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Tarkoitus:

• Ammattikorkeakoululain ja rahoituksen uudistuksen 
tavoitteena oli luoda lainsäädännölliset puitteet ja 
toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakouluille, jotka ovat 

• kansainvälisesti arvostettuja, 
• itsenäisiä ja vastuullisia osaajien kouluttajia, 

• alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, 
• työelämän uudistajia ja innovaatioiden kehittäjiä. 

• Tavoitteena oli aikaansaada läpinäkyvämpi, kannustavampi 
ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa lisäävä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmä.

Korkeakoulu-uudistusten vaikutusten 
arviointi osa lakiuudistusta

Korkeakoulu-uudistusten vaikutusten 
arviointi julkistettu syyskuussa

• Muuttaneet merkittävästi korkeakoulujen johtamista ja toimintakulttuuria.

• Uudistukset ovat vahvistaneet korkeakoulujen hallinnollista autonomiaa. 
• Amkeissa kahden hallituksen mallista luopuminen on vähentänyt byrokratiaa ja tehostanut 

organisaation sisäistä päätöksentekoa.

• Korkeakoulujen rahoitus tulee pääsääntöisesti valtiolta ja rahoitusta ohjataan 
indikaattoripohjaisilla rahoitusmalleilla, jotka arvioinnin mukaan rajoittavat korkeakoulujen 
tosiasiallista autonomiaa.

• Rahoitusmallista on tullut entistä keskeisempi korkeakoulujen ohjauskeino
• Lisännyt korkeakoulujen raportointivelvollisuutta suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön.

• Strategiarahan jakoperusteet epäselviä ja läpinäkymättömiä.

• Tulostietoisuus, tuloksellisuus ja tehokkuus parantunut, mutta henkilöstön työhyvinvointi 
on heikentynyt.

• Perusrahoituksen taso on amkeilla pienentynyt 200 milj.  vaikutukset versus
lakiuudistus



15.4.2019

3

Uudistusten vaikutukset työhyvinvointiin 

• Uudistukset 
vaikuttivat kielteisesti 
työhyvinvointiin

• Lakiuudistusten 
ohella työhyvinvointiin 
ovat vaikuttaneet 
rahoitukseen tehdyt 
leikkaukset ja niistä 
aiheutuneet 
toimenpiteet



15.4.2019

4

Henkilötyövuosien muutos
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Amk-fuusiot

Haaga + Helia 2007  Haaga-Heliaksi

Svenska yrkeshögskolan + Sydväst 2008  Novia

EVTEK + Stadia 2008  Metropolia

PIRAMK + TAMK 2010  TAMK

Kemi-Tornio + Rovaniemi 2014  Lapin amk

KYAMK + MAMK 2017  XAMK

LAMK + Saimaa AMK 2020

Seamk ja Samk  osaksi Tampere3?

AMKien omistajuusmuutokset

Lappeenranta/ 
Lahti

• Yliopisto 
omistaa 100% 
kahdesta 
AMK:sta

• Hallinnon ja 
tukipalvelujen 
yhdistäminen 
sekä muiden 
resurssien 
tehokkaampi 
käyttö

• Muodostavat 
LUT-konsernin

Rovaniemi

• Yliopisto 
omistaa 50,5% 
AMK:sta

• Yhteisiä 
rakenteita 
hallinnossa 
sekä 
tutkimuksen ja 
opetuksen 
saralla 

Tampere

• Kk-säätiö, jossa 
kahden yo:n fuusio 
ja AMK:n omistus

Oulu

• Yliopisto omistaa 
50,5% AMK:sta

• Yhteisiä 
rakenteita 
hallinnossa sekä 
tutkimuksen ja 
opetuksen 
saralla 

• Muodostavat 
konsernin.
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• AMK on puolustamisen 
arvoinen 

• Vielä sata vuotta sitten Suomi oli 
luokkayhteiskunta.

• Korkeakoulutuksesta saivat 
nauttia ne, joilla oli varaa. 

