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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/ 2022
Aika
Paikka

16.3.2022 klo 15.00-17.00
Etäkokous

Osallistujat
Verkoston jäsenet:
Eeva-Johanna Eloranta (SDP), pj
Paula Risikko (KOK), vpj,
kohdasta 3 § eteenpäin
Inka Hopsu (VIHR)
Pia Lohikoski (VAS), kohdasta 5
§ eteenpäin
Verkoston amk-johdon
edustajat:
Tapio Kujala (DIAK), poistui
kohdassa 3 §

Petri Raivo (Karelia)
Vesa Taatila (Turun AMK)
Mervi Vidgrén (Savonia)
Verkoston sihteeristö:
Ida Mielityinen (Arene)
Hannele Louhelainen (OAJ), siht.
Heikki Holopainen
(Sivistystyönantajat), siht.

ASIALISTA
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01.

2§

Kestävän kasvun ohjelma korkeakoulutukselle ja tutkimukselle
Rehtori Mervi Vidgren esitteli Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma, jossa on etsitty
ratkaisuja, joilla korkeakoulutus ja tutkimus voivat edesauttaa Suomen julkisen talouden
vahvistamista ja kestävää kasvua. Tarkastelussa ovat muun muassa
koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen, osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen,
koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen. Kestävän kasvun ohjelma löytyy
täältä: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/875df6e6-b3ee-423d-81fc59ba4d8e681e/07627b8c-768f-47a0-bc734df70835ee78/MUISTIO_20220211123147.PDF
Keskustelussa painotettiin, että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä on
otettava huomioon koko korkeakoulujärjestelmä ja ammattikorkeakoulujen asemaa
järjestelmässä osaajien kouluttajina.

3§

Sote-alan koulutuksen kehittäminen – vaikutukset ammattikorkeakoulutukseen
Rehtori Mervi Vidgren esitteli ammattikorkeakoulukentän ajankohtaisia asioita sote-alan
koulutuksessa. Keskeinen on AMK:ien sote-työnantajille maksamat koulutuskorvaukset.
Tällä hetkellä AMK:t maksavat sota-alan harjoitteluista työnantajille 8 M€ vuodessa.
Suhteessa sote-menoihin summa on pieni, mutta AMK:ien toiminnassa iso. Muilla
koulutussektoreilla tai -aloilla tällaisia maksuja ei ole. AMK:t ovatkin irtisanomassa
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maksulliset terveysalan harjoittelusopimukset, jotta päästäisiin yhdenvertaiseen
tilanteeseen muiden koulutusalojen ja -sektoreiden kanssa.
Lisäksi kuultiin muun muassa on myös sote-alan ja sen koulutuksen vetovoiman
kehittämisestä ja keskusteltiin alan tutkintojen kehittämisestä. Sote-alan tutkintojen
lyhentämistä osaajapulaan vastaamiseksi ei nähty mahdollisena ratkaisuna.
4§

TKI-rahoituksen kasvattaminen ja amkien rooli työelämälähtöisessä ja
ratkaisukeskeisessä TKI-toiminnassa
Rehtori Vesa Taatila kertoi AMK:ien tki-toiminnan rahoitusnäkyistä. Parlamentaarinen
tki-työryhmä esitti, että valtion tk-rahoituksen kasvattaminen toteutetaan säätämällä tkrahoituslaki. Tämä määrittäisi vuotuisen valtion tk-menojen tason siten, että tavoite 4
prosenttia BKT:sta toteutuu. Tavoitteen saavuttaminen vaatii lisäyksiä paitsi julkiseen
rahoitukseen, erityisesti yksityiseen tki-rahoitukseen. Julkisella rahoituksella on siis
kyettävä vivuttamaan myös yksityistä rahoitusta. Ammattikorkeakouluilla on tässä
tehtävässä tärkeä rooli, mutta AMK-kentällä on huolena, että ammattikorkeakouluille
tyypillistä tki-toimintaa, joka tapahtuu yhdessä työelämän ja erityisesti pk-yritysten
kanssa, ei ole olemassa kunnollisia rahoitusväyliä.

5§

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyys ja valmistuneiden tyytyväisyys
amk-koulutukseen
Ida Mielityinen esitteli keskeisiä ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymisestä.
Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät vuonna
2020 erinomaisesti. Vuosi valmistumisen jälkeen oli ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllisiä 93 prosenttia ja AMK-tutkinnon
suorittaneista 86 prosenttia. AMK:eista valmistuneet työllistyvät usein samaan
maakunnan alueelle, jossa ovat opiskelleet. Haasteena on jatko-opintopolut ja
tutkintojen tunnistaminen työmarkkinoilla.
Valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä,
työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn mukaan
ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Liite:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDk5MmY2MzQtY2E1Ni00MGE4LTg5OWUtNz
UwZDJjYTIxNGRmIiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMz
BkYiIsImMiOjh9

6§

Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Takki-verkoston seminaari eduskuntavaalien
lähestyessä. Ajankohdaksi sovittiin alustavasti syyskauden alku. Asiaa pohditaan
tarkemmin työvaliokunnan seuraavassa kokouksessa.

7§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään touko-kesäkuussa. Tarkempi kokousajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

8§

Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04.

