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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 4/2010

Aika:
Paikka:

Keskiviikko 8.9.2010 klo 8.20-9.15
Mänty-kabinetti, Eduskunnan lisärakennus

Läsnä:

KE Aila Paloniemi, puheenjohtaja
KE Ilkka Kantola, 2§ (osin) - 9§
KE Sari Sarkomaa
rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
rehtori Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry,varajäs.
dosentti Juhani Wiio, asiantuntija
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.20.
2 § Työvaliokunnan ja verkoston kokoonpano
Päätettiin työvaliokunnan laajentamisesta siten, että kutsutaan Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n puheenjohtaja Simo Takanen työvaliokunnan
jäseneksi. Lisäksi tarkennetaan KE Kantolan ja KE Kyllösen varajäsenet.
KE:t Paloniemi, Sarkomaa ja Kantola selvittävät Eduskunnan kokoustila-asiaa. Rehtori
Niemelä ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lindström kartoittavat verkoston tarkoituksen
ja toiminnan kannalta keskeisiä tahoja, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita verkoston
toiminnasta. Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa käydään periaatekeskustelu
verkoston kokoonpanosta ja tehdään linjaratkaisu.
3 § Internet-sivujen käytön periaatteet
Käytiin keskustelu verkoston internet-sivujen käyttötarkoituksesta, kohderyhmästä ja
markkinoinnista. Asiaan palataan, kun periaatekeskustelu verkoston kokoonpanosta on
käyty.
4 § Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus –seminaari 15.9.2010
Todettiin seminaarin valmistelujen tilanne. KE Paloniemi oli estynyt toimimasta tilaisuuden puheenjohtajana. Päätettiin tiedustella hänen varajäsenensä Timo V. Korhosen
mahdollisuutta toimia puheenjohtajana. Sovittiin, että pääsihteeri Luopajärvi pitää
puheenvuoron ”Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?”, koska pyydetty puhuja oli estynyt.
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5 § Ajankohtaiset korkeakoulupoliittiset asiat
Merkittiin tiedoksi, että opetusministeri asetti toukokuussa KT Hannele Salmisen (Kuntaliitto) ja KTL Pekka Ylä-Anttilan (ETLA) selvityshenkilöiksi, joiden tehtävänä on laatia
ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa ja sen uudistamista
koskeva selvitys. Selvityksen määräaika on 30.11.2010.
Todettiin, että vuoden 2011 talousarvioesitys ei sisällä vieläkään perusrahoitusta ammattikorkeakoulujen t&k&i –toimintaan.
6 § Verkoston iltatilaisuus 19.10.2010 klo 18.00 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa
Päätettiin, että illan teemana on ammattikorkeakoulujen rakenne ja hallinto sekä
opiskelijaterveydenhuolto. KE Paloniemi ja rehtori Laakso-Manninen valmistelevat
tarkemman ohjelman.
7 § Muut asiat
Merkittiin tiedoksi seuraavat seminaarit:
•

Minne menet korkeakoulutus III –korkeakoulut valmistautuvat seuraavaan hallituskauteen 6.10.2010 (järj. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry ja
Suomen yliopistot UNIFI).

•

Minne menet ammattikorkeakoulutus. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien seminaari
ja ARENEn kokous 1.11.-3.11.2010 (järj. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
ARENE ry).

8 § Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään perjantaina 15.10.2010 kello 8.15.
9 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.15.

Muistion vakuudeksi

Minna-Marika Lindström
sihteeri

