SUOMI ON NOSTETTAVA TIETEEN,
TUTKIMUKSEN, INNOVAATIOIDEN JA
OSAAMISEN KÄRKIMAAKSI
OAJ:N TIEDE- JA INNOVAATIOPOLIITTISET LINJAUKSET 2019

Johdanto
KORKEAKOULU- JA TUTKIMUSKENTÄLLÄ on viime vuosina tapahtunut paljon taloudellisesti, rakenteellisesti ja toiminnallisesti. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio
2030:n tiekartta suuntaa korkeakoulujen toimintaa tulevaisuuteen vahvojen osaamis- ja tutkimustavoitteiden avulla. Siihen sisältyy myös korkeakoulujen toiminnan ja
tekemisen uudistamista useiden erilaisten kehittämisohjelmien kautta.

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen edunvalvojana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ julkaisee omat tiede- ja innovaatiopolitiikan tavoitteensa ja linjauksensa.
Haluamme korostaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen omaleimaista ja toisiaan
tukevaa toimintaa, joka vahvistaa yhteiskuntaamme ja osaamistamme eri puolella
maata, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset on laaja kokonaisuus teemoja tutkimuksen ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistamiseksi sekä
ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Näitä tavoitteita haluamme edistää
yhdessä eri tahojen – niin poliittisten päättäjien kuin korkeakoulu- ja tiedepoliittisten toimijoidenkin – kanssa.
Linjaukset rakentuvat kolmen pääteeman alle, joita ovat:

① Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan edellytykset

on saatava kuntoon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä (s. 6)

② Korkeakouluista on rakennettava hyvinvoivia työyhteisöjä (s. 8)
③ Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja
työelämän välistä yhteyttä on vahvistettava (s. 10)

Tavoitteenamme on, että korkeakoulujen toiminnan edellytykset ovat kunnossa
muun muassa rahoituksen osalta, jotta yliopistot ja ammattikorkeakoulut pystyvät
vastaamaan odotuksiin ja lisätehtäviin laadukkaasti. Toimintaedellytykset vaikuttavat
henkilöstön työnkuviin, työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin. Korkeakouluissa on vahvistettava yhteisön vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia. Laadukas korkeakoulutus kytkeytyy tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opetushenkilöstöllä on liian
vähän aikaa tutkimuksen tekoon, ja siksi sen mahdollisuuksia tutkimusja kehittämistyön tekemiseen on vahvistettava.

10 poimintaa OAJ:n
kehittämisratkaisuista
Laaja-alainen osaaminen on rikkaus, siksi
⊲ Koulutus, tiede, tutkimus- ja innovaatiotoiminta on nostettava
		 vaalikaudella etusijalle.
⊲ Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä pitää kehittää ja
		 vahvistaa niiden erilaisia profiileja ja erityispiirteitä.
⊲ Valtakunnallisessa politiikassa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset
		 vahvuudet. Näin vähennetään toimijoiden keskinäistä kilpailua resursseista.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta on lisättävä ja siksi
⊲ Yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin on oltava voimassa.
⊲ Yliopistojen perusrahoitukseen on tehtävä tasokorotus, jotta voidaan
		 turvata tutkimukseen perustuvan opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu.
⊲ Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen taso on palautettava leikkauksia
		 edeltäneelle, vuonna 2011 olleelle tasolle ja siihen on tehtävä tasokorotus.
⊲ Pirstaleisen hankerahoituksen sijaan tarvitaan pitkäkestoista kehittämis		 rahoitusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin kehittämistarpeisiin ja korkea		 koulujen omiin strategioihin.
⊲ Perusrahoituksen rinnalle tarvitaan ulkopuolista tutkimus- ja kehittämis		 toiminnan rahoitusta. Tutkimuksen rahoitusta on vahvistettava ja ulkopuolista
		 rahoitusta lisättävä.

