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OAMK-GAALA, 11.09.2015, Jouko Paaso 
 

Hyvät kutsuvieraat, 
 
Lämpimästi vielä kerran tervetuloa Oamk-gaalaan! 
 
Ammattikorkeakouluilla, myös Oulun ammattikorkeakoululla, viime vuodet ovat 
olleet isojen hallinnollisten muutosten ja taloudellisten leikkausten vuosia, 
leikattiinhan amk-rahoituksesta 20 prosenttia viime hallituskaudella. Toiminnallisesti 
ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet asemaansa suomalaisessa 
korkeakoulukentässä; erityisesti tämä näkyy hakijasuosiossa, joka 
ammattikorkeakouluilla oli yliopistoa parempi kevään yhteishaussa. Oulun 
ammattikorkeakoulu on 10 prosenttia kevennetyllä organisaatiolla lähtenyt 
voimakkaaseen kehitystyöhön. Mainitsin viime vuoden gaala-puheessani, että iso 
haasteemme on Oamkin yhtenäisyyden kehittäminen ja henkinen irrottautuminen 
ammattikorkeakoulua edeltäneestä oppilaitospohjaisesta rakenteesta. Tänä keväänä 
valmistelimme organisaatiomuutoksen, jossa luovuimme oppilaitospohjaisesta 
yksikkörakenteesta ja korvasimme sen 11:llä koulutus- ja tki-osastolla. Elokuun 
alusta olemme toimineet tässä uudessa olomuodossa, ja odotukset uuden mallin 
toimivuudelle ovat korkealla. Ammattikorkeakoululaki uudistui 1.1.2015 alkaen; lain 
myötä ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen tuli sekä opiskelija- että 
henkilöstöedustaja. Laajennus on jo nyt tuonut positiivisia vaikutuksia Oamkin 
toimintaan, mm. parantuneena vuorovaikutuksena ja ehkä näkyvimpänä henkilöstön 
ja opiskelijoiden yhteiset lukuvuoden avajaiset Oulu-hallilla viikko sitten. 
 
Hyvät kuulijat. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on amk-lain mukaan uudistaa alueen 
elinkeinorakennetta, koulutuksen ja siihen vahvasti integroituneen tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoiminnan keinoin. Oulun ammattikorkeakoulu pyrkii vastaamaan tähän 
haasteeseen uudistamalla strategiatyötään ja tapaansa hoitaa koulutusta sekä siihen 
liittyvää tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kantavina ajatuksina muutoksessa 
ovat dynaamisuus, ketteryys ja joustavuus. Oulun innovaatioallianssi on 
valtakunnallista tunnustusta saanut yhteistyömuoto, jossa yliopisto, 
ammattikorkeakoulu, VTT, Oulun kaupunki, Technopolis ja Suomen 
ympäristökeskus tekevät tutkimus- ja kehitysyhteistyötä yhteisissä 
innovaatiokeskittymissä. Innovaatioallianssin toimintaa ollaan uudistamassa 
pohjautuvaksi ekosysteemeihin, joissa kantavina sisältöteemoina ovat kaupungin 
vetovoimaisuus, teollisuus-energia-biotalous, terveysteknologia sekä mahdollistavina 
ekosysteemeinä ICT ja digitalisaatio sekä ketterä kaupallistaminen. Oulun 
ammattikorkeakoulu tulee yhdenmukaistamaan omat strategiset 
kehittämistavoitteensa Innovaatioallianssin ekosysteemien mukaisiksi.  
 
