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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/ 2021
Aika
Paikka

2.3.2021 klo 15.00-16.00
Etäkokous, Teams-sovellus

Osallistujat
Verkoston jäsenet:
Eeva-Johanna Eloranta (SDP), pj
Paula Risikko (KOK), vpj
Riikka Slunga-Poutsalo (PS)
Sinuhe Wallinheimo (KOK)
Inka Hopsu (VIHR)
Pia Lohikoski (VAS)
Anders Norrback (RKP)
Verkoston amk-johdon
edustajat:
Jouni Koski (Laurea)
Tapio Kujala (TAMK)
Petri Raivo (Karelia)
Vesa Taatila (Turun AMK)

1§

Verkoston sihteeristö:
Petri Lempinen (Arene)
Anniina Sippola (SAMOK)
Hannele Louhelainen (OAJ), siht.
Heikki Holopainen
(Sivistystyönantajat), siht.
Muut:
Anette Karlsson (SDP)

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajana toimi verkoston varapuheenjohtaja Paula Risikko.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.

2§

Koulutuspoliittisen selonteon linjaukset koulutus- ja TKI-järjestelmästä
Toiminnanjohtaja Petri Lempinen Arenesta alusti koulutuspoliittisen selonteon sisällöistä
erityisesti ammattikorkeakouluja koskien. Selonteossa on esitetty kohti 2040-lukua
ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio sekä linjattu tarvittavia normi- ja muun
ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden muutoksia. Tietyt kokonaisuudet ovat
selonteossa mukana ohuesti joko meneillään olevien rinnakkaisten prosessien vuoksi
(esim. jatkuva oppiminen) tai muutoin (esim. kansainvälisyys).
Työvaliokunnan keskusteluissa nostetiin esille muun muassa tarve huomioida paremmin
korkeakoulujen rooli aikuisväestön osaamisen nostamisessa, koulutusasteiden välinen
yhteistyö sekä yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, henkilöstön jaksaminen, kelpoisuudet
ja tarvittavat resurssit.
Eri tahojen lausunnoissa esitetyt näkemykset selonteon linjauksista vaihtelevat varsin
paljon. Opetus- ja kulttuuriministeriön koostama lausuntoyhteenveto löytyy sivulta:
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3b6f37bc-0997-4166-8cb7-5fd0cc822a89/6f4b03b09055-4cad-811e-be1b897e754c/YHTEENVETO_20210218174358.pdf
Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta on juuri antanut lausunnot EU:n
elvytyspaketista sekä Agenda 2030:stä, joissa sivuttiin myös asioita, joita on esillä
selonteossa,
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Ajankohtaista ammattikorkeakoulutuksesta: opiskelijamäärien kehitys ja
työllistyminen
Petri Lempinen esitteli AMK-tilastoja. Ammattikorkeakouluissa on niiden olemassaolon
aikana suoritettu jo yli 500000 tutkintoa. Tänä vuonna ammattikorkeakouluissa
opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 8 000 hakijalla.
Kasvu tapahtui sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.
Viime vuosina AMK-tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia ja YAMK:n
suorittaneista 95 prosenttia oli työssä vuosi valmistumisen jälkeen.
Lisäaloituspaikoille on laajasti todettu tarve, mutta AMK-rehtorit ilmaisivat huolensa siitä,
että lisätyille paikoille ei ole vielä tiedossa täysimääräistä rahoitusta.
Lisää tilastoja: http://www.arene.fi/ajankohtaista/yli-puoli-miljoonaa-tutkintoa-suoritettuammattikorkeakouluissa/ ja http://tilastokeskus.fi/til/sijk/2019/sijk_2019_2021-0121_tie_001_fi.html
Puheenjohtaja kysyi verkoston AMK-jäseniltä ja sihteeristön edustajilta heidän
näkökulmastaan ajankohtaisia keskeisiä asioita, joista Sivistysvaliokunnan on hyvä olla
tietoinen. Esille nostettiin sosionomikoulutuksen pätevyydet varhaiskasvatuksessa,
koulutuksen ja TKI-toiminnan resurssit elpymisrahastossa ja kehysriihessä,
korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen rahoitushuolet sekä opiskelijoiden ja henkilöstön
jaksaminen koronan keskellä. Lisäksi puhututtivat ammattikorkeakoulujen maksamat
sote-alan harjoittelukorvaukset koulutuskorvaukset, joissa toivottiin vastaavaa ratkaisua
kuin yliopistoissa. Tällä hetkellä AMK:t maksavat pääosin julkisille sote-työnantajille
harjoitteluista 9 miljoonaa euroa vuosittain.
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Muut asiat
Sovittiin, että päätetään Takki-verkoston järjestämän seminaarin teemasta ja
ajankohdasta myöhemmin. Aiemmin mahdollisena teemana on nostettu koulutuksen ja
työvoimatarpeen ennakointi. Kokouksessa nostettiin mahdollisena teemana myös se,
miten koronatilanteesta päästään vahvoina ulos. Sihteeristö valmistelee asiaa
eteenpäin.
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Työvaliokunnan seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

6§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:03.

