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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/ 2019
Aika
Paikka

4.2.2020 klo 14.00-15.00
Eduskunnan lisärakennus, Vaahtera-kabinetti

Osallistujat
Verkoston jäsenet:
Eeva-Johanna Eloranta (SDP), pj
Paula Risikko (KOK), vpj
Riikka Slunga-Poutsalo (PS)
Sinuhe Wallinheimo (KOK)
Hilkka Kemppi (KESK)
Pasi Kivisaari (KESK)
Inka Hopsu (VIHR)
Hanna Holopainen (VIHR)
Pia Lohikoski (VAS)
Anders Norrback (RKP)
Sari Essayah (KD)
Verkoston amk-johdon
edustajat:
Jouni Koski (Laurea)
Tapio Kujala (DIAK)
Petri Raivo (Karelia)
Vesa Taatila (Turun AMK)
Mervi Vidgrén (Savonia)

Verkoston sihteeristö:
Petri Lempinen (Arene)
Anniina Sippola (SAMOK)
Hannele Louhelainen (OAJ), siht.
Heikki Holopainen (Sivistystyönantajat), siht.
Verkoston varajäsenet:
Joona Ikonen (PS), kansanedustajan avustaja
Maija Kranni (VIHR), kansanedustajan
avustaja
Antero Laukkanen (KD)
Siiri Mertakorpi (KESK), kansanedustajan
avustaja
Jouni Ovaska (KESK)

ASIALISTA
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta avasi kokouksen klo 14.

2§

Työelämä uudistuu oppimalla seminaari 18.2.2020 (Petri Lempinen)
Takki-verkosto järjestää toimintansa 10-vuotisjuhlaseminaarin 18.2.2020 klo 12-14
Eduskunnan auditoriossa.
Työvaliokunta kävi läpi seminaariohjelmaa ja muokkasi sitä keskustelun perusteella.
Ohjelmaan otetaan kahden YAMK-opiskelijan esitys ja verkoston
kansanedustajajäseniltä pyydetään paneelissa lyhyet kommenttipuheenvuorot. Ohjelma
löytyy verkoston sivuilta.

3§

Ammattikorkeakoulujen CampusOnlinen tunnuslukuja ja vaikutuksia (Hannu
Ikonen ja Paula Tyrväinen)
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Ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan CampusOnline.fi-portaalin
vaikuttavuudesta on laadittu arviointiraportti. Raportti tarkastelee eAMK-hankkeen sekä
ammattikorkeakoulujen kasvavan ristiinopiskelun ja laajentuvan avoimen
ammattikorkeakoulun verkkotarjonnan vaikutuksia eri näkökulmista. Työvaliokunta sai
selvityksen tunnusluvuista ja vaikutuksista ammattikorkeakouluille.
CampusOnlinen kautta on suoritettu syksystä 2018 alkaen noin 85 000 opintopistettä.
Hankkeen yhteiseen verkkototeutusvalmennukseen on osallistunut 160 opettajaa ja
lisäksi valmennuksia on toteutettu AMK-kohtaisesti. Hankkeessa laaditut laatukriteerit ja
arviointityökalu ovat levinneet myös amk:ien ulkopuolelle. Digiohjauksen laatukriteerit
ovat valmistumassa vielä helmikuussa. Campusonline on tulevaisuudessa tarkoitus
integroida laajempaan kansalliseen digiratkaisuun, jota ammattikorkeakoulut ja yliopistot
valmistelevat yhdessä.
CampusOnline ja eAmk-hanke ei ole vähentänyt lähiopetustarjontaa vaan on laajentanut
saavutettavuutta ja parantanut verkko-opetuksen laatua.
Työvaliokunta totesi, että CampusOnline toimii hyvänä esimerkkinä ja sen oppeja
kannattaa hyödyntää, kun digitaalisia ratkaisuja kehitetään myös muilla koulutusasteilla.
4§

Ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriö väliset
sopimusneuvottelut kaudelle 2021-2024 (Petri Lempinen)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käy ammattikorkeakoulujen kanssa nelivuotisen
sopimuskauden neuvottelut, missä sovitaan yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset
toimenpiteet ja tutkintotavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat.
Keskeinen osa neuvotteluista liittyy korkeakouluille asetettaviin tutkintotavoitteisiin.
Vuosittainen tutkintotavoite on nousemassa AMK:eissa reilusta 22000:sta 28000:een.
Vuonna 2016-18 tutkintoja on suoritettu keskimäärin n. 23000/v. Tavoitteen nostoa
pidetään yleisesti tarpeellisena, mutta suurta huolta aiheuttaa se, ettei tutkintomäärien
nostamiseen olla osoittamassa lisärahoitusta.
Toinen iso neuvotteluteema on korkeakoulujen rahoitusmalliin kuuluvan
strategiarahoituksen käyttö. Strategiarahoitus jakaantuu kahteen osaan:
ammattikorkeakoulujen strategioita tukeviin toimenpiteisiin sekä hallitusohjelmasta ja
valtioneuvoston tavoitteista lähteviin korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin.
Korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin liittyvä strategiarahoituksen kohdistuu näillä
näkymin tutkintomäärien nostamiseen, korkeakoulujen yhteisen digivision
toteuttamiseen ja kansainvälisyyden tukemiseen.
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa strategiarahaosuus on pienempi kuin
yliopistojen mallissa, joten iso osa tutkintotavoitteiden nostosta kohdistunee yliopistoille.
Ammattikorkeakoulut ovat pitäneet esillä, että aloituspaikkoja tulisi lisätä
ennakointitietoon perustuen, eikä sen perusteella, mikä on rahoitusmallin kautta
teknisesti helpointa. Lisäpaikkoihin tulisi myös osoittaa rahoitus.
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5§

Muut asiat
Ei muita asioita.

6§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään 5.5. klo 15.

7§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta päätti kokouksen klo 15.

