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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 / 2017 
 
Aika: Perjantai 20.10.2017 klo 8.15-9.33 
Paikka: Eduskunnan lisärakennus, Mänty 
Läsnä: Kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta 
Rehtori Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Rehtori Riitta Konkola, Metropolia amk 
Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene 
Asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry  
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat 
Erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, OAJ, sihteeri 

 
 
    
1 §  Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15 
 
2 §  Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen visio 
 

Työvaliokunta sai selvityksen korkeakouluvisiotyön etenemisestä ja kävi vilkkaan 
keskustelun ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.  

Työvaliokunta totesi, että parlamentaarisen seurantaryhmän työ on ollut 
korkeakouluvisiotyöskentelyssä määrittymätön ja epäselvä. Valiokunnan kantana oli, 
että nykyinen kahden portaan korkeakoulujärjestelmä on toimiva. Huolena kuitenkin on, 
että uudistuksen mukana on vaarana hukata ammattikorkeakoulujen perustehtävä ja 
rooli yhteiskunnassa. Lisäksi todettiin ammattikorkeakoulujen rahoituksen heikko tilanne, 
mikä johtuu mittavista rahoitusleikkauksista (- 21 %) ja tki-rahoitusinstrumenttien 
puutteesta. 

24.10. pidetään korkeakouluvision julkistustilaisuus. Työvaliokunta päätti tehdä 
tilaisuuden alla kannanoton, missä korostetaan suomalaisten korkeakoulujen 
kehittymistä siten, että toimintamahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyöhön ja 
verkostoitumiseen perustuen. Tähän työhön ei työvaliokunnan mielestä tarvita yhtä 
korkeakoululakia. Lisäksi kannanotossa halutaan korostaa, että ammattikorkeakoulut 
ovat hyvä esimerkki kehitysdynamoista, jotka houkutteleva opiskelijoita, yrityksiä, 
henkilöstöä, tutkijoita ja kehittäjiä yhdessä ratkaisemaan osaamisen haasteita. 

3 §  Sosionomit sotessa 

Työvaliokunta sai kuulla ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry toteuttamasta 
sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevasta 
selvityksestä. Selvitys ilmestyy lokakuussa. Tavoitteena on ollut kartoittaa 
ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja sekä 
nostaa keskusteluun sosiaalialan osaamistarpeita. 
 
Valiokunnassa nostettiin esille mahdollisen keskustelutilaisuuden järjestäminen teemalla 
ammattikorkeakoulutuksen rooli SOTE-uudistuksessa. Tilaisuutta esitetään pidettäväksi 
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vielä marras-joulukuussa, mikäli ajankohta sopii puhujien aikatauluihin. Tarvittaessa 
tilaisuus voidaan järjestää myös kevään 2018 puolella. 

 
4 §  eAMK-hanke ja ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen kehittäminen 

Työvaliokunta kuuli tilannekatsauksen eAMK -hankkeen etenemisestä sekä hankkeen 
sisällöstä ja aikataulusta. Hankkeessa ammattikorkeakoulut yhdistävät voimansa ja 
uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien 
ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 
mennessä.  
 
Hankkeella on oma sivusto, jossa voi seurata hankkeen etenemistä ja tuloksia 
http://www.eamk.fi/fi/etusivu/ . 

 
5 §  Muut ajankohtaiset asiat 

TKI-rahoitus ja rakenteellinen kehittäminen 
 
Työvaliokunnalle avattiin ammattikorkeakoulujen taloudellista tilannetta. Esittelyssä 
todettiin, että ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on nyt enemmän säilyttävä kuin 
eteenpäin vievä ja siksi siihen tarvitaan muutosta. Perusrahoituksen on tuotava 
tarvittavaa vakautta ja henkilöstömäärien on oltava kunnossa. Ammattikorkeakoulujen 
omaa reagointimahdollisuutta on vahvistettava.  
 
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta Euroopan unionin yhdeksänneksi 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaksi (FP9). Koheesiorahoitusta pitäisi suunnata 
elinikäiseen oppimiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä vahvistaa sellaisia 
toimia, mitkä lisäävät työllisyyttä, muun muassa koulutusta. Valiokunta keskusteli siitä, 
miten Suomi pystyy hyötymään taloudellisesti FB9 tulevasta rahoitusohjelmakaudesta. 
Nyt esimerkiksi ammattikorkeakoulujen osuus käynnissä olevan Horisontti 2020 -
ohjelman Suomeen saadusta rahoituksesta on ollut vain yhden prosentin luokkaa. 
Ammattikorkeakoulut tulee saada nykyistä vahvemmin mukaan puiteohjelmarahoituksen 
piiriin, sillä ero yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin on iso. 

 
6 §  Työvaliokunnan seuraava kokous 

 Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. 
 

7 §  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.33.  
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