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Eduskunta
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Viite: HE 242/2014 vp eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain
väliaikaisesta muuttamisesta
Sivistystyönantajat ry:n lausunto: rahoitusta ei saa enää leikata
Korkeakoulujemme resurssit ovat pienet niille asetettuihin odotuksiin
ja tavoitteisiin nähden. Resursseja ei tule enää vähentää.
Hyvin koulutettu kansa ja uutta luova korkeatasoinen tutkimustoiminta ovat hyvin
menestyviä maita yhdistäviä tekijöitä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat
avainasemassa kouluttajina ja tutkimuksen tekijöinä. Niiden toiminnalla ja
kestävällä rahoituspohjalla on siksi suuri merkitys Suomenkin menestymiselle.
Vuonna 2010 voimaan tulleessa yliopistolaissa otettiin käyttöön ns.
yliopistoindeksi, jolla oli tarkoitus turvata yliopistojen resurssien pysyminen yleisen
kustannustason nousun vauhdissa. 1.1.2015 voimaan tulevassa uudessa AMK-laissa
vastaava indeksitarkistus tulee koskemaan myös ammattikorkeakouluja.
Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään yliopisto- ja
ammattikorkeakouluindeksien puolittamista vuodelle 2015. Yliopistojen osalta
indeksiä on leikattu kahdesti sen käyttöönoton jälkeen. Ammattikorkeakouluissa
vastaavia leikkauksia on tehty yksikköhintoja jäädyttämällä.
Valtion talousarvioista laskettuna tähän mennessä toteutettujen
indeksileikkausten ja yksikköhintajäädytysten kasautuneet vaikutukset
valtion rahoituksessa ovat yliopistojen osalta noin 172 miljoonaa euroa
ja ammattikorkeakouluissa noin 40 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi
korkeakoulujen rahoitukseen on tehty paljon myös muita leikkauksia.
Jos nyt ehdotettu indeksipuolitus toteutetaan, tarkoittaa se aiemmat
indeksileikkaukset mukaan lukien noin 85 miljoonan euron vuosittaista
lovea yliopistojen rahoitukseen ja noin 29 miljoonan euron lovea
ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Hallituksen esityksessä todetaan, että
nyt ehdotetussa indeksipuolituksessa on kyseessä on maltillinen leikkaus.
Indeksileikkausten kasautuvuus muodostuu kuitenkin ajan mittaan hyvin
merkittäväksi.
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Sivistystyönantajat ry on opetus- ja korkeakoulualan työnantajien
edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset ja
valvoo jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia etuja. Yhdistys on
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto.
Noin 300 jäsentämme ovat säätiöitä, osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä
julkisoikeudellisia laitoksia. Jäsenemme hoitavat julkista koulutustehtävää
julkisella rahoituksella. Niillä on opetusministeriön tai valtioneuvoston
järjestämislupa ja yliopistojen toiminta perustuu lakiin. Jäsentemme
palveluksessa on noin 55.000 työntekijää.
Jäsenemme edustavat kaikkia koulutusasteita:






yliopistoja ja ammattikorkeakouluja
ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita
peruskouluja
vapaan sivistystyön oppilaitoksia (kansanopistoja, kansalaisopistoja,
kesäyliopistoja, urheiluopistoja, opintokeskuksia)
taiteen perusopetuksen oppilaitoksia (kuten musiikkiopistoja)
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