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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON
(TAKKI-VERKOSTO) TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 7 / 2012
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 05.12.2012 klo 9.15-10.10
Eduskunnan lisärakennus, Mänty-kabinetti
kansanedustaja Aila Paloniemi pj.
kansanedustaja Pirkko Mattila
kansanedustaja Tytti Tuppurainen
puheenjohtaja Mikko Valtonen, SAMOK ry
asiantuntija Mikko Vieltojärvi, SAMOK ry
rehtori Jorma Niemelä, Diakonia ammattikorkeakoulu
toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi, Arene ry, sihteeri

PÖYTÄKIRJA
1§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15
2§

Hallinnon ja rahoituksen uudistamistyöryhmän työ

Timo Luopajärvi esitteli OKM:n ammattikorkeakoulu-uudistuksen viimeisintä tilannetta ja aikataulua
uudistuksen ohjausryhmälle 22.11.2012 lähetetyn lausuntoyhteenvedon esitysten pohjalta. Koska
uusin esitys oli tullut kommenteille OKM:sta iltapäivällä 4.12.2012, sovittiin, että sihteeri laatii tähän
pöytäkirjaan tiiviin yhteenvedon keskeisistä esityksistä.
Yhteenveto:
1. Viimeisimmässä esityksessä hallituksen esitykseen on koottu yhteen sekä esitykset amk-lain,
rahoituslain että yliopistolain 7 ja 76§:n muuttamisesta
2. Ammattikorkeakoulujen toimiluvan myöntämisperusteita ja koulutustehtävää esitetään muutettavaksi. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lain
kelpoisuutta ja opiskeluoikeutta koskevat säädökset ehdotetaan siirrettäviksi amk-lakiin. Ruotsinkielisen opettajankoulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskeva säännös esitetään siirrettäväksi yliopistolakiin.
3. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskevien ehdotusten lisäksi myös yliopistojen koulutusvastuuta koskevat säännökset ehdotetaan uudistettavaksi. Yliopistolakia muutettaisiin
niin, että yliopistojen koulutusvastuiden täsmentäminen OKM:n asetuksella ei enää edellyttäisi
yliopiston esitystä.
4. Yksityiskohtaiset perustelut:
• esitys koskee uudistuksen ensimmäistä vaihetta. VOS-uudistuksen aikataulussa toteutuu
toinen vaihe, jossa luovutaan ylläpitäjäjärjestelmästä ja ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä
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toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
amk-lain 4§:n mukaisten tehtävien asianmukaiseen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen
järjestämiseen
toimilupien myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan
toimilupahakemusten käsittely tapahtuu OKM:n virkatyönä
VN voisi myöntää määräaikaisen toimiluvan niille nykyisille ylläpitäjille, joille ei myönnetä
toistaiseksi voimassaolevaa toimilupaa. Määräaika olisi 2 vuotta. Määräaikainen toimilupa
voitaisiin myöntää esim. useammalle ylläpitäjälle, joiden ammattikorkeakoulujen toivotaan
yhdistyvän ja joiden edellytettäisiin hakevan yhtä toimilupaa 2 vuoden kuluessa.
toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän muuttaminen ei enää edellyttäisi ammattikorkeakoulun ylläpitäjän esitystä (vrt. yliopistojen koulutusvastuun muuttaminen)
koulutusvastuu velvoittaa amkien perustutkintojen järjestämiseen (ei kuitenkaan joka vuosi)
lisäksi toimiluvassa määrättäisiin mitä ylempiä amk-tutkintoja ja niihin liittyviä tutkintonimikkeitä amk voi antaa. Anto-oikeuden määrittäminen perustuisi koulutusvastuuna määritettyihin amk-tutkintoihin. Järjestämisoikeus kattaisi ne tutkinnot ja tutkintonimikkeet, jotka
OKM:n koulutusohjelmapäätökset tällä hetkellä kattavat (ei ole tarkoitus laajentaa, esim.
vestonomi tai estenomi ylempi-amk).
rahoitusmalliin esitetään pieniä muutoksia; 55 op:n 26%sta 2% siirretään avoimen ja erillisten opintojen ja maahanmuuttajien valmentaviin opintoihin (kasvaa 2%sta 4%iin) ja maksullinen palvelutoiminta (4%) poistetaan rahoitusmallista (ulkopuolisen tk-toiminnan rahoitus kasvaa 8%iin)

Uudistus etenee siten, että ohjausryhmältä on pyydetty kommentit tähän esitykseen alkuviikosta (10.12.12). Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee esitystä 18.12.12. Uudistuksen ohjausryhmä
kokoontuu seuraavan kerran 24.1.2013. Hallituksen esitys ammattikorkeakoululain tarkistamiseksi on
tarkoitus tuoda eduskuntaan helmikuussa 2013.

3§

Ammattikorkeakoulujen ajankohtainen tilanne

Todettiin, että tässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia sitten viime tapaamisen. Korkeakoulukentän jo päätetyt kokonaisleikkaukset ovat yhteensä 230 M€. Sovittiin, että sihteerin Arenen ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille järjestämässä seminaarissa 19.11.2012 pitämän tähän liittyvän esityksen
aineisto toimitetaan työvaliokunnan jäsenille tämän pöytäkirjan yhteydessä.

4§

Seminaarin 7.11.2012 palautekeskustelu

Seminaari todettiin onnistuneeksi. Lisäksi todettiin, että jatkossa markkinointiin tulee panostaa, että
saadaan paikalle vielä tämänkertaista laajempi yleisö. Mietitään tarkemmin suoraa markkinointia esim. kansanedustajille, heidän avustajilleen ja ammattikorkeakoulujen johdolle.

5§

Kevään 2013 ohjelman suunnittelu

OKM:n kutsu työvaliokunnalle todettiin tiedoksi. Tämän osalta sovittiin niin, että puheenjohtaja tarkentaa tapaamisehdotusta niin, että tapaaminen voisi olla iltatilaisuus, johon osallistuisi ministeriön sekä
poliittinen että virkamiesjohto.
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Toisena ideoitiin kansanedustajien tapaamista amk-uudistuksen osalta. Tapaaminen voitaisiin järjestää Laurea ammattikorkeakoululla Leppävaarassa illallistapaamisena. Arene ja SAMOK voisivat toimia isäntinä. Ajankohta olisi silloin, kun amk-laki tulee eduskunnan käsittelyyn. Kutsu lähetettäisiin
kaikille kansanedustajille (ja mahdollisesti avustajille). Ajankohta olisi maalis-huhtikuu 2013.
6§

Muut asiat

Takki.info – sivusto on organisoitu uudelle palvelimelle.
7§

Seuraava kokous

Takki-työvaliokunnan seuraava kokous pidetään ti 20.02.2013.
8§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10

Muistion vakuudeksi
Aila Paloniemi
Puheenjohtaja

Timo Luopajärvi
Sihteeri

