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Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen ty önjakoa mie-
titt ävä uudelleen

Otaniemen Keskustaopiskelijat ry pitää hyvin̈a julkisuuteen tulleita suunnitelmia
tarkastella ennakkoluulottomasti korkeakoulutuksen sijoittumista eri oppilaitoksiin
ja siirtää joitakin ammattimaisia tutkintoja yliopistoista ammattikorkeakouluihin.
Suunnitelmien mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, viestinnän, taide- ja
kulttuurialan, matkailun ja k̈aänn̈osalan opetusta voitaisiin siirtää yliopistoista am-
mattikorkeakouluihin.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen työnjakoa piẗaä miettïa ennen kaikkea tar-
peiden pohjalta. Periaatteessa yliopistotutkintojen on tarkoitus valmistaa tutkimus-
tehẗaviin. Siis antaa valmiudet tehdä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole vielä
tehnyt; on kyseessä sitten uusi teknologia, lääkkeet, lait tai jokin muu. AMK-
tutkinnot taas ovat ammatillisia tutkintoja, jotka valmistavat suoraan tiettyyn teh-
tävään tai tiettyyn ammattiin soveltamaan olemassaolevaa tietoa käyẗanẗoön. Yli-
opistollisten maisteriopintojen päätteeksi tehd̈aän pro gradu -tÿo tai vastaava, jonka
tarkoituksena on osoittaa kypsyys tuottaa uutta tietoa tieteellisellä menetelm̈allä.

Yhteiskunnan kannalta ei ole taloudellisesti järkev̈aä ylikouluttaa ihmisïa. Yksilöi-
den itsens̈akään kannalta ei ole v̈alttämätẗa kannattavaa istua vuosikausia koulussa,
jos saadusta opista ei ole työtehẗaviss̈a hÿotyä. Yleissivisẗavää koulutusta tarvitaan,
jotta ihmisillä olisi perspektiivïa ja suhteellisuudentajua erilaisiin asioihin sekä ky-
kyä tehd̈a informoituja valintoja, mutta koulussa annettavalla yleissivistykselläkin
on rajansa - ei ole järkev̈aä pidenẗaä lukiota 30-vuotiseksi.

Esimerkiksi luokanopettajan tai lastentarhanopettajan työtehẗaviss̈a ei ole yleens̈a
tarkoituskaan tuottaa uutta tietoa kasvatuksesta, vaan ainoastaan soveltaa parasta
jo tiedossa olevaa tietoa ja taitoa. Tällä perusteella luokanopettajan ja lastentarhan-
opettajan koulutukset sopisivat hyvin ammattikorkeakouluihin.

Koulutustasoa ei saa enää mielẗaä ihmisarvon mittariksi, vaan tulee ymmärẗaä etẗa
ihmisillä on erilaisia haluja ja kykyjä tehd̈a erilaisia ẗoitä ja kaikki ihmiset ja tÿo-
tehẗavät ovat arvokkaita. Koulutuksen pituus tai muodollinen taso ei myösk̈aän ny-
kyään korreloi palkkatason kanssa, vaikka aiemmin näin on ollutkin. Ammattikou-
lusta valmistunut putkimies voi tienata kolmen vuoden koulutuksen jälkeen huo-
mattavasti enemm̈an kuin lukion j̈alkeen viel̈a seitsem̈an vuotta yliopistossa istunut
maisteri. Kaikkien mahdollisimman korkea koulutustaso ei takaa yhteiskunnan hy-
vinvointia, vaan jokaisella tulee olla yhteiskunnan ja työel̈amän tarpeiden kannalta
sopiva koulutustaso.

Koulutusta uudistaessa pitää kuitenkin muistaa, että mÿos tutkijoita ja tuoteke-
hittäjiä tarvitaan. Kaikkea alempaa korkeakoulutusta ei siis jatkossakaan ole syytä
järjesẗaä ammattikorkeakouluissa, vaan on tavoiteltava parasta mahdollista tasapai-
noa kahden korkeakoulujärjestelm̈amme v̈alill ä.
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