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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 4 / 2011 
 
Aika: Keskiviikko 7.9.2011 klo 16.15 – 18.20 
Paikka: Mänty-kabinetti, Eduskunnan lisärakennus 
 
Läsnä: KE Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 KE Pirkko Mattila, ei 8 § 

KE Sari Sarkomaa, 3§ osin-5§  
rehtori Riitta Konkola, Metropolia 
rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
puheenjohtaja Helmi Selamo, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 

 SAMOK ry 
rektor Henrik Wolff, Högskolan Arcada 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 

   
  
ASIALISTA 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Aila Paloniemi avasi kokouksen kello 16.15.  
 Tehtiin esittelykierros. 
   
2 § Verkoston ja työvaliokunnan kokoonpano 

Eduskuntaryhmille oli lähetetty tiedustelu päivittää työvaliokunnan ja verkoston edustuk-
set.  
 
Todettiin työvaliokunnan kokoonpano kansanedustajien osalta sekä muutokset rehtorei-
den osalta: 
Satu Haapanen (Jani Toivola) 
Ilkka Kantola (Tuula Peltonen) 
Erkki Virtanen 
Sari Palm 
Mikaela Nylander 
Aila Paloniemi (Timo V. Korhonen) 
Sari Sarkomaa (Lenita Toivakka) 
Pirkko Mattila (Jari Lindström) 
Rehtoreiden edustajista Vesa Saarikoski jää pois ja mukaan liittyivät rehtori Riitta Kon-
kola ja rehtori Henrik Wolff. Työvaliokunnan muut jäsenet jatkavat.  

 
3 § Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 

 Työvaliokunta kävi laajan keskustelun hallitusohjelmaan sisältyvistä ammattikorkeakou-
luja koskevista asioista. Keskustelussa tuli muun muassa esille, että 

 sekä ammattikorkeakoulut että opiskelijat olivat tyytyväisiä hallitusohjelman teks-
tiosaan 

 yli 120 miljoonan euron leikkausta, joka on 13 % rahoituksesta, on mahdotonta 
toteuttaa ilman merkittäviä muutoksia ja seurannaisvaikutuksia. Myös leikkausten 
aikataululla on merkitystä. Ajoituksesta ei ollut vielä tietoa. 
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4 § Valtionvarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi 

 Todettiin, että valtionvarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2012 talousarvioksi ei vielä 
näy hallitusohjelmassa olevaa ammattikorkeakoulujen rahoituksen vähentämistä.  

 
5 § Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen 
 Merkittiin tiedoksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt uudistuksen ja 

hankkeelle on asetettu ohjausryhmä ja virkamiestyöryhmä. Ohjausryhmällä on noin vuo-
si työskentelyaikaa. Tavoitteena on toteuttaa ammattikorkeakoulujen uudistus vuoden 
2014 alusta lukien. 

 
6 § Verkoston toiminta syksy 2011 

Päätettiin järjestää pyöreän pöydän keskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön ammatti-
korkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoja koskevasta muistiosta tiistaina 
27.9.2011 kello 17.30-19.30. Jorma Niemelä, Helmi Selamo ja Aila Paloniemi valmiste-
levat ohjelman. Paloniemen avustaja varaa tilan.  
 
Tilaisuuteen kutsutaan edellisen kerran tavoin kaikkien eduskuntaryhmien edustajat se-
kä opiskelijoiden edustus ja virkamiehiä opetus- ja kulttuuriminiteriöstä.  
 
Pohdittiin keinoja, joiden avulla verkoston toiminnasta voitaisiin paremmin viestiä edus-
kunnassa. 

 
7 § Muut asiat 

 Muita asioita ei ollut. 
  

8 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
Työvaliokunnan seuraava kokous on ti 11.10.2011 kello 9.00-11.00. 
 

9 § Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Minna-Marika Lindström 
 