Korkeakouluyhteisön asemaa korkeakoulujen päätöksenteossa ja
hallituksissa on vahvistettava lakimuutoksilla.
⊲ Korkeakouluissa pitää olla toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet
		 perusteettomien määräaikaisuuksien sijaan.
⊲ Opetustehtävissä olevien mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämistyön
		 tekemiseen on vahvistettava: Yliopistoissa opetuspainotteisessa tehtävässä
		 toimivilla on oltava oikeus ja mahdollisuus tehdä myös tutkimusta työajalla.
		 Ammattikorkeakouluissa on lisättävä henkilöstön työelämäyhteyksiä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
erilaisuutta tarvitaan – Suomi kaipaa
sekä monialaisuutta ja -tieteisyyttä että
työelämän kehittämistä
VAIN VAHVA JA ETEENPÄIN katsova korkeakoulusektori pystyy kehittämään yhteiskuntaa ja ratkaisemaan sitä koskevat ongelmat ja haasteet. Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomi on jäänyt jälkeen tutkimuksen, koulutuksen ja
uudistavan innovaatiotoiminnan rahoittamisessa. Kuitenkin juuri tieteen TKI-toiminnan keinoin voidaan vastata yhteiskunnan kiperimpiin ongelmiin, luoda uudenlaista työtä
ja kehittää yhteiskuntaa.
Maailman monimutkaistuessa ja osaamisvaateiden kasvaessa kansalaisilla on oltava edellytykset arvioida erilaisia
tiedonlähteitä ja niiden sisältämän tiedon oikeellisuutta. Tutkittua tietoa tulee käyttää entistä enemmän päätöksenteon
pohjana ja tutkitun tiedon tulee olla entistä helpommin tutkijoiden ja muun yhteiskunnan käytettävissä. Tutkimustulosten ja -julkaisujen nykyistä laajempaa ja nopeampaa saatavuutta on edistettävä yhteistyössä korkeakouluyhteisöjen
kanssa. Avoin tiede ja tutkimus* voivat parhaimmillaan edistää tulosten leviämistä ja tutkimuksen laatua sekä nostaa
Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä.
Pohja yhteiskunnassa tarvittaville opiskelutiedoille, -taidoille ja -motivaatiolle luodaan opiskelun varhaisina vuosina. Tiede- ja tutkimusmyönteisyyden vahvistaminen alkaa
jo varhaislapsuudesta ja edellyttää tiedekasvatuksen lisäämistä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.
Myös vapaan sivistystyön vastuu ja rooli aikuisten tiedekasvatuksessa korostuu. Tiedekasvatuksen rinnalla innovatiivisuuden ja luovuuteen kasvattamisen on oltava keskeisellä sijalla sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa.

Yliopistot rakentavat ja kehittävät yhteiskuntaa
YLIOPISTOJEN TYÖN tavoitteena on eettisesti kestävän, riip-

pumattoman uuden tiedon luominen tutkimuksella sekä
ymmärryksen ja sivistyksen lisääminen. Tiede etsii ja löytää ratkaisuja tulevaisuuden isoihin haasteisiin ja ongelmiin.
Yliopistojen yhteiskunnalliset vaikutukset eivät aina ole nopeasti taloutta palvelevia tai rahassa mitattavia. Osasta perustutkimuksen tutkimustuloksia on kuitenkin taloudellista
hyötyä pitkällä aikajänteellä. Soveltava tutkimus hyödyntää
tutkimuksen tuomaa tietoa uusien ratkaisujen luomiseksi.
Tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa joka päivä parantamalla tämänhetkisiä toimintoja ja luomalla uusia.
Yliopistojen tehtäväksi on laissa määritelty vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistäminen, tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen an-

taminen sekä opiskelijoiden kasvattaminen palvelemaan
isänmaata ja ihmiskuntaa. Lisäksi yliopistojen pitää tarjota
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.
Monialaisuus ja -tieteisyys ovat yliopistotoiminnan vahvuus ja rikkaus. Työssä korostuu tieteidenvälinen yhteistyö,
sillä tutkittavat ilmiöt edellyttävät usein monialaista osaamista. Myös kooltaan pienet tieteenalat tuottavat yhteiskunnalle merkityksellistä osaamista. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on osa yliopistohenkilöstön työtä, jolla tieteellistä
ja taiteellista asiantuntemusta ja tutkimustietoa levitetään
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ammattikorkeakoulut edistävät alueiden
hyvinvointia ja uudistavat työelämää
AMMATTIKORKEAKOULUT KOULUTTAVAT eri alojen ammat-

tilaisia työelämän tarpeisiin käytännönläheisesti. Niiden pedagogiikka on kehittynyt niin, että se mahdollistaa yhteiskuntaan ja alueeseen integroivan toiminnan. TKI-toiminnan
erityispiirteenä on opiskelijoiden osallistuminen toimintaan
osana opintoja, työharjoitteluja ja opinnäytetöiden tekemistä.
Amkien TKI-toiminta limittyy kaikissa toiminnoissa yhteen
opetuksen kanssa, jolloin esimerkiksi palvelu- ja tuotekehityksen tulokset siirtyvät samanaikaisesti yritysten, alueiden ja opetuksen hyödynnettäväksi.
Ammattikorkeakoulujen lakisääteisenä tehtävänä on
antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä
tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin
perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakoulut tukevat opiskelijan ammatillista kasvua.
Ammattikorkeakoulut harjoittavat myös ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä
edistävää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Lisäksi ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.
Monialaisuus on ammattikorkeakoulujen vahvuus. Niiden kehittämis- ja innovaatiotoiminta lisää alueen elinvoimaa muun muassa kaupallistamisen, yrittäjyyden ja yritysten
uudenlaisten toimintatapojen avulla. Suppeakin kehittämistoiminta voi olla pienelle organisaatiolle merkityksellisempää kuin iso hanke suurelle yritykselle. TKI:n myötä myös
aluetta palveleva palvelutoiminta on vahvistunut. Lisäksi
amkeilla on merkittävä rooli alueen asukkaiden osallisuutta tukevien prosessien kehittäjänä.

