TYÖVALIOKUNNAN MUISTIO

11.9.2012

1(3)

TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5 / 2012
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Tiistai 11.9.2012 klo 9.00-10.10
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puheenjohtaja Elin Blomqvist, SAMOK ry
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rehtori Jorma Niemelä, Diakonia ammattikorkeakoulu
toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi, Arene ry, sihteeri

PÖYTÄKIRJA
1§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05
2§

Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ

Timo Luopajärvi esitteli OKM:n ammattikorkeakoulu-uudistuksen viimeisintä tilannetta ja aikataulua
ammattikorkeakoulujen rehtorien ja OKM:n korkeakouluyksikön johdon (ylijohtaja Anita Lehikoinen ja
johtaja Hannu Sire´n) 6.9.2012 tapaamisen pohjalta.
Ammattikorkeakoululakia ei uudistuksen 1. vaiheessa ole tarkoitus uudistaa kokonaan, vaan ainoastaan muuttaa nykyisen lain toimilupaa koskevaa pykälää 6 § ja koulutustehtävää koskevaa pykälää
7§. Lisäksi tarkoitus on yhdistää ammatillista opettajankoulutusta koskeva laki tähän lakiin. Tarkoituksena on, että rakenteellinen uudistaminen toteutetaan toimilupien uusimisen kautta.
Rahoitusmallissa on tarkoitus vaiheittain siirtyä kokonaan tuloksellisuuteen perustuvaan malliin yliopistojen rahoituksen tapaan. Ongelmana on kuitenkin rahoituksen säilyminen edelleen VOSperustaisena, jolloin esim. strategiarahoitukseen voidaan suunnata vain valtion hankerahoitus (n.
20M€). Saatujen palautteiden perusteella koulutuksen ja TKI-rahoituksen välinen osuus mallissa on
tarkoitus muuttaa 85% ja 15%, jolloin TKI-toiminnan rahoitus on saamassa enemmän painoarvoa kuin
aiemmassa esityksessä.
OKM:sta saadun tiedon mukaan ammattikorkeakoululakia ja rahoituslakia koskevat muutosesitykset
sekä rahoitusmallia koskeva muistio ovat tulossa lausunnolle tällä viikolla (vko 37/2012).
Käydyssä keskustelussa todettiin, että tehtävät säästöt toteutuvat aloituspaikkojen vähentämisen lisäksi leikkaamalla yksikköhintoja (2,9%), toimintoja tehtostamalla sekä rahoitusuudistuksen vaikutuk-
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sella. Ammattikorkeakoulukohtaiset kokonaissäästöt ovat välillä 10 – 25%. Tarkemmat ammattikorkeakoulukohtaiset muutokset selviävät syksyn aikana (24.9.-11.10.2012) käytävissä OKM:n ja ammattikorkeakoulujen välisissä vuosia 2013-2016 koskevissa tulosneuvotteluissa.
Säästöjen vaikutusten tukemiseksi ammattikorkeakouluille tulisi saada muita rahoitusmahdollisuuksia,
joista keskustelussa todettiin mahdollisuudet TKI-setelin käyttöönottoon PK-yrityksille sekä muiden
tulolähteiden hankkimismahdollisuuksien vapauttaminen (esimerkiksi koulutusvienti).
Ammattikorkeakoulu-uudistus etenee siten, että laki- ja rahoitusesityksestä saatuja lausuntoja käsitellään uudistuksen ohjausryhmässä 1.11.2012. Tämän jälkeen tarkennetut esitykset viedään sivistyspoliittiseen ministerityöryhmään. Hallituksen esitys ammattikorkeakoululain tarkistamiseksi on tarkoitus
tuoda eduskuntaan helmikuussa 2013.
Uuden lain tultua hyväksytyksi (kesäkuu 2013?) käynnistyy ammattikorkeakoulujen uusien toimilupien
hakukierros. Uudet toimilupahakemukset jätetään OKM:lle syyskuussa 2013. Toimilupapäätökset
tulisi tehdä valtioneuvostossa hyvissä ajoin ennen v. 2013 loppua. Uudet toimiluvat tulevat voimaan
vuoden 2014 alusta. Niille ammattikorkeakouluille, joille mahdollisesti ei myönnetä uuttaa toimilupaa,
tarvitaan muutaman vuoden ajaksi väliaikainen toimilupa sisällä olevien opiskelijoiden ja muiden tehtävien loppuun saattamiseksi.