• Nykyään suomalainen 
korkeakoulujärjestelmä takaa 
maakunnallisen 
saavutettavuuden. 

Amkit ja yliopistot

DUAALI ON VAHVUUS - AMK ja yliopisto antavat siivet 

suomalaiselle kilpailukyvylle!

DUAALI 

• ei sulje pois yhteistyötä

• ei ole sellaista uudistusta 
mikä kehittää vain 
tieteenpolkua tai 
ammattiosaamista

• ei ole seiniä

• ei ole huonoa kilpailua ja 
olemassa olon 
kamppailua

DUAALI

• on hyvää ja tasavertaista kahden polun ja 
osaamisen rakentamisen tunnistamista

• on tieteen ja vahvan ammattiosaamisen 
kehittämistä palvelevaa yhteistyötä

• on resurssien parempaa hyödyntämistä ja 
tuottavampaan toimintaa myös toisen asteen 
kanssa yhdessä

• tunnistaa ja tunnustaa tieteen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja kehittämisen

• muodostaa vahvoja osaamiskeskittymiä, 
innovaatioalustoja

• rakentaa kilpailukykyistä Suomea ja hyviä 
ammattilaisia
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AMK on vaikuttava

• Puolet korkeakouluopiskelijoista on amkissa (143 519)

• 2/3 opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa, tutkintoja n. 28 000/ v.

• YAMK on profiililtaan vahvasti työelämää kehittävä ja valmistuneiden työllisyys on 95 %

• Opetus- ja tki-henkilöstöä n. 6200, joista n. 700 tohtoria

• 13 000 ulkopuolista tki-kumppania (yrityksiä 54 %)

• 2 249 hanketta ulkopuolisella rahoituksella 

• Noin 7 700 julkaisua vuodessa, joista 68 % avoimesti käytettävissä

• TKI-opintopisteitä n. 934 000 vuodessa

• Amk-opiskelijan päätyminen yrittäjäksi todennäköisyys on yliopiston opiskelijoihin verrattuna 

1,6 –kertainen
Lähteet: Vipunen, Arene, SY

Korkeakouluille visio 2030
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-

tiedotteet/2018/korkeakoulutuksen-tiekartta-valmistuu/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2018/korkeakoulutuksen-tiekartta-valmistuu/
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Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ 

SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE 
JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA 
YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto

Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden 
kehittämistä elämän eri tilanteisiin 

4 % BKT:sta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan: tieteen uutta 
luovaa voimaa, kestävää kasvua, 
lisääntyvää hyvinvointia

UUTTA LUOVAT YLIOPISTOT 
JA AMMATTIKORKEAKOULUT 

Lisää ennakoivuutta ja reagointikykyä

Vahvat ja kansainvälisesti vetovoimaiset 
osaamisen keskittymät 

Aktiivisesti mukana maailman 
kiinnostavimmissa verkostoissa

Avoimuus, kansainvälisyys ja globaali vastuu

Vahva TKI-toiminta ja monimuotoinen 
korkeakoulutus yhteiskunnan ja 
elinkeinorakenteen muutosvoimina

Maailman osaavin työvoima kilpailuetuna 
ja hyvinvoinnin rakentajana  

Eettisyys ja yhteiskuntavastuu

MAHDOLLISTAVA 
OHJAUS, RESURSSIT JA 
RAKENTEET

Luovuutta, dynamiikkaa ja 
toimintamahdollisuuksia!

Lähde: OKM/ Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Korkeakoulutus uudistuu

Virkamiestyöryhmä

Vision ns. tiekarttatyöryhmät

Kansainvälisyys

Korkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat, sidosryhmät
verkkokonsultaatiot ǀ  työpajat ǀ jne.

