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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 4/ 2020 
 
Aika 1.12.2020 klo 14.30-15.30 
Paikka Etäkokous 

Läsnä 
Verkoston jäsenet: 
Eeva-Johanna Eloranta (SDP), pj  
Paula Risikko (KOK), vpj  
Riikka Slunga-Poutsalo (PS) 
Sinuhe Wallinheimo (KOK) 
Hilkka Kemppi (KESK) 
Anders Norrback (RKP) 
 
Verkoston varajäsenet: 
Maija Kranni (VIHR),  
kansanedustajan avustaja 
Petteri Matteinen (SDP),  
kansanedustajan avustaja 
 
 
 

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 (Sivista), siht. 

 
 
 
 

 

1 §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30 

2 § EU:n elpymisrahasto ja ammattikorkeakoulut 

 

Petri Lempinen (Arene) esitteli ammattikorkeakoulujen suunnasta elvytysrahoitukseen 

kohdistuvia odotuksia ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tukea elpymiseen 

liittyviä tavoitteita.  

 

Elpymisrahoituksen tavoite tukea jäsenmaiden uudistumista ja investointeja, jotka 

vahvistavat palautumiskykyä koronakriisistä, on tarpeellinen. Puheenvuoroissa korostui 

muun muassa se miten osaamisen kasvattaminen jatkuvan oppimisen hengen 

mukaisesti tai miten meneillään olevat koulutuksen laajennukset haastavat 

ammattikorkeakouluja taloudellisesti opetuksen antamisessa ja järjestämisessä. 

Avautuviin uusiin työpaikkoihin tarvitaan yhä enemmän korkeakoulutettuja, ja jo 

työmarkkinoilla olevan työvoiman osaamisen kehittämistarpeet ovat mittavat. Jatkuvan 

oppimisen linjaukset tulevat tietoon 17.12. jälkeen, jolloin tiedetään mitä palvelun 

tuottamisen tarpeita korkeakouluille on tulossa. 

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointirahoituksen (tki) jakautuminen nykyisten 

instrumenttien mukaisesti ei palvele amkimaista tapaa toimia pk-yritysten kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen tki-toiminta tunnistetaan niin Suomen Akatemian kuin Business 

Finlandin myöntämissä rahoitushauissa huonosti. Pk-yritysten kanssa toimiminen 

tarvitsee erilaisia - riittäviä ja oikeita - instrumentteja. 
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Työvaliokunta nosti keskustelussa voimakkaasti esille ennakointitiedon tuottamisen ja 

käytön työvoimapulan, osaamisen kehittämisen ja alueen työvoimatarpeiden 

ennakoinnissa. Ennakointityöstä on tehtävä koordinoivampaa. Työvaliokunta haluaa 

vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia ennakointityössä niin alueellisena toimijana kuin 

eri toimijoiden kumppanina.  

 

Työvaliokunta päätti ottaa ennakoinnin syvällisempään tarkasteluun Takki-verkostossa. 

Asiasta järjestetään keväällä seminaari. Verkosto tekee seuraavan kokouksen 

yhteydessä osaamistarpeiden ennakointiin liittyvän kannanoton. Valiokunta valtuutti 

sihteeristön ja puheenjohtajiston valmistelemaan kannanottoluonnoksen. Lisäksi Arene 

valmistelee rehtoreiden kanssa verkostolle näkemyksiä siitä, millaisia asioita 

ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelujen osalta on otettava huomioon ja onko 

vallitseva sopimusneuvottelurytmi oikea mm. jatkuvan oppimisen ja ennakointitarpeen 

kannalta.  

 

Työvaliokunta keskusteli myös ammattikorkeakoulujen taloudellisesta tilanteesta ja 

pyysivät toimittamaan heille aineistoa ja näkemyksiä talouden korjaamiseksi. 

 

3 §  Opiskelijoiden jaksaminen poikkeusolojen aikana 

 

Anniina Sippola (SAMOK) antoi katsauksen, miten opiskelijoiden hyvinvointitilannetta on 

selvitetty ja mitä ongelmia taustalla mahdollisesti nyt on ja mitä on kytemässä. 

Poikkeusolot ovat kuormittaneet opiskelijoita ja heikentäneet hyvinvointia monesta 

syystä. Kuormitusta on aiheuttanut muun muassa erilaiset epävarmuustekijät, 

eristäytyminen ja tottumattomuus etäopiskeluun, opetuksen vaihteleva laatu sekä 

poikkeusoloista johtuvat moninaiset henkilökohtaiset syyt.  

 

Keskusteluissa nousi esille huoli siitä, että opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen 

kehittämisistä tehdään vallitsevan taloustilanteen takia hyvin pienellä rahoituksella. 

SAMOK on hakenut rahoitusta erilaisille lisähankkeille, mutta vielä ei tiedetä mitkä 

hankkeet tulevat toteutumaan. 

 

Työvaliokunta kävi keskustelua jo menossa olevista toimista ja myös siitä mistä 

puhutaan kenties liian vähän juuri nyt. Nuoret elävät hyvin epävarmassa ajassa ja toisen 

asteen jälkeinen jatko-opintopaikka pohdituttaa monia. Lisäksi yhteiskunnassamme on 

korkeakoulutukseen kohdistuva hakijasuma. Kevään opiskelijavalintaprosessi on 

kerrottava julkisuuteen ajoissa. Ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet asian 

valmistelun. 

 

Työvaliokunta sai selvityksen vallitsevasta tilanteesta ja kävi keskustelun siitä, millaisia 

toimia tilanteen korjaamiseksi on jo aloitettu. 

 

4 §  Muut asiat 
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Työvaliokunta järjestää koulutuksen ja työvoimatarpeen ennakointiin liittyvän seminaarin 

maaliskuussa. 

   

5 § Työvaliokunnan seuraava kokous 

 

Työvaliokunta päätti pitää seuraavan kokouksen helmikuussa, jossa teemana on 

koulutuspoliittinen selonteko.  

6 §  Kokouksen päättäminen 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32. 

 


