
määrittää lähes yksinomaan opiskelijoi-
den antama palaute, mikä on aika pieni
osa laadun kuvaajana. Se ei yksinään rii-
tä, Akavan Erityisalojen koulutuspoli-
tiikan asiamies Sonja Mikkola sanoo.

Ammattikorkeakoulut saavat rahoi-
tusta muun muassa tutkinnon suoritta-
neiden määrän perusteella. Se toki kan-
nustaa ammattikorkeakoulua huolehti-
maan siitä, että mahdollisimman harva
opiskelija keskeyttää opintonsa. Opin-
tojen laadukkuudesta kertoisi Mikkolan
mukaan kuitenkin paremmin se, miten
valmistuneet opiskelijat työllistyvät.

– Kannusteena pitäisi olla valmistu-
neiden sijoittuminen koulutustaan vas-
taaviin tehtäviin. Hyväksytyssä rahoi-
tusmallissa on kyllä mukana määrällistä
työllistämistä kuvaava mittari, mikä on
sinänsä hyvä asia, mutta laadullista työl-
listämistä ei oteta lainkaan huomioon,
Mikkola toteaa.

Myös ammattikorkeakoulun tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan vaikutta-
vuus ja tärkeä tehtävä aluekehittämisen
osana kaipaa Mikkolan mukaan isom-
paa huomioimista.

– Ammattikorkeakouluilla on lakiin-
kin perustuva tehtävä kehittää alueellis-
ta elinkeinoelämää. Siinä ammattikor-
keakoulujen TKI-toiminnalla on mer-
kittävä rooli. TKI tarjoaa myös opiske-
lijoille tärkeää käytännön työelämänko-
kemusta, joka näkyy valmistumisen jäl-
keen parempana sijoittumisena koulu-
tusta vastaaviin tehtäviin. Uudessa ra-
hoitusmallissa TKI-toiminnan vaikutus-
ta ei oteta riittävän vahvasti huomioon,
Mikkola jatkaa.

Ammattikorkeakoululakiesityksessä
on Mikkolan mukaan ristiriitaa myös

A
mmattikorkea-
koulu-uudistus
on edennyt vai-
heeseen, jossa
ammattikorkea-
koulut ovat jät-
täneet toimilu-
pahakemuksen-

sa ja nyt odotetaan toimilupien myön-
tämistä. Samanaikaisesti ammattikor-
keakoululain rahoitusmalli on hyväksyt-
ty ja seuraavan vaiheen lakiesitys on lau-
suntokierroksella.

Akavan Erityisalat esittää yhdessä
Akavan kanssa, että laissa tarkennettai-
siin edelleen etenkin ammattikorkea-
koulujen rahoitusmallia. Suurimpana
puutteena mallissa on liittojen mukaan
se, ettei malli kannusta ammattikorkea-
kouluja tuottamaan laadukasta opetusta
ja tutkimustoimintaa. Akava edellyttää-
kin, että rahoitusmallin toimivuutta seu-
rataan tiiviisti, jotta esiin nostettuihin
epäkohtiin voidaan puuttua.

– Meidän mielestämme rahoitusmal-
lin tulisi olla sellainen, että laadukas ope-
tus ja tutkimustoiminta näkyisi myös ra-
hoituksen määräytymisessä. Nyt laatua
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vuosittaisissa opintopisteiden suoritus-
vaatimuksissa. Opiskelijoilta vaaditaan
lukuvuonna vähintään 45 opintopisteen
suorittamista opintotuen saamiseksi.
Ammattikorkeakoulut saavat kuitenkin
tukea, kun opintopisteitä kertyy vähin-
tään 55 lukuvuodessa opiskelijaa koh-
den.

– On hyvin tärkeää, että kaikille am-
mattikorkeakouluille laaditaan yhteiset
ja selkeät mittarit, jotta laadulliset tekijät
saadaan huomioitua rahoitusmallissa.
Näistä on keskusteltava yhdessä ammat-
tikorkeakoulujen kanssa, Sonja Mikkola
sanoo. 

HENKILÖSTÖ AHTAALLA
Ammattikorkeakouluissa on eletty vii-
meiset pari vuotta epävarmuuden aikaa.
Keskeneräinen ammattikorkeakoulu-
uudistus, epätietoisuus toimiluvista, ra-
hoituksen järjestymisestä ja projektien
jatkuvuudesta ovat näkyneet toisaalta
koulujen tervetulleena yhteistyönä, mut-
ta myös lisääntyneinä yt-neuvotteluina.

– Monet ammattikorkeakoulut lähti-
vät oma-aloitteisesti ennakoimaan toi-
milupien vähennyksiä. Valitettavasti yt-
menettelyt ovat kohdistuneet etenkin
ammattikorkeakoulujen hallintohenki-
lökuntaan. Heidän tehtävänsä eivät ole
kuitenkaan kadonneet mihinkään. Teh-
täviä on siirretty opetushenkilöstölle,
Akavan Erityisalojen työmarkkinalaki-
mies Kari Eskola sanoo.

