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Tyytyväisyys tutkintoon

Presenter
Presentation Notes
Anna Laurila, Suomen opiskelijakuntien liitosta. Kiitän kommenttimahdollisuutta ja tutkimuksen tekoa. Tutkimus kokonaisuudessaan nosti esiin hyvin ammattikorkeakoulujen tekemää työtä ja opiskelijoiden kokemuksia tutkinnostaan.Keskityn kommenttipuheenvuorossani Tyytyväisyyteen tutkinnosta ja olen poiminut muutaman mielenkiintoisen kalvon tutkimuksesta. 
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Presentation Notes
Lähtökohtaisesti AMK tutkintoon oltiin tyytyväisiä, 83% oli kokonaistyytyväisiä ja täysin erimieltä olevien osuus oli pieni. Työllisyys myös AMK tutkinnon suorittaneilla erittäin hyvä, ja tutkimuksesta selvästi huomasi, että tyytyväisyys menee vahvasti käsikädessä työllisyyden kanssa. Korkeakoulujen väliset erot eivät olleet huomattavia, mikä on hyvä asia ja kertoo tasaisesta laadusta läpi AMK-kentän. Erot korkeakoulujen välillä opiskelijoiden tyytyväisyydessä eivät ole SAMOKin mielestä tavoiteltavia asioita, koska on meidän kaikkien etu että ammattikorkeakoulut tuottavat laadukkaita ja osaavia asiantuntija maanlaajuisesti ja monipuolisesti eri tehtäviin. Ranking listat eivät siis ole tarpeen, ja mielestäni tutkimuksesta saa hyvin nostettua esimerkiksi alojen välisiä huomioita hyvin esiin. 
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Yrittäjyydestä suurin hajonta ja tässä korostuu terveys- ja hyvinvointialat sekä kasvatusalat. Varsinkin terveys- ja hyvinvointialat ovat aika säännellyt eikä vapaavalintaisia opintoja ole mahdollista suorittaa niin vapaasti kuin monella muulla alalla. Vaikka yrittäjyysopinnot eivät kuuluisikaan opintoihin suoraan, niin kannattaa huomioida yrittäjyysopintojen mahdollistaminen kaikille aloille. Tekniikan osuus on myös harmittavan pieni, ottaen huomioon yleisen keskustelun tekniikan innovaatioiden merkityksestä vientiin. Tulee toki myös muistaa, että kaikki eivät halua olla yrittäjiä tai innovaattoreita ja on ammattikorkeakoulujen tehtävä mahdollistaa osaamisen kartuttamisen erityisesti heille, ketkä siitä ovat kiinnostuneita. Opintoja suunniteltaessa kannattaa myös kurssikuvauksessa tai alussa sanoittaa mihin näitä tietoja voi hyödyntää tulevaisuudessa ja tarjota tietoa miten esim. yrittäjyyttä voi opiskella pakollisten kurssien lisäksi. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeää, ihan niin työnhaun kuin myös ammatillisen itsetunnon kehittymisen kannalta. Toivonkin tämän toimivan hyvänä pohjana ammattikorkeakouluissa pohdintaan, että mitä taitoja yrittämisestä halutaan kaikille opiskelijoille, millaisia taitoja ja tietoa korostetaan tietyillä aloilla ja miten AMK pystyy mahdollistamaan alasta riippumatta tiedon hankkimisen. Yrittäjyysymmärrys on kuitenkin tärkeää ja opiskelijoille tulisikin tarjota mahdollisuuksia oppia aiheesta ja saada ne osaksi opintojaan halutessaan. 
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Lähtökohtaisesti tyytyväisyys menee käsikädessä työllistymisen kanssa, mutta YAMK on erittäin hyvin työllistävä ja kaikissa muissa kysymyksissä YAMK tutkintoon oltiin keskimäärin enemmän samaa mieltä verrattuna AMK-tutkintoon paitsi tässä. Onkin valitettavaa, että  kysyttäessä arvostusta YAMK on muita kysymyksiä matalammalla tasolla, vaikka ero ei olekkaan erityisen hälyttävä. YAMK on suhteellisen uusi tutkinto, joten sen tunnistamiseen työelämässä on vielä haasteita. YAMKin käynyt kuitenkin todennäköisimmin suositteli tutkintoaan muille vrt AMK ja koki sen vastaavan työelämän tarpeita. Tässä asiassa en siis usko ongelman olevan YAMK tutkinnon laadussa vaan enemmänkin siinä miten siihen suhtaudutaan työmarkkinoilla.Kokemukseen Työnantajien arvostukseen vaikuttaa esim. se mitkä ovet avautuvat tutkinnon jälkeen vai avautuvatko. YAMK antaa muodollisen pätevyyden moneen virkaan, mutta jotta YAMK olisi tosiasiallisesti maisteriin rinnasteinen tulisi myös pohtia työelämän roolia ja asenteita. En tiedä olisiko tässä paikka ammattikorkeakouluille ja työelämälle yhdessä pohtia tutkinnon sisältöjä ja sitä, miten YAMK tosiallisesti avaisi enemmän ovia ja arvostus tukintoa kohtaan nousisi. 