*Avoin tiede ja tutkimus tarkoittavat avoimia julkaisuja ja
tutkimusaineistoja ja -menetelmiä tutkimuseettisiä periaatteita
(TENK) noudattaen.
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Yliopistojen toiminta

2011 tutkimusrahoituksen rahavirrat

2017 tutkimusrahoituksen rahavirrat

Ulkom. yritykset
Muu ulkom.

Ulkom. yritykset
Muu ulkom.

Oma

Oma

Kotim. yritykset
EU
Muu julkisyhteisö
Muu valtio

1,27 mrd.

Kotim. yritykset
EU
Muu julkisyhteisö
Muu valtio

1,32 mrd.

Budjettirahoitus

Budjettirahoitus

2018
Opiskelijoita

152 154 Alempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto

13 462

15 162 Lisensiaatintutkinto

75

1 783 Tutkintoja yhteensä

Tohtorintutkinto

30 482

Ammattikorkeakoulujen toiminta
2010 tutkimusrahoituksen rahavirrat

0,16 mrd.

2017 tutkimusrahoituksen rahavirrat

Ulkom. yritykset
Muu ulkom.

Ulkom. yritykset
Muu ulkom.

Oma

Oma

Kotim. yritykset
Muu julkisyhteisö
Muu valtio

Kotim. yritykset
Muu julkisyhteisö
Muu valtio

0,17 mrd.

EU
Budjettirahoitus

EU
Budjettirahoitus

2018
Opiskelijoita
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

143 877 Ammattikorkeakoulututkinto
3 116 Ammatillinen opettajankoulutus
Tutkintoja yhteensä

24 506
1 461

29 083
Lähteet: Tilastokeskus ja Vipunen

⊲ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta muodostavat verkostomaisen kokonaisuuden,
jossa ammattikorkeakoulut ja yliopistot tekevät merkittävää kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
yhteistyössä toistensa, yritysten ja muun työelämän kanssa.
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Pääteema 1
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
toiminnan edellytykset on saatava
kuntoon ja kehittämisen on oltava
pitkäjänteistä

tamista tukee parhaiten pitkäjänteinen, tehtäviin nähden
oikein mitoitettu ja valtionosuutena jaettava vakaa perusrahoitus, joka tukee korkeakouluissa tehtävää opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä ja mahdollistaa korkeakoulujen
perustoimintojen toteuttamisen. Rahoituksen pitää seurata
yleistä kustannustason kehitystä, ja siksi lakeihin kirjattujen indeksien on oltava käytössä. Ulkopuolisen rahoituksen
kasvattamista tarvitaan yhä lisääntyvien uusien tehtävien,
kuten jatkuvan oppimisen, hoitamiseen.

YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN tutkimus- ja

kehittämistyö on lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti eri
tavalla suuntautunutta ja siksi niiden vaikuttavuus on erilaista. Yhteiskuntamme tarvitsee molempia. Korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavat merkittävästi kansalliseen kilpailukykyyn sekä alueiden elinvoimaan
ja houkuttelevuuteen.

