeakoulun ja sen sisäisten sektoreiden opiskelijoiden asioita
käsittelevissä työryhmissä pitää aina olla opiskelijaedustajia.
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Opiskelijaedustuksista saatavan opintopistekertymän tulee olla yhdenmukainen eri
koulutusaloilla, ja sen on perustuttava tehtävien vaativuuteen ja laajuuteen.
Koulutusviennin tuotteiden pitää olla laadukkaita ja tasavertaisia ja niitä tulee arvioida
säännöllisesti.
Opetus on maksutonta Suomen ja EU/ETA-maiden kansalaisille.
Tilauskoulutuksessa opiskelija ei saa maksaa koulutuksestaan.
Opetushenkilöstön riittävä määrä suhteessa opiskelijoihin sekä henkilöstön 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.
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa tulee olla suuri merkitys opetuksen laadulla,
läpäisyllä, opiskelijapalautteella ja kansainvälistymisellä. Kriteerien tulee olla riittävän
painavia, jotta niillä on aidosti ohjausvaikutusta.
Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena tulee olla motivoituneiden opiskelijoiden
pääseminen koulutukseen.
Kaikissa opintojaksoissa tulee olla selvät arviointikriteerit. Arviointikriteerien tulee olla selvillä
viimeistään opintojakson alkaessa.
Tenttiminen tulee toteuttaa ja arvioida anonyymisti opiskelijanumeroilla.
Opetushenkilöstön tietoisuutta AHOT-prosessista tulee lisätä niin, että opiskelijoiden
aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa kattavasti riippumatta
siitä, missä se on hankittu. Prosessi on luonnollinen osa opiskelijan ohjausta.
Ammattikorkeakoulun tulee varmistaa laadukas, tasa-arvoinen ja riittävä ohjaus opiskelijoille.
Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen opinto-ohjaajalta,
opettajatuutorilta, opintopsykologilta ja vertaistuutoreilta.
Valintakokeet pitää järjestää fyysisesti ja psyykkisesti esteettömästi. Valintakokeissa tulee
mitata nykypäivän alalle soveltuvuutta.
Avoimen AMK:n tulee tarjota substanssiopintoja jokaiselta koulutusalalta.
Ammattikorkeakoulun käyttämät tilat ja laitteet mahdollistavat opintojen monimuotoisuuden,
monialaisuuden, joustavuuden ja esteettömyyden sekä kannustavat kohtaamiseen ja
innovaatioihin.
Tenttiakvaariot otetaan käyttöön kaikissa koulutusohjelmissa.
Kaikilla kursseilla, joihin kuuluu kirjallinen tentti, tulee tarjota myös eTentti-vaihtoehtoa.
Ryhmätenttien käytöstä luovutaan ja ne korvataan yksilötenteillä tai ryhmäkohtaisilla loppuja projektitöillä.
Kaikki luennot, jotka on luonteeltaan mahdollista nauhoittaa, nauhoitetaan, ja niihin on
mahdollista osallistua etänä.
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Liikuntapolitiikka
Liikunnalla on erittäin suuri merkitys opiskelijan hyvinvoinnille ja jaksamiselle niin opiskeluaikana kuin
työelämään siirryttäessä. Liikuntapalveluita tulee olla tarjolla riittävästi ja niiden tulee olla saavutettavia
kaikille. Liikuntapalveluiden ja niiden kehittämisen suhteen tulee tehdä yhteistyötä kaupunkien, korkeakoulujen, opiskelija- ja ylioppilaskuntien ja palveluntuottajien kesken. Liikuntapalveluiden tulee olla
kohtuuhintaisia opiskelijoille ja korkeakoulujen työntekijöille, jolloin niistä tulee helpommin saavutettavia.
CampusSportin tulee koko ajan kehittää omaa palvelutarjontaansa ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä päivittäisiä liikuntamahdollisuuksia korkeakoulun tiloissa. CampusSportin tulee varmistaa, että
sen palvelut ovat tarjolla matalla kynnyksellä ja että niissä on laaja tarjonta. Opiskelijakunta, korkeakoulu, CampusSport ja kaupungit viestivät opiskelijoille liikunnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä
teemoista ja palveluista.
•
•
•
•
•
•

CampusSportin tulee olla näkyvästi mukana uudella kampusalueella kuntosalin ja
taukoliikuntapisteiden muodossa.
CampusSportin palvelut laajennetaan myös Salon kampukselle ja alueille, joilla asuu paljon
opiskelijoita.
Liikuntapalveluiden järjestäminen tulee kirjata AMK:n strategiaan. Ammattikorkeakoulun
tulee varata resursseja korkeakoululiikunnan suositusten toteutumiseksi.
Turun ammattikorkeakoulun tulee tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilöstölle helposti
saavutettavat, kohtuuhintaiset ja asianmukaiset ryhmäliikunta- ja kuntosalitilat.
CampusSportin toimintaa rahoitetaan riittävästi.
Turun ja Salon kaupunkien pitää tarjota opiskelijahintaisia liikuntapalveluita sekä lippuja
teattereihin, tapahtumiin ja muihin kulttuurikohteisiin.