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Kuten graafista huomaa, niin korostuu sosiaali- ja terveysalojen YAMK tutkinto. Kuinka tunnettu ja tunnistettu erityisesti sosiaali- ja terveysalojen YAMK on työmarkkinoilla? Osaako työelämä hyödyntää korkeampaa osaamistasoa? Vertaa saman alan mutta AMK tutkintoon niin  huomattavissa on ihan eri lukemat. Esimerkkinä sairaanhoitaja AMK valmistuneet ovat ihan eri puolella. Jos YAMK ei avaa uusia ovia tai vaihtoehtoisesti korkeampi koulutustaso ei korreloi paremman tulon tai mielekkäiden työtehtävien pariin, niin vaikuttaa varmasti arvostuksen tunteeseen. Graafista huomiota kiinnittää myös muotoilijat ja medianomit. Materiaaleissa oli myös graafi siihen, että “Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään” ja tässä Muotoilijat sekä Medianomit pitävät häntäpäätä. Toki näihin kokemuksiin vaikuttaa vahvasti myös kyseisten tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne sekä työsuhteen muoto, mutta peräänkuulutan myös ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia vaikuttaa näihin kokemukseen. Kulttuurialoilla oleellisia osaamisen hankkimisen keinoja ovat erilaiset harjoitustyöt sekä projektit, ja ammattikorkeakoulujen kannattaa pohtia millaisia harjoitustöitä ja projekteja he opiskelijoilla teettävät. Onko korkeakoulussanne käytössä joku laatikriteeristö tai muu vastaava millä seuraatte että erilaiset tehtävät ovat korkeakoulutasoisia. Sama asia harjoitteluiden välittämisessä. Monen alan opiskelijat kärsivät kuitenkin palkattomista harjoitteluista, ja vaikka tietyissä tilanteissa voikin ajatella palkattomuuden olevan hyvä asia niin todellisuudessa saatatetaankin tehdä karhunpalvelusta opiskelijoille. Toivonkin ammattikorkeakoululta harkintaa siihen, millaisia harjoittelupaikkoja välitetään ja kannustusta työelämän asennemuutokseen palkattomien harjoitteluiden osalta. 
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Pohjatiedoista halusin vielä nostaa tämän dian eli tyytyväisyyden tutkintoon edeltävän koulutuksen mukaan. Tässä toivoisin huomiota ylioppilaiden osalta ja heidän pienimmästä tyytyväisyydestä. Toki ylioppilaat ovat myös suurin ryhmä, joten hajonta on luonnollista mutta haluaisin silti pohtia syytä tähän eroon. Ensinnäkin nostaisin esiin ohjauksen merkityksen toisella asteella ja sen vaikutuksiin tyytyväisyyteen. Opintojen ohjauksessa tulisi huomioida, että lukioiden opoilla on riittävästi tietoa ammattikorkeakoulutuksesta ja lukiolaisilla mahdollisuus tutustua eri aloihin infotilaisuuksissa ja tutustumisella korkeakouluun. Ammattikorkeakoulu on työelämälähtöinen korkeakoulu ja koen että tiedon lisääminen millaista opetus on käytännössä ja miten ne jaksottuvat voisivat auttaa aloittavia ja hakevia opiskelijoita. Ammattikorkeakouluun.fi on hyvä esimerkki viestinnästä mitä pitäisi lisätä toisen asteen opiskelijoille. Taustatiedoissa oli myös huomio siitä, että tutkintoon oltiin todennäköisimmin tyytyväisiä jos oli useamman vuoden työkokemus samalta alalta verrattuna ei lainkaan tai hyvin vähän työkokemusta.  Esimerkiksi jos valmistuu lähihoitajaksi ja työskentelee alalla muutaman vuoden ja hakeutuu sitten sosiaali- ja terveysalalle niin todennäköisimmin on tyytyväisempi tutkintoonsa, jos vertaa henkilöitä keille ei ole ollenkaan tai vain vähän työkokemusta taustalla. Tämäkin omalta osaltaan selittää ylioppilaiden nuivempaa suhtautumista varmasti.



samok.fi | @samok_fin

Presenter
Presentation Notes
Voinkin siis todeta, että viestintää ja tiedotusta siitä mitä ammattikorkeakoulutus on ja mihin se valmistaa voisi lisätä niin korkeakoulun sisällä esimerkiksi kurssien yhdessä kuin myös toisella-asteella. Jos jotain haluan teidän kommenttipuheenvuorostani muistavan niin haluaisin sen olevan tutkinnon arvostus työelämässä. Ammattikorkeakoulutuksen selkäranka on se, että AMK kouluttaa osaajia työelämään keillä on riittävät valmiudet siellä toimia ja työnantajat arvostavat tutkintoa. Tässä ammattikorkeakoulut voivat varmasti yhdessä työelämän kannalta vielä kehittyä, koska vaikka työllisyysluvut ovatkin hyviä niin tutkinnon suorittaneilla tulee olla myös tunne että he ovat arvostettuja ja heidän osaaminen sen tasoista että pystyvät kehittymään työelämän mukana. 
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