Asia: UNIFIn linjauksia opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyöhön

UNIFI kannattaa korkeakoulujen opetusyhteistyön nykyistä laajempaa mahdollistamista.
Opetusyhteistyön tiivistäminen parantaa ja tehostaa opetusresurssien yhteiskäyttöä sekä
joustavoittaa opiskelijoiden koulutuspolkuja ja tuo korkeakoulujen kokonaistarjontaa entistä
sujuvammin opiskelijoiden käyttöön. Koulutuksen laadun parantaminen on koko akateemisen yhteisön yhteinen tavoite.
Suomen yliopistoista suuri osa esittää harkittavaksi yhteisen korkeakoululain säätämistä.
Perusteluna esitetään, että yhteisellä lailla mahdollistettaisiin korkeakoululaitoksen kehittyminen yhä laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi toimijaksi mm. ammattikorkeakoulujen
ja yliopistojen fuusioiden keinoin. Lain laatimisessa olisi kuitenkin huolehdittava tutkintojen
profiilien säilymisestä: Suomeen tarvitaan sekä ammatillisia että tiedepohjaisia korkeakoulututkintoja.
Kaksi yliopistoa kannattaa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säilyttämistä ennallaan.
Yliopistot näkevät tärkeänä keskittyä toimintaan ja sen kehittämiseen nykylainsäädännön
puitteissa ja sen mahdollisuuksia hyödyntäen.
Tutkintojen sisällöt tulisi suunnitella siten, että alemman ammatillisen tai tieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut voisi mahdollisuuksien mukaan joustavasti jatkaa suorittamaan tiedepohjaista maisterintutkintoa. Opiskelijalla tulisi halutessaan olla mahdollisuus
siirtyä työelämään ja kerätä työkokemusta tutkintojen suorittamisen välillä.
Siirtymät keskiasteen koulutuksesta korkeakouluihin tulee tapahtua kitkatta ja viivytyksettä. Opiskelijavalintoja tulee kehittää siten, että valinnat tehdään ylioppilastutkintojen arvosanojen tai muun hankitun osaamisen perusteella. Soveltuvasti korkeakoulut voivat ottaa
käyttöön motivaatiota ja soveltuvuutta arvioivia sisäänpääsykokeita. Niiden ei kuitenkaan
tule edellyttää etukäteisvalmistautumista.
Suomi tunnetaan Euroopassa avoimen tieteen edelläkävijänä ja kehittäjänä. Avoimuus kasvattaa suomalaisten korkeakouluyhteisöjen kilpailukykyä sekä lisää tutkimuksen vuorovaikutusta. Avoimuus mahdollistaisi kokonaan uusia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja
tutkijoille, julkisyhteisöille, yrityksille, poliittisille päätöksentekijöille, ja kansalaisille. UNIFI:n näkemyksen mukaan korkeakouluvisiossa tulisi asettaa selkeät tavoitteet avoimen tieteen ja koulutuksen edistämiseksi.
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UNIFI korostaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön vahvistumisen ja syvenemisen tärkeyttä tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmämme kehittämisen kannalta. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tulisi asettua vielä nykyistäkin läheisempään henkiseen ja
toiminnalliseen yhteyteen siten, että kampusten erikoistuminen toteutuu. Yksin korkeakoulujen profiloituminen ei ratkaise kohtaanto- ja kilpailukykyongelmia. Ratkaisuun vaaditaan
mukaan kaikki toimijat ja yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritysten kesken.
Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen riittävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen rahoituspohjan varmistamiseksi tarvitaan laajaa keskustelua ja selvitystyötä, jossa ennakoidaan nopeasti
muuttuvan toimintaympäristön taloudelliset haasteet.
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