Unifi ǀ Arene ǀ opiskelijat ǀ henkilöstö ǀ Suomen Akatemia ǀOpetushallitus ǀ opetus- ja kulttuuriministeriö 

Vision toimeenpanon johtoryhmä

Mahdollistava 
ohjaus, resurssit 
ja rakenteet -
ryhmä

Avoimuus, 
joustavuus ja 
jatkuva oppiminen 
-ryhmä

Digitalisaatio 
ja tekoäly 
korkeakoulujen 
muutoksen tukena 
-ryhmä

Tutkimus-, 
kehittämis-
ja innovaatio-
toiminnan ryhmä

Hyvinvoivat 
korkeakoulu-
yhteisöt -ryhmä

Lähde: OKM/ Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030
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Uudistettu rahoitusmalli ja 
lainsäädäntö

Rahoitusmalli hyväksytty 

Lakimuutokset voimaan 1.1.2019
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Rahoitusmalli voimaan 2021

• Perusrahoituksen taso 775 miljoonaa  95 % tästä kohdennetaan 
mittareilla (736 milj.)

• 1 %  = n. 7,8 milj. euroa

• Lupaus: kaikille ammattikorkeakouluille turvataan resurssit 
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja edellytykset toiminnan 
pitkäjänteiseen kehittämiseen

• Keskimääräistä tuloksellisemmat, tehokkaammat ja vaikuttavammat 
ammattikorkeakoulut hyötyvät. 

• Visio 2030 linjaus: 
• 50 prosenttia 25—34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon.
• Jatkuvan oppimisen vahvistaminen 

• Vuodet 2018, 2019 ja 2020 vaikuttavat vuonna 2021 rahajaossa
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Rahoituksen jakautuminen mallissa

95 % toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella, josta 
• 76 % määräytyy koulutuksen perusteella (nykyisin 79 %)

• Jatkuvan oppimisen osuus rahoitusmalleissa kasvaa (9 %, nykyisin 5 %)
• Avoimen korkeakoulutuksen, erikoistumiskoulutusten, erillisten opintojen ja maahanmuuttajien 

valmentavan koulutuksen opintopisteet. 

• Toisen samantasoisen tutkinnon kertoimeksi 0,7 (nykyisin 1:1)  suomalaisessa 
korkeakoulussa

• Käyttöön alakohtaiset erot huomioon ottavat kertoimet. 
• Jaettu kolmeen ryhmään, jotka huomioivat tutkintojen järjestämisestä aiheutuvia kustannus- ja muita 

eroja.

• Ja 19 % TKI-toiminnan perusteella (nykyisin 15 %)
• Ylemmät amk-tutkinnoissa %-osuus kasvaa (6 %, nykyisin 4 %)
• Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus kasvaa (11 %, nykyisin 8 %)

5 % (nyk 6 %) koulutuspoliittisten ja tutkimuspoliittisten tavoitteiden kautta
• 2/3 osaa amkien omien strategisten valintojen perusteella
• Kansainvälisyys mittauksena strategiseen rahoitukseen

Reunahuomioita

• Suoritettujen tutkintojen määrä:
• Ei huomioida tilauskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja = liiketoimintaa

• Lukuvuosimaksulliset koulutukset  ei vähentävää vaikutusta 
valtionrahoitukseen, koska kattavat vain osan koulutuksen 
järjestämisen kustannuksista.

• Jatkuva oppiminen:
• Osa kohdennetaan yhteistyöopintojen perusteella (1 %)

• Opintopisteisiin ei lasketa asianomaisen ammattikorkeakoulun tutkinto-
opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia opintoja.
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Reunahuomioita

• Yhteistyösopimusten perusteella kalenterivuonna suoritettujen 
opintopisteiden yhteenlaskettu määrä: 

• Tämän rahoitustekijän osalta opintojen tuottajakorkeakoulu saa laskea 
suoritetut opintopisteet hyväkseen. 

• Korkeakoulut voivat sopia keskenään yhteistyöjärjestelyihin liittyvästä 
kompensaatiosta tai resurssien vaihdosta. 

• Työllisyys: laatu!
• Työllisten määrä Suomessa kalenterivuosittain (3 %) ja 

uraseurantakyselyn vastausten tuottamat yhteenlasketut pisteet (3 %).
• Uraseurannassa mukana amk- ja yamk-tutkinnon suorittaneet 

valmistuneiden omat kokemukset korkeakoulutuksensa tuottamasta 
osaamisesta useampi vuosi valmistumisen jälkeen.

