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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1 / 2018 
 
Aika: Perjantai 2.3.2018 klo 8.30 
Paikka: Eduskunnan lisärakennus, Tervaleppä 
Läsnä: Kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 

Rehtori Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene 
Toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Arene (maaliskuusta lähtien) 
Asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 
Erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, OAJ 
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat, sihteeri 

 
   
  
 
1 § Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30 
 
2 § Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tiekarttatyö 

 

Vuoden 2017 aikana laadittiin OKM:n johdolla vuoteen 2030 ulottuva visio 

korkeakoulutukselle ja tutkimukselle. Tämän vuoden aikana viisi tiekarttatyöryhmää 

työstää toimenpide-ehdotuksia vision saavuttamiseksi. Työtä koordinoi erillinen 

johtoryhmä. Ammattikorkeakoulujen edustajia on hyvin mukana kaikissa ryhmissä. 

Työryhmätyöskentelyssä pohditaan muun muassa jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja 

nopeisiin osaajatarpeisiin vastaamista, TKI-toimintaa ja digitalisaatiota. Keskeinen 

teema on korkeakoulusektorin rahoitus ja sen tulevaisuuden mallit. 

Rahoitusmallimuutokset tulee tehdä huolellisesti valmistellen ja riittävät siirtymäajat 

varaamalla. Tiekarttatyön tietopohja on tuotettu varsin yliopistolähtöisesti ja esimerkiksi 

AMK-sektorin TKI-toiminnan rahoituksen puutteet eivät nouse riittävästi esille. 

3 § Sosionomit sotessa 
 
Arenen selvitys sosionomikoulutuksesta julkaistiin joulukuussa 2017. Selvityksen 

tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-

toiminnan profiileja. Tavoitteena oli myös nostaa keskusteluun sosiaalialan 

tulevaisuuden osaamistarpeita liittyen sosiaali-, ja terveysalan uudistukseen sekä 

laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Sosionomiosaamisen merkityksen 

tunnistaminen entistä selkeämmin sote-alan työtehtävissä ja sote-palveluiden 

uudistamisessa on erittäin tärkeää. 

 

Takki-verkosto järjestää 15.5. klo 14.30-16.30 keskustelutilaisuuden uuden osaamisen 

tarpeesta sote-reformissa. 

 

http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/sosionomiselvitys
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4 §  Rahankeräyslain uudistaminen – työryhmämietintö annettu 

 
Sisäministeriön työryhmän mietintö rahankeräyslain uudistamiseksi annettiin 

tammikuussa. Uudistaminen on tarpeen mm. lupamenettelyjen keventämiseksi, mutta 

samalla on varmistettava, että korkeakoulujen oikeus rahankeräämiseen ei kapene. 

Työryhmän mietinnössä esitetään muutoksia korkeakoulujen oikeuksiin rahastoida 

keräysvaroja. Tämä vaikeuttaisi pitkäjänteistä ja suunnitelmallista varojen käyttöä.  

    
5 § Ammattikorkeakoulujen TKI rahoitus ja sen tulevaisuus 

  

Arene on koostanut infograafin AMK:ien TKI-toiminnasta. Vakaampi perusrahoitus TKI-

toimintaan antaisi paremman mahdollisuuden kilpailla mm. EU:n tutkimusrahoituksesta. 

AMK:ien TKI-potentiaali ei tule nykyisillä rahoitusvälineillä täysin hyödynnetyksi.  

 

6 § Työvaliokunnan seuraava kokous 

 

Työvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 6.4. klo 8.30. Paikkana on 

kokoushuone Mänty eduskunnan lisärakennuksessa. 

 

7 §  Kokouksen päättäminen 

  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45 

 

http://www.takki.info/wp-content/uploads/sites/38/2018/02/Ammattikorkeakoulujen-TKI-toiminta-2016.pdf