Ensisijaisesti korostamme perusrahoituksen kasvattamista.
Myös muita rahoituslähteitä tarvitaan. Budjettirahoituksen
lisäksi yliopistoilla on ulkopuolisia lähteitä tutkimuksen rahoittamiseksi. Niitä ovat esimerkiksi Suomen Akatemia, BuKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on heikentysiness Finland, EU-rahoituskanavat sekä koti- ja ulkomainyt, ja TKI-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on
set rahastot ja säätiöt. Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitus
pienentynyt kymmenen viime
tulee pääsääntöisesti rakennerahastoisvuotta. Sen lisäksi korkeakoulu- Rahoituksen pirstaloituminen ta. Kansallisia rahoitusinstrumentteja on
jen perustoiminnan rahoitusta
useisiin eri lähteisiin vaikuttaa ammattikorkeakoulujen käytettävissä
on siirretty hankerahoituksena
huonosti.
sekä työskentelyolosuhteisiin
jaettavaksi. Tämä on lisännyt
että itse työntekoon –
haku- ja hanketyötä, joka on
Korkeakoulujen on päästävä kiinni eriollut pois opetus- ja tutkimus- käytetäänkö aika rahoituksen laisiin rahoituslähteisiin. TKI-toimintaa
tehtävistä. Tutkimusrahoitusta hakemiseen vai tutkimuksen ja sen rahoitusta pitää monipuolistaa
joudutaan hakemaan monista
siten, että rahoituksessa otetaan huotekemiseen?
eri rahoituslähteistä. Haut ovat
mioon perustutkimuksen ja TKI-toimintyöläitä ja hakemusten tekoon käytetään paljon aikaa. Ranan erilaiset tarpeet sekä yliopistojen ja ammattikorkeahoituksen pirstaleisuus ja epävarmuus ovat osaltaan lisänkoulujen erilaiset profiilit.
neet määräaikaisen henkilöstön osuutta korkeakouluissa.
Erityisesti yliopistoissa tilanne on kestämätön.
Tutkimustyössä rahoittajan ja tutkijan intressit voivat olla
osin päällekkäisiä mutta myös eriäviä. Yhteisistä eettisistä
Kansallisten TKI-panostusten osuus bruttokansantuotteeslinjauksista on huolehdittava. Tutkimusryhmän mahdollita on nostettava vuoteen 2030 mennessä vähintään nelnen taloudellinen riippuvuus tutkimuksen rahoittajan tai
jään prosenttiin. Korkeakoulutuksen kehittämistä ja uudistilaajan resursseista ei saa vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus
Valtion
tutkimus- ja kehittämisrahoitus
organisaation
mukaan vuosina
2008−2019
organisaation
mukaan
vuosina
2008-2019
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008

2009

Yliopistot

2010

2011

2012

Yliopistolliset keskussairaalat

2013
AMK

2014

2015

Suomen Akatemia

2016
Tekes

2017

2018*

2019*

Valtion tutkimuslaitokset

*talousarvioesitykset
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Ratkaisumme:

⊲ Perusrahoituksen rinnalle tarvitaan ulkopuolista
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta

⊲ Laaja-alainen osaaminen on rikkaus
− Koulutus, tiede, tutkimus- ja innovaatiotoiminta on nostettava tällä vaalikaudella etusijalle. Osaamisen, työelämän
ja yhteiskunnan kehittämistä koskevien päätösten on perustuttava hallinnonalojen väliset rajat ylittävään politiikkaan.
− Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä pitää
kehittää ja vahvistaa niiden erilaisia profiileja ja erityispiirteitä. Tämä on tiede- ja innovaatiopolitiikan tehokkaan toteutumisen ja osaamisen hyödyntämisen kannalta välttämätöntä.
− Monialaisuuden ja -tieteisyyden arvo on tunnistettava
sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Tieteen- ja
koulutusalojen diversiteetistä on huolehdittava siten, että
myös pienten alojen tutkimus ja opetus turvataan.
⊲ Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
perusrahoitusta on lisättävä
− Yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin on oltava voimassa.
− Yliopistojen rahoitukseen on tehtävä tasokorotus. Perusrahoituksen on oltava sellaisella tasolla, että sillä voidaan turvata tutkimukseen perustuvan opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu.
− Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen taso on palautettava leikkauksia edeltäneelle, vuonna 2011 olleelle
tasolle ja siihen on tehtävä tasokorotus. Lisäksi rahoitustasossa on otettava korottavasti huomioon lakisääteinen
velvoite tehdä soveltavaa tutkimusta ja aluekehittämistä.
− Rahoitusmalleja on uudistettava vahvistamaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa sekä toiminnan laatua.
− Pirstaleisen hankerahoituksen sijaan tarvitaan pitkäkestoista
kehittämisrahoitusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin kehittämistarpeisiin ja korkeakoulujen omiin strategioihin.
Kaavion otsikko