Reunahuomioita

• Tutkintoja painotetaan kertoimilla 1, 1.75 ja 3: 
• Erilaisten tutkintojen järjestämisestä aiheutuvia kustannus- ja muita eroja ja 

parannettaisiin korkeakoulujen mahdollisuuksia osaamistarpeet huomioon 
ottaviin rakenneuudistuksiin. 

• Pääosaa tutkinnoista ei painoteta.
• 1,75 kertoimessa 

• pääosa tekniikan alan koulutuksista, 
• huomattava osa luonnontieteiden alan sekä 
• maa- ja metsätieteellisen alan koulutuksista sekä 
• osa terveydenhoitoalan koulutuksista sekä 
• muita yksittäisiä laite- tai henkilöstöintensiivisiä koulutuksia 

• Kertoimella 3 voimassa olevan mallin tutkinnot, erityisen kalliit ja pienet 
koulutusalat

• Lausuntopalautteen perusteella muotoilu siirrettiin korkeamman kustannuskertoimen 
ryhmään.
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Reunahuomioita

• Tavoiteajassa suoritetut tutkinnot:
• Tavoiteajassa  kertoimella 1,5

• Enintään 12 kk tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa
kertoimella 1,3 ja yli 12 kk ei kerrointa.

• Kutakin tutkintoa painotetaan sen suhteen, onko se suoritettu 
tavoiteajassa, onko suorittajan ensimmäinen saman asteen tutkinto 
sekä tutkinnon alakertoimen mukaan. Saadaan laskettua 
tutkintopisteet.

• Lisäksi huomioidaan amk-tutkintomäärien rahoitusraja eli rahoitus 
määräytyy vain sovittujen tutkintomäärätavoitteiden osalta  (leikkuri).

Reunahuomioita

• TKI:
• Ulkopuolinen rahoitus 

• Mittarin on tarkoitus toimia kannusteena  laajentaa rahoituspohjaa ja vahvistaa 
yhteistyötä alueella erityisesti pk-yritysten kanssa

• Avoimesti saatavilla olevia julkaisuja painotettaisiin kertoimella 1,2.
• Avoimesti saatavilla oleviksi katsottaisiin julkaisut, jotka on 

• OKM:n julkaisuja koskevassa tiedonkeruussa merkitty open access -
julkaisukanavassa ilmestyneeksi julkaisuksi, 

• hybridijulkaisukanavassa ilmestyneeksi avoimeksi julkaisuksi tai 
rinnakkaistallennetuksi julkaisuksi. 

• Ehdotetulla kertoimella luotaisiin kannusteita avoimen julkaisemisen käytäntöihin.
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Reunahuomioita

• Siirtymäsäännös: 
• Vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa yksittäisen korkeakoulun 

rahoitus voi vähentyä enintään 3 % rahoitusvuonna verrattuna edellisvuoden 
tasoon. 

• Ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta. 

• Kaikkien laskennallisten rahoitustekijöiden laskennassa käytettäisiin 
kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilastovuoden keskiarvoja, 
kuten nykyisinkin. 

• Säännös turvaa laskennallisen rahoituksen vakautta ja ennustettavuutta. 

• Kohdennus ammattikorkeakoulujen välillä tehtäisiin suoraan laskentakriteerin 
mukaisessa suhteessa. 

Eriävä mielipide rahoitusmalliin (OAJ ja tieteentekijät)

OAJ:n tavoite: vakaa ja ennustettava malli, tuloksellisuuden osuuden pienentäminen, 
strategiarahan läpinäkyvyyden parantaminen, laadun vahvistaminen, henkilöstön työhyvinvointi 
osaksi seurantaa 

• Työ jäi kesken muun muassa vaikutusarvioinnin osalta. 

