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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON  
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 6/2010 
 
Aika: Torstai 9.12.2010 klo 8.20 – 9.05 
Paikka: Mänty-kabinetti, Eduskunnan lisärakennus 
Ilmoittautumiset: www.takki.info 
 
 
Läsnä: KE Aila Paloniemi, puheenjohtaja 
 KE Merja Kyllönen 

rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 puheenjohtaja 2011 Helmi Selamo, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 
 SAMOK ry  
 puheenjohtaja 2010 Simo Takanen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - 
 SAMOK ry 

dosentti Juhani Wiio, asiantuntija 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri 

   
 
ASIALISTA 
 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.20. 
  
2 § Työvaliokunnan ja verkoston kokoonpano 

Todettiin, että Simo Takasen tilalla työvaliokunnassa jatkaa Helmi Selamo, SAMOKin 
puheenjohtaja 2011. 
 

3 § Internet-sivujen käytön periaatteet 
Todettiin, että sähköpostin kulun tekniset ongelmat on selvitetty.  
 

4 § Ajankohtaiset korkeakoulupoliittiset asiat 
Opetusministeri Henna Virkkunen asetti keväällä KT Hannele Salmisen (Kuntaliitto) ja 
KTL Pekka Ylä-Anttilan (ETLA) selvityshenkilöiksi, joiden tehtävänä oli laatia ammatti-
korkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa ja sen uudistamista koskeva selvi-
tys. Selvityksen määräaika oli 30.11.2010.  
 
Käytiin lyhyt keskustelu asiasta, jossa raportin suuret linjat, kuten esimerkiksi osakeyh-
tiömuoto ja valtion rahoituksen 100 % osuus, saivat kannatusta.  
 
Päätettiin, että ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja hallinnosta sekä niiden näkymis-
tä keskustellaan eduskuntaryhmien hallitusohjelmavalmistelijoille tarkoitetussa pyöreän 
pöydän keskustelussa 26.1.2011 klo 17-19 kabinetissa B 234. Tilaisuudessa ei ole var-
sinaisia alustuksia, vaan kansanedustajilla/hallitusohjelmavalmistelijoilla on mahdolli-
suus kysyä ja keskustella asioista. Vastaajina toimivat ammattikorkeakoulujen rehtorit ja 
muut asiantuntijat sekä mahdollisesti myös edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
sekä valtionvarainministeriöstä.  
 
Työvaliokunnan jäsenet sopivat oman ryhmänsä kanssa edustajasta ko. tilaisuudessa.   
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Aila Paloniemi varaa tilan, Merja Kyllönen, Jorma Niemelä ja Minna-Marika Lindström 
valmistelevat muut asiat. 

 
5 § Verkoston iltatilaisuus 19.10.2010 klo 18.00 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 
 Palautekeskustelussa todettiin, että tilaisuuden puheenvuorot olivat hyviä, erityisesti 

opiskelijoiden osuus. Kansanedustajia oli niukasti läsnä. Tilaisuudet tulisikin järjestää 
Eduskunnassa mahdollisuuksien mukaan. 

 
6 § Verkoston ohjelma kevät 2011 

 Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja hallinnosta sekä niiden näkymistä keskustel-
laan eduskuntaryhmien hallitusohjelmavalmistelijoille tarkoitetussa pyöreän pöydän kes-
kustelussa 26.1.2011 klo 17-19 (tila n. klo 19.30 saakka) kabinetissa B 234 (ks. 4§). 

  
7 § Muut asiat 
 Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat: 
 

 Valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa oli hyväksytty esitys 600.000 euron 
lisärahoituksesta ammattikorkeakoulujen t&k&i-toimintaan (soveltava tutkimus).  

 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon YTHS- mallin mukainen jär-
jestämiskokeilu käynnistynee pian.  

 
 SAMOK julkaisee opiskeluun liittyvän tutkimuksen viikolla 50.  
 

 Merja Kyllönen ja Jorma Niemelä olivat järjestäneet avustajille tapaamisen, jonka tavoit-
teena oli informoida TAKKI-verkostosta.  

 
8 § Työvaliokunnan seuraava kokous 
 Seuraava kokous on ti 18.1. kello 9.15-10.15 lisärakennuksen kabinetissa Mänty. 
  
9 § Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.05. 
 
 
 Muistion vakuudeksi 
 
 Minna-Marika Lindström 
 sihteeri 


