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Yleistä 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA kiittää mahdollisuudesta lausua 
hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017.  
Haluamme kiinnittää huomion varsinkin kahteen kokonaisuuteen: korkeakoulujen rahoituksen 
lisäleikkaamiseen kilpailukykysopimuksen varjolla sekä opintotuen kohtuuttomiin 
leikkauksiin. Kummallakin on haitalliset vaikutukset opiskelun arjessa ja ovat vastakkaisia 
korkeakoulutukselle asetetuille, sinänsä hyville, tavoitteille. Lisäksi toteamme, että 
opiskelijoiden siirtämisellä yleisen asumistuen piiriin on monia hyviä seurauksia, mutta sen 
jatkokehittämisessä ja yksityiskohtien toteutuksessa tulisi huomioida varsinkin perheelliset 
opiskelijat, pariskunnat sekä kansainvälinen liikkuvuus. 
 

Tarkempia huomiota 

Korkeakoulujen toiminnan kehittäminen ja rahoitus vuonna 2017 

 
Pidämme ammattikorkeakouluille myönnettävän rahoituksen leikkaamista hyvin 
vahingollisena opetuksen laadun, käynnissä olevien profiloitumishankkeiden sekä tasa-
arvoisen opetuksen saavutettavuuden kannalta. Jo aiemmat, amk-sektorille hyvin rankasti 
osuneet rahoituksen leikkaukset sekä rahoituksen indeksijäädyttäminen ovat näkyneet viime 
vuosina opetuksen määrässä ja tasossa.  Lähiopetus- ja opintojenohjauksen tunteja on 
leikattu, sijaisia ei ole voitu hankkia ja opetustarjontaa on supistettu. Nyt esitetty rahoituksen 
lisäleikkaaminen kilpailukykysopimuksen varjolla tulee tilanteessa, jossa 
ammattikorkeakoulut ovat juuri saaneet mukautettua toimintansa nykyolosuhteisiin ja johtaa 
äkillisiin leikkaustarpeisiin sekä opetuksen tason laskuun.  
 
Korkeakoulujen profiloitumiskehitystä pidämme pääosin hyvänä ja tervetulleena, kunhan se 
tehdään hallitusti sekä korkeakoulukentän kokonaisuus huomioiden. Metropolian ottamia 
askelia pidämme hyvänä esimerkkinä: kampuksia tiivistetään ja vähennetään, tukipalveluita 
voidaan sen myötä keskittää ja tilakuluissa saavutetaan merkittäviä säästöjä. Sujuvia 
opintopolkuja voidaan saavuttaa pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun 
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keskinäisellä strategisella liittoumalla, mahdollisia hallinnollisia fuusioita toivottavasti 
nopeammin ja tehokkaammin. Joustavia opiskelumahdollisuuksia ja esimerkiksi siirtymäväyliä 
ei korkeakoulujen välille ole valitettavasti vieläkään toteutettu, vaikka niitä valintauudistuksen 
yhteydessä on jo pitkään lupailtu. Näiden kuntoon saamiseen tulisi myös korkeakoulujen 
ohjauksessa kiinnittää huomiota. 
 
Ammattikorkeakoulujen rahoituksen heikon tilanteen lisäksi olemme huolestuneet myös muun 
valtion t&k -rahoituksen määrästä: sen bkt-osuuden jatkuva pieneneminen on nähdäksemme 
lyhytnäköistä ja haitallista niin korkeakoulutuksen laadun, pitkäjänteisen tutkimuksen 
edellytysten kuin Suomen tulevaisuuden ja kansainvälisen tunnettuuden kannalta. Tässä 
taloustilanteessa Suomen tulisi luottaa vahvuuksiinsa ja jatkaa vahvoja panostuksia 
korkeakoulutukseen. Laajojen rakenteellisten muutosten toteuttaminen jatkuvasti 
pienemmillä resursseilla ei anna tarvittavaa mahdollisuutta keskittyä itse koulutuksen laadun 
parantamiseen.  
 
Innovaatiosetelikokeilua pidämme hyvänä tapana luoda mahdollisuuksia ja uusia yhteyksiä 
tutkimus- ja kehityshankkeissa, mutta se ei riitä korvaamaan laajempia t&k -rahoituksen 
puutteita. Muita kiitettäviä rahoitusvarauksia ovat digitaalisten oppimisympäristöjen 
vahvistaminen, ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantaminen sekä digipedagogisen 
täydennyskoulutusohjelman toteuttaminen. 

 

Opintotuki 
 
 
Opintotukeen esitetyt leikkaukset ja muutokset eivät edistä opintotuelle esitettyjä tavoitteita 
kokopäiväisen opiskelun tukemisesta. Muutokset tutkitusti pidentävät opiskeluaikaa ja 
johtavat myös siihen, että opintotuen merkitys koulutuspoliittisena ohjauskeinona vähenee 
opiskelijoiden jättäytyessä täysin sen ulkopuolelle. Kuten ETLAn ”Opintotukijärjestelmän 
uudistaminen” -raportissa todetaan, voitaisiin opintotuen enimmäistukikuukausien määrä 
jättää nykyiselleen ja vaikutus julkiseen talouteen pysyisi nykyisen suuruisena. Samalla 
kuitenkin mahdollistettaisiin parempi keskittyminen opetukseen työnteon vähentyessä ja 
vähennettäisiin opiskelijoille koituvaa stressiä. Esitetty perustelu opintotuen 
yhtenäistämisestä toisen asteen kanssa on keinotekoinen, kun olosuhteet esimerkiksi 
ruokailun maksullisuuden suhteen ovat koulutusasteilla erilaiset. 
 
Opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin pidämme varauksellisesti hyvänä 
uudistuksena. Eri paikkakuntien asumiskustannusten huomioiminen ja tuen ympärivuotisuus 
korjaavat nykytilanteen pahimpia epäkohtia, mutta moni nykyisen asumislisän hyvä elementti, 
kuten tuen hakemisen helppous, tuen yksilökohtaisuus sekä sama tuloraja muun opintotuen 
kanssa poistuvat. Asumistuen jatkokehittämisessä tulee huomioida opiskelijoiden monesti 
muusta väestöstä poikkeavat asumisratkaisut esimerkiksi ns. kimppakämpissä sekä 
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toteutettava opintotukeen huoltajakorotus. Ilman korotusta opiskelevien lapsiperheiden 
asema heikkenee kohtuuttomasti. Myös ulkomailla opiskelevien ja vaihto-opiskelijoiden 
asumisen tukemisesta pitää jatkossakin huolehtia, esimerkiksi nykyisen kaltaista tukea 
jatkamalla.  Pidemmällä aikavälillä yleinen asumistuki tulisi muuttaa vähintään opiskelijoiden 
kohdalla yksilökohtaiseksi. 
 
Opintotuessa on myös hyviä uudistuksia: opintotuen tulorajojen sitominen indeksiin sekä 
opintotuen takaisinperinnässä maksettavan koron järkevöittäminen ovat erittäin hyviä 
linjauksia, joita tervehdimme ilolla. Myös vanhempien tulojen vaikutuksen poistuminen 18 - 19 
-vuotiailta toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on kannatettava uudistus. 
 
 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
 
 
 
Emmi Paajanen   Pekka Petäkoski 
Hallituksen puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula 
matti.tujula@metkaweb.fi 
045 267 0828 
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