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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3/ 2020

Aika
Paikka
Paikalla

13.10.2020 klo 14.00-14.49
Etäkokous, Teams-sovellus
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) klo 14.30
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)
Petri Matteinen (SDP), kansanedustajan
avustaja

ASIALISTA
1§

Kokouksen avaus

2§

Koronaepidemian vaikutukset ammattikorkeakouluissa
Työvaliokunta sai selvityksen koronaepidemia vaikutuksista muun muassa AMK:ien
koulutus- ja TKI-toimintaan sekä opiskelijavalintoihin.
Petri Lempinen kertoi amkien tekemien selvitysten ja kokemusten pohjalta näkemyksiä
etätyöhön siirtymisen onnistumisista ja haasteista työskentelyssä, järjestelyissä,
opiskelijavalinnoissa, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä huomioita amkien toiminnasta
koronan jatkuessa. Hannele Louhelainen ja Anniina Sippola nostivat esille tarkemmin
oppimiseen ja oppimis- ja työympäristöön liittyviä kokemuksia. (liite)
Keskustelussa työvaliokunnan jäseniltä nousi palautteena se, että oppimisen
mahdollisuuksia on tarkasteltava moninaisten oppimisympäristöjen kautta. Toivottiin
kehitysnäkymänä, että digitaaliset oppimisympäristöt kehittyvät entisestään ja erilaisten
oppimisympäristöjen yhdistelmiä tarkastellaan rohkeasti. Lisäksi työ- ja
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oppimisympäristöjen työturvallisuus sekä opintojen eteneminen ja motivaatiokysymykset
nousivat esille.
3§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtaiskatsaus
Petri Lempinen nosti ajankohtaisessa katsauksessa esille muun muassa AMK:ien ja
OKM:n välisten tulossopimusneuvottelujen kokonaisuuden, (strategia)rahoituksen ja
aloituspaikkalisäyksen yhteyden.
Ammattikorkeakoululaitos on kahdenkymmenenviiden vuoden aikana vakiintunut osaksi
suomalaisesta koulutusjärjestelmää. Lempinen muistutti, että puolet
korkeakouluopiskelijoista on ammattikorkeakouluissa ja nuorissa aikuisissa on jo
enemmän AMK- kuin yliopistotutkinnon suorittaneita.
Opiskelijoiden sisäänottomäärän kasvu on suurempaa kuin OKM:n niihin kohdistama
erillis- ja strategiarahoitus. Strategiarahoitusta ohjataan paitsi aloituspaikkoihin, niin
myös korkeakoulujen digivisioon ja kansainvälisyysohjelmaan. Rahoituksen perusta
pysyy nykyisellä tasolla indeksikorotuksella täydennettynä. EU-ohjelmakauden vaihdos
voi vaikuttaa TKI-rahoituksen kasvuun ja jatkuvuuteen vuonna 2021.
Ammattikorkeakouluissa on kehittämisen teemoina kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali
AMK, jatkuvan oppimisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa, opiskelijavalinnat ja
korkeakoulujen digivisio 2030.
Työvaliokunnan keskusteluissa painotettiin, että tavoitteena pitää olla pitkäjänteisen
rahoituksen turvaaminen. Nyt ammattikorkeakoulut tuottavat yhä halvemmalla tutkintoja
samalla, kun osaamisvaateet työelämän suunnalta ovat kovat. AMKien tuottamalla
osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnan elinvoiman lisäämisessä. Koulutuksen
laadusta on pidettävä kiinni. Koronaepidemialla on tulossa oma laskunsa myös
korkeakouluille koronan jälkeen. Nyt on jo havaittavissa, että heikommilla
opintovalmiuksilla olevat ovat joko tippuneet opinnoista tai opintojen eteneminen on
hidastunut. Opiskelijoiden valmistuminen ja opintojen eteneminen vaikuttavat amkkohtaiseen rahoitukseen.

4§

Takki-verkoston syyskauden suunnittelu
Pidetään yksi etäkokous vielä kauden 2020 puolella marras-joulukuun vaihteessa.
Työvaliokunta pohti laajemmalle verkostolle järjestettävää kyselytuntityyppisen
tilaisuuden järjestämistä jonkin valitun teeman pohjalta. Kokouksessa sovittiin, että tästä
tilaisuuden luonteesta keskustellaan tarvittaessa seuraavan kokouksen yhteydessä.
Yhtenä mahdollisena teema-aiheena nähtiin koronan vaikutus koko
ammattikorkeakouluyhteisön jaksamiseen ja mielenterveyteen.

5§

Muut asiat
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Ei muita asioita
6§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään joulukuun alussa. Alustavasti
kokousajankohdaksi on merkattu 1.12. klo 14.30.

7§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta päätti kokouksen klo 14.49.

