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Puheenjohtajan katsaus

Vuoden 2017 aikana kansallinen keskustelu korkeakoulupolitiikan suunnasta ja visiosta 
vahvistui. Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visi-
otyön raportti julkistettiin lokakuussa 2017. Arene ja ammattikorkeakoulut osallistuivat 
eri foorumeilla aktiivisesti visiotyöhön.  Korkeakoulutuksen visiossa 2030 ammattikorkea-
koulut ovat korkeakoulukentän keskeinen ja tasavertainen toimija.

Korkeakoulutettujen osuus ikäluokasta, opintojen avoimuus ja joustavuus, sekä elinikäi-
nen oppiminen nousivat visiolinjausten keskiöön. Visiokeskustelun yhteydessä esillä oli 
yhtenäisen korkeakoululainsäädännön valmistelu, mutta sen valmistelusta luovuttiin. 
Korkeakouluvisio2030 mukaan lainsäädännön, ohjauksen ja rahoituskäytäntöjen tulee 
mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen dynaaminen kehitys.

Toimintavuonna ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön tiivistäminen näkyi 
mm. ammattikorkeakouluja koskevissa omistusjärjestelyissä. Merkittäviä omistusjärjes-
telyjä toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulussa, Lahden ja Saimaan ammattikor-
keakouluissa sekä Lapin ammattikorkeakoulussa. 

Korkeakoululainsäädännössä toteutettiin merkittävä uudistus, kun laki korkeakoulujen 
opetusyhteistyöstä vahvistettiin loppuvuodesta 2017. Monet ammattikorkeakoulut vah-
vistivat toiminnallista yhteistyötä sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen että toi-
sen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Uusia yhteistyöavauksia vauhditti myös koulutusviennin aktivoituminen, EU/ETA- mai-
den ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotto sekä ammattikorkea-
kouluosaamisen kysyntä työllisyystilanteen parannuttua.

Vuoden 2017 valtion talousarviossa ammattikorkeakoulujen rahoituskehystä rasittivat 
edelleen indeksijäädytykset ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Ammattikorkeakoulu-
jen rahoituskehitys on ollut viimeiset kuusi vuotta voimakkaasti aleneva: perusrahoitus 
on vähentynyt noin 20 %. Ammattikorkeakoulut valmistautuivat varainkeruun käynnistä-
miseen, jota valtio on sitoutunut tukemaan 24 milj. euroa pääomituksella. 

Ammattikorkeakoulujen TKI- rahoitusinstrumenttien puuttuminen on edelleen ongelma. 
OECD:n arviointi Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta nosti esiin soveltavan tutki-
muksen merkityksen. Suomen hallituksen syksyn 2017 talousarviopäätöksen mukaises-
ti osoitettiin ammattikorkeakouluille 5 miljoonan euron TKI- panos. Tätä voidaan pitää 
myönteisenä signaalina ja lupauksena myös merkittävimmistä lisäpanoksista ammatti-
korkeakoulujen TKI- toimintaan.

Arenen RAKE- työnä julkaistiin TKI- työtä käsittelevä raportti  “Innovaatioita, kehittämis-
toimintaa ja tutkimusta – Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toimin-
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nassa. Se esiteltiin myös pääministeri Sipilän johtamalle Tutkimus- ja innovaationeu-
vostolle. Arene allekirjoitti kolme yhteistyösopimusta Kiinan opetusministeriön alaisten 
organisaatioiden kanssa. Sopimusten tarkoituksena on vauhdittaa suomalaisten ammat-
tikorkeakoulujen koulutusvientiä ja yhteistyötä Kiinassa.

Arenen työssä korostui korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Keskeisenä 
tavoitteena oli tuoda esiin ammattikorkeakoulujen osaamisen merkitys eri ministeriöiden 
hallinnonaloilla. Muun muassa ammattikorkeakoulut SOTE-uudistuksen voimavarana. 

Kiitän kaikkia Arenen jäseniä, ammattikorkeakouluyhteisöä sekä sidosryhmiä hyvästä 
yhteistyöstä vuonna 2017. Edunvalvonta ja hyvä yhteistyö suomalaisen ammattikorkea-
koulutuksen ja TKI- toiminnan vahvistamiseksi jatkuu.

