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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2 / 2011 
 
Aika: Keskiviikko 23.2.2011 klo 8.20 – 9.25  
Paikka: Mänty-kabinetti, Eduskunnan lisärakennus 
Ilmoittautumiset: www.takki.info 
 
Läsnä: KE Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 KE Ilkka Kantola 
 KE Sari Sarkomaa, 3 § osin – 4 § 
 rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs. 
rehtori Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu  
puheenjohtaja Helmi Selamo, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 

 SAMOK ry 
dosentti Juhani Wiio, asiantuntija, 1 § - 3 § osin 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 

 
   
  
M U I S T I O 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.20. 
   
2 § Työvaliokunnan ja verkoston kokoonpano 

Todettiin, että kutsun verkoston jäseneksi on ottanut vastaan johtaja Timo Kekkonen 
Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. 
  

3 § Ajankohtaiset korkeakoulupoliittiset asiat 
 3.1. Työvaliokunta keskusteli ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja hallinnosta. Todet-

tiin, että olisi hyvä avata yksityiskohtaisesti mitä eri asioilla, kuten esimerkiksi itsenäisellä 
oikeushenkilöllä, ylläpitäjällä, osakeyhtiöllä tai julkisoikeudellisella laitoksella, tarkoite-
taan koulutuksen yhteydessä. 

 
 3.2. Käytiin keskustelu korkeakoulujen koulutusohjelma- ja tutkintorakenteesta ja sähköi-

sestä hakujärjestelmästä, niiden uudistamisesta ja uudistusten aikataulusta. Päätettiin 
kutsua johtaja Hannu Sirén opetus- ja kulttuuriministeriöstä keskustelemaan em. asioista 
työvaliokunnan kanssa. Tapaamisen jälkeen päätetään mahdollisen kannanoton laatimi-
sesta. 

  
 Puheenjohtajan avustaja Päivi Simola on yhteydessä johtaja Siréniin ja sovittaa aikatau-

lun puheenjohtajalle sopivaksi. Työvaliokunta valmistelee tilaisuuden kysymykset etukä-
teen.   

 
4 § Pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden yhteenveto 
 Takki-verkosto järjesti pyöreän pöydän keskustelun eduskuntaryhmien hallitusohjelma-

valmistelijoille ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja hallinnosta sekä niiden näkymistä 
26.1.2011. 
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 Todettiin, että vilkkaasta keskustelusta on lyhyt yhteenveto verkoston kotisivuilla 

www.takki.info. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä ja kaikkiaan 4 puoluetta oli edustettui-
na. 

 
5 § Eduskuntavaalit 2011 
 Merkittiin tiedoksi, että Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-

vosto ARENE ry järjestävät korkeakoulutuksen visioseminaarin  "Suomen korkeakoulu-
tus 2020?" 22.3.2011 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa. Paneelikeskusteluun 
osallistuvat eduskuntapuolueet. 

 
 Käytiin keskustelu Takki-kotisivujen markkinoinnista kansanedustajaehdokkaille, mutta 

päätettiin, että ajatusta ei toteuteta.  
 
6 § Verkoston ohjelma kevät 2011 

 Päätettiin, että työvaliokunta kokoontuu vielä tämän vaalikauden aikana, kun tapaa-
misajankohta johtaja Hannu Sirénin kanssa varmistuu. 

 
7 § Muut asiat 
 Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS julkaisee helmikuun lopulla tutkimuksen aikai-

semmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) korkeakoulu-
opiskelijoiden näkökulmasta. 

 
 Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL julkaisee helmikuussa korkeakoululiikunnan suositukset.

  
 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon YTHS-mallin mukainen 

järjestämiskokeilu käynnistyy pian. Kokeiluun osallistuvia paikkakuntia ei ole vielä pää-
tetty. 
   

8 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
 Seuraava kokous varmistetaan erikseen, kun aikataulu johtaja Hannu Sirénin kanssa 
 varmistuu. 
   
9 § Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.25. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Minna-Marika Lindström 
sihteeri 
  

http://www.takki.info/

