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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON (TAKKI-VERKOSTO) 

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2016 

 

Aika: Perjantai 29.4.2016 klo 8.15 – 9.15  

Paikka: Eduskunnan lisärakennus 

Läsnä: Kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta 

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (kohdat 1 § - 4 §) 

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kohdat 1 § - 2 §) 

Pääsihteeri Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 

Rehtori Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Asiantuntija Vellu Taskila, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry  

Elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat, sihteeri 

 

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.25 

2 § Korkeakoulujen strateginen rahoitus ja rakenteellinen kehittäminen 
 

Työvaliokunnalle esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän 
tekemää ehdotusta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin päivittämiseksi. Suurin 
uudistus on strategisen rahoitusosion tuominen osaksi rahoitusmallia. Tämän pohjalta 
esitetään jaettavaksi 5 % perusrahoituksesta. Strategisen rahoituksen 
käyttötarkoituksesta on ollut hieman epäselvyyttä. Perusajatus on ollut, että rahoitus 
suunnataan korkeakoulujen omien strategisten painopisteiden toteuttamiseen ja 
vahvistamiseen. Oleellista on, että strategisen rahoituksen kriteerit ovat selkeät ja 
läpinäkyvät, jotta ammattikorkeakoulut voivat suunnitella toimintaansa tältäkin osin.  
 
Suomessa korkeakoulujen perusrahoitus on käytännössä kokonaan kilpailtua. 
Suomessa painotetaan toiminnan laatua ja tuloksia, kun monissa muissa maissa suurin 
osa korkeakoulujen perusrahoituksesta jaetaan opiskelijamäärien mukaan. 
Rahoitusmallin todettiin toimivan varsin hyvin, mutta sitä tulee myös jatkuvasti 
kehittää pitkäjänteisellä ja ennakoivalla tavalla. 
 
Työvaliokunta keskusteli ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista, strategisesta 
rahoituksesta sekä korkeakoulukentässä tapahtuneista ja meneillään olevista 
muutosprosesseista. Todettiin, että korkeakouluverkossa on tapahtunut tiivistymistä 
(mm. AMK-toimipisteiden muutos 80:stä 50:een) korkeakoulujen keskinäinen 
yhteistyö on lisääntynyt paljon. 

3 § Korkeakoulujen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

Arenella ja Unifilla on käynnissä korkeakoulujen yhteiskunnallista vuorovaikutusta 

tarkasteleva hanke.  Hankkeen tulokset julkistetaan 24.5. järjestettävässä 

seminaarissa. 
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4 § Innovaatioseteli pk-yrityksille – yhteistyöväline korkeakoulujen kanssa 
 

Hallitus päätti innovaatioseteli- ja pankki kokeilusta kevään kehysriihessä. Kokeilun 
valmistelu on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä. Tavoitteena on ilmeisesti saada 
kokeilu käyntiin tulevan syksyn aikana. 
 
Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta seteli on tarpeellinen ja kaivattu 
rahoitusväline. Sen mahdollistaa mm. suoran yrityksen tai yhteisön tarpeista lähtevän 
osaamisen siirron ja kehittämispalvelujen tuottamisen. Seteli myös madaltaa pk-
yritysten ja järjestöjen kynnystä lähestyä tutkimus- ja kehittämispalvelujen tarjoajia. 
 
Setelin avulla pk-yrityksille, järjestöille ja muille työelämän toimijoille tarjotaan 
mahdollisuus ostaa tutkimus- ja kehittämispalveluja korkeakouluilta ja 
tutkimuslaitoksilta. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä pk-
yritysten välistä yhteistyötä.  
 
Innovaatioseteli ei ole kansainvälisesti uusi asia. Sitä on kokeiltu menestyksekkäästi 
mm. Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Itävallassa. 
 
Takki-verkosto pitää uutta innovaatioseteliä tärkeänä avauksena pk-yritysten ja koko 
työelämän kehittämisen kannalta.  