3§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne

YT-neuvottelujen ensimmäinen vaihe on pidetty n. puolessa ammattikorkeakouluista (vastaukset 22
ammattikorkeakoulusta). Syksyn aikana YT-neuvottelut ovat käynnistymässä kolmessa ammattikorkeakoulussa. 7 ammattikorkeakoulua ilmoitti, etteivät vielä tässä vaiheessa ole käynnistämässä YTmenettelyä.
Noin puolet ammattikorkeakouluissa ilmoittaa jo vuosina 2012-13 toteutettavista irtisanomisista, jotka
koskevat 10-20 työntekijää. Monet pyrkivät ainakin tässä vaiheessa selviämään henkilöstövähennyksistä eläkepoistumalla; ei tulle kuitenkaan riittämään kokonaisuudessaan. Lisäksi päättyviä määräaikaisia työsopimuksia ei uusita.
Joissakin kunnallisissa ammattikorkeakouluissa kuntauudistushankkeen myötä on henkilöstöllä 5
vuoden irtisanomissuoja. Näissä säästöjä on pyritty toteuttamaan lomauttamalla koko henkilöstö 1-2
viikon ajaksi.
OKM:n kanssa käytävien tulosneuvottelujen myötä tarvittavat säästöt konkretisoituvat. Monet ammattikorkeakoulut tekevät päätöksiä säästöjen toteuttamisesta näiden neuvottelujen jälkeen.
Nyt jo tehtyjen päätösten mukaan ammattikorkeakouluihin kohdistuva kokonaissäästö on 16 %.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että säästöjä on pyrittävä saamaan myös rakenteellisin ratkaisuin
ja kehittämällä uusia rahoitusvaihtoehtoja ammattikorkeakouluille (TKI-rahoitus, aluekehitystehtävien
rahoitus, koulutusvienti jne.). Lisäksi ammattikorkeakoulujen johdon tulee kiinnittää erityistä huomiota
henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon.
4§

Syksyn seminaarin suunnittelu

TAKKI-verkoston syksyn seminaari on alun perin sovittu pidettäväksi ke 26.9.2012 klo 15-18. Koska
kuitenkin seminaarin valmistelut eivät ole edenneet kesän aikana riittävästi todettiin, että seminaari on
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viisainta siirtää. Keskustelussa sovittiin alustavasti niin, että seminaari pidetään ke 7. marraskuuta
2012 klo 15-18. Puheenjohtaja pyrkii varmistamaan pikaisesti, onko eduskunnassa saatavissa sopiva
tila seminaarin käyttöön ko. ajankohtana. Sihteeri toimittaa tiedon peruutuksesta ammattikorkeakoulujen rehtoreille.
Seminaarin pääteemat tulevat liittymään ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja rahoitukseen sekä
ammattikorkeakoulujen perustehtävän kirkastamiseen. Alustajiksi pyritään saamaan ylijohtaja Anita
Lehikoinen OKM, TKI-toimintaan alustaja TAKKI-työvaliokunnan edustajista sekä elinkeinoelämästä,
aluekehitykseen joku maakuntajohtajista (esim. Etelä-Pohjanmaalta).
Ennakkokutsu lähetetään heti tilavarauksen varmistuttua teemalla ”Ammattikorkeakoulut nyt ja huomenna”.
5§

Muut asiat

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostolta on valmistumassa tiedote kuntavaaleja varten. Sovittiin,
että tiedote toimitetaan TAKKI-verkoston edustajien käyttöön.
6§

Työvaliokunnan seuraava kokous

Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään ke10.10.2012 klo 9-10 eduskunnassa, paikkana lisärakennuksen Mänty-kabinetti.
7§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.

Muistion vakuudeksi
Aila Paloniemi
Puheenjohtaja

Timo Luopajärvi
Sihteeri

