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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1 / 2012
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Perjantai 17.2.2012 klo 8.00 - 9.15
Eduskunnan lisärakennus, Saarni-kabinetti
kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja
kansanedustaja Pirkko Mattila 1 § - 3 § osin
kansanedustaja Sari Palm, 2 § - 4 § osin
kansanedustaja Sari Sarkomaa, 2 § osin - 4 § osin
kansanedustaja Tytti Tuppurainen, 3 § osin - 4 § osin
Danica Vihinen, kansanedustaja Mikaela Nylanderin avustaja
puheenjohtaja Elin Blomqvist, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry
rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs.
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri

MUISTIO
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.05.

2§

OKM:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016
Käytiin keskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (Kesu), jonka valtioneuvosto hyväksyi 15.12.2011.
Keskustelussa tuotiin esille, että ammattikorkeakoulujen osalta Kesun tekstikirjaukset
ovat pääasiassa hyviä, mutta keskeinen haaste koskee resurssien leikkauksia. Se linkittyy osaltaan myös Kesuun kirjattuun sosiaaliseen ulottuvuuteen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksiin mm. aliedustettujen ryhmien kouluttamisessa.
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikataulu hidastui Kesussa verrattuna marraskuisen
hallituksen iltakoulun linjauksiin. Rahoitusratkaisun hidastumisen vuoksi kokonaisuudistuksen osat etenevät nyt eri tahtiin ja systematiikka ontuu asioiden uudistamisjärjestyksessä.

3§

Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ
Rahoitusratkaisun ja oikeushenkilömuodon muutoksen siirtyminen Kesun kirjausten
vuoksi mietityttää etenemistä, mutta työryhmän henki on silti asioiden eteenpäin vienti
kohti tavoitetta niiltä osin kuin se uudessa tilanteessa on mahdollista.
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Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on kertonut kantanaan, että uudessakin tilanteessa tulisi edetä vahvasti hallituksen iltakoulun linjausten mukaisesti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää sidosryhmille ja ammattikorkeakouluille tilaisuudet
22.3.2012 rahoitusmallin kehittämisestä ja indikaattoreista. Ilmeisesti myös toimilupaan
liittyvät asiat etenevät vielä kevään aikana.

4§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne
Ammattikorkeakoulut jättävät viimeistään tänään 17.2.2012 palautteensa opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi.
Arene ry tekee vastauksista koosteen Takki-verkoston työvaliokunnan käyttöön.
YT-neuvottelut ovat käynnissä useissa ammattikorkeakouluissa.
Esille nostettiin huoli maaliskuun kehysriihestä ja sen päätöksistä.

5§

Takki-verkoston seminaari 22.2.2012
Työvaliokunta päätti edellisessä kokouksessaan järjestää tki-toimintaan liittyvän yhteistyöseminaarin. Enemmän irti innovaatiopolitiikastaammattikorkeakoulujen osaaminen täysimittaisesti käyttöön -seminaari järjestetään
22.2.2012 klo 11.00-13.30 Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa. Ohjelma on saatavissa verkoston kotisivuilta: www.takki.info.
Työvaliokunta piti ohjelmaa onnistuneena ja toivoi verkoston aktiivista osallistumista.

6§

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

7§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Seuraava kokous on pe 30.3.2012 kello 12.30.

8§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.15.

Muistion vakuudeksi

Aila Paloniemi
puheenjohtaja

Minna-Marika Lindström
sihteeri