5 § Ammattikorkeakoulujen vetovoima yhteishaussa 

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa reilua 50 000 aloituspaikkaa tavoitteli 152 000 
hakijaa. Hakijoista lähes 54 prosenttia priorisoi ensisijaiseksi hakukohteekseen 
ammattikorkeakoulun. Kaikkiaan haussa on reilut 50 000 aloituspaikkaa, joista 
ammattikorkeakouluissa oli haussa noin 26 500 aloituspaikkaa. 
 
Eniten kaikkia hakijoita oli Metropolia ammattikorkeakouluun, jonne haki lähes 26 
000 hakijaa. Helsingin yliopistoon haki reilu 24 500 hakijaa. Ensisijaisten hakijoiden 
määrällä mitattuna suosituin korkeakoulu tänäkin keväänä oli Taideyliopisto. Sen 
vetovoima on omaa luokkaansa, yhtä aloituspaikkaa haki yli 24 hakijaa.  
Hakijatilastoista käy ilmi, että ensisijaisilla hakijoilla mitattuna kymmenen 
suosituimman korkeakoulun joukossa oli viisi yliopistoa ja viisi ammattikorkeakoulua.  
 
Kulttuurialalle on edelleen vaikeinta päästä. Sekä ammattikorkeakouluissa että 
yliopistoissa ensisijaisia hakijoita oli yli kahdeksan yhtä paikkaa varten.  

 

6 § Ammattikorkeakoulupäivät 17.-19.5. 

AMK-päivät ovat ammattikorkeakouluyhteisön vuotuinen merkkitapahtuma, joka 
kokoaa korkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat, hallinnon ja työelämän 
yhteistyökumppanit keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Järjestelyistä vastaa 
tänä vuonna Humanistinen ammattikorkeakoulu. Seminaariin odotetaan yli 400 
osallistujaa. Tämän vuoden teemana on digitalisaatio. Päivien tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumistiedot löytyvät osoitteesta http://amkpaivat2016.humak.fi/ 

 
7 § Muut asiat 
 

http://amkpaivat2016.humak.fi/
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 Takki-työvaliokunnan rehtorijäsenten täydentäminen 
 
Takki-verkoston päätti täydentää työvaliokuntaa kolmella rehtoriedustajalla. 
Toimenpiteellä halutaan vahvistaa tiedonkulkua eduskuntaryhmien ja 
ammattikorkeakoulujen välillä ja varmistaa koko maan kattava edustus ja näkökulmat 
työvaliokunnan keskusteluissa. 
 
Työvaliokunta päätti kutsua valiokuntaan uusina jäseninä rehtori Vesa Taatilan Turun 
ammattikorkeakoulusta, rehtori Jouko Paason Oulun ammattikorkeakoulusta ja 
rehtori Petri Raivon Karelia-ammattikorkeakoulusta. 
 
Työvaliokuntaan ovat jo kuuluneet rehtori Riitta Konkola Metropolia-
ammattikorkeakoulusta, Arenen puheenjohtajan ominaisuudessa rehtori Tapio 
Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä rehtori Tapio Huttula Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta Arenen Takki-vastaavana. 
 
Takki-verkoston seminaari syksyllä 2016 
 
Takki-verkoston työvaliokunta päätti järjestää seuraavan seminaarin syksyllä otsikolla 
Ammattikorkeakoulut osaamiskeskittymien rakentajina. Seminaarin tavoitteena on 
avata keskustelua ammattikorkeakoulujen monista eri yhteistyömuodoista.  

 
Takki-verkosto haluaa seminaarin avulla tuoda esiin niitä moninaisia tapoja, joilla 
ammattikorkeakoulut yhteistyössä parantavat koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua. 
Teemaa avataan seminaarissa eri case-tapausten avulla. Verkosto ottaa vastaan 
ideoita ja esimerkkejä seminaarin ohjelman laadintaa varten. Lisätietoja antaa rehtori 
Tapio Huttula, Humakista (tapio.huttula@humak.fi). 
 
Seminaarin ajankohta varmistuu myöhemmin. 

 
8 § Työvaliokunnan seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. 

9 § Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40. 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Aila Paloniemi    Heikki Holopainen  

puheenjohtaja   sihteeri 


