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Aika ma 18.9.2017 klo 8.15 
            
Paikka Turun AMK, ICT-City, 2. krs. A-siipi, nh Siilo 
 
 
Jäsenet 
 
 Aaltonen Niko, puheenjohtaja 

Haapala Tero, jäsen 
 Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja 

Lahti Mari, jäsen 
Pyykkö Riitta, jäsen 
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen 
Rytkölä Ilkka, jäsen 
Niemelä Jari, jäsen 
 

 
Muut osallistujat 
  

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri 
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä 

 Jalonen Harri, yliopettaja, Dosentti, FT, VTM, Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 

Este 
Sundman Pekka, jäsen 
 

 
 
1 § Kokouksen avaus 

 
Päätös:    Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  

Päätös:   Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi 

 
3 § ”Miljoonaryhmä” –esittely 
 
 Vararehtori Juhani Soini: 
 

Yliopettaja, tutkimusvastaava Harri Jalonen esittelee "Arvonluonnin uudet alustat ja muo-
dot" -tutkimusryhmän toimintaa. 
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 
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Päätös:  Hallitus kävi keskustelun tutkimusryhmän toiminnasta ja tulok-
sista. Asia merkittiin tiedoksi. 

 
4 § Matkatoimistopalvelujen hankinta 
 

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:  
 
Turun kaupungin hankinta-ja logistiikkakeskus on pyytänyt tarjouksia Turun kaupungin ja 
Turun ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön hankittavista matkatoimistopalveluista ajalle 
15.5.2017–31.12.2019 (+ 1 optiovuosi).  
 
Annettuun määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: CWP Finland Oy ja SMT Oy. 
Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tarjouksista valittiin hinnaltaan halvin (Hankinta- ja 
logistiikkajohtaja Fredrik Lindströmin päätös 20.4.2017, 3037–2017).  
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (sopimuskausi + optio) Turun ammattikorkeakoulu Oy:n 
osalta on noin 970.000 euroa, mikä ylittää rehtori- toimitusjohtaja hankintavaltuudet. 
 
Liite 1  Hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankintapäätös 

 
Liite 2  Sopimusluonnos 
 
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään Turun am-

mattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätöksen ja hankintasopimuk-
sen matkatoimistopalveluista Hankinta- ja logistiikkakeskuksen 
20.4.2017 hankintapäätöksen ja sopimusluonnoksen pohjalta.  

 
 Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
 
 
5 § Opetus- ja kulttuuriministeriössä työstetty Visio 2030 Suomen korkeakoulutuksen 

suunnasta 
 
 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on työstänyt opetusministerin henkilökohtaisessa ohjauk-
sessa Suomen korkeakoulutuksen visiota vuodelle 2030. Korkeakoulujen johto, henki-
löstö, opiskelijat ja sidosryhmät ovat olleet mukana työpajoissa. 
 
Vision ytimessä ovat: 

• Korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 %:iin ikäluokasta vuoteen 2030 men-
nessä. 

o Tavoitteena, että jo tutkinnon suorittaneet eivät vie opiskelupaikkoja ilman 
tutkintoa olevilta henkilöiltä. Heidän täydennys- ja muuntokoulutuksensa 
tehtäisiin moduloitujen erillispakettien ja avoimen korkeakoulutuksen 
kautta. 

• Yhtenäisen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa määrittelevän lainsää-
dännön laatiminen. 

o Laki mahdollistaisi yhden oikeustoimihenkilön, jolla on sekä yliopisto- että 
ammattikorkeakoulutoimintaa. Huomattava, että tällainen hybridirakenne ei 
voisi olla osakeyhtiö, koska yliopistojen nykyinen oikeudellinen asema on 
määritelty vahvasti. 
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o Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinto- ja rakennerahoitus on tar-
koitus pitää erillisenä. 

o Lain henki on mahdollistava ja sääntelyä purkava 
o Esityksissä nostettiin esille myös mahdollisuus opintojen moduloinnista ja 

mahdollisuudesta tutkinnon suorittamiseen ilman koulutusohjelmaan otta-
mista, ts. avoimen korkeakoulujärjestelmän kautta. 

 
Turun ammattikorkeakoulun kannalta visio on pääsuunnaltaan kannatettava, jos se mah-
dollistaa nykyistä paremmin alueen työelämän tarpeista lähtevän koulutus- ja tki-toimin-
nan sekä varmistaa ammatillisen korkeakoulutuksen säilymisen ja sen resurssien lisään-
tymisen. Vision synnyttämänä riskinä on ammattikorkeakoulujen hallitsematon ajautumi-
nen yliopistokonsernien osaksi siten, että samalla menetetään ammatillisen korkeakoulu-
tuksen ja työelämää tukevan tki-työn kansallinen merkitys.  
 
 
Keskeisiä tavoitteita Turun AMK:lle ovat  

1. Vahvistaa ammatillisen korkeakoulutuksen ja työelämää tukevan tki-työn merki-
tystä korkeakoulujärjestelmässä. 

2. Laajentaa toimintaa alueen työelämän tarpeisiin vastaamiseksi kaikilla nykyisillä 
koulutusaloilla, ja  

3. saada siihen tarvittavat resurssilisäykset sekä  
4. luopua pikaisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 3 vuoden tutkinnon jäl-

keisestä työelämävaatimuksesta. 
 

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee visiokeskustelun tiedoksi ja päättää, että 
keskeiset edistettävät tavoitteet visio- ja lainsäädäntökeskuste-
lussa ovat: 
1. Vahvistaa ammatillisen korkeakoulutuksen ja työelämää 

tukevan tki-työn merkitystä korkeakoulujärjestelmässä. 
2. Laajentaa toimintaa alueen työelämän tarpeisiin vastaa-

miseksi kaikilla nykyisillä koulutusaloilla ja  
3. saada siihen tarvittavat resurssilisäykset sekä  
4. luopua pikaisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 3 

vuoden tutkinnon jälkeisestä työelämävaatimuksesta. 
 

Päätös:  Hallitus keskusteli erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen nykyi-
sen kolmen vuoden työelämävaatimuksen eduista ja haitoista. Nykyisen 
mallin haittoina ovat sen hitaus vastata alueellisiin rakennemuutostarpeisiin, 
sekä yhteistyön tekemisen vaikeutuminen kansainvälisten korkeakoulujen 
kanssa, jotka eivät tunne vastaavaa työssäoloehtoa. Kolmen vuoden työko-
kemusehdolla on ollut etunsa ja se on pitänyt tutkinnon omaleimaisena. Ny-
kyisen mallin edut voitaisiin turvata jatkossakin valintakriteerien kautta, jotka 
voisivat painottaa soveltavaa työkokemusta. Hallitus merkitsi visiokeskuste-
lun tiedoksi ja hyväksyi edistettävät tavoitteet. Hallitukselle raportoidaan val-
mistelun etenemisestä.  

 
6 § Tekniikan kehittämisen tiekartta 
 

Päätös:   Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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7 § Muut asiat 

 
Päätös:   Ei muita asioita. 
 

 
8 § Kokouksen päättäminen 
 
 Päätös:   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15. 
 
 
 
 
 
  

Niko Aaltonen  Sami Savolainen 
puheenjohtaja  sihteeri 


