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1. Johdanto

Toimintakertomus kuvaa valtakunnallisen avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkoston
strategian 2014–2017 toimeenpanoa. Strategia ohjaa avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkoston toimintaa. Kehittämisverkosto toimii yhteisten kokousten ja kokousasioista valmistelevien teemaryhmien sekä työvaliokunnan kautta.

Opetushallituksen tilastopalvelun (10.3.2017 tilanteen tiedot) mukaan vuonna 2016 avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa oli 24 ammattikorkeakoulussa. Toiminta on yhä edelleen voimakkaasti
kasvanut. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelleet opiskelijat suorittivat vuonna 2016 yhteensä 204 008 opintopistettä, vuonna 2015 yhteensä 163 603 opintopistettä. Lisäystä vuodesta
2015 vuoteen 2016 on siis yli 40 000 opintopistettä. Suurimmat toimijat vuonna 2016 olivat HaagaHelia, Metropolia ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluittain tiedot suoritteista ja
opiskelijamääristä löytyvät opetushallinnon tilastopalvelusta.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden suorittamat opintopisteet olivat vuonna 2016, 370 166 ja 362 861
opintopistettä vuonna 2015. Lisäystä noin 7300 pistettä.

2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen

Kehittämisverkoston toimintaan ammattikorkeakoulut osallistuivat yhdyshenkilöiden kautta. Jokaisella ammattikorkeakoululla oli nimetty yhdyshenkilö ja varahenkilö (liite). Avoimen AMKin valtakunnallisen kehittämisverkoston puheenjohtajana toimi Arcada, Stig Blomqvist.

Kehittämisverkoston toimintana olivat verkostokokoukset, teemaryhmien ja työvaliokunnan kokoukset sekä yhteistyö avoimen yliopiston foorumin kanssa. Teemaryhmät ja työvaliokunta toimivat
asioita valmistelevana toimijana.

Kehittämisverkosto kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa: 14.3.2016 (Arcada, Helsinki) ja
16.11.2016 (Aalto yliopisto, Espoo). Kokouksista tehtiin muistiot jotka lähetettiin ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilöille. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Arenen edustajat osallistuivat verkostokokoukseen 14.3.2016.
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Kehittämisverkoston kokouksissa vuoden 2016 aikana perehdyttiin ja keskusteltiin seuraavista
asioista:

ammattikorkeakoulujen

uusi

rahoitusmalli,

korkeakouludiplomit,

kesäportaa-

li/kesälukukausi 2016, yhteistyö toisen asteen kanssa, avoimen AMK:n markkinointi, avoimen valintamenettelyt, verkkomaksaminen, opintopolku.fi – sivuston kehittäminen ja testaus sekä avoimen
ammattikorkeakoulutoimintaan linkittyvät hankkeet. Kokouksissa tärkeässä roolissa olivat ammattikorkeakoulukohtaiset kuulumiset ja kehittämisen suunnat. Kokousten tarkemmat asiasisällöt löytyvät muistioista, jotka tarvittaessa voi pyytää verkoston puheenjohtajana toimivasta ammattikorkeakoulusta.

Kehittämisverkoston jäsenet pitivät yhteyttä kokousten lisäksi oman Facebook-ryhmän kautta sekä
sähköpostin välityksellä. Facebook-sivusto ei kuitenkaan toimi verkoston ”virallisena” kanavana
vaan lähinnä verkoston epävirallisena keskustelukanavana. Sivustosta on tarkoitettu avoimen
AMKin toimijoille, ei opiskelijoille. Puheenjohtaja-AMK tarkastaa henkilön ’roolin’ ennen kuin hänet
hyväksytään Facebook-sivustolle.
Työvaliokunta toiminta
Työvaliokunnassa vuonna 2016 toimivat Stig Blomqvist (Arcada,pj), Pia-Mariana Toukkari (Mamk),
Maarit Korva (JAMK), Helena Hokkanen (LAMK), Niina Riihiniemi (Lapin AMK), Elina Karaus
(Turku AMK) ja Esa Rahiala (Samk). Työvaliokunta kokoontui AC-yhteyden kautta ennen verkoston kokouksia ja valmisteli tulevan kokouksen asialistan.

Vuonna 2016 jatkettiin yhteistyötä avoimen yliopiston foorumin työvaliokunnan kanssa. Avoimen
yliopiston foorumin työvaliokunta ja avoimen ammattikorkeakoulun työvaliokunnan jäsenet kokoontuivat 29.2.2016 sekä 22.8.2016 Arcadassa. Tapaamisissa suunniteltiin 16.–17.11.2016 neuvottelupäivien ohjelmaa, tapaamista Eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa sekä keskusteltiin muista
ajankohtaisista asioista.