− Tutkimuksen rahoitusta on vahvistettava ja ulkopuolista
rahoitusta on lisättävä.
− Kansallisen TKI-panostuksen nostaminen edellyttää sekä
julkisen että yksityisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan
rahoituksen merkittävää lisäämistä ja kannusteiden pikaista luomista.
− Julkisten tutkimusrahoituslähteiden riittävyys, kattavuus
ja tarkoituksenmukaisuus on selvitettävä ja tarvittaessa
selkeytettävä.
○ Tutkimusmäärärahoja on nostettava ja hakukäytänteitä on yksinkertaistettava.
○ Tutkimustyö on pitkäjänteistä ja edellyttää nykyistä pidempiä rahoituskausia.
○ Erilaisten rahoituslähteiden tulee olla amkin käytettävissä nykyistä laajemmin.
− Ammattikorkeakouluille on rakennettava ulkopuolinen
TKI-toiminnan rahoitusinstrumentti.
− Korkeakoulujen yhteistyö (esimerkiksi konsernirakenteissa)
ei saa rajoittaa rahoituslähteiden käyttöä.
− Yritystukia pitää kohdentaa korkeakoulujen, tutkimus
laitosten ja yritysten yhteistyönä tehtävään TKI-toimintaan, uusien markkinoiden luomiseen ja osaamisen vahvistamiseen.
− Tutkimuksen vapauden toteutumisesta on huolehdittava,
kun rahoituslähteet monipuolistuvat ja korkeakoulut korostavat tutkimuksen strategisia painopistealoja.
− Eurooppalaisen tutkimusrahoituksen hakemiseen on
tarjottava tukea, jotta korkeakoulut pääsevät nykyistä helpommin hyödyntämään EU:n tutkimuksen puiteohjelmia.
− Korkeakoulujen ja rahoittajien tulee kehittää yhdessä tutkimus- ja opetushenkilöstön kanssa avoimen tieteen toimintamalleja ja tutkimushankkeiden rahoitustapoja. Avoimeen julkaisemiseen liittyviin kustannuksiin tulee löytää
ratkaisumalli yhteistyössä korkeakoulujen ja rahoittajien
kanssa.

Rahoitusmallin osa-alueet ja painoarvot (tavoitetila)

70 %
Vakauttava rahoitusosuus

30 %
Tuloksellisuusrahoitus
(sis. mittarit)

10 %
Strateginen
rahoitus

⊳ Rahoitusmalleissa on oltava aito perusrahoituksen
osuus (ns. vakauttavan rahoituksen osuus, pitkällä aikajänteellä jopa 70 % kokonaisuudesta). Lisäksi pienemmällä painoarvolla tuloksellisuuteen perustuva rahoitus
(20–30 %) sekä strategisen rahoituksen osuus (noin
10 %), mihin korkeakouluilla on mahdollisuus vaikuttaa
omilla strategisilla valinnoillaan. Uudistaminen voidaan
tehdä asteittain niin, että ensi vaiheessa vastikkeettoman perusrahoituksen osuus olisi (20–30%.)
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Pääteema 2
Korkeakouluista on rakennettava
hyvinvoivia työyhteisöjä

− Tiedon pitää olla julkista ja sitä hyödynnetään OKM:n ja korkeakoulujen välisessä ohjauksessa ja korkeakoulun omassa
kehitystyössä.

YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN on oltava hou-

kuttelevia työ- ja opiskelupaikkoja sekä kotimaisille että kansainvälisille osaajille ja opiskelijoille. Korkeakouluvision tavoite,
että korkeakouluista tehdään parhaita työpaikkoja, on tärkeä
ja sitä on vahvasti edistettävä. Korkeakoulujen henkilöstöstä
ei ole varaa säästää. Hyvät työnteon edellytykset mahdollistavat laadukkaan toiminnan.

⊲ Korkeakouluissa täytyy olla toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet perusteettomien määräaikaisuuksien sijaan.

Korkeakoulu-uudistusten vaikutusten arvioinnin mukaan yliopisto- ja amk-uudistukset ovat vaikuttaneet kielteisesti sekä
amk- että yliopistohenkilöstön työhyvinvointiin ja yliopistoissa myös henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin. Korkeakouluissa on käyty lukuisia yt-menettelyjä, jotka ovat johtaneet
henkilöstön irtisanomisiin, lomautuksiin ja osa-aikaistamisiin.
Näitä ovat aiheuttaneet rahoitusleikkaukset ja rakenteelliset
uudistukset. Kasvava työkuorma, lisääntyvä hanke- ja tutkimusrahoituksen hakuihin kuluva aika ja sirpaleinen työnkuva uuvuttavat vähenevän opetus- ja tutkimushenkilöstön.

− Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on luotava mahdollisuus uralla etenemiseen sekä opetus- että tutkimustehtävissä toimiville.

Työhyvinvoinnista ja tehtävänkuvista on oltava ajantasaista, säännöllisesti kerättävää ja vertailukelpoista tietoa. Näiden pohjalta korkeakoulujen on edistettävä työhyvinvointia
ja työssä jaksamista.

− Urapolkumallien on pohjauduttava toistaiseksi voimassa
oleviin työsuhteisiin.

⊲ Yliopistoissa opetuspainotteisessa tehtävässä toimivilla tulee olla myös oikeus ja mahdollisuus tehdä tutkimusta työajalla.
⊲ Ammattikorkeakouluissa opetushenkilöstölle on luotava mahdollisuudet asiantuntijuuden horisontaaliselle kehittymiselle: opettajat toimivat amkin eri tehtäväalueilla.
− Työajan suunnittelu on saatava toimimaan ja opettajien
on saatava osallistua oman työnsä suunnitteluun entistä paremmin.