Tapio Varmola 
puheenjohtaja

KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N 
TOIMINNASTA VUONNA 2017

1. ARENE RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TARKOITUS

Arene on ammattikorkeakoulujen edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Arene tukee ja palvelee 
ammattikorkeakouluja niiden lakisääteisissä tehtävissä luomalla edellytyksiä ammatilli-
sesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle sekä työ-
elämää ja osaamista uudistavalle TKI-toiminnalle

Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälisenä edunvalvojana ja vaikutta-
ja. Arene toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä 
verkostojen edistäjänä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Arene osallistuu ja vaikuttaa korkeakoulu-, tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaan sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun sidosryhmien, erilaisten 
työryhmien sekä verkostojen kautta. Kumppanuus,  ja yhteistyösopimuksilla vahvistetaan 
edunvalvonnan vaikuttavuutta sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallista ja kansainvä-
listä tunnettuutta.

Arene järjestää myös ammattikorkeakouluyhteisöä tukevia seminaareja, tilaisuuksia ja 
opintomatkoja. Yhdistys viestii aktiivisesti eri kanavissa ja antaa toimintaansa liittyviä lau-
suntoja, suosituksia ja kannanottoja.
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2. HALLITUKSEN JA YHDISTYKSEN KESKEINEN TOIMINTA 2017

Arenen toimintaa on ohjannut Arenen strategia 2016–2020 (Kuva 1).

Kuva 1. Arenen strategia 2016- 2020. Hyväksytty Arenen kokouksessa 2/2016 (17.3.2016).
Arenen strategiassa on linjattu Arenen arvot, jotka ovat avoin yhteistyö, proaktiivinen 
vaikuttaminen sekä osaamisen arvostaminen. 

Arenen strategisiksi tavoitteiksi kirjattiin seuraavat tavoitteet:

 1)  Tehdä tunnetuksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ja vahvuuksia
 2)  Tukea ammattikorkeakoulujen roolia työ- ja elinkeinoelämän uudistajana
 3)  Edistää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä
 4)  Vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä, verkostoitumista ja kansainväli- 
   syyttä osana eurooppalaista korkeakoulutusaluetta

Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Arenen keskeiset toiminnot on toimintavuonna 
2017 on kuvattu tavoitekohtaisesti seuraavissa kappaleissa 2.1. -  2.4.

 2.1      Ammattikorkeakoulujen toiminnan ja vahvuuksien tunnetuksi tekeminen

Arene panosti toimintavuonna vaikuttajaviestintään. Viestinnässä hyödynnetään RAKE- 
selvitysten tuloksia ja pääteemoja. Tavoitteena oli kirkastaa ammattikorkeakouluja kos-
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kevat ydinfaktat ja -viestit sekä vahvistaa ammattikorkeakoulutoiminnan tunnettuutta. 
Viesteistä laadittiin infograafeja ja julkaisuja, jota hyödynnettiin sidosryhmätapaamisissa, 
edunvalvontatyössä sekä viestinnässä.

Arenen korkeakoulupoliittisia näkemyksiä viestittiin laajasti eri sidosryhmille sekä poliit-
tisille päättäjille. Toimintavuonna tehtiin myös yhteistyötä muiden edunvalvontajärjestö-
jen kanssa mm. UNIFI, Akava, OAJ, STTK, EK, SAMOK, AMKE ry, Suomen Yrittäjät, Sivistys-
työnantajat ja Tieteentekijät. 

Arene toteutti yhteistyössä SAMOK:n kanssa sosiaalisen median kampanjan #Ylpeäs-
tiAMK. Kampanja sai varsin myönteisen vastaanoton. Tunnuksen käyttö jatkuu Arenen 
viestinnässä myös seuraavina vuosina.

 2.2      Ammattikorkeakoulujen rooli työ- ja elinkeinoelämän uudistajana

Toimintavuoden aikana Arene toteutti RAKE- selvityksen ammattikorkeakoulujen TKI- toi-
minnasta ja vaikuttavuudesta. Raportti ”Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta 
– Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa” nosti esiin ammat-
tikorkeakoulujen TKI- toiminnan kokonaiskuvan ja ulkopuolisen TKT- rahoituksen haas-
teet.  Se korosti ammattikorkeakoulujen roolia innovaatioekosysteemin toimijoina. TKI 
RAKE- työ oli jatkoa aiemmille rakenteellisen kehittämisen selvityksille ja visiolle Maail-
man parhaasta korkeakoululaitoksesta. Selvitystyön julkistamisseminaari pidetään 3.5. 
Helsingissä Yrkeshögskolan Arcadassa. 