3. Teemaryhmien toiminnankuvaus

Avoimen AMK:n kehittämisverkostossa toimi vuonna 2016 Ohjauksen-teemaryhmä sekä Opintopolku.fi- ohjausryhmä.
3.1 Strategia-teemaryhmä
Strategia-teemaryhmä sulautettiin Työvaliokuntaan vuoden 2016 alusta.
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3.2. Ohjaus-teemaryhmä
Ohjauksen teemaryhmässä vuonna 2016 ovat olleet mukana työskentelemässä Jonna Löf pj. (Lapin AMK), Sanna Uusipaikka (DIAK), Mervi Lätti (Karelia), Kristiina Pulakka (VAMK), Elina Karaus
(Turku AMK), Päivi Kitunen (KYAMK), Päivi Vepsä (Haaga-Helia) ja Mervi Summanen (Kajaanin
AMK).
Teemaryhmä on pitänyt kolme yhteistä iLinc/Skype-kokousta (1.2., 2.5. ja 19.12.) sekä yhteyttä on
pidetty sähköpostein ja useilla erillisillä työkokouksilla. Teemaryhmä on jatkanut avoimien AMKien
ohjauksen hyvien käytäntöjen, ohjauksen mallien ja prosessien kartoittamista. Selvitystyön tuloksena on tuotettu Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt –julkaisu (https://publications.theseus.fi/handle/10024/116504 ). Julkaisusta ja selvitystyön
tuloksista on tiedotettu ja niitä on hyödynnetty avointen korkeakoulujen neuvottelupäivillä ohjauksen
työpajassa.
Työpajan
anti
ja
materiaali
löytyvät
täältä:
https://blogs.aalto.fi/neuvottelupaivat2016/files/2016/08/Avoimen-neuvottelup%c3%a4iv%c3%a4topiskelijan-ohjaus-teema-16.11.2016.pdf .
3.3 Opintopolku.fi -teemaryhmä
Opintopolku.fi työryhmään on kuulunut Niina Riihiniemi (Lapin AMK), Stig Blomqvist (Arcada),
Pia-Mariana Toukkari (Mamk), Maarit Korva (JAMK), Marika Stam (Humak) sekä
Maria del Márquez (Mamk).
Tehtävänä on ollut osallistua ja tuoda avoimen AMKin näkökulma valtakunnalliseen opintopolku.fi
–järjestelmän kehittämiseen tutkintoon johtamattoman koulutuksen osalta. Työryhmä on osallistunut OPH:n koollekutsumiin kehittämispalavereihin. Opintopolku on otettu avointen korkeakoulujen
osalta käyttöön 25.1.2016 ja OPH:n järjestämä käyttökoulutus on pidetty 27.1.2016 Työryhmä on
osallistunut testaukseen, kommentoinut ruotsinkielistä versiota ja tehnyt kehittämisehdotuksia.
Lisäksi työryhmä on laatinut ohjeen avointen henkilöstölle opintopolku.fi –järjestelmään syötettävistä tiedoista.
4. Tavoitteiden mukainen toiminnan arviointi 2016

Avoimen AMK:n kehittämisverkoston keskeisenä tavoitteena oli strategian mukaisesti toimintaedellytysten vahvistaminen ja varmentaminen. Tämä tarkoittaa toiminnan tunnettavuuden ja laajuuden
kasvattamista valtakunnallisesti sekä yhteistyön vahvistamista muiden keskeisten koulutustoimijoiden kanssa.

Verkoston toiminta vastasi asetettua tavoitetta hyvin, sillä avoimen korkeakouluopintojen neuvottelupäivät järjestettiin Espoossa ja Helsingissä 16.– 17.11.2016 yhteistyössä avoimen yliopiston foorumin kanssa. Seuraavista neuvottelupäivistä sovittiin. Neuvottelupäivät 2017 järjestetään marraskuussa Kouvolassa. Päävastuun järjestelyistä kantaa XAMK.

Opintopolku.fi -sivuston kehittämisessä tuotiin esille avoimen AMK:n näkökulmaa ja teemaryhmä
toimi sivuston kehittämisessä aktiivisesti mukana.

Yksi avoimen AMK:n kehittämisverkoston tavoite oli myös strategian mukaan oppimisen ja
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ohjauksen kehittäminen. Ohjaus-teemaryhmä vastasi tästä työstä ja teki selvityksen, jonka lopputuloksena on kappaleessa 3.2 mainittu julkaisu.

Kiitos kaikille kehittämisverkoston toimintaan osallistuneille!