Kaupunkipolitiikka
Kaupunkipolitiikan tulee olla tulevaisuuteen tähtäävää ja faktapohjaista. Emme pelkää kertoa mielipidettämme vaikeassakaan tilanteessa. Opiskelijakunta koetaan ja nähdään opiskelijoihin liittyvissä asioissa asiantuntijana, ja siltä pyydetään mielipideitä ja lausuntoja opiskelijoita koskeviin asioihin.
Olemme aktiivisesti mukana seuraamassa sekä Turun että Salon kunnallispolitiikkaa. Teemme aktiivisesti kannanottoja ja nostoja opiskelijoita koskevissa asioissa. Pyrimme vaikuttamaan politikkoihin
henkilökohtaisilla tapaamisilla. Opiskelijakunnan luottamustoimijat koetaan politiikan asiantuntijoiksi,
ja heitä halutaan myös tavata erilaisista asioista.
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Uskomme, että Turun kaupunkia tulee kehittää entistä enemmän opiskelijakaupungiksi niin asumisen, palveluiden kuin koulujen kautta. Turkuun luodaan kampukset huomioiva ja kestävä julkisen liikenteen ratkaisu vuodesta 2025 eteenpäin. Kaupunkiympäristön on vastattava muuttuneeseen arkeen. Tulevaisuudessa Turun poikki kulkevat raitiotiekiskot, jotka takaavat sujuvan liikkuvuuden vähintään kampusten, Kupittaan aseman, opiskelija-asuntojen, keskusta-alueen ja päärautatieaseman
välillä. Opiskelijakaupunki Turussa oman auton käyttäminen on harvoin välttämätöntä. Julkisen liikenteen yhteydet rakennetaan niin, että siirtyminen Turun sisällä ja ympäryskuntiin on vaivatonta ja nopeampaa kuin omalla autolla liikkuminen. Turun seudun joukkoliikenteen maksuista luovutaan asteittain niin, että alkuun perusmaksu lasketaan alennusryhmien tasolle ja opiskelijoiden joukkoliikennemaksut poistuvat kokonaan. Joukkoliikenteen maksuttomuudella kannustamme ihmisiä käyttämään
sitä entistä aktiivisemmin, jolloin parannamme koko kaupungin imagoa ja ilmanlaatua. Tämä toimenpide on yksi monista, joilla saavutamme vuoteen 2029 mennessä hiilineutraalin Turun kaupungin.
•
•
•

•
•

Opiskelijakunnan toimijoita kutsutaan asiantuntijoiksi opiskelijoita koskeviin asioihin.
Opiskelijakunnalta pyydetään lausuntoja opiskelijoita koskeviin asioihin.
Kaikkien opiskelijoiden joukkoliikennemaksut poistuvat kokonaan vuoteen 2023 mennessä.
Sitä ennen seudullisen joukkoliikenteen alennukset kuuluvat kaikille opiskelijoille
asuinkunnasta huolimatta.
Kaupungin alueelle tulee rakentaa turvallinen, selkeästi merkattu, kattava pyörätieverkosto.
Luodaan kaupunkipyörien eli fölläreiden käyttömahdollisuus myös arvo- ja tuplakortteihin.

