TYÖVALIOKUNNAN MUISTIO
15.10.2010

TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON (TAKKI‐VERKOSTO)
TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5/2010

Aika:

Pe 15.10.2010 klo 08.15‐08.55

Läsnä:

KE Aila Paloniemi, puhenjohtaja
KE Merja Kyllönen
rehtori Ritva Laakso‐Manninen, Haaga‐Helia ammattikorkeakoulu
rehtori Jorma Niemelä Diakonia‐ammattikorkeakoulu
pääsihteeri Timo Luopajärvi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry., sihteeri

1§Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.
2§ Työvaliokunnan ja verkoston kokoonpano
Todettiin työvaliokunnan osalta KE Ilkka Kantolan varajäsen KE Tuula Peltonen ja KE Merja
Kyllösen varajäsen KE Erkki Virtanen.
Työvaliokuntaan esitettiin ja hyväksyttiin SAMOK´ista puheenjohtaja Simo Takasen lisäksi
jäseneksi pääsihteeri Jani Hyppänen.
Verkoston sidosryhmäjäseniksi esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat:
Pääsihteeri Helka Kekäläinen, Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA
Johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinelämän Keskusliitto EK (varalle johtaja Markku Koponen EK)
Kehittämispäällikkö Markku Liljeström, SAK
Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opettajien ammattijärjestä OAJ
Professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos KTL/JY
Pääsihteeri Ilkka Turunen, Tutkimus‐ ja innovaationeuvosto.

Sidosryhmäjäsenille lähetetään verkoston www‐yhteystiedot, heidät kutsutaan teemailtoihin
ja seminaareihin.
3§Internet‐sivujen käytön periaatteet:
TAKKI‐verkon yhteys ei ole riippuvainen Eduskunnan verkosta. Kuitenkin ongelmana on se,
että verkon suojausjärjestelmä siirtää laajemman jakelun sähköpostit helposti
liitetiedostoineen roskapostiksi. Tämän voi estää ATK‐tuen kautta. Puheenjohtaja ottaa
yhteyttä KE Jyrki Kasvin avustajaan selvittääkseen miten tämän korjaamisessa kannattaa
edetä.
Verkon www‐sivujen käyttö on melko vähäistä. Käyttöä voitaisiin tehostaa avustajien
järjestön (AIR) kautta. Järjestetään tapaaminen AIR´in työvaliokunnan kanssa. KE Merja
Kyllönen hoitaa asiaa ja kutsuu amk‐puolelta rehtori Jorma Niemelän mukaan tapaamiseen.
Työvaliokunnan KE‐jäsenten ammattikorkeakouluja koskevat puheet ja kannanotot
pyydetään toimittamaan Jorma Niemelälle (jorma.niemela@diak.fi), jotta niitä saadaan
verkoston sivuille.
4§Ajankohtaiset korkeakoulupoliittiset asiat:
ARENE tehnyt taustatyötä OKM:n selvityshenkilöille. Rahoitusjärjestelmän uudistamista
koskeva esitys on jo toimitettu selvityshenkilöille. Hallintoa, lainsäädäntöä ja ohjausta
koskeva esitys on valmisteilla. Sovittiin, että sihteeri toimittaa rahoitusesityksen Aila
Paloniemelle ja Merja Kyllöselle.
Hallinnon osalta monet ammattikorkeakoulut ovat nykytilanteeseen tyytyväisiä. Järjestelmää
kohtaan esitetään turhaakin kritiikkiä. Tulevassa ARENEn esityksessä hallinnosta poistetaan
kahden hallituksen malli, jolloin ylläpitäjähallituksen tehtäviksi tulevat strateginen ja
taloudellinen johtaminen sekä ylimmän johdon nimittäminen. Sisäisen kollegion tehtäviin
tulevat korkeakoulun omaan autonomiaan kuuluvista opetusta, TKI‐toimintaa ja
aluekehitystä koskevista asioista päättäminen.
Helsingin Sanomissa oli juttu ammattikorkeakoulujen kv‐opiskelijoista n. 3 viikkoa sitten.
Jutussa harhaanjohtavasti kyseenalaistettiin ammattikorkeakoulujen kv‐opiskelijoiden
valintaa ja opiskeluolosuhteita yhden yksittäistapauksen varjolla. Rehtori Jorma Niemelä käy
asiasta jatkokeskustelun päätoimittaja Reetta Meriläisen kanssa.
Työn alle otetaan myös tapaaminen HS:n uuden päätoimittajan Mikael Pentikäisen kanssa.
5§ Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus‐seminaari 15.9.2010:
Seminaari oli onnistunut, osanottajia oli hyvin paikalla niin kansanedustajia kuin
ammattikorkeakoulujen edustajiakin.
6§ Verkon iltatilaisuus HAAGA‐HELIA ammattikorkeakoululle ti 19.10.2010 klo 18:
Seminaarin ohjelma on kunnossa, mutta melko vähän ilmoittautuneita (14) on toistaiseksi.

Päätettiin, että välitetään kutsu myös verkoston kansanedustajien avustajille.
Puheenjohtajan avustaja hoitaa kutsun.
7§ Muut asiat:
Seuraavaa yhteistä seminaaria suunnitellaan tammikuun 2011 alkupuolelle.
8§ Työvaliokunnan seuraava kokous:
Seuraava kokous pidetään to 9.12.2010 klo 8.15 Eduskunnan tiloissa.
9§ Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08.55

Muistion vakuudeksi

Timo Luopajärvi, sihteeri

