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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 / 2012 
 
Aika: Keskiviikko 2.5.2012 klo 9.00 – 10.20 
Paikka: Eduskunnan lisärakennus, Saarni-kabinetti 
Läsnä: kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, § 3 (osin)-8 
 kansanedustaja Satu Haapanen, §1-3 osin 
 kansanedustaja Pirkko Mattila, §1-3 (osin) 

Danica Vihinen, kansanedustaja Mikaela Nylanderin avustaja 
puheenjohtaja Elin Blomqvist, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 

 SAMOK ry  
rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
rehtori Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Arenen puheenjohtaja, 
§3(osin)-8 
rehtori Henrik Wolff, Yrkeshögskolan Arcada 
pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs. 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 
 

 
   
  
ASIALISTA 
 
1 § Kokouksen avaus 
  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.00.  
  
 
2 §  Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne 
 

Merkittiin tiedoksi, että OKM oli toimittanut ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli –
kuulemistilaisuuksista yhteenvedon osallistujille, johon oli koottu osallistujien erilaisia  
näkemyksiä. Niistä ei oltu tehty johtopäätöksiä. 

 
Työvaliokunta kävi keskustelua rahoitusmallista. Nyt esillä olleessa mallissa on suuri 
muutos se, että se perustuu 100% tuloksellisuuteen. Lisäksi muun muassa todettiin, että 
indikaattoreita tulisi olla vain rajallinen määrä ja rahoituksessa tulee olla ennakoitavuut-
ta.  
 
Työvaliokunta kävi keskustelua ammattikorkeakoulujen rakenteellisesta muutoksesta ja 
itsenäisen oikeushenkilöaseman tuomasta joustavuudesta.  
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3 § Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ 
 

Merkittiin tiedoksi, että OKM:n asettama ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran ke-
säkuussa.  

 
 
4 §  Takki-verkoston pyöreän pöydän tilaisuus 10.4.2012 

 
Tilaisuuden lyhyenä yhteenvetona todettiin, että siellä käyty keskustelu oli hyvä. Tiedo-
tusvälineiden edustajia ei ollut kutsusta huolimatta mukana.  

 
 

5 §                Syksyn toiminnan suunnittelu 
 

Päätettiin järjestää kutsuseminaari ammattikorkeakoulun olemuksesta, laista ja rahoi-
tuksesta. Alustava ohjelma: ensin alustukset, sen jälkeen eduskuntaryhmien kommentit 
tai mahdollisesti paneelikeskustelu. Ajankohta viikolla 39, joko ke 26.9.2012 tai pe 
28.9.2012. Ensisijaisesti klo 15-18, toissijaisesti klo 11-14.  
 
Syksyn pyöreän pöydän keskustelusta päätetään erikseen.  

 
 
6 § Muut asiat 

   
Muita asioita ei ollut. 
 
 

7 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
  

Työvaliokunnan seuraava kokous on 12.6.2012 kello 9.00. 
 
  

8 § Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Aila Paloniemi  Minna-Marika Lindström 
puheenjohtaja  sihteeri 


