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TYÖELÄMÄN JA AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN VERKOSTON (TAKKI-VERKOSTO) PERUSTAVA 

KOKOUS 

 

Paikka: Eduskunnan päärakennus, kabinetti A1 

Aika: Pe 12.02.2010 klo 08.15-09.30 

Läsnä: Merja Kyllönen KE, Kirsi Ojansuu KE, Aila Paloniemi KE, Leena Rauhala KE, Sari Sarkomaa KE, 

 Raimo Vistbacka KE 

 Ritva Laakso-Manninen, rehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jorma Niemelä rehtori 

 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pentti Rauhala, rehtori Laurea-ammattikorkeakoulu, Tapio  

 Varmola rehtori Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Juhani Wiio dosentti ja Timo Luopajärvi, 

 pääsihteeri Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. 

 

 PÖYTÄKIRJA 

 

1§ Kokouksen avaus: 

Kokoonkutsuja KE Aila Paloniemi avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi TAKKI- 

 verkoston perustavaan kokoukseen. Todettiin läsnäolijat. Kokouksen puheenjohtajaksi  

 valittiin Aila Paloniemi ja sihteeriksi Timo Luopajärvi. 

 

2§ Lähtökohtia Työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkostolle: 

Rehtori Jorma Niemelä esitteli kokouskutsun liitteenä olleen muistion pohjalta  

 perustettavaksi esitettävän verkoston tarpeellisuutta. Esittelyn pohjalta käytiin  

perusteellinen keskustelu ammattikorkeakoulujen nykyisestä tilanteesta, suhteesta  

yliopistoihin ja tulevan rakenteellisen kehittämisen tarpeellisuudesta.  
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3§ Keskustelu Työelämän ja ammatillisen koulutuksen verkoston lähtökohdista, tarpeesta,  

 tehtävistä ja mahdollisuuksista: 

Käydyn keskustelun perusteella todettiin verkoston perustaminen tarpeelliseksi  

yksimielisesti sekä meneillään olevan korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen, tulevan  

 hallitusohjelman valmistelun sekä yhteisen tiedonkulun ja keskustelufoorumin  

 muodostamisen kannalta erittäin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Käydyssä keskustelussa 

 todettiin, että verkoston tulee olla avoin kaikille kiinnostuneille kansanedustajille.  

 

4§ Verkoston toiminnan järjestäminen: 

Verkoston puheenjohtajaksi valittiin KE Aila Paloniemi. Verkoston toimintaa valmistelevaksi  

elimeksi valittiin työvaliokunta, johon nimettiin kansanedustajat Ilkka Kantola (sd), Aila  

Paloniemi (kesk) ja Sari Sarkomaa (kok) sekä ammattikorkeakoulujen edustajina rehtorit  

Ritva Laakso-Manninen, Jorma Niemelä ja Tapio Varmola  (varajäsenenä pääsihteeri Timo  

Luopajärvi). 

Verkoston toiminnan muotoja ovat ainakin alkuvaiheessa keskustelukokoukset ja tiedotteet,  

seminaarit keväisin ja syksyisin sekä verkkopalvelut (verkoston www-sivut löytyvät  

osoitteesta www.takki.info). Lisäksi verkosto voi reagoida nopeasti, mikäli verkoston 

 toimialaan liittyen jollakin alueella syntyy tilanne, johon tarvitaan yhteistä kannanottoa.  

Verkoston toimintaan halutaan mukaan myös työelämän järjestöjen edustajat.  

 

5§ Vuoden 2010 kokous- ja työaikataulu: 

 Pyritään yhdistämään työvaliokunnan ja verkoston kokouksia samoille päiville.  

 Työvaliokunnan kevään kokousaikataulu sovitaan sähköpostitse ensi viikon aikana. 

 

6§ Muut asiat: 

 Ei muita asioita. 
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7§ Kokouksen päättäminen: 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.30 

 

Helsingissä 14. helmikuuta 2010 

 

 

Aila Paloniemi, puheenjohtaja  Timo Luopajärvi, sihteeri 


