Alustavasta koulutusvastuunäkemyksestä hammasteknikoiden osalta
Koko ammattikorkeakoulujärjestelmän valtionrahoituksesta tullaan nykyisten päätösten
perusteella leikkaamaan 18%, noin 150 miljoonaa euroa, vuoteen 2016 mennessä. Metropolia
Ammattikorkeakoulussa vähennys tulee olemaan noin 14%, eli noin 15 miljoonaa euroa
vuosirahoituksesta.
Ammattikorkeakouluille haetaan tänä vuonna uudet toimiluvat uuden ammattikorkeakoululain
perusteella. Toimilupahakemuksessa on määriteltävä, mihin koulutusvastuihin
ammattikorkeakoulu hakee velvollisuutta järjestää koulutusta ja antaa tutkintoja.
Toimilupahakemuksessa on esitettävä ammattikorkeakoulun taloudellinen kyky toteuttaa
annettuja koulutusvastuita hyvällä laadulla myös jatkossa. Valtionrahoituksen leikkaus on niin
suuri, että Metropolian tulee löytää ratkaisut Metropolian tehokkuuden, tuloksellisuuden ja
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa.
Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä 68 koulutusohjelmaa, jotka kaikki ovat
saavuttaneet hyviä tuloksia kouluttaessaan osaajia alueen tarpeisiin. Valtionrahoituksen
tulevasta romahduksesta johtuen Metropolialla ei ole taloudellisia edellytyksiä ottaa vastuuta
koko nykyisen koulutustarjonnan ylläpidosta. Tästä lähtökohdasta on tarkasteltu Metropolian
nykyisiä koulutusvastuita seuraavien kuuden kriteerin pohjalta: alueen tarve, talous,
koulutuksen laatu, vetovoima, synergia ja alueen muu tarjonta.
Metropolia osakeyhtiön hallitus on linjannut 21.5. alustavat näkemykset haettavista
koulutusvastuista. Muiden syiden ohessa on 29.5. aloitettu YT-neuvottelut tämän alustavan
näkemyksen käsittelemiseksi henkilöstön kanssa. Uutta toimilupaa tulee hakea 30.9. mennessä
ja opetus- ja kulttuuriministeriö on alustavasti luvannut päätösten valmistuvan joulukuussa
2013.
Alustavan, YT-neuvotteluissa parhaillaan käsiteltävän näkemyksen mukaan Metropolia
Ammattikorkeakoulu ei olisi hakemassa hammasteknikon koulutusvastuuta. Keskeisenä
perusteluna tälle näkemykselle on koulutuksen järjestämisen korkea kulurakenne sekä
suhteellisen matala synergia Metropolian muun koulutustarjonnan kanssa. Lisäksi on
perusteltua kysyä, olisiko kyseessä pikemminkin tarkkuuskäsityöammatti kuin
korkeakouluopetusta vaativa osaamiskokonaisuus, johon liittyy AMK-laissa määriteltyä
kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Tarkkuuskäsityöammatit koulutetaan Suomen
koulutusjärjestelmässä pääsääntöisesti II asteen koulutuksessa. Metropolian käsityksen
mukaan hammasteknikoiden koulutukselle on kuitenkin selkeä tarve Suomessa myös
tulevaisuudessa, kuten alan ennakointiraporteista käy selkeästi ilmi.
Lisätarkennuksena julkisuudessa esitettyihin käsityksiin siitä, että kyseinen koulutus olisi
päätetty lopettaa, haluamme tarkentaa, että Metropolia Ammattikorkeakoulussa ei ole vielä
tehty lopullista päätöstä haettavista koulutusvastuista. Näistä asioita käsitellään parhaillaan
käynnissä olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Päätös haettavista koulutusvastuista tullaan
tekemään toimilupahakemuksen yhteydessä 30.9. mennessä. Samaten haluamme tarkentaa,
että Metropolialla tulee joka tapauksessa säilymään vastuu tarjota nykyisille opiskelijoillemme
koulutusta tutkintoon saakka, eli mahdollinen muutos ei vaikuta nykyisten opiskelijoiden
asemaan.
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