Oulun ammattikorkeakoulu näkee keskeiseksi kehittämiskohteekseen kehittää ja 
uudistaa pkt-yritysten, uusien ja olemassa olevien, toimintaa. Liittyen uutta 
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yrittäjyyttä generoivaan kehittämistoimintaan Oulun ammattikorkeakoulussa on jo 
kehitetty kaksi valtakunnallista ja kansainvälistäkin huomiota saavuttanutta 
opetuksen ja siihen liittyvän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhdistävää 
toimintakonseptia, nimittäin Business Kitchen ja Oulu GameLab. Business 
Kitchen on ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteinen kasvuyrittäjyyskeskus, joka 
tarjoaa eväitä yrittäjyyttä suunnitteleville ja yrityksen perustaneille startup-yrittäjille, 
kasvuun tähtääville pk-yrityksille ja alueen korkeakouluille. Perusideana on yhdistää 
kokeneiden ammattilaisten ja opiskelijoiden innovointikyky jalostamaan liikeideoita 
ja kehittämään yritystoimintaa. Oulu GameLab on mobiilipelien kehittelyyn 
suuntautunut uutta yrittäjyyttä generoiva koulutus-kehittämiskonsepti, josta on parin 
vuoden aikana syntynyt kymmenkunta start-up-yritystä, 25 tuotedemoa, 90 
tuotekonseptia ja koulutettu 200 pelialan ammattilaista. Nyt olemme laajentamassa 
lab-mallia terveysalan, energia- ja ympäristöalan, auto-ohjelmistojen ja 
opetussovellusten alueelle. Olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämiseenkin 
Oamkissa on työkalu, nimittäin ylempi amk-tutkinto, jossa työn ohessa olevat 
henkilöt osana opintoja kehittävät oman työyhteisönsä liiketoimintaa. Jotta tutkinto 
entistä paremmin sopii työn ohessa opiskeltavaksi, olemme jo pitkälle muuttaneet sen 
verkkopohjaisesti suoritettavaksi. 
 
Ammattikorkeakoulu on siis hyvässä kehittämisvauhdissa. Suurin huolenaihe on 
taloustilanne, jossa huoli aiheutuu odotettavissa olevista rahoitusleikkauksista. 
Valtion talousarvion 2016 mukaan ammattikorkeakoulusektorille kohdistuu noin 30 
miljoonan euron leikkaukset. Jos Oulun ammattikorkeakoulu saa leikkauksesta 
volyyminsa mukaisen osuuden, tarkoittaa se noin kahden miljoonan euron leikkausta 
noin 50 miljoonan vuosibudjettiin. Kun lopullinen leikkaussumma selviää vasta 
tämän vuoden lopulla, on siihen sopeutuminen yhden toimintavuoden aikana varsin 
haasteellista.  Kun osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun kahden ensimmäisen 
toimintavuoden taloudellinen tulos kuitenkin näyttää päätyvän reilusti plussalle, 
toivon, että voimme hyödyntää vahvaa tasettamme helpottamaan siirtymävaihetta 
leikkausten edellyttämälle tasolle. Edellisellä hallituskaudella ammattikorkeakoulujen 
rahoitukseen tehtiin noin 200 miljoonan euron leikkaukset, joka Oulussa tarkoitti 10 
prosentin leikkausta perusrahoituksessa ja sen seurauksena myös henkilöstössä. 
Ammattikorkeakoulut toteuttavat parhaillaan monivuotisia sopeuttamisohjelmia, 
joiden avulla on tarkoitus selviytyä edellisen hallituksen tekemistä merkittävistä 
rahoitusleikkauksista samalla huolehtien uusien toimilupien velvoitteista. Kun talous 
on kuitenkin saatava terveelle pohjalle, leikkaukset edellyttävät välttämättä 
opetustarjonnan supistamista, ministeriön kielellä profiloitumista. Jotta 
valtakunnalliset koulutustarpeet samaan aikaan kuitenkin toteutuisivat, muutokset 
edellyttäisivät sekä ammattikorkeakoulu-verkon rakenteellisia muutoksia että 
keskinäisiä sopimuksia opetustarjonnan keskinäisen työnjaon muutoksista. 
Paikallisille toimijoille tällaisten muutosten, toisin sanoen valintojen ja erityisesti 
leikkausten, tekeminen on kuitenkin lähes ylivoimaista. Aitojen rakenteellisten 
muutosten aikaansaaminen on siis todella haasteellista. 
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Jotta menestymme aluevaikuttavuustehtävässämme aiempaa paremmin, meidän 
täytyy monin tavoin kehittää toimintaamme. Olemme uudistamassa 
opetussuunnitelmiamme, joissa kantavina teemoina ovat työelämäläheisyys, 
monialaisuuden hyödyntäminen sekä koulutusteknologiavalmiuksien kehittäminen. 
Viime mainittu tuo juuri sitä joustavuutta ja ketteryyttä, jota alueen elinkeinoelämän 
uudistuminen ja opiskelijoiden, erityisesti aikuisopiskelijoiden, koulutustarpeet 
edellyttävät. Sisäisenä haasteena tässä on opettajakunnan usein varsin 
konservatiiviset asenteet sekä eOppimisen käyttöön että opettajan perinteiseen rooliin 
liittyen, huomioiden mm. verkosta tänä päivänä löytyvän runsaan, laadukkaan ja 
monipuolisen tarjonnan. Isona haasteena tuon vielä esille kansainvälisyyden 
kehittämisen, joka on kaikkien Suomen korkeakoulujen akilleen kantapää. Sinänsä 
peruskansainvälisyys, eli opiskelija- ja henkilökuntavaihdot, ovat kehittyneet ihan 
hyvin. Sen sijaan aito kansainvälisyys ammattikorkeakoulumme arkipäivässä on vielä 
alkuasteella ja kansainvälistymisen hyötyjen levitys alueen elinkeinoelämään on liian 
vähäistä. Koulutusviennistä, varsinkin sen kehittymättömyydestä, puhutaan paljon; 
ensin pitää poistaa hallinnolliset esteet sen toteuttamiselle, liittyen esimerkiksi 
lukukausimaksukäytäntöjen eroihin meidän ja muiden maiden välillä. 
 