Ratkaisumme:

− Työaikasuunnitelmaan on varattava myös kohdentamatonta työaikaa riittävästi.

⊲ Korkeakoulujen toimintakulttuurissa pitää ottaa päämääräksi vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian vahvistaminen. Korkeakouluyhteisön asemaa korkeakoulujen päätöksenteossa ja hallituksissa on vahvistettava
lakimuutoksilla.

⊲ Korkeakouluyhteisön hyvinvointia ja työrauhaa edistetään välttämällä jatkuvia kansallisia ja korkeakoulukohtaisia rakenteellisia uudistuksia.

− Säätiöyliopistoissa on turvattava yhteisön edustus hallintoelimissä.
− Erityisesti yliopistokollegioiden ja konsistorien asemaa päätöksenteon rakenteissa on vahvistettava. Akateemisen yhteisön näkemysten huomioon ottamiseen liittyvät muodolliset
menettelyt vaativat monissa yliopistoissa edelleen korjaamista.
− Ammattikorkeakouluissa henkilöstön asemaa on parannettava lisäämällä lakiin säädös korkeakouluyhteisön mahdollisuudesta osallistua amkin päätöksentekoon.
⊲ Korkeakouluille on kehitettävä yhtenäinen henkilöstötilinpäätösformaatti, jonka avulla saadaan kattava ja
vertailukelpoinen tieto henkilöstön hyvinvointi- ja osaamistilanteesta.

OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset 2019

− Uudistusten on pohjauduttava perusteelliseen vaikuttavuusarviointiin.
⊲ Henkilöstön liikkuvuutta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti että korkeakoulujen ja muun työelämän välillä on sujuvoitettava. Samanaikaisesti on huolehdittava
yksilön työsuhdeturvasta.
⊲ Tieteen avoimuuteen liittyvät vaatimukset ja periaatteet eivät saa polkea tutkimus- ja opetushenkilöstön oikeuksia eivätkä hankaloittaa tai lisätä tutkijan tai
opettajan työtä.
− Tekijänoikeuksista pitää aina sopia. Korkeakouluissa työnantajalle ei siirry mitään tekijänoikeuksia pelkän palvelussuhteen perusteella.
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⊲ Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön (htv) kehitys vuosina 2010–2018. Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön määrä on vähentynyt 1 660 henkilötyövuodella (15 %) vuodesta 2012
vuoteen 2017. Nyt vuonna 2018 henkilömäärä on kääntynyt hienoiseen nousuun.
–
Yliopistojen henkilöstö on vähentynyt vuosina 2011–2016 yhteensä 9 %, eli 2 880 henkilöllä. Myös yliopistoissa henkilöstömäärä lisääntyi vuonna 2018.
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⊲ Opetusalalla määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa työskentelevien määrä eri työnantajilla vuosina 2016−2018.
Yliopistoissa määräaikaiset työsuhteet ovat vallitseva työsuhteen muoto opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta. Sivistystyönantajien tilastojulkaisun (2018) mukaan määräaikaisissa työsuhteissa oli 70 % opetus- ja tutkimushenkilöstöstä.
Määräaikaisuudet olivat lisääntyneet myös muun henkilöstön keskuudessa tarkastelu vuonna 2018. Graafissa opetus- ja
tutkimushenkilöstö on eritelty palkkausjärjestelmän sijoittumisen mukaan. Vaatitasolla 1−4 työskentelevät väitöskirjatyöntekijät. Vaatitasolla 5−7 yliopistonopettajat, tutkijatohtorit, yliopistonlehtorit, tutkijat. Vaativuustasolla 8−11 työskentelevät
professorit ja tutkimusjohtajat.
Lähteet: Sivistan tilastojulkaisut (2016, 2017, 2018)
Tilastokeskus/Kuntatyönantajat

Pääteema 3
Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan ja työelämän
välistä yhteyttä on vahvistettava
AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA YLIOPISTOJEN on pystyt-