Kampuspolitiikka
Kaupunkisuunnittelulla ohjataan korkeakoulut samalle alueelle. Kupittaan kampusalueen läheisyyteen
ja Itäharjulle kaavoitetaan opiskelijahintaista asumista vastaamaan lisääntyvään opiskelijamäärään. Turun ammattikorkeakoulun uudisrakennuksen myötä Kupittaan alueesta kasvaa selkeä turkulaisen
opiskelijaelämän keskittymä. Alueelta löytyvät Kelan ja Fölin palvelupisteet, YTHS, Posti ja muut opiskelijoiden ja alueella muuten toimivien henkilöiden kannalta tärkeät palvelut.
Alueen kaavoituksessa panostetaan yrityksiä houkuttelevaan suunnitteluun niin, että tulevaisuudessa
alueelta löytyy ympäri vuorokauden avoinna oleva kauppa sekä useita kahviloita ja anniskelu- ja ruokaravintoloita opiskelijaravintoloiden rinnalla. Tulevaisuuden Kupittaa ei nuku koskaan, vaan alueen
tunnusmerkkeihin kuuluu ympäri vuorokauden jatkuva opiskelu- ja työmaailman ja vapaa-ajan sulautuminen yhteen. Globaalissa maailmassa töitä tehdään silloin, kun jossain päin maailmaa on toimistoaika. Kupittaan alue on sen asukkaiden yhteinen olohuone. Ilmastonmuutosta torjutaan uusiutuvien
energiamuotojen käytöllä, kattopuutarhoilla ja ilmaa puhdistavilla viherkasveilla. Kupittaalla luonto ja
teknologia kohtaavat ja alueen suunnittelussa lähtökohtana ovat kestävän kehityksen periaatteet.
Turun kaupungin brändityössä Kupittaan alueella on oma painotuksensa. Alueelle rakennetaan vahvaa
imagoa tutkimuksen, kehityksen ja tulevaisuuden työelämän keskittymänä. Alueen asukkaita, vierai-
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lijoita ja palvelutarjoajia varten kehitetään oma sovellus, josta löytyvät esimerkiksi ravintoloiden ruokalistat ja aukioloajat, asukkaiden ilmoitustaulu ja työpaikkojen ja tarjolla olevan työvoiman ilmoitusosio.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kupittaan palloiluhallin ja Tykistökadun välisestä alueesta tehdään kaupunkibulevardi.
Turun joukkoliikenneverkostoa tulee kehittää niin, että se palvelee opiskelijoita
mahdollisimman laajasti.
Opiskelija-asumiskeskittymien ja kampusten välille tulee kehittää kevyen liikenteen väyliä
turvallisen hyötyliikunnan mahdollistamiseksi.
Opiskelijoille on oltava tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia ja tarkoituksenmukaisia asuntoja
lähellä kampuksia.
Turun ammattikorkeakoulun koulutus järjestetään monialaisilla, tukipalvelujen kannalta
riittävän suurilla kampuksilla.
Opiskelijan on saatava tukipalveluita kaikilta kampuksilta.
Turun ammattikorkeakoulun Turun toimipisteiden toiminta tulee koota yhdelle yhtenäiselle
kampukselle.
Kampuksilla tulee olla ryhmätyötiloja, joissa opiskelijat voivat häiriöttä työskennellä. Tilat
tulee varustaa asianmukaisesti ja niiden tulee olla saavutettavissa kaikkina vuorokauden
aikoina.
Opiskelijoiden käyttämien palveluiden tulee löytyä kampusalueelta, ja alueen
houkuttelevuuteen myös kuluttajaliiketoiminta-alueena tulee panostaa.
Kampuksille sijoitetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisääviä tiloja.

Kansainvälisyyspolitiikka
Kansainvälistyminen ja kansainvälisyys ovat nykypäivänä tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Nykypäivän opinnoissa ja työelämässä on yhä tärkeämpää omata riittävä kielitaito ja kyky toimia monikulttuurisessa opiskelu- ja työyhteisössä. Esimerkiksi Turun AMK:n kansainvälisen toiminnan päätavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa korkeakoulu- ja työelämäyhteisöissä. Tämän seurauksena taataan myös opetuksen ja TKI-toiminnan kansainvälisesti korkea taso nyt ja tulevaisuudessa. Kansainvälisyyden tulee olla osa jokaista
tutkintoa ja siihen panostetaan koulussa.
Turun ammattikorkeakoulu on aidosti kansainvälinen korkeakoulu, josta halutaan lähteä vaihto-opiskelijaksi kaikkialle maailmaan ja joka houkuttelee kansainvälisiä opiskelijoita. Jokaiselta alalta on yhtäläiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Kansainvälisyyttä kehitetään etenkin niillä aloilla, joissa vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrät ovat alhaiset. Turun ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys ei
tarkoita vain ulkomaan opintojaksoja, vaan se on läsnä opintojen alusta aina valmistumiseen saakka.
Myös ne valmistuvat opiskelijat, jotka eivät lähden ulkomaille opintojensa aikana, saavat vahvat valmiudet toimia kansainvälisessä työelämässä ja osana monikansallista työyhteisöä. Kotikansainvälistyminen on kiinteä osa kaikkia opintoja.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

