
Arenen Timo Luopajärvi: Ammattikorkeakoulu- uudistuksessa tarvitaan tahtoa ja malttia.
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– Toimijoiden kannattaa pohtia aktiivi-
sesti omalle alueelleen sopivia yhteistyön
muotoja, eikä vain odottaa muiden tekemiä
ikäviä supistuspäätöksiä.

Myös tiedekorkeakoulujen ja ammatti-
korkeakoulujen yhdistämistä on väläytelty
ratkaisuksi korkeakoulujen koon kasvatta-
miseksi etenkin suurkaupunkialueiden ul-
kopuolella. Tiede- ja ammattikorkeakou-
luilla on kuitenkin erilaiset tavoitteet ja tar-
koitus, joten monet näkevät, että niiden or-
ganisaatiot on syytä pitää erillään. 

– Se ei kuitenkaan estä yhteistyötä, kuten
esimerkiksi kirjastopalvelujen osalta jo teh-
däänkin monella paikkakunnalla, Luopajär-
vi sanoo.

LIIKA ON LIIKAA
Julkisessa keskustelussa amk-uudistus on
näyttäytynyt isoimmin koulutustarjonnan
supistuksina ja 2 030 aloituspaikan vähen-
tämisenä. Pienentyvien ikäluokkien halu-
taan kouluttautuvan aloille, joilla ajatellaan
olevan tulevaisuudessa työvoiman tarvetta. 

Moni kantaa huolta ammattikorkeakou-
luissa työskentelevien opettajien ja muun
henkilökunnan työpaikkojen puolesta. Luo-

A
mmattikorkeakoulujen rehtori-
neuvosto Arene ry:n toimin-
nanjohtaja Timo Luopajärvi toi-
vottaa ammattikorkeakoulu-
uudistuksen tervetulleeksi. Kun
ammattikorkeakoulujen rahoi-
tus pienenee 15 prosenttia ja
koulutettavat ikäluokatkin hu-

penevat, sektorin on uudistuttava.
Ammattikorkeakouluja on nyt noin 25

ja niillä yhteensä 60 sivutoimipistettä. Ver-
kostossa on tehostamisen varaa.

– Ammattikorkeakouluilla on koulutus-
tehtävänsä lisäksi tärkeä rooli alueensa pal-
velujen ja yritysten kehittäjänä. Tällä hetkel-
lä meillä on kuitenkin monia ammattikor-
keakouluja ja niillä liikaa toimipisteitä. Jotta
saisimme suurempia ja tehokkaampia koko-
naisuuksia, toimintaa on tuotava pääkam-
puksille. Tavoitteena on, että joka maakun-
nassa on yksi tai useampia ammattikorkea-
koulu myös tulevaisuudessa, Timo Luopa-
järvi linjaa.

Muutamat ammattikorkeakoulut ovat jo
oma-aloitteisesti yhdistyneet suuremmiksi
kokonaisuuksiksi turvatakseen olemassa-
olonsa. Se on Luopajärven mukaan jär -
kevää. 

SUUNTA OIKEA, MUTTA TO
AMMAT TIKORKEAKOULU - UUDISTUS

pajärvi painottaa, että amk-sektorin raken-
teellinen uudistuminen ja tehokkaampi kor-
keakouluverkosto ovat paras tae myös työ-
paikkojen puolesta. 

Aivan kaikkia Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön ehdotuksia Luopajärvi ei allekirjoita.
Esimerkiksi majoitus-, ravitsemis- ja talous-
alan opiskelupaikkoja kaavaillaan vähen-
nettäväksi 36 prosenttia. Se tietää alan kou-
lutuksen loppumista kokonaan viidessä am-
mattikorkeakoulussa. 

Suomen Restonomit – SURE ry:n pu-
heenjohtaja Arto Hiltunen on Luopajärven
linjoilla.

– Aloituspaikkojen todellinen vähennys-
tarve on MARATA-aloilla huomattavasti al-
haisempi. Ammattimaisen työvoiman saata-
vuus on turvattava myös jatkossa. Matkailu-
ja palvelusektorit ovat nousevia ja tulevai-
suuden työllistäviä aloja. Kerran alas ajettua
koulutusta ei noin vain polkaista uudelleen
käyntiin. Mistä korkeasti koulutetut asian-
tuntijat sitten saadaan kehittämään palve -
luja?, Arto Hiltunen kysyy ja kertaa SUREn
syksyllä järjestämän Tulevaisuuden restono-
mit -seminaarin antia.

VESITTYYKÖ UUDISTUS? 
Timo Luopajärveä pelottaa se, että hyvästä
yrityksestä huolimatta amk-uudistus jää
puolitiehen. Nyt ammattikorkeakoulujen ra-
hoitus on pääasiassa kuntien ja valtion yh-
dessä järjestämää, mutta tulevaisuudessa ra-
hoituksesta vastaa valtio kokonaan. Luopa-
järveä epäilyttää, että poliitikot eivät pääse
sopuun rahoitusjärjestelmän uudistamises-
ta. Samoin on sopimatta vielä koko joukko
teknisiä yksityiskohtia siitä, miten ammatti-
korkeakoulut muutetaan oikeushenkilöiksi. 

