verkko/monimuoto

amk-tutkinto aikuisille työn ohella tarjottuna
amk

projektiopintoja yms

ns. nuorten koulutus = kokopäiväopiskeluna

yamk

vaaditaan työkokemusta hakijoilta,
opiskelu vain monimuotona/työn ohessa
tutkintoryhmiin integroidut

avoin

polkuopinnot
erillistarjonta

elinikäinen oppiminen amkeissa

ammatilliset erikoistumisopinnot
oppistyyppinen täydennyskoulutus erityispätevyyksiin (pilottivaiheessa)
asiakasrahoitteinen täydennyskoulutus, ml. työvoimakoulutus

ELY-kilpailutuspulmat
quality is fitness for use as seen by the customer

täydennyskoulutus
pilottivaiheessa

toisen syklin tutkinnot

koulutusvienti

ensimmäisen syklin tutkinnot

milloin mukaan ?

tutkintoon johtavat, ammatilliset erikoistumisopinnot, avoin,
maahanmuuttajille suunnattu valmentava

avoin kuuluu nyt perusrahoitukseen

70% sovittu laskennallinen koulutusalakohtainen
vuosiopiskelijamäärä
avoimen rahoitus

30% jaetaan toteutuneiden tutkintomäärien suhteessa

perusrahoitus kokonaisuudessaan sopimuspohjaista

hanke- ja tulospalkkiorahoitusta erikseen
(edellisiin nähden vähän)

avoimen toiminta ei välittömästi vaikuta rahoitukseen lisäävästi,
vaan selittää toteutunutta toimintaa ja rahankäyttöä
vuoden 2010 budjetit tehtiin amkeissa
"sekalaisin tiedoin"

päälinjoja kentän tilanteesta alla:

näitä vähennetään

erillisiä avoimen kursseja

jatkuu / kasvaa

tutkintokoulutuksen ryhmiin otetaan mukaan

elinikäisen oppimisen ja
avoimen korkeakouluopetuksen
koulutustarjonnan linjaukset

kasvaa valikoiden

polkuopintoja "sisäänheittona" tutkintoon
johtaviin aikuiskoulutuksiin

polkuopinnot hakuperusteisiin

toiminnalliset heijastukset
kokonaisuutena resurssit avoimeen

Alustus 30092010
Rovaniemellä

toteutuneen seurannassa avoimessa suoritetut 42 op (joka on 70%
täyden vuoden 60 op:stä) vastaa yhtä vuosiopiskelijan toteutumaa
(joka tuo 70% perusrahoituksesta)

nuoret valmisteilla jatkoa ajatellen

vähenevät tai pysyvät ennallaan
työvoimakoulutukseen osallistumisen
parantuneet mahdollisuudet

muita asioita toimintaympäristössä

aikuiset jo toiminnassa

tuo kysyntää myös avoimeen

erityispätevyydet ja oppistyyppinen
täydennyskoulutus

tarjonnan yhteispeli
alueellinen yhteistyö

tarpeiden ennakointi
markkinointiyhteistyö

korkeakoulun sisäiset valinnat tarjonnasta,
resurssoinnista ja kehittämisestä
Arenen elinikäisen oppimisen työryhmä
amkien kesken

avoimen amkin verkosto
avoinamk.fi / oppnayh.fi / openstudies.fi
käytössä edelleen

valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö

yliopistojen kanssa
kesäyliopistojen kanssa

miten arki

toisen asteen kanssa
vapaan sivistystyön kanssa
ministeriön kanssa
tehdään talkoilla ja paikallispainotteisesti tänä vuonna
vko 42, mutta myös ennakkotapahtumia
sekä varsinaisen viikon jälkeen pidettäviä
aikuisopiskelijan viikko 2010, entäs sitten...

paikalliset tapahtumat; hyödynnetään
alueellisen yhteistyön luontevat tilanteet
tähtäimessä pelkistetyt verkkosivut aoviikko.org johon liittyen
tapahtumatietokanta "itsepalveluna"

odotukset ministeriölle: realistisen rahoituskuvion jatkuvuus
odotukset korkeakoulun sisälle: mahdollistava työote ja sisäinen rahanjako
elinikäinen oppiminen mahdollistaminen jatkossa

odotukset toisillemme: yhteistyö yhteiskunnan hyväksi
miete: kun raha vähenee, järjen käyttöä on lisättävä
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"För Finland i tiden"