• Malli ei ole nykyistä mallia parempi. Rahoitusmallit eivät muuta korkeakoulujen autonomiaa toiminnan suunnittelun 
lisäämisessä, vaan ohjausvalta on OKM:llä edelleen. 

• Kaikki tavoittelevat samoja asioita ja kilpailevat toisiaan vastaan.

• Visiotyöskentelyssä ei ole riittävästi käytetty hyväksi tilaisuutta uudistaa rahoitusjärjestelmää niin, että siitä tulisi 
yksinkertaisempi ja vakaampi. Ehdotetuissa malleissa on jopa päinvastaisia elementtejä.

• Rahoitusmallit perustuvat kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeaan tulosrahoituksen osuuteen, ja sen tulospainotteisuus 
on lisääntymässä entisestään. 

• Rahoitusmallin muutos olisi pitänyt tehdä vaiheittain kohti yksinkertaista mallia, missä rahoitusmallissa olisi vakauttavampi
osuus eli ns. sitomaton perusrahoituksen osuus, tulosperusteinen osuus ja strategiaperusteinen osuus. 

• Henkilöstön kokemuksen näkökulmasta on epäuskottavaa väittää ministeriöstä, että rahoitusmalli olisi vain rahanjakomalli, 
ja että korkeakoulut voivat käyttää rahat vapaasti oman harkintansa mukaan.

• Jos korkeakoulujen, niiden yksiköiden tai yksittäisten työntekijöiden työ ei tuota mallin edellyttämiä suoritteita, vähenee rahoitus 
varmasti. Indikaattoreiden muutokset näkyvät aina toiminnan suuntauksen ja henkilöstön työn muutoksina. 

• Korkeakoulujen rahoitusmallit ovat muuttuneet muutaman vuoden välein ja edellistenkin muutosten vaikutukset ovat näkemättä.

• https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2018/Ehdotukset-yliopistojen-ja-ammattikorkeakoulujen-uusiksi-rahoitusmalleiksi-
eivat-takaa-vakautta/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2018/Ehdotukset-yliopistojen-ja-ammattikorkeakoulujen-uusiksi-rahoitusmalleiksi-eivat-takaa-vakautta/
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Lakiuudistus = jatkuva oppiminen, 
tilauskoulutus, opiskelijavalinta, tutkintojen 
joustavoittaminen,…
• Uudistuksen henkilöstövaikutukset ovat mittavia, joita ei arvioitu

• Pitää arvioida uudistus esim. 3 vuoden kuluttua, vuonna 2022 

• Lakimuutosten rahoitusvaikutuksia ei ole huomioitu

• Olemassa oleva toiminta tehtiin näkyväksi ja pyrittiin antamaan korkeakouluille 
enemmän vapautta toteuttaa koulutusta myös maksullisena toimintana silloin, 
kun siihen on olemassa perusteet. 

• Perus- ja jatko-opiskelijoiden laadukkaan opetuksen toteuttamisesta 
huolehdittava

• tutkintoon johtava koulutus säilyy maksuttomana yksilölle

• Tutkinnon antaminen edellyttää aina opiskelijaksi ottamista
• Avoimessa opintojen kerryttäminen tai tutkinnon osien ostaminen ei 

automaattisesti tuota tutkintoa

• Lakimuutoksilla ei mahdollisteta yhteishaun kiertämistä

Mahdoton tehtävä?
• Jatkuvan oppimisen lisääntyvä tarjonta tarvitsee merkittävää lisäresurssia, 

rahoitus ratkaistava.

• Tilauskoulutus ja tutkintojen myynti kasvattaa etukäteistyötä (koulutuksen 
markkinointi ja suunnittelua riippumatta siitä saadaanko koulutus myytyä),

• Mahdollisuuksien hyödyntäminen lisää ohjauspalveluita ja hallinnollista 
työtä, sillä erilaisten täydennyskoulutusvaihtoehtojen ja 
yhteistyökumppaneiden määrän kasvattaminen tarkoittaa aina lisää 
koulutussuunnittelua ja hallinnollista työtä. 