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) parempaa 
hyödyntämistä. Arenen keskeisenä viestintä oli, että Suomi tarvitsee uusia panoksia eri-
tyisesti innovaatioekosysteemien hyödyntämiseen. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja 
toimijoita innovaatioekosysteemeissä, mitä ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi 
Suomessa. 

Toimintavuonna käynnistettiin myös yritysyhteistyön vaikuttavuusselvitys korkeakoulu-
jen ja pk- yritysten yhteistyöstä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja 
UNIFIN kanssa. Työ aloitettiin toteuttamalla kysely Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille kor-
keakoulujen ja pk-yritysten yhteistyöstä. Kyselyaineiston lisäksi vaikuttavuutta selvitetään 
alueellisilla työpajoilla vuonna 2018.

Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen asiantuntijat ja Arene toteuttivat so-
sionomiosaamista koskevan selvityksen, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Selvitys nosti 
esiin sosionomiosaamisen laajapohjaisen merkityksen elämänkaaren eri vaiheissa, muun 
muassa varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa. 
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Sosionomisosaamisen raportti oli osaltaan vastaus ammattikorkeakoulujen sopimus-
kauden 2014-2020 kirjaukseen, jossa ammattikorkeakouluilta edellytettiin sosionomi-
koulutuksen profilointia. Arenen raportti “Sosionomikoulutus ammattikorkeakouluissa, 
hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjänä elämänkaren eri vaiheissa” oli myös ammattikor-
keakoulukentän näkemys Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaan, joka julkaistiin 
kesäkuussa 2017. 

Arene päätti käynnistää vuonna 2018 tulevaisuustyön uuden sukupolven korkeakoulusta, 
jonka tarkoituksena on jatkaa keskustelua ammattikorkeakoulutuksen uusista muodoista 
osana Arenen RAKE- selvitysten jatkumoa, sekä Korkeakouluvisio2030 työtä.

 2.3      Ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten vahvistaminen

Arene vaikuttamistyö ei tuottanut tuloksia ammattikorkeakoulujen rahoituksen vahvis-
tamiseksi. Toimintavuonna nostettiin esiin monissa yhteyksissä ammattikorkeakoulu-
jen rahoituksen kehitys ja taloudellinen tilanne. Arene vaikutti eduskunnassa useissa 
valiokunnissa valtion talousarvion 2018 käsittelyn eri vaiheisiin. Valtiovarainvaliokunta 
nosti omassa valtion talousarviota koskevassa miet-innössä 11.12.2017 esiin ammatti-
korkeakoulujen heikon rahoituspohjan. Muita lisäpanostuksia ei kuitenkaan tullut kuin 5 
miljoonan euron TKI- rahoitus.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin haasteet ovat nyt selvästi havaittavissa. Rahoi-
tusmalli ei kannusta ammattikorkeakouluja yhteistyöhön, ja tutkintokatot vaikuttavat 
merkittävästi koulutuksen volyymiin ja toiminnan ohjaamiseen. 

Rahoitusmallin vaikutukset tulevat esiin myös amk-uudistuksen arvioinnissa. Arenen va-
rapuheenjohtaja osallistui ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin ohjausryhmään. 
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusarviointi toteutetaan vuosina 2017- 2018.  
Sen tavoitteena on mm. tuoda esiin kokonaiskuva amk-uudistuksesta sekä tuottaa myös 
ammattikorkeakoulukohtaisia analyysejä henkilöstö- ja opiskelijakyselyn pohjalta.

Valtioneuvosto antoi 21.12.2016 hallituksen esityksen laiksi rahankeräyslain muuttami-
sesta. Muutoksen vahvistuttua keväällä 2017 ammattikorkeakoulut saivat uuden lain 
mukaan yliopistoja vastaavan oikeuden toimeenpanna rahankeräyksiä lakisääteisen 
toimintansa tukemiseksi sekä ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi. 

