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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2 / 2012 
 
Aika: Perjantai 30.3.2012 klo 12.45 – 13.45 
Paikka: Eduskunnan päärakennus, kabinetti B234 
Läsnä: kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi 
 kansanedustaja Satu Haapanen, §1-3 osin 
 kansanedustaja Pirkko Mattila 
 kansanedustaja Tytti Tuppurainen 

asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 
 SAMOK ry  

rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
rehtori Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Arenen puheenjohtaja 
pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs. 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 

 
   
  
MUISTIO 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.45. 
 
2 §  Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne  
 

2.1. OKM:n vastaukset ammattikorkeakoulujen palauteraportteihin koulutustarjonnan 
vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi 30.3.2012 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö oli juuri samana päivänä 30.3.2012 julkistanut päätöksensä 
ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen leikkauksista. OKM teki ehdotuksensa ammatti-
korkeakouluille lokakuussa 2011 ja ammattikorkeakoulut antoivat vastauksensa ministe-
riölle helmikuussa 2012.  
 
Ammattikorkeakouluista leikataan OKM:n päätöksen mukaisesti 2030 aloituspaikkaa, 
mikä on 130 aloituspaikkaa vähemmän ministeriön aikaisempiin suunnitelmiin verrattu-
na. Käytiin keskustelu päätöksistä ja niiden vaikutuksista ammattikorkeakoulukenttään. 
 
Tarkemmat tiedot OKMn päätöksistä: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/hallinto_
ohjaus_ja_rahoitus/Liitteet/AMK_aloituspaikkavahennykset.pdf 

  
 2.2. Hallituksen kehysriihi 

  
 Hallitus päätti kehysriihessään 22.3.2012, että sekä yliopistoindeksi että opetus- ja kult-

tuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi 2013. 
 

Rehtorit totesivat, että ammattikorkeakoulujen eri leikkauksien vaikutukset kohdistuvat 
ammattikorkeakouluihin erilaisin tavoin ja eri aikajänteellä. Keskustelussa mm. todettiin, 
että nyt päätetyt aloituspaikkaleikkaukset eivät kata koko säästövelvoitetta.  
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3 § Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ 
 
 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmälle oli tehty esitys rahoitusmallista, jota 

käsiteltiin myös OKM:n järjestämässä työpajamuotoisessa kuulemistilaisuudessa sidos-
ryhmille ja ammattikorkeakouluille 22.3.2012. Mallissa rahoitus perustuu 100 % tuloksel-
lisuuteen nykyisen 30 % sijaan. Tuloksellisuuden osuudesta vallitsee erilaisia näkemyk-
siä. 

 
 Käytiin keskustelu ammattikorkeakoulu-uudistuksen etenemisestä, peruslinjauksista ja 

valmistelusta aikatauluineen. Valmistelun osalta toivottiin, että ohjausryhmän asiantun-
temusta hyödynnettäisiin valmistelujen varhaisessa vaiheessa. Sovittiin, että työvalio-
kunnan käyttöön toimitetaan erillinen kooste uudistuksen etenemisen kehittämiseksi. 

 
4 §  Takki-verkoston seminaari 22.2.2012 
 Asiakohtaa ei käsitelty. 
 
5 § Muut asiat 

  
5.1. ”AMK-järjestelmä säästöpaineiden puristuksessa” 
Päätettiin, että Takki-verkosto järjestää tiistaina 10.4. klo 10-11.30 Pyöreän pöydän kes-
kustelun ”AMK-järjestelmä säästöpaineiden puristuksessa” Eduskunnan Pikkuparlamen-
tin Kansalaisinfossa. 
 
Tilaisuuteen kutsutaan Takki-verkoston työvaliokunnan jäsenen jokaisesta eduskunta-
ryhmästä keskustelemaan pyöreän pöydän ääreen. Lisäksi kutsutaan kaikki Takki-
verkoston jäsenet ja tiedotusvälineiden edustajia.  
 
Puheenjohtajana toimii rehtori Jorma Niemelä DIAKista. Tilaisuuteen valmistellaan etu-
käteen ”väittämät tai kysymykset” joiden kautta keskustelua käydään. Se on osoittautu-
nut hyväksi työskentelytavaksi aikaisemmissa pyöreän pöydän keskusteluissa. 
 
5.2. Informaatiotilaisuus kansanedustajien avustajille 17.4.2012 
Päätettiin järjestää avustajille informaatiotilaisuus Takki-verkostosta ja sen toiminnasta 
17.4.2012. 
   
 

6 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
 Seuraava kokous on 2.5.2012 kello 9.00. 
  
7 § Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45. 
 
  
 Muistion vakuudeksi 
 
 
 Aila Paloniemi  Minna-Marika Lindström 
 puheenjohtaja  sihteeri 