• Joustava opiskelijavalinta tuo resurssipainetta henkilöstön työlle

• Vaikutuksia henkilöstön tehtävänkuviin ja työn sisältöön sekä työn 
kuormittavuuteen.

• Rahoitustilanne vs uudet mahdollisuudet (tehtävät) ovat mahdoton yhtälö (?)
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AMKien rahoitus …

Ammattikorkeakoulujen rahoitusrakenne vuonna 2017 

Lähde: OKM ja Vipunen/ 

korkeakoulujen tilinpäätökset
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Lähde: 

Arene/ Tilastokeskus

Tilanne v. 2019: 
Perusrahoitusta ei korjattu, sirpalerahaa tilalle. 

• Laskennalliset perusrahoitukset jatkavat laskuaan
• V. 2019 vielä kerran leikataan perusrahoituksesta -2,2 M€ ( 774 milj.)

• Korkeakoulujen rahaa indeksijäädytyksen seurauksena jää saamatta reilu 50 
miljoonaa euroa (amk noin -20 milj.)

• Kiky-vaikutus -1,9 M€

• Kärkihankerahoitus loppuu, vaikutus -70 M€, mutta vielä jämät
• 10 miljoonalla eurolla laajennetaan ja nopeutetaan maahanmuuttajien 

koulutusta, josta korkeakouluille kohdennetaan 3 miljoonan lisäys.

• 10+10 miljoonaa euroa korkeakoulujen toteuttamaan muuntokoulutukseen, 
jolla koulutetaan osaajia esimerkiksi ohjelmisto-, teknologia- ja sotealoille

• Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan   
+ 5 miljoonaa
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Työn ja yhteiskunnan murros edellyttävät 
uutta tutkimusta, kehittämistä ja jatkuvaa 
oppimista

AMK: Niukat rahoituksen 

instrumentit ovat sen 

TKI-toiminnan suurimpia

haasteita.
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Jatkuvaa oppimista
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Tavoitteena osaava työvoima

• Suomen talousmalli perustuu korkeaan osaamiseen. 
• Osaavan ja laadukkaan työvoiman saatavuus on keskeinen tekijä talouskasvun 

ylläpitämisessä sekä väestöllisen huoltosuhteen korjaamisen ja hyvinvointivaltion 
rahoituksen kannalta. 

• Korkeakaan työttömyys ei ole peruste olla huolehtimatta riittävästä osaavan työvoiman 
saatavuudesta (sis. työperäisen maahanmuuton) johtuen työvoiman kohtaanto-
ongelmista. 

• Työvoiman osaaminen on Suomessa poikkeuksellisen vahvaa.
• Työntekijöiden palkallisessa kouluttamisessa Suomi on Euroopan työolotutkimuksessa 

(2015) maailman kärkeä ja suomalaisten aikuisten luku- ja numerotaidot ovat PIAAC-
tutkimuksen (2012) mukaan toiseksi parhaat maailmassa. Mutta …

• Kansainvälisessä työnjaossa Suomi on menettämässä osaamiseen perustunutta kilpailuetuaan.
• Riittämätön koulutus, työkokemus tai puutteet muissa työn vaatimissa taidoissa (esim. sosiaaliset 

taidot) ovat usein rekrytointiongelmien taustalla.

• Elinikäinen oppiminen ei Suomessa toteudu halutulla tasolla  instituutiokeskeinen koulutus ja 
tutkintokeskeisyys, rahoitusjärjestelmän jäykkyys, kannustimien puute alueelliseen ja ammatilliseen 
liikkuvuuteen sekä heikko toimeentulo oppimisen aikana.

• Ulkomailla hankittua koulutusta ja työelämän osaamista ei tunnisteta riittävästi.

https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
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Muutoshaasteet: miksi kaikki on niin vaikeaa?
1. Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että osaaminen ei vanhene työuran aikana?

