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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1 / 2013
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 20.2.2013 klo 9.20 – 10.30
Eduskunnan lisärakennus, Mänty-kabinetti
kansanedustaja Aila Paloniemi, puheenjohtaja
kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, 1 § - 7 § osin
kansanedustaja Tytti Tuppurainen, 2 § osin - 3 §
puheenjohtaja Mikko Valtonen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry
rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
johtava asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri

ASIALISTA

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.20.

2§

Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ
Kahdessa vaiheessa etenevän uudistuksen tavoiteaikataulu oli tarkentunut:
1. vaihe: Ammattikorkeakoululainsäädäntö, toimiluvat, uusi rahoitusmalli
- toimilupien hakuohjeistus 3/2013
- toimilupia haetaan syksyllä 2013
- valtioneuvoston päätökset toimiluvista vuoden 2013 loppuun mennessä
- muutokset amk-lakiin ja uudet toimiluvat voimaan 1.1.2014
- muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön voimaan
1.1.2014 ja uusi rahoitusmalli käyttöön 2014
2. Vaihe: Rahoitusvastuun siirto valtiolle ja oikeushenkilöaseman muutos
- valtionosuusuudistuksen aikataulussa: HE eduskuntaan alkuvuosi 2014, voimaan
1.1.2015
Tuotiin esille ammattikorkeakoulujen näkemykset:
1) Uudistuksen toteuttaminen aikataulun mukaisesti on keskeistä.
2) Arvonlisäveroa koskevat osakeyhtiöittämisen esteet olisi ratkaistava pian.
3) Lakiin kirjattu 3 vuoden työkokemusvaade ylempien tutkintojen osalta on ongelma
kansainvälistymisessä, erityisesti kv-yhteistutkinnoissa, koska muissa maissa vastaavaa
vaatimusta ei tunneta. Tilanne voitaisiin ratkaista poistamalla vaade laista ja jokainen
ammattikorkeakoulu määräisi hakukriteereissään riittävästä työkokemuksesta.
4) Ammattikorkeakouluihin ei tule enää kohdistaa uusia leikkauksia.
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Opiskelijat toivat esille tavoitteensa opiskelijakunnan aseman uudistamiseksi.
Käytiin keskustelu ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan rahoituksesta.
3§

OKM:n johdon tapaaminen
Takki-verkoston työvaliokunta tapasi OKM:n johdon 5.2.2013. Todettiin, että tapaamisessa käytiin hyvä keskustelu.

4§

Kevään 2013 ohjelman suunnittelu
Arene ja SAMOK: Sivistysvaliokunnan ja Takki-työvaliokunnan tapaaminen
Mikko Valtonen totesi valmistelujen olevan meneillään. Päätettiin tapaamisen ajankohdaksi 9.4.2013. Tapaaminen on illalla, kellonaika varmistuu.

5§

Rakennetyöryhmä ja sen ehdotukset
OKM:n asettama korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmä (”rakennetyöryhmän”) oli jättänyt muistionsa. Työryhmän jäsen rehtori Jorma Niemelä esitteli asiaa
erityisesti kaksivuotisiksi aiottujen uusien osaamiskokonaisuuksien eli ns. korkeakouludiplomien osalta, joista työryhmässä vallitsi erimielisyys.

6§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne
Todettiin, että leikkauksiin liittyvät sopeuttamistoimet jatkuvat. Lisäksi ammattikorkeakoulut valmistautuvat toimilupahakemuskierrokseen.

7§

Muut asiat
Merkittiin tiedoksi, että HAAGA-HELIA maksaa Takki-verkoston palvelinkustannukset
vuonna 2013.

8§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan seuraava kokous on pe 22.3.2013 kello 8.15 Eduskuntatalossa, kokoushuone A2.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Muistion vakuudeksi
Aila Paloniemi
puheenjohtaja

Minna-Marika Lindström
sihteeri

