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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3/ 2021 
 
Aika 29.9.2021 kello 16.00-16.40 
Paikka Teams-kokous 

Läsnä 
Verkoston jäsenet: 
Eeva-Johanna Eloranta (SDP), pj  
Hilkka Kemppi (KESK) 
Inka Hopsu (VIHR) (paikalle 16.09) 
Pia Lohikoski (VAS) (paikalle 16.05) 
 
Verkoston varajäsenet: 
Joona Ikonen (PS),  
Anette Karlsson (SDP),  
kansanedustajan avustaja 

 
Verkoston amk-johdon edustajat: 

 
Verkoston sihteeristö: 
Ida Mielityinen (Arene) 
Anniina Sippola (SAMOK) 
Hannele Louhelainen (OAJ), siht. 
Holopainen (Sivistystyönantajat), 
siht. 

 
 
 
 
 

Petri Raivo (Karelia) 
Mervi Vidgrén (Savonia) 
Tapio Kujala (TAMK) 
Jouni Koski (Laurea) 

 
 

 

 

 

ASIALISTA 

 

1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02 

  

2 § Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta osana TKI-tiekarttaa 

(Ida Mielityinen) 

Ida Mielityinen (Arene) esitteli kansallisen TKI-tiekartan päivitykseen liittyvää valmistelua. 

Tavoiteltu TKI-toiminnan 4 % kasvu edellyttää yhä enemmän korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja 

muita TKI-työn ammattilaisia sekä toimenpiteitä, jotka edistävät eri toimijoiden verkostoitumista ja 

osaamiskeskittymien rakentumista. Alustuspuheenvuorossa nostettiin huomion arvoisena 

nostona, että ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus on puolet siitä mitä yliopistoilla ja TKI-

volyymi muodostuu ulkopuolisella rahoituksella. Ennakoitava ja julkinen rahoitus puuttuu. 

 

Työvaliokunnan keskusteluissa korostui erityisesti ammattikorkeakoulujen kehittämistehtävä 

osana kansallista TKI-toimintaa. Keskusteluissa nostettiin huolena esille, että TKI-toiminnasta on 

I (innovaatiotoiminta) tipahtanut pois ja sitä myötä pk-yritysten ja ammattikorkeakoulujen välisen 

TKI-toiminnan rahoitus on ohutta. Suomessa on tutkimusrahoituskriteereiden osalta ns. siiloja, 

jolloin pk-sektori jää rahoituksen ulkopuolelle.  

 

Valiokunta pohti muun muassa sitä, miten ammattikorkeakoulujen sektorin toimintaa pystytään 

hyödyntämään merkittävämmin työelämälähtöisenä innovaatiotoimijana. Työvaliokunta päätyi 

tekemään Takki-verkoston nimissä kannanoton ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan 

merkityksestä parlamentaariselle TKI-työryhmälle. Kannanoton pohjavalmistelu tehdään 

sihteeristön toimesta. 
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3 §  Korkeakoulujen koulutusvastuiden muutokset ja ammattikorkeakoulujen näkymät 

pidemmällä aikavälillä (Mervi Vidgrén) 

 

Mervi Vidgrén rakensi alustusosuudessaan kuvan miten yhteiskunnalliset tekijät ja 

kehitysnäkymät koulutuksen tarjonnassa haastavat nykyistä koulutusvastuujärjestelmää. 

Järjestelmä on nykyisellään liian jäykkä reagoimaan työelämän muutoksiin ja ei myöskään tue 

korkeakoulujen profilointia. Koulutusvastuujärjestelmän uudistamisen pitäisi mahdollistaa 

ammattikorkeakouluille joustavat mahdollisuudet vastata yhteiskunnan, alueiden ja työelämän 

osaamistarpeisiin. OKM:llä ja korkeakouluilla on yhteinen valmisteluryhmä koulutusvastuiden 

sääntelyn uudistamiseksi. Syksyn 2021 aikana tarkastellaan korkeakoulujen koulutusvastuita 

vuoden 2023 alkaviin koulutuksiin.  

 

Työvaliokunta kävi keskustelua muun muassa sääntelyn tarpeellisuudesta riittävän tarjonnan 

turvaamiseksi ja samalla nosti esille myös kriittisiä uudistamistarpeita.  

Tutkintorakenne olisi muutettava siten, että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 

monialaisuutta voidaan lisätä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamien ylempien 

korkeakoulututkintojen nimike pitäisi olla yhdenvertaisuusongelman takia yhtenevä (maisteri). 

Nimikkeiden muutoksen perusteet on tärkeä tunnistaa. Esimerkiksi tarve yhtenäistää 

tutkintonimikkeitä kv-käytännön mukaiseksi tai parantaa ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden uralla etenemistä ja jatko-opintomahdollisuuksia. Tarvitaan myös suorapolku 

yliopistojen jatko-opintoihin. Osa amkeista ovat valmiita ammatillisen tohtoritutkintokoulutuksen 

rakentamiseen. 

 

Keskusteluissa nousi vahvasti esille, että tutkinnon hintaa ei voi kokoajan ns. höylätä 

ohuemmaksi. Ammattikorkeakoulujen kulurakenne ja toiminta edellyttää myös rahaa. Nyt 

esimerkiksi aloituspaikkojen lisäyksen rahoitus tulee määräaikaisena rahoituksena.  

 

4 §  Muut asiat 

 

Syksyllä 2021 ei pidetä seminaaria. 

 

Opetus- ja tutkimushenkilöstölle tehty laaja selvitys digitaalisesta oppimis- ja työympäristöstä 

julkistetaan 15.10.  
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Puheenjohtaja toivoi yhteydenottoja työvaliokunnan suuntaan ammattikorkeakoulutukseen 

liittyvissä asioissa myös kokousten välissä. 

 

5 § Työvaliokunnan seuraava kokous 

 

Seuraava kokouspäivä sovitaan loppuvuodesta 2021 helmikuulle 2022.  

 

6 §  Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päättyi kello 16.40. 
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