tävä vastaamaan sivistyksen edistämistä, osaamistason
nostoa ja kilpailukyvyn tukemista koskeviin odotuksiin.
Korkeakoulujen ketterät toimintatavat ja laaja erityisosaaminen luovat jatkossa yrityksille ja julkiselle sektorille uudenlaisia mahdollisuuksia nostaa liiketoimintansa ja palveluidensa arvoa.
Opetushenkilöstön työnkuvaan pitää kuulua opetuksen
lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tällä tavoin opetus pysyy ajantasaisena ja kiinni tutkimusperusteisuudessa. Opetushenkilöstön osaaminen, työelämäyhteydet ja työelämärelevanssi pysyvät ajan tasalla ja
laadukkaina.
Yliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen keskinäistä
yhteyttä on vahvistettava
KAIKILLA TIETEEN- JA TAITEENALOILLA tarvitaan tieteenalan
tuntemusta, kriittistä ajattelua ja kykyä luoda uutta tietoa.
Yliopisto-opetus on tutkimusperustaista, ja sen edellytykset
täytyy turvata opetuksen laadun vahvistamiseksi. Opetustehtävissä koetaan ristipainetta yliopistohallinnon, opetuksen ja tutkimuksen vaateiden puristuksessa, koska kaikkiin
työtehtäviin ei resursoida riittävästi aikaa.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön välistä yhteistyötä on vahvistettava työyhteisöissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön
aito, kunkin vahvuusalueita tukeva yhteistyö edellyttää
keskinäistä luottamusta ja aikaa yhteiselle suunnittelulle.
Opetukseen liittyvän tutkimuksen tekemiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen tarvitaan realistisia mahdollisuuksia.
Opetustehtävissä toimiville ei tällä hetkellä anneta tarpeeksi
tai ei ollenkaan aikaa tutkimukselle huolimatta yliopistojen
työehtosopimuksen soveltamisohjeesta. Tieteenalakohtaiset erot ovat merkittäviä, mikä osittain johtuu ulkopuolisen rahoituksen saatavuudesta eri tieteenaloilla. Tutkimusta on usein käytännössä mahdollista tehdä vain yliopiston
ulkopuolelta haetulla rahoituksella. Työtehtävät eriytyvät
monesti tutkimustehtäviin ja opetustehtäviin, mikä ei tue
tutkimusperusteisen opetuksen toteutumista.
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Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön
mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön on
vahvistettava
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖHÖN koh-

distuvat odotukset ja vaatimukset ovat kasvamassa entisestään. Ammattikorkeakouluopetus ja TKI-toiminta palvelevat rajussa murroksessa olevaa työelämää, edistävät
toiminta-alueensa kehittymistä ja uudistavat sen elinkeinorakennetta sekä tarjoavat keinoja, joilla voidaan vastata
väestön jatkuvan oppimisen tarpeeseen.
Ammattikorkeakoulut pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin kunnolla vain, jos opetusta ja tutkimus-, kehit
tämis- ja innovaatiotoimintaa voidaan toteuttaa läheisessä yhteydessä toisiinsa. Opettajien on välttämätöntä olla
mukana toteuttamassa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa vähintäänkin asiantuntijoina. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta hyödyttää työelämää parhaiten silloin, kun
opetushenkilöstö toteuttaa sitä osana opetusta. Tämä takaa, että opetushenkilöstön työelämäyhteydet ja työelämärelevanssi pysyvät ajan tasalla ja laadukkaina. Tällä hetkellä
opetushenkilöstö kokee, että opettamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja työelämäyhteistyöhön ei ole resursoitu riittävästi aikaa.
Opetus ja opettajien osaaminen kehittyy TKI:n myötä, ja
opiskelijat pääsevät työelämäyhteistyöhön koko opintojensa ajan. Työelämän kehittäminen korostuu erityisesti
ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ja niiden työelämän kehittämishankkeissa.
Ammattikorkeakoulujen yhteistyötä yliopistojen kanssa
on vahvistettava, jotta ammattikorkeakoulut voivat siirtää
ajantasaista tutkimustietoa työelämän käyttöön.

Yliopisto TES, 5 §
Työsuunnitelman
sisältö: Opetus- ja
tutkimushenkilöstön
tehtävät voivat olla opetustai tutkimuspainotteisia,
mutta tarkoitus on, että
jokainen opetus- ja
tutkimushenkilöstöön kuuluva
sekä tutkii että opettaa.
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⊲ Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta ja opetus kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, ja siksi henkilöstöllä
on oltava pedagoginen tulokulma kaikkeen AMK-työhön.
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⊲ Opettajuuden identiteetti on laventunut entisestään, koska työ on yhä enemmän sidoksissa
työelämään ja korkeakouluihin.

Lähteet: OAJ:n ja Haaga-Helian kyselyt
Lähde: OAJ:n ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun
kysely v. 2009 ja v. 2018.
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Ratkaisumme:

Osaamiskeskittymillä lisäarvoa

⊲ Opetustehtävissä olevien mahdollisuuksia tutkimus- ja
kehittämistyön tekemiseen on vahvistettava.