– Epävarmuutta uudistuksen läpiviennis-
tä lisää myös kuntauudistus, ja miten se vai-
kuttaa tähän kokonaisuuteen. Toki koko
amk-sektorin toimijoiden on syytä katsoa
peiliin. Jos amk-uudistusta ei viedä loppuun
asti, säästöt toteutuvat juustöhöylä-periaat-
teella. Se ei ole kenenkään etu ja iskee valitet-
tavasti pahimmin ammattikorkeakoulujen
henkilökuntaan, Timo Luopajärvi sanoo.•

Arene ry:n toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi
puhui lokakuussa Suomen restonomit – SURE
ry:n järjestämässä Tulevaisuuden restonomi  -
seminaarissa.

SUREn Tulevaisuuden restonomi -seminaari keräsi restonomikoulutuksesta
kiinnostuneet Helsinkiin. Mittava seminaari järjestettiin nyt ensimmäisen
kerran ja se saa jatkoa ensi vuonna.



HUOLI TYÖLLISTYMISESTÄ
JA OPETUKSESTA

A kavan Eritysalojen ammattikorkeakou-
lusektorista vastaavan työmarkkinala-
kimies Kari Eskolan mielestä amk-uu-

distus on oikeansuuntainen ja koko sekto-
rille hyvä mahdollisuus. Ammattiliitot kan-
tavat kuitenkin huolta siitä, että rakenteelli-
sen uudistamisen sijaan ammattikorkea-
koulujen kehittäminen jää puolitiehen ja
toteutuu lähinnä henkilöstön kustannuk-
sella. 

– Korkeatasoisen ja alueellisesti yritys-
elämää palvelevan ammattikorkeakoulun
edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittä-
vä henkilöstö. Opetustehtävien lisäksi tarvi-
taan erilaisia hallinnon kehittämisen ja
suunnittelun osaajia, Eskola sanoo.

Eskola pitää hyvänä, että ammattikor-
keakoulujen rahoitusmittareissa annetaan
painoa myös kouluista valmistuvien mää-
rälliselle ja ennen kaikkea laadulliselle työl-
listymiselle. Pientenkin alojen elinvoimai-
suudesta ja riittävästä kirjosta on pidettävä
myös tulevaisuudessa huoli.

– Opetusministeriön ammattikorkea-
koululakiluonnoksessa on kuitenkin liian
vähän elementtejä, jotka parantaisivat ope-
tuksen laatua ja valmistuneiden laadullista
työllistymistä, Eskola myötäilee Akavan
lausuntoa lakiluonnoksesta.

Eskolan mukaan riskinä on myös se, että
ammattikorkeakoululaki ja sektorin uudis-
tuva rahoitus eivät ohjaa amk-verkostoa ko-
koamaan pirstaloitunutta kenttää yhteen.
Rakenteellisen kehittämisen sijaan säästöjä
haetaan opetushenkilöstöä ja muuta henki-
lökuntaa vähentämällä. Lähes kaikissa am-
mattikorkeakouluissa on käynnissä tai niis-
sä valmistaudutaan YT-neuvotteluihin. 

Eskola toivoo, että myös ammattikorkea-
koulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnal-
le annettaisiin arvoa.

– T&K-toiminnan tulisi kuulua opiskeli-
joiden normaaliin toimintaan. Ammatti-
korkeakoulut tulee haastaa pohtimaan, mi-
kä on sellaista tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaa, josta ammattikorkeakouluyhteisö
ja alue saavat lisäarvoa.
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IMET MIETITYTTÄVÄT

MIKÄ IHMEEN AMK-UUDISTUS?
• Korkeakoulujen toimipisteverkko kootaan

riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivi-
siksi osaamisympäristöiksi. 

• Toimiluvat uudistetaan vuoden 1 alusta. 

• Kataisen hallituksen ohjelman mukaan am-
mattikorkeakoulujen hallinto uudistetaan
vuonna 1 ja perusrahoitus siirretään koko-
naan valtiolle. Kunkin ammattikorkeakoulun
rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen
tutkintojen, opintoprosessien laadun ja te-
hokkuuden sekä työllistymisen perusteella. 

• Ammattikorkeakoulut muuttuvat itsenäisiksi
 oikeushenkilöiksi. 

• Aloituspaikkoja vähennetään   paikalla
vuoden 1 alusta lukien. Vähennykset kos-
kettavat erityisesti kulttuuri-, marata- ja tek -
niikan aloja. Lisäystä aloituspaikkoihin sote-
puolella. 

Lisätietoja www.minedu.fi/koulutus/ammatti-
korkeakoulutus/AMK-uudistus 11–1  

AMK-UUDISTUS KOSKETTAA 
USEITA AKAVAN ERITYISALOJEN 

EDUSTAMIA ALOJA:

Artenomi (AMK) 
Geronomi (AMK)
Konservaattori (AMK) 
Kulttuurituottaja (AMK) 
Kuvataiteilija (AMK) 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Medianomi (AMK)
Muotoilija (AMK) 
Restonomi (AMK) 
Sosionomi (AMK) 
Suuhygienisti (AMK) 
Toimintaterapeutti (AMK) 
Tradenomi, HSO (AMK) 
Viittomakielen tulkki (AMK) 
Yhteisöpedagogi (AMK)
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