Opiskelijakunta TUO on aidosti kansainvälinen. Kaikki sisältö tuotetaan sekä englanniksi että suomeksi ja tapahtumissa huomioidaan kaikki opiskelijat taustasta riippumatta. Erillisestä kansainvälisten
opiskelijoiden tuutoroinnista korkeakoulun kouluttamana luovutaan. Jatkossa opiskelijakunta kouluttaa kaikki tuutorit ja he saavat tuutorointiin saman perusosaamisen. Kansainväliset tuutorit saavat
edelleen saman osaamisen kuin nykyään, ja lisäksi kaikille tuutoreille koulutetaan valmius auttaa myös
kansainvälisiä opiskelijoita.
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Korkeakoulu tarjoaa enemmän kursseja englannin kielellä ilman, että resursseja leikataan
peruskurssitarjonnasta.
Kansainvälisiä koulutusohjelmia vaaditaan tukemaan kotikansainvälisyyttä ja
korkeakouluyhteisön kansainvälisyyttä vahvemmin.
Turun Ylioppilaskyläsäätiön ei tule poistaa vaihto-opiskelijoiden
asuntokiintiöitä. Asuntokiintiöt täytyy kuitenkin avata muillekin kuin vaihto-opiskelijoille ajalla,
jolloin asunnot ovat tyhjillään. Asuntojen jälleenvuokrauksessa tulee noudattaa säätiön
sääntöjä.
Opiskelijakunnan viestintä ja materiaalit toteutetaan suomen ja englannin kielillä. Täten
edistetään kansainvälisten opiskelijoiden toimintaa TUO-yhteisössä.
Tapahtumien toteutuksessa huomioidaan kansainväliset opiskelijat yhtenä selkeänä
osallistujasegmenttinä. Varmistetaan kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuudet
osallistua TUOn järjestämiin tapahtumiin.
Kansainvälinen tuutorointi otetaan kokonaan TUOn vastuulle, jolloin kaikki tuutorit saavat
saman peruskoulutuksen.
Kansainvälisen tuutorointikoulutuksen sisältö koulutetaan tuutoreille jatkossakin. Kaikille
tuutoreille koulutetaan valmius toimia kansainvälisessä ympäristössä.
Kansainvälisille opiskelijoille tulee tarjota riittävästi suomen kielen opetusta. Opetuksen tulee
olla maksutonta Suomen ja EU/ETA-maiden kansalaisille.
Turun ammattikorkeakoulussa on tarjolla kotikansainvälistymistä ja kansainvälistä toimintaa
helpottava kansainvälistymisjakso, joka on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Jakso tarjotaan
vapaasti valittavina opintoina.

Työllisyyspolitiikka
Ammattikorkeakoulujen olemassaolon lähtökohtana ovat työelämän tarpeet. Turun ammattikorkeakoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa tarjoten opiskelijoille mahdollisuuksia syventää ammattitaitoaan työelämässä. Opinnoissa painotetaan työelämätaitoja, kuten työyhteisöviestintää, oman työn ja arjen johtamista ja konfliktitilanteiden ratkaisemista. Opettajien työelämävaihtoja lisätään ja opetushenkilöstön aitoon ymmärrykseen jatkuvassa murroksessa olevan työelämän tarpeista panostetaan.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

Työharjoittelun osuutta opinnoista kasvatetaan ja mahdollistetaan työharjoittelun suorittaminen lukukauden rinnalla. Työharjoittelut ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ovat palkallisia. Käytännöstä, jossa koulu maksaa työnantajille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työharjoittelupaikoista, tulee luopua. Jokaisella opiskelijalla on oikeus vastaanottaa työharjoittelustaan palkkaa. Ammattikorkeakoulun erikoisuus on aina ollut sen työelämälähtöinen koulutus ja sitä tulee kehittää, sillä
todellinen oppiminen tapahtuu työelämässä. Jos opiskelijan ensimmäinen kontakti työelämään on
vasta kolmannella opiskeluvuonna, muutos koulun ja työpaikan välillä on liian suuri.
•
•
•
•

•
•

•

Työllä on mahdollista korvata ammattiopintoja ja siihen kannustetaan.
Työharjoitteluja tulee olla enemmän ja aikaisemmin. Mahdollistetaan harjoittelujaksojen
suorittamista lukukauden rinnalla.
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 suuria
kustannuksia ammattikorkeakoululle.
Harjoittelun työtehtävien tulee olla koulutusta vastaavia. Harjoitteluohjauksen tulee olla
riittävää ja laadukasta.
Kaikkien tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeiden tulee liittyä Turun AMK:n
opetussuunnitelmiin ja niiden tulee olla luonteva osa koko henkilöstön työnkuvaa. TKIhankkeet tulee integroida opetukseen ja opiskelija-assistenteille maksaa palkkaa.
Opettajien tulee hyödyntää työelämäyhteyksiään johdonmukaisesti opetuksessaan.

Tämän poliittisen ohjelman Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn edustajisto on hyväksynyt
kokouksessaan 5.2.2019.
Poliittinen ohjelma on voimassa vuoden 2023 loppuun. Uuden ohjelman valmistelu aloitetaan vuoden 2023
alussa.

