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Arenen strategia 2016–2020

ARVOT

• Avoin 
yhteistyö

• Proaktiivinen 
vaikuttaminen

• Osaamisen 
arvostaminen

VISIO

Ammatillinen korkeakoulutus on 
keskeinen osa maailman parasta 
korkeakoululaitosta*

TOIMINTA-AJATUS
• Arene palvelee ammattikorkeakouluja 

luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle 
työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle 
ja TKI-toiminnalle

• Arene on korkeakoulupolitiikan vaikuttaja 
ja edunvalvoja

• Arene toimii ammattikorkeakoulukentän 
yhteistyöfoorumina ja edustajana

*Pohjautuu Arenen RAKE-raporttiin: http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys

http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys
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Tehdä tunnetuksi 
ammattikorkeakoulujen 
toimintaa ja vahvuuksia

Vahvistaa 
ammattikorkeakoulujen 

yhteistyötä, 
verkostoitumista ja 

kansainvälisyyttä osana 
eurooppalaista 

korkeakoulualuetta

Edistää   
ammattikorkeakoulujen 

toimintaedellytyksiä

Tukea 
ammattikorkeakoulujen 

roolia työ- ja 
elinkeinoelämän 

uudistajana

Ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa 
maailman parasta korkeakoululaitosta

Ammattikorkeakoulujen 
perustehtäviä ovat 
ammatillisesti profiloitunut 
korkeakoulutus sekä 
käytännönläheinen ja 
alueellisesti vaikuttava TKI-
toiminta. Arene tekee 
tunnetuksi näiden 
perustehtävien vaikuttavuutta.

Arenen toiminta vahvistaa 
ammattikorkeakoulujen 
keskinäistä 
luottamuspääomaa, yhteisiin 
intresseihin perustuvia 
yhteistyömuotoja sekä 
kansainvälistä vaikuttamista 
ja osallistumista.

Edunvalvontaroolissa 
vaikutetaan 
ammattikorkeakoulujen 
perustehtävien ja 
koulutusjärjestelmän 
kehittymiseen 
ammattikorkeakoulujen 
toimintaa tukevalla tavalla. 

Sidosryhmäyhteistyössä 
Arene tekee tunnetuksi 
ammattikorkeakoulujen 
osaamista sekä roolia 
innovaatiotoiminnan ja 
yrittäjyyden edistäjinä.

Strategiset tavoitteet
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VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ

• Kansainvälinen yhteistyö 
ja vaikuttaminen

• Koulutus- ja 
tutkimuslaitosyhteistyö

• Mediavaikuttaminen

• Sisäinen yhteistyö
• Korkeakoulupoliittinen 

vaikuttaminen ja 
yhteistyö

• Työ- ja 
elinkeinoelämäyhteistyö



VISIO
Ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa 
maailman parasta korkeakoululaitosta
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ARENEN STRATEGISET TAVOITTEET
• Tehdä tunnetuksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ja vahvuuksia
• Vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä, verkostoitumista ja 

kansainvälisyyttä osana eurooppalaista korkeakoulualuetta
• Edistää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä
• Tukea ammattikorkeakoulujen roolia työ- ja elinkeinoelämän uudistajana

ARENEN TOIMINTA-AJATUS
• Arene palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle ja TKI-

toiminnalle
• Arene on korkeakoulupolitiikan vaikuttaja ja edunvalvoja
• Arene toimii ammattikorkeakoulukentän yhteistyöfoorumina ja edustajana

ARENEN ARVOT (menestystekijät)
• Avoin yhteistyö 
• Proaktiivinen vaikuttaminen
• Osaamisen arvostaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS
- Rakenteellinen kehitys - Digitalisaatio
- Korkeakoulukentän murros - Kansainvälistyminen
- Työelämän osaamistarpeiden muutos ja globaalit muutokset
- Oppimisen ja opettajuuden muutos - Maahanmuutto
- Elinikäinen oppiminen - Ilmastonmuutos
- Resursointi ja ansaintalogiikan muutos - Väestönkasvu

VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ
- Sisäinen yhteistyö
- Korkeakoulupoliittinen 

vaikuttaminen ja yhteistyö
- Työ- ja elinkeinoelämä-

yhteistyö

- Kansainvälinen yhteistyö ja 
vaikuttaminen

- Koulutus- ja 
tutkimuslaitosyhteistyö

- Mediavaikuttaminen
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