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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5 / 2013 
 
Aika: Tiistai 24.9.2013 klo 9.35 – 10.30 
Paikka: Eduskunnan lisärakennus, kokoushuone Saarni 
Läsnä:  Kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 Kansanedustaja Pirkko Mattila 

Danica Vihinen, kansanedustaja Mikaela Nylanderin avustaja 
Rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs. 
Rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Puheenjohtaja Mikko Valtonen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 

 SAMOK ry  
Johtaja Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 

 
 
   
  
MUISTIO 
 
1 § Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.35. 

   
2 §                Ammattikorkeakoulu-uudistus 

 
Uudistuksen ohjausryhmän kokous oli 12.9.2013. Luonnos uudeksi ammattikorkeakoulu-
laiksi tullee lausuntokierrokselle syksyllä ja annettaneen eduskunnalle alkuvuodesta 
2014. 

 
Ammattikorkeakoulujen toimiluvat päättyvät vuoden vaihteessa. Uusien toimilupien ha-
kemukset tulee jättää opetus- ja kulttuuriministeriöön 30.9.2013 mennessä.              
 
 

3 § Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ammattikorkeakoulujen näkökulmasta 
 

Työvaliokunta kävi keskustelun hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta ammattikor-
keakoulujen näkökulmasta. Asioita valmistellaan parhaillaan, päätösten määräaika on 
marraskuu 2013. 
 
Työvaliokunnassa nousi kysymyksiä useasta kohdasta, muun muassa valmistumisaiko-
jen nopeuttamisesta (lyhennetäänkö tutkintoja?), yli 55 opintopistettä suorittavien osuu-
den nostamisesta rahoituksessa (mistä otetaan pois?), ylioppilastutkinnon painoarvon li-
säämisestä sisäänpääsyssä (ammatillisen väylän osuus?) ja korkeakoulujen haki-
jasuman purkamisesta lisäämällä määräaikaisesti sisäänottoja työelämän kannalta kes-
keisillä aloilla (ammattikorkeakouluilta on juuri leikattu opiskelijapaikkoja). 
 
 
 



 TYÖVALIOKUNNAN MUISTIO 
 
 
 24.9.2013  2(2) 
 
 
 
 

  
 
4 §  Opiskeluterveydenhuollon järjestämisen YTHS-kokeilu 
 

Merkittiin tiedoksi, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-kokeilusta on juuri il-
mestynyt väliraportti, jonka mukaan YTHS-malli on soveltuva niin opiskelijoiden kuin 
palveluntuottajien näkökulmasta. Raportin mukaan kokeilun vakinaistamista varten tarvi-
taan mm. säännöstö opiskelijoiden pakollisesta terveydenhoitomaksusta. 
 
Kokeilun jatkamiselle esitetään jatkoa. Hallitus on antanut asiaa koskevan esityksen 
eduskunnalle liittyen ensi vuoden talousarvioon.  

 
  
5 §  Muut asiat 
 
 Merkittiin tiedoksi, että  

• koulutusviennin selvityshenkilöryhmä järjestää kuulemisen 17.10.2013 
• lausuntokierros opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen muuttamisesta päättyi 20.9.2013 
• lausuntokierros OKM:n asettaman korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen ko-

konaisuutta valmistelleen työryhmän muistiosta päättyy 30.9.2013 
  

   
6 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 18.10.2013 kello 8.15. 
  
  
7 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30. 
 
 
  

Muistion vakuudeksi 
 
 Aila Paloniemi  Minna-Marika Lindström 
 puheenjohtaja  sihteeri 