2. Pitääkö kaikilla olla mahdollisuus ja velvollisuus kehittää osaamistaan 
etuisuuden lajista riippumatta?

3. Onko yhteinen raha kohdennettu oikein aikuisten osaamisen kehittämisessä?

4. Onko meillä varaa jättää osa ihmisistä ulos yhteiskunnan osallisuudesta, 
osaamisen kehittämisestä tai työelämästä?

5. Jos elinikäiseen oppimiseen tarvitaan lisää rahaa, mistä se otetaan? 

6. Kuinka paljon työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua julkista rahaa 
kannattaa kiinnittää yksilöön?

7. Pitääkö koulutuksen maksullisuudesta keskustella?

8. Miten elinikäisen oppimisen ilmiöitä johdetaan läpileikkaavana 
kokonaisuutena?

Rahoituksen periaatteet: Elinikäistä oppimista 
johdetaan läpileikkaavana kokonaisuutena

KOKONAISUUS

1.Osaamisen ja työelämän kehittämistä koskevien päätösten on 
perustuttava hallinnonalarajat ylittävään elinikäisen oppimisen 
politiikkaan 

TYÖIKÄISET

2. Rahoituksella mahdollistetaan osaamistason nosto kaikkien 
työikäisten potentiaalin esiin saamiseksi

3. Rahoitus ja ohjaus mahdollistavat kestävän työuran edistämisen 
yksilöiden osaamista vahvistamalla 

4. Tuetaan organisaatioiden kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi
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Jatkuvan oppimisen ympärillä tapahtuu

• Ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys 
avainkysymyksistä hallituskaudella 2019–2023 ”Mahdollisuudet 
Suomelle” https://valtioneuvosto.fi/mahdollisuudet-suomelle

• Työ- ja elinkeinoministeriön näkemys Suomen työmarkkinoista 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161398

• OKM:n työryhmätyö https://minedu.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/suomi-tarvitsee-jatkuvan-oppimisen-
uudistuksen-tulevalla-hallituskaudella

• Sitran Osaamisen aika https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-
aika/

Tavoitetilasta poimintoja jatkuvan oppimisen tulokulmalla

• On toteutettu jatkuvan oppisen poikkihallinnollinen strategia ja uudistettu koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja kehitetty 
osaavan työvoiman saatavuutta tukevia lyhyen ja pitkän aikavälin toimia eri hallinnonaloilla. 

• Koulutusjärjestelmää on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti siten, että se kykenee aiempaa tehokkaammin ja 
monipuolisemmin tuottamaan osaamisen kehittämisen palveluja. 

• Ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan nykyistä paremmin ja sitä voidaan joustavasti täydentää. 

• Osaamisen kehittämisen palveluiden ja työelämän välinen kynnys on matala. 

• Osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto on hyvällä tasolla. 

• Työn tekeminen koetaan mielekkääksi ja osaamiseen ja oppimiseen panostetaan läpi työuran. Ikääntyvien työkyky on 
korkea ja osaaminen ajantasaista. 

• Suomella on aktiivinen ja ennakoiva työvoiman maahanmuuton strategia ja toimintamalli työvoiman tarpeeseen 
vastaamisessa. 

• Työuria pidennetään alusta, lopusta ja keskeltä. Nuorten osalta huolehditaan, ettei uusia pudokkaita pääse syntymään. 

• Uudelleenkouluttautumisen edellytyksiä on vahvistettu merkittävästi. 

• Koulutusjärjestelmä mahdollistaa yksilöiden elinikäisen osaamisen ylläpitämisen, uusintamisen ja kehittämisen 
työelämän muutosten vaatimalla tavalla. 

• Työnantajat osallistuvat koulutuksen kustannuksiin ja voivat tarpeensa mukaan hyödyntää koulutuspalveluja 
henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. 

• Yksilöiden koulutuksen aikainen etuusjärjestelmä on uudistettu, mutta yksilöillä voi olla myös kohtuullista omaa 
vastuuta koulutuksen kustannuksista. 

