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Luonnos hallituksen esitykseksieduskunnalle laeiksiyliopistolain ja ammattikorkeakoululain

muuttamisesta
Centria-ammattikorkeakoulu (Centria) kiittdd lausuntopyynncistd ja toteaa
lausunnolla olevan luonnoksen parantavan jatkuvan oppimisen mahdollisuu ksia a mmatti korkea korkeakoulu issa sekd helpottavan kou lutukseen hakeutumista.
Korkeakouluvision sSSdoskokonaisuuteen kuuluu korkeakoulujen rahoitusasetusten uusimi nen, esitysten kokonaisvai kutusten arvioimi nen vaikeaa
ennen tietoja rahoituksesta. Ammattikorkeakouluissa perustehtdvien rahoituspohjasta tulee huolehtia, koska esitykset laajentavat korkeakoulujen
te htdviS ma n m n iste ricin budjetti kehykse n kasvua.
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Vision tiekartan valmistelussa kdytiin laajaa keskustelua jatkuvan oppimisen tarpeesta, joka ulottuu jopa miljoonaan tyoikdiseen aikuiseen. On hyvin
epdtodenndkoistd, ettd aikuiskoulutus laajentuisi nSin voimakkaasti liiketaloudellisin perustei n. La kiesityksestii ja sen val mistelusta on piiiiteltlivissS,
ettd ministerio haluaa nostaa jatkuvan koulutuksen osuutta korkeakoulujen
rahoitusmalleissa. Korkeakoulujen mahdollisuuksia saada perusrahoitusta
tdydentdvdd rahoitusta tulisi edistd5.
Jatkuvan oppimisen laajentamiseen tdhtddvdt esityksen kohdat ammattikorkea koulun tehtdvien, ammattikorkeakou luissa annettavan opetu ksen ja

tilauskoulutuksen muuttamiseksi korostaa ei-tutkintoon johtavaa koulutusta korkeakoulututkintojen rinnalla. Tdtd tukee mahdollisuus myydd tutkinnon osia tiiydennyskoulutuksena. Centria niikee tdmdn perusteltuna,
koska osaamisen tarpeet muuttuvat ja uusiutuvat tyoeldmdn muutoksissa.
Myytdvdn tdydennyskoulutuksen kysyntSS on vaikea ennakoida, koska kysyntd vaihtelee alakohtaisesti ja alueellisesti. Korkeakouluihin kohdistuvaan tiiydennyskoulutuksen kysyntddn vaikuttaa julkisrahoitteisen avoimen korkeakouluopetuksen, tdydennyskoulutuksen ja lisdkoulutuksen tarjonta sekd yksityisten koulutusyritysten tarjonta. Liiketaloudellisin periaattein tapahtuva koulutus kuuluu markkinoilla kilpailuneutraliteetin piiriin,
mitd ei lakiluonnoksen perusteluissa ole huomioitu.
Centria kannattaa esitystS, joka selventdd muun kuin tutkintoon johtavan
koulutuksen kokona isuutta. Esitys mahdol istaa tyoeld mdn tarpeita palvelevan korkeatasoisen ja modulaarisen tdydennyskoulutuksen tarjoamisen nykyistd pa remmin. Modu laa risuus tutkintoon johtavan ammattikorkeakouluopetuksen rinnalla tulisi huomioida rahoitusmallissa. (Laki ammattikorkea koululai n muuttamisesta ro g)
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Centria kannattaa tilauskoulutukseen liittyvSS esitystii, joka helpottaa nopeisiin rakennemuutoksii n ja yritysten osaajapu laan vastaamista. Tilauskoulutus on julkisesti rahoitetusta tutkintokoulutuksesta erillistd toimintaa,
joka ei oikeuta valtion rahoitukseen. Sen eitulisi kuulua koulutuksen m55rdllisen sddntelyn piiriin. (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 13 $)

Centria kannattaa esitystd, joka antaa ammattikorkeakoululle mahdollisuuden jdrjestdd 12o op laaju isen ylemmd n a mmattikorkeakoulututkin non
vieraskielisessd tai kansainvdlisessd yhteistyossd jdrjestettdvdssd koulutuksessa. Esitys mahdollistaa joustoa, jota tarvitaan kansainvdlisessii koulutustoiminnassa muun muassa yhteistutki ntojen jdrjestd misessd. (La ki a mmattikorkeakoululain muuttamisesta r4 $)
Centria kannattaa esitystd, jotka mahdollistavat aiemman opistoasteen
tutkin non suorittaneiden ottamisen opiskelemaan ylempdd ammattikorkea koulututkintoa. Ylempddn ammattikorkea koulututkinnon kelpoisuusvaatimuksena olevan tyokokemuksen lyhentdminen kahteen vuoteen on
kannatettava esitys. (Laki ammattikorkeakoululain muutta misesta z5 $)
Centria kannattaa esitystd, joka mahdollistaa korkeakoulun sisdisten siirtoopiskelijoiden valitsemisen erikseen muista siirto-opiskelijoista. Tutkinnosta toiseen siirtymisen on hyvd olla ammattikorkeakoulun sisdll5 mahdoll isimman joustavaa. (La ki ammattikorkeakoululai n muutta misesta z8 $)
Centria kannattaa esitystd erillisvalintojen kdytcin laajentamisesta ja yhteis-

haun lisdhausta luopumisesta. (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta z8a $)

Ammatti korkeakou lujen

ra

hoitusma lli perustuu tulosmittareih in, joten ei

liene tarkoituksenmukaista ottaa kdyttoon erillistd tuloksellisuusrahoitusta. Centria kannattaa esitystd korkeakoulujen hankerahoitusten siirt5misestd valtionavustuslain piiristd ammattikorkeakoululain mukaisen rahoitusjdrjestelmiin alle. Muutos ei saisi johtaa kokonaisrahoituksen vdhenemiseen. Rahoitusmallia voisi kehittdd siten, ettd siind olisi kiinted perusrahoitus, tuloksellisuuteen pohjautuva osa ja strateginen ohjausrahoitus.
(Laki ammattikorkeakoulu la in muuttamisesta 43 $).
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