SUOMEEN ON muodostunut ja muodostumassa osaamis-

− Korkeakoulujen henkilöstön työelämäyhteyksiä on lisättävä.
− Kaikkiin yliopistoihin tarvitaan tutkimuskausijärjestelmä.
− Ammattikorkeakouluissa TKI-tehtävien on oltava pääasiassa opetushenkilöstön tehtäviä.
⊲ Opetus- ja tutkimushenkilöstön palvelussuhteen
ehdot on määriteltävä ammattikorkeakoulusopimuksessa.
⊲ Henkilöstön on voitava kehittää TKI-osaamistaan
työelämä- tai koulutusjaksoilla.
⊲ Korkeakouluilla on oltava henkilöstön osaamisen kehittämistä varten esimerkiksi henkilöstörahasto, apurahajärjestelmä tai muu vastaava rahoitus.
− Opetus- ja tutkimushenkilöstön mahdollisuuksia toimia
entistä laajemmissa tutkimusverkostoissa on vahvistettava.
⊲ Korkeakouluopiskelijoiden pitää voida osallistua
kiinteästi TKI-toimintaan
− Yliopistoissa tutkinto-opiskelijoiden tulee olla osa tiedeja tutkimusyhteisöä opintojen alusta lähtien. Tutkimusprojekteihin otetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita.
Tutkimustyöhön osallistuva opiskelija saa tutkintoon sisältyviä opintopisteitä tai palkkaa.
− Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden on oltava aktiivisesti mukana TKI-toiminnassa sekä alueen ja työelämän
kehittämistehtävissä osana opintojaan.
⊲ Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstöltä
edellytetään pedagogista kelpoisuutta
− Henkilöstölle pitää järjestää mahdollisuus hankkia
pedagoginen kelpoisuus työajalla.

keskittymiä, joissa ammattikorkeakoulujen, yliopistojen,
toisen asteen oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja työelämän erilainen osaaminen yhdistyy vaikuttavaksi työelämää,
alueita ja yhteiskuntaa uudistavaksi kokonaisuudeksi. Ne
hyödyntävät toiminnassaan myös kansainvälisiä innovaatioympäristöjä ja -verkostoja. Korkeakoulujen laaja yhteistyö tukee ja vahvistaa niiden tutkimusperusteista opetusta
ja työelämäyhteyksiä.
Osaamiskeskittymiin ja niiden TKI-toimintaan pitää panostaa ja niiden potentiaali tunnistaa tulevaisuudessa nykyistä paremmin. Osaamiskeskittymät voivat toimia alueella ja
alueiden välillä moottorina, joka kasvattaa alueen osaamista sekä kehittää palveluja ja elinkeinoelämää. Parhaimmillaan eri toimijat pystyvät yhdessä tuottamaan uutta tietoa
kestävämmän, terveemmän, älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi.
Ratkaisumme:
⊲ Valtakunnan politiikassa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset vahvuudet. Näin vähennetään toimijoiden keskinäistä kilpailua resursseista.
− Poliittisilla päätöksillä tuetaan sellaisten alueellisten ja
kansallisten ympäristöjen, rakenteiden ja toimintamallien
syntymistä, joissa oppimista ja kriittistä osaamista jaetaan
innovaatiotoimijoiden kesken (esimerkiksi verotuksellisesti tai suunnatuilla yritystuilla).
− Toimintaperiaatteena on lisätä eri alojen ja toimijoiden
yhteistyötä.
⊲ Eri ministeriöt tukevat yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten osaamiskeskittymien syntymistä ja kannustavat kuntia ja maakuntia erilaisin keinoin infrastruktuurin rakentamiseen.
⊲ Korkeakoulut lisäävät yhteistyötä innovaatiopalveluiden tuottamiseksi ja vahvistavat näin innovaatio-osaamistaan sekä kaupallistamis- ja sopimusprosessejaan.

− Henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus meritoitua myös
opetustehtävillä.
⊲ Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen asemaa
on vahvistettava, ja niiden aloituspaikkamääriä on
lisättävä. Yamk-tutkinnon suorittaneille on turvattava
jatko-opintomahdollisuus.
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Korkeakouluille on luotava tutkimusja innovaatiomyönteinen toimintaympäristö,
jossa eri alojen asiantuntijat voivat
hyvillä toimintaedellytyksillä tehdä ja
jalostaa uutta tietoa.

OAJ:n tiede- ja innovaatio
poliittiset linjaukset on
laaja kokonaisuus teemoja
tutkimuksen ja kehittämisja innovaatiotoiminnan
edellytysten vahvistamiseksi
sekä ammattikorkea
kouluissa että yliopistoissa.
Näitä tavoitteita haluamme
edistää yhdessä eri
tahojen – niin poliittisten
päättäjien kuin korkeakouluja tiedepoliittisten
toimijoidenkin – kanssa.
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