Hyvät kuulijat. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta on vuosikymmenen loppuun 
mennessä haasteellisessa tilanteessa muutamien koulutusalojen osalta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ennakointiraportissa ”Suomi osaamisen kasvu-uralle, Ehdotus 
tutkintotavoitteista 2020-luvulle” esitetään mm. kulttuurialan tutkintotavoitteita 
leikattavaksi noin 40 prosenttia ja liiketalouden alalla 10 prosenttia. Muille Oamkin 
koulutusaloille ei ennakoida yhtä merkittäviä muutoksia. Tämä asettaa lisähaasteen 
lähiaikoina käynnistyvälle sopimuskauden 2017 – 2020 valmistelulle OKM:n kanssa. 
Huomioiden edellä kuvaamani rakenteellisten muutosten teon haasteellisuuden, 
tällaisten muutosten tekeminen ei tule olemaan helppoa. 
 
Hyvillä mielin voin todeta, että tuloksellisesti Oulun ammattikorkeakoululla menee 
hyvin. Tutkintomäärämme kesäkuussa oli 100 parempi kuin vuonna 2014 vastaavana 
aikana. Erityinen ilonaihe on edelleen 55 op suorittaneiden määrä. 
Ammattikorkeakouluarviointeja tekevä Jukka Jonninen Metropolia-
ammattikorkeakoulusta toteaa tuoreessa ammattikorkeakoulujen mittariraportissa: 
"Oamk on amk:n kokoon suhteutettuna jälleen paras 55 op suorittaneissa ja sen 
etumatka muihin on kasvanut erittäin suureksi." Korkea luku tässä 
tuloksellisuuskriteerissä ennakoi hyvää tutkintomäärää lähitulevaisuudessa. Nämä 
kaksi tekijää, tutkintomäärä ja 55 op suorittaneet, ovat tärkeimmät 
tuloksellisuuskriteerit; niiden yhteinen painoarvo on 70 prosenttiyksikköä 
perusrahoituksen määrää laskettaessa. Lisäksi, huolimatta Oulun haastavasta 
työllisyystilanteesta, työllistyminen valmistumisvaiheessa on 67 %, joka on kaksi 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Yhtenä ilonaiheena olemme 
opiskelijapalautteessa kolmanneksi paras amk. Lisäksi saimme juuri tiedon, että 
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Oulun ammattikorkeakoulu osakeyhtiö kuuluu hyvään AA-luottoluokkaan. 
Kokonaisuutena voi siis todeta, että toiminnallisesti ja tuloksellisesti meillä menee 
hyvin, mutta lähiajan taloudelliset haasteet ovat - meistä riippumattomista syistä - 
silti merkittävät. 
 
Hyvät kuulijat. Oulun ammattikorkeakoulu on iso alueellinen vaikuttaja: 10 % 
oululaisesta nuorisoikäluokasta opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa ja 80 % 
valmistuneista sijoittuu Oulun seudulle. Näissä merkeissä, toivon edelleen 
vahvistuvaa yhteistyötä alueella. Toivotan lämminhenkistä gaala-iltaa Oamkissa! 