Tilanne on hankala, sillä opetushen-
kilöstön pitäisi pystyä keskittymään ope-
tukseen. Heillä ei myöskään ole välttä-
mättä osaamista hallinnolliseen kehitys-
työhön. On suuri vaara, että yhtä lailla
opetus kuin ammattikorkeakoulun sekä

sen yhteistyön kehittäminen alueen elin-
keinoelämän kanssa kärsivät.

– Kolmasosa ammattikorkeakoulujen
työntekijöistä on muita kuin opetushen-
kilöstöä. Heidän määräänsä ei voi enää
vähentää. Etenkin juuri muutostilantees-
sa toiminnan kehittämiseen pitäisi olla
riittävästi resursseja, Eskola sanoo.

Merkittävä osa ammattikorkeakou-
lujen työsuhteista on lisäksi määräaikai-
sia. Siihen ei Eskolan mukaan ole perus-
teita.

– Suurin osa ammattikorkeakoulusek-
torin rahoituksesta perustuu jatkuvaan
oppilaitoksessa tehtävään koulutus- ja
kehittämistoimintaan. Sen pitäisi näkyä
vakituisina työpaikkoina. Budjettirahoit-
teisten valtion virastojenkin määrärahat
ovat vuosittain katkolla, mutta ei niissä
ole samalla tavoin määräaikaisia työpaik-
koja. Toisaalta monella liikeyrityksellä-
kään ei juuri ole varmuutta ensi vuoden
kysynnästä ja tuloista.

Määräaikaisuuksien ja jatkuvien yt-
neuvottelujen suuri määrä lisää turbu-
lenssia ja epävarmuutta työyhteisössä.
Silloin vakituisessakin työssä olevat al-
kavat miettiä paikan vaihtoa.

– Olisi työnantajankin edun mukaista
pitää kiinni henkilökunnasta, luoda va-
kautta ja tulevaisuutta. Jatkuvassa käy-
mistilassa on raskasta työskennellä, eikä
epävarmuus ainakaan edistä toiminnan
kehittämistä, jota juuri nyt tarvitaan, Es-
kola sanoo.  

Akavan Erityisalat kartoittaa ammat-
tikorkeakoulujen työtilannetta vielä tä-
män vuoden puolella työmarkkinatut-
kimuksella.

–Haluamme selvittää esimerkiksi sen,
kuinka paljon ammattikorkeakoulusek-

torilla on määräaikaisuuksia ja lomau-
tuksia saadaksemme kokonaiskuvan ti-
lanteesta. Tuloksia on odotettavissa al-
kuvuodesta, Kari Eskola toteaa.

OPISKELIJOIDEN ÄÄNI KUULUVIIN 
Jo nyt tiedetään, että ammattikorkea-
kouluverkosto tulee tiivistymään. Alu-
eellisuus heikkenee, joillain aloilla opis-
kelupaikkoja vähennetään ja opetus kes-
kittyy suurempiin kaupunkeihin. Opis-
kelijat joutuvat muuttamaan opiskelujen
perässä.

Mikkola ja Eskola pelkäävät kuiten-
kin, että osassa ammattikorkeakouluja
ei mietitä oikeasti, minkälaisia osaajia
alueella tarvitaan. Sen sijaan pääpaino
on koulutusaloilla, joissa koulutus on
edullista ja valmistuneita on paljon.

– Meille on edunvalvonnankin kan-
nalta tärkeää nimenomaan valmistunei-
den laadullinen työllistyminen. On ikä-
vää, että esimerkiksi toimintaterapeut-
tien koulutuspaikkoja ollaan lakkautta-
massa, vaikka heitä tarvitaan ja he myös
työllistyvät hyvin oman alansa töihin,
Sonja Mikkola sanoo.

Opiskelijoiden ääntä ja vaikutusval-
taa halutaan myös lisätä ammattikorkea-
kouluissa varaamalla heille paikkoja kor-
keakoulujen hallituksissa.

– Opiskelijoiden äänen pitää kuulua,
sillä heillä on tuoretta näkemystä. He
ovat avainasemassa kertomassa koulu-
tuksen laadusta ja sisällöstä. Selvitysten
mukaan opiskelijat toivovat koulutuk-
seen enemmän työelämälähtöisyyttä.
Siksi on hyvä saada heidät kertomaan
myös ammattikorkeakoulujen hallituk-
sissa, miten koulutusta pitäisi kehittää,
Mikkola sanoo. •
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Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tarvitaan
lisää laadullisia kriteerejä. Pelkkä valmistuneiden
määrä ei riitä kertomaan opetuksen tasosta.

Sonja Mikkola Kari Eskola