• Koulutusneuvonnan ja uraohjauksen saatavuus ja toteutus on turvattu monikanavaisesti. 

https://valtioneuvosto.fi/mahdollisuudet-suomelle
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161398
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-tarvitsee-jatkuvan-oppimisen-uudistuksen-tulevalla-hallituskaudella
https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
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Perustietoja

• Kysely toteutettiin sähköisesti AMKeissa 12.1.-18.2.2018 

• Toteuttajina OAJ yhdessä Haaga-Helian AMK:n Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu ja KOPE-hanke

• Vastaajina opetushenkilöstö, asiantuntijat ja päälliköt

• N =  961

• Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2009



15.4.2019

24

Opettajana AMK:ssa – Havaintoja 2018

• Vahva usko AMK-opettajuuteen säilynyt.
• Enemmän AMK-opettaja kuin tietyn aineen substanssiopettaja.

• Opettajilla halua
• työtehtävien vuosittaiseen vaihteluun, vaikka urapolku on kapea;

• toimia osaajana laajasti monella eri osaamisalueella;

• ja selkeä kuva kehittymistarpeista, vaikka työnantajan tuki on vähentynyt.

• Opettajien palkan perustuttava ammattitaitoon ja tehtävien 
vaativuuteen.

• Huomioitava lisäksi oma suoriutuminen sekä työn tuloksellisuus

• Opettajan työ tulee olemaan entistä enemmän aikaan ja paikkaan 
sitomatonta ja tiimityötä

Opettajana AMK:ssa - Havaintoja 2018

• Lehtorin ja yliopettajan nimike vastaa amk-tehtäviä

• AMK mahdollistaa yhä paremmin asiantuntijuuden hyödyntämisen laajasti 
eri osaamisalueilla, mutta työaika rakentuu pienistä ajallisista sirpaleista.

• Käsitykset opettajan työn autonomiasta jakaa mielipiteet: puolet kokee, 
että voi vaikuttaa työhönsä.

• Työaikasuunnitelmassa (TAS) ei ole kohdentamatonta työaikaa.
• Reilu 40 % kokee, ettei työajanseurannasta ole hyötyä.
• TASin suunnittelun toteuttamiseen ei olla kovinkaan tyytyväisiä.
• TAS tehdään ja ollaan melko tyytyväisiä työhön, mutta johtamiseen ei.
• TASin muutoksista ei käydä tarpeeksi keskustelua esimiehen kanssa.
• Vapaajaksot halutaan luontevasti työtehtävien mukaan.

• Resurssia ei ole riittävästi (opettamiseen).
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Edunvalvonnallista konkretiaa
• Tarvitaan kannustimia: a) parempia asiantuntijuuden tunnistamisen ja hyödyntämisen kokemuksia työyhteisössä, b) 

palkkauksellisia. 

• Osaamiskehityskeskustelut osaksi esimies-alaiskeskusteluja

• Taseet tuottamaan osaamista: Henkilöstön koulutusrahasto joka amkiin: mahdollisuus hakea apurahaa
• Käyttökohteena esimerkiksi tutkimustyö, opinnot, työelämäjakso

• Jakson pituus max 4 kuukautta

• 5 vuoden välein mahdollista hakeutua jaksolle

• Työkiertomahdollisuus amkin sisällä: sijoittuminen moninaisiin tehtäviin, esimerkiksi case projektibuusteri-malli

• Opetushenkilöstön liikkuvuusmahdollisuudet eri ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä (jaksot)

• Johtaminen
• Johdettavien määrä kohtuulliseksi

• Koulutusta

• Yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen amkeissa

• Työaikasuunnittelu toteutettava opettajat sitouttaen

• Lisättävä vaikutusmahdollisuuksia heti suunnittelun alusta

• Työaikasuunnitelmiin väljyyttä
• Suositus vähintään 100 tuntia/opettaja. Mahdollistaa amkin reagoinnin paremmin, kun on olemassa resurssivarantoa.

• Tehtävänkuvien selkeytys ja tehtävänimikkeiden uudelleen tarkistelu 
• Vastaako amkien toimintaa ja tehtäviä esimerkiksi päällikkö versus yliopettaja versus opettaja versus asiantuntija
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