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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 5 / 2011
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Tiistai 11.10.2011 klo 9.08 – 10.25
Eduskunnan lisärakennus, Mänty-kabinetti
KE Aila Paloniemi, puheenjohtaja
KE Pirkko Mattila, 1 § - 4 § osin
KE Sari Palm, 1 § - 4 § osin
Danica Vihinen, KE Mikaela Nylanderin avustaja
rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
puheenjohtaja Helmi Selamo, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry
rektor Henrik Wolff, Högskolan Arcada, 3 § osin – 9 §
elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry, sihteeri

ASIALISTA
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.08.

2§

Työvaliokunnan kokoonpano
Todettiin työvaliokunnan seuraavat muutokset:
 KE Sari Palmin varajäseneksi tulee KE Sauli Ahvenjärvi
 KE Mikaela Nylanderin varajäseneksi tulee KE Astrid Thors

3§

Pyöreän pöydän keskustelu ammattikorkeakoulujen hallinto- ja rahoitusuudistuksesta
27.9.2011
Käytiin palautekeskustelu pyöreän pöydän tilaisuudesta. Todettiin, että pyöreän pöydän
keskustelu on hyvä tapa erilaisten näkemysten esilletuomiselle ja että pyöreän pöydän –
työskentely voisi olla Takki-verkoston toiminnan päämuoto.

4§

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen suuntaviivat
Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima Ammattikorkeakoulu-uudistuksen suuntaviivat oli
parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntojen määräaika oli 14.10.2011.
Käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavaa
 Ammattikorkeakoulut ovat pitäneet Suuntaviivat-esitystä pääsääntöisesti positiivisena, mutta sen sijaan suurena ongelmana ovat ammattikorkeakouluihin samaan aikaan kohdistuvat opiskelijapaikkojen ja rahoituksen leikkaukset.
 Ammattikorkeakoulujen viesti on, että yli 120 M euron leikkaus on kohtuuton, 51
M euroa olisi ollut ymmärrettävämpi.
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Säästöjen toteutustapa on ollut yllätys.
Leikkaukset toteutetaan yksityiskohtaisesti ylhäältä käsin päätettyinä huomioimatta ammattikorkeakoulukohtaisia, paikallisia tai alueellisia strategioita. Se voi
johtaa siihen, että myös aikaisempia panostuksia mitätöidään.
Päätökset leikkauksien kohdentamisista olisi pitänyt tehdä ammattikorkeakouluissa.
Suuntaviivat-esityksen yksityiskohdista pitää vielä keskustella.

Päätettiin, että Takki-työvaliokunta toimittaa kansanedustajille tiedotteen ammattikorkeakoululaitoksen merkityksestä ja tulevaisuudesta.
5§

OKM:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016
Käytiin keskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (Kesu) luonnoksesta.
Lyhyessä keskustelussa korostettiin kehittämissuunnitelman luonnoksessa olevien
merkittävien yksityiskohtien säilymistä, kuten esimerkiksi kirjaukset finanssisijoitusten
toteuttamisesta ja yksityisten tekemien lahjoitusten verovähennyskelpoisuuden jatkamisesta.
Kesu on saatavissa osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/09/kesu.html

6§

Verkoston toiminta syksy 2011
Päätettiin, että työvaliokunnan kokouksiin ovat tervetulleita myös edustajien avustajat,
jos varsinainen jäsen tai hänen varahenkilönsä on estynyt osallistumasta kokoukseen.
Todettiin, että syksyn aikana ei ole tarvetta järjestää laajaa seminaaria.

7§

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8§

Työvaliokunnan seuraava kokous
Seuraava kokous on tiistaina 8.11.2011 kello 9.00 – 10.45.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.25.

Muistion vakuudeksi
Minna-Marika Lindström

sihteeri

