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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 4 / 2012
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Tiistai 12.6.2012 klo 9.00-9.45
Eduskunnan lisärakennus, Mustapoppeli-kabinetti
kansanedustaja Aila Paloniemi pj.
kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi
kansanedustaja Satu Haapanen
kansanedustaja Tytti Tuppurainen
puheenjohtaja Elin Blomqvist, SAMOK ry
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia ammattikorkeakoulu
toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi, Arene ry, sihteeri

PÖYTÄKIRJA
1§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05
2§

Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ

Timo Luopajärvi esitteli OKM:n ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmän 6.6.2012 kokouksessa käsiteltyjä luonnosta ammattikorkeakoululain uudistamiseksi sekä esitystä ammattikorkeakoulujen
uudeksi rahoitusmalliksi.
Ammattikorkeakoululakia ei tässä vaiheessa ole tarkoitus uudistaa kokonaan, vaan ainoastaan muuttaa nykyisen lain toimilupaa koskevaa pykälää 6 § ja koulutusvastuuta koskevaa pykälää 7§. Lisäksi
tarkoitus on yhdistää ammatillista opettajankoulutusta koskeva laki tähän lakiin.
Rahoitusmallissa on tarkoitus jo tässä vaiheessa siirtyä kokonaan tuloksellisuuteen perustuvaan malliin yliopistojen rahoituksen tapaan. Ongelmana on kuitenkin rahoituksen säilyminen edelleen VOSperustaisena, jolloin esim. strategiarahoitukseen voidaan suunnata vain valtion hankerahoitus (n.
20M€). Strategiarahoitus jää huomattavasti vähäisemmäksi kuin yliopistojen mallissa. Lisäksi koulutuksen ja TKI-rahoituksen välinen osuus mallissa on 90% ja 10%, jolloin TKI-toiminnan rahoitus on
jäämässä melko pieneksi.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että lakiesityksen perusteella uudistus näyttää jäävän huomattavasti pienemmäksi kuin hallitusohjelman linjausten perusteella voitiin päätellä. Keskeistä olisikin saada itsenäinen oikeushenkilöratkaisu tehdyksi mahdollisimman nopeasti, jotta tarpeelliset rakenteelliset
uudistukset voidaan toteuttaa. Tässä esityksessä se jää toimilupaprosessin varaan. Lisäksi lakiin jää
epäkohdaksi todettu kahden hallituksen malli eikä myöskään opiskelijakuntien asemaa esitetä muutettavaksi.
Rahoituksen osalta todettiin TKI-rahoituksen määrän kohottamistarve, mutta myös se, että esitetty
malli palkitsee pääosin niitä, jotka ovat jo saaneet aiempaa rahoitusta TKI-toimintaansa. Malli ei tue
niitä, joiden tulisi tätä toimintaa kehittää. Lisäksi todettiin, että esitetyssä mallissa ollaan siirtymässä
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kokonaan tuloksellisuuteen perustuvaan rahoitukseen, joka ei tue korkeakoulujen yleistä sivistysyhteiskunnan tukemista koskevaa tehtävää.
Keskustelussa todettiin lisäksi, että ammattikorkeakoulujen hallintomallia tulee kyetä avaamaan nykyisestä kahden hallituksen mallista selkeäksi ja läpinäkyväksi. Tämä edellyttää itsenäisen oikeushenkilöaseman ratkaisemista uudistuksen yhteydessä; tätä tavoitetta ei tule vesittää. Lisäksi TKItoiminnan rahoitus tulee olla vahvemmalla painoarvolla rahoitusmallissa.
Sovittiin, että Timo Luopajärvi lähettää pöytäkirjan yhteydessä nykyisen lakiesitysluonnoksen sekä
rahoitusmallia koskevan luonnoksen työvaliokunnan jäsenille.
OKM on pyytänyt amk-uudistuksen ohjausryhmän jäseniltä kommentit lakiluonnoksesta ja rahoitusmallia koskevasta luonnoksesta 15.7.2012 mennessä. Sovittiin, että työvaliokunnan jäsenet halutessaan voivat lähettää omat kommenttinsa molemmista esityksistä Timo Luopajärvelle
(timo.luopajarvi@arene.fi) to 21.6.2012 mennessä.
3§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne

Todettiin, että leikkausten aiheuttamat YT-neuvottelut ovat laajenemassa koko ammattikorkeakoulukenttään ja saavat helposti kielteistä julkisuutta eri tavoin tulevan syksyn aikana.
4§

Syksyn seminaarin suunnittelu

TAKKI-verkoston syksyn seminaari pidetään ke 26.9.2012 klo 15-18 Pikkuparlamentin auditoriossa.
Pääteemat tulevat liittymään ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja rahoitukseen
sekä ammattikorkeakoulujen perustehtävän kirkastamiseen. Ohjelman yksityiskohtainen valmistelu käynnistyy elokuussa.
Työvaliokunnan KE-jäseniä pyydetään tiedottamaan seminaarista omissa eduskuntaryhmissään.
Rehtoriedustajat tiedottavat seminaarista kaikille rehtoreille Arenen kesäkokouksen yhteydessä 14.6.2012 Jyväskylässä. Tavoitteena on saada seminaariin kattava edustus kaikista eduskuntaryhmistä ja ammattikorkeakouluista.
5§

Muut asiat

Ei muita asioita.
6§

Työvaliokunnan seuraava kokous

Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään ti 11.9.2012 klo 9-10 eduskunnassa. Puheenjohtajan erityisavustaja ilmoittaa tarkemman paikan lähempänä kokousta.
7§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Muistion vakuudeksi
Aila Paloniemi
Puheenjohtaja

Timo Luopajärvi
Sihteeri

