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Eduskunnan  sivistys- ja tiedejaosto 
 
 
 
Lausuntopyyntö 26.09.2017 
 

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion 

talousarvioksi vuodelle 2018  

 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua HE 
106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 
teemalla Korkeakouluopetus ja tutkimus (luku 29.40), ja lausuu kunnioittaen 
seuraavaa. 

 
 
Ammattikorkeakoulujen valtion perusrahoitus 
 

SAMOK keskittyy lausunnossa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen liittyviin 
seikkoihin. Esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2018 on määrätty 
ammattikorkeakoulujen rahoitukseksi yhteensä 826 250 000 euroa, joka on noin  
8 665 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa on esitetty. 
 
SAMOK on huolissaan koulutuksen laadun kehittymisestä ammattikorkeakouluissa. 
Ammattikorkeakoulutuksen rahoituksesta on leikattu merkittävästi, viimeisen 
kuuden vuoden aikana noin viidennes rahoituksesta. Leikkausten lisäksi rahoituksen 
indeksi ei ole toteutunut vuodesta 2012.  
 
Leikkausten vaikutukset näkyvät koulutuksen toteutuksessa opettajamäärän laskuna 
ja opetuksen laadun heikkenemisenä. Tavoite korkealaatuisesta, kansainvälisestä 
sekä 
vaikuttavasta koulutuksesta ei toteudu jos koulutukseen ei olla valmiita panostamaan 
rahallisesti. 
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Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen 
 

SAMOK on tyytyväinen että ammattikorkeakoulujen tekemään tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaan myönnetään erillinen rahoitus. 
Ammattikorkeakoulujen on tähän mennessä ollut haastavaa, lähes mahdotonta, 
hyödyntää niitä rahoitusinstrumentteja, joita yliopistot hyödyntävät jolloin aiemmat 
panostukset esimerkiksi Suomen Akatemian toimintaan eivät ole hyödyttäneet 
ammattikorkeakouluja. Rahoituksen taso on melko vaatimaton, mutta kuitenkin 
oikean suuntainen. 
 

 
Ammattikorkeakoulujen pääomittaminen 
 

Ammattikorkeakoulujen pääomittaminen on positiivinen panostus talousarviossa. 
SAMOK haluaa kuitenkin huomauttaa, ettei tämä panostus tuo helpotusta 
ammattikorkeakoulujen akuuttiin rahoitustilanteeseen. SAMOKin näkemyksen 
mukaan panostukset tulisikin suunnata korkeakoulujen toimintaan, jossa sillä olisi 
vaikutusta koulutuksen laatuun. 
 

 
Koulutuksen kehittämishankkeet 
 

SAMOK näkee koulutuksen kehittämiseen myönnetyn rahoituksen positiivisena 
mutta haluaa huomauttaa, että tämäkään panostus ei paranna 
ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen leikkaamisesta syntyneitä ongelmia. 
 

 
SAMOKin näkemyksiä valtion talousarvioon 2018 
 

SAMOK esittää, että valtio panostaa korkeakoulujen rahoitukseen palauttamalla 
indeksikorotukset rahoitukseen. Turvaamalla perusrahoituksen riittävyys luodaan 
ammattikorkeakouluille mahdollisuus kestävään laadun kehittämiseen sekä 
johdonmukaiseen talouden suunnitteluun.  
 
SAMOKin näkemyksen mukaan erillisen TKI-rahoituksen lisäksi jo olemassa olevia 
rahoitusinstrumentteja tulisi kehittää niin, että ne tunnistavat myös 
ammattikorkeakoulujen tekemän tutkimustoiminnan niin, että ammattikorkeakoulut 
pystyisivät jatkossa hyödyntää laajemmin julkista tutkimusrahoitusta.  
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Tässä yhteydessä SAMOK haluaa myös nostaa esille koulutuskorvaukset, joita 
ammattikorkeakoulut ainoana koulutuksen järjestäjänä joutuu edelleen maksamaan 
sote-alan harjoitteluista. SAMOKin näkemyksen mukaan nämä korvaukset (vuonna 
2015 n. 7,5 milj. €) tulisi kompensoida ammattikorkeakouluille ja asia korjata 
sote-lainsäädännössä. 
 
 
Helsingissä 05.10.2017 
 

 
Anni Koivisto Miikka Lönnqvist 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
 
Anniina Sippola 
Koulutuspoliittinen asiantuntija 
anniina.sippola@samok.fi 
050 389 1014 
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