Ammattikorkeakoulut lähtivät aktiivisesti hakemaan rahankeräyslupia Poliisihallituk-
selta. Haasteiksi muodostui pitkät käsittelyajat (5-6 kk). Vuoden 2017 lopussa vain 
muutamalla ammattikorkeakoululla oli voimassa oleva rahankeräyslupa. Arene vaikutti 
aktiivisesti siihen, että lupakäsittelyä olisi nopeutettu ja että ammattikorkeakoulujen 
varainkeruun aikaa tulee ehdottomasti jatkaa 31.12.2018 saakka. Vuoden 2018 valtion 
julkisen talouden suunnitelmassa on varauduttu 24 miljoonan euron pääomittamispa-
nokseen ammattikorkeakoulujen osalta.
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 2.4      Ammattikorkeakoulujen yhteistyön, erikoistumisen ja kansainvälisyyden vah-
      vistaminen

Toimintavuoden aikana Arene on tukenut, koordinoinut ja edistänyt ammattikorkeakoulu-
jen toiminnallista yhteistyötä Arenen projekteissa sekä ammattikorkeakoulujen asiantun-
tijafoorumeissa. Arene on toiminut myös aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen 
yhteyksissä. Toimintavuonna pidettiin yllä yhteyttä UAS4Europe verkostoon ja käynnistet-
tiin vuonna 2018 Porissa toteutettavan KV- seminaarin valmistelu.

Arene ja AKAVA toteuttivat opintomatkan Norjaan maaliskuussa 2017. Opintomatkalla 
tutustuttiin muun muassa NTNU:n (Norwegian University of Science and Technology) 
uuteen korkeakoulukokonaisuuteen, joka on Norjan suurin yliopisto. NTNU on syntynyt 
yliopiston ja kolmen ”university collegen” fuusiona vuonna 2016. Opintomatkalla vierail-
tiin myös Oslon yliopistossa sekä Norjan suurimmassa ammattikorkeakoulussa (Oslo and 
Akerhus University College of Applied Sciences, HiOA). Norjan opintomatkan havainnot 
toivat esiin ammattikorkeakoulujen erityyppiset kehittymissuunnat Norjassa.

Kesäkuussa 2017 toteutettiin myös rehtoreiden opintomatka Eurooppaan, jossa kartoi-
tettiin Itävallan, Saksan, Hollannin ja Sveitsin korkeakoulujärjestelmien tilannetta. Opin-
tomatkasta laadittiin raportti, joka toimitettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriöön 
osaksi käynnistynyttä Korkeakouluvisio2030 keskustelua.

Europan opintomatkan keskeisinä havaintoina voitiin todeta mm. eurooppalaisten am-
mattikorkeakoulujen TKI- toimintaan panostaminen ja myös kasvaneet opiskelijamäärät. 
Myös kehittymis- ja profiloitumismahdollisuudet tohtorikoulutukseen sekä henkilöstön 
professoritason nimikkeisiin olivat osittain olemassa.

Opiskelijavalintojen rakenteellinen kehittäminen

Arene on osallistunut aktiivisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaan am-
mattikorkeakoulujen Opiskelijavalintojen rakenteellisen kehittämisen 2017-2020 hank-
keeseen. Työn tavoitteena on virtaviivaistaa, joustavoittaa, selkeyttää ja tehostaa ammat-
tikorkeakoulujen opiskelijavalintoja, vahvistaa todistusvalintojen käyttöä sekä kehittää 
uusia digitaalisuuteen perustuvia valintamenetelmiä.

Toimintavuoden aikana hankkeessa on keskitytty mm. todistusvalinnan pisteytysmallien 
kehittämiseen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Ammattikorkeakoulujen DIGI- oppimisen ja opetuksen vahvistaminen

Arene on tukenut ammattikorkeakoulujen yhteistyötä joustavien digitaalisten opintopol-
kujen, ristiin opiskelun sekä digikorkeakoulun toimintakulttuurin ja - edellytysten kehitty-
misessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa eAMK- hankkeessa.
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eAMK- hanke koostuu kolmesta teemasta. Yksi teema liittyy ammattikorkeakoulujen yh-
teisen verkko-opintotarjonnan koostamiseen. Toinen teema liittyy työelämälähtöisten 
oppimisen ekosysteemien määrittelyyn ja analysointiin sekä digimentoritoiminnan käyn-
nistämisen vuonna 2018. Kolmas teema keskittyy ammattikorkeakoulujen digipedagogi-
sen osaamisen kehittämiseen, opiskelijoiden digiohjaukseen sekä oppimisanalytiikkatyö-
kalujen kartoittamiseen osana digipedagogisia ratkaisuja

Lokakuussa 2017 rehtorikokouksessa linjattiin yhteisesti ristiin opiskelun periaatteet sekä 
käynnistettiin profiloitumiskysely ammattikorkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan vah-
vistamiseksi.

3. AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN JA VALIOKUNTIEN 
      TOIMINTA

Rehtorineuvostossa toimii ammattikorkeakoulujen yhteisten asioiden edistämiseksi va-
liokuntia, työryhmiä ja projekteja. 

Seuraavassa on kuvattu vuonna 2017 toimineiden hallituksen valiokuntien keskeinen toi-
minta. Yhdistyksen nimeämien valiokuntien, työryhmien ja projektien kokoonpano on 
esitetty liitteessä 3.1. ja projektit liitteessä 3.2.

 3.1      Kansainvälisyysvaliokunta

Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Kv- valiokunnan tehtävänä on ollut 
ammattikorkeakoulujärjestelmän kansainvälisyyden kehittäminen, Arenen kansainvälis-
en verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin 
laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen. 

Kv- valiokunnassa on koostettu aineistoja ammattikorkeakoulujen lukuvuosimaksujen ke-
hittymisestä sekä koulutusviennin toteutumisesta. Valiokunta toteutti huhtikuussa koulu-
tusviennin käytäntöjen seminaarin Haaga-Heliassa. 

Seminaarissa nostettiin esiin parhaita käytänteitä ammattikorkeakoulujen kansainvälis-
ten tutkinto-ohjelmien ja EU/ETA- maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksu-
prosessin toteuttamisesta. 

Valiokunnassa toteutettiin myös ammattikorkeakouluille kysely Kiina-yhteistyöstä. To-
imintavuoden aikana toteutui kaksi matkaa Kiinaan. Pääministeri Sipilän delegaatiossa 
oli mukana Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola. Opetusministeri Sanni Grahn-Laas-
osen delegaation yhteydessä järjestettiin UAS- seminaari kiinalaisten kumppaneiden ja 
Suomen Suurlähetystön kanssa. Matkalle osallistui useita ammattikorkeakoulujen rehto-
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reita. Arenen edustajana olivat rehtori Juha Kämäri ja toiminnanjohtaja Riitta Rissanen.

Toimintavuonna käynnistettiin myös Porin UASNET Kv- konferenssin 15. - 16.5.2018 val-
mistelu.

 3.2      Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ollut ammattikorkeakoulutuksen ja koulutusrakentei-
den kehittäminen, sekä korkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttamin-
en. Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. 

Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimii Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, 
ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto sekä opintoasian-
päälliköiden työryhmä. Valiokunnan tehtäviin on kuulunut myös lausuntojen ja kannano-
ttojen valmistelu, sidosryhmäyhteistyö sekä elinikäisen oppimisen kysymykset.

Koulutusvaliokunnassa käsiteltiin mm. OKM:n Kärkihankehakuun liittyvät hakemukset 
tavoitteena koordinoida ammattikorkeakoulujen laatimia hankehakemuksia yhteisten ke-
hittämiskohteiden tunnistamiseksi. Opiskelijavalintojen kehittäminen ja yhteinen E-opin-
totarjonta jalostuivat koko ammattikorkeakoulukentän kärkihankkeiksi.

Koulutusvaliokunnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin ammattikorkeakoulujen yhteiset opiske-
lijavalintasuositukset vuodelle 2018, sekä valmisteltiin erikoistumiskoulutusten päätös-
seminaari keväälle 2017.

Toimintavuonna kartoitettiin myös koulutuksesta vastaavien johtajien verkoston kanssa 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toteuttamiseen liittyviä käytänteitä sekä opinto-
jen laajuutta erityisesti korkeakoulututkintojen ja -alojen välillä. Valiokunnassa käsiteltiin 
myös elinikäisen oppimisen kehittämisohjelman linjauksia.

Koulutusvaliokunnan rooli oli myös keskeinen Sosionomiosaamisen selvityksessä. Koulu-
tusvaliokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén toimi projektin vetäjänä.

Valiokunta on vastannut Arenen yhteistyöstä koulutusalakohtaisissa työryhmissä, sekä 
AVOP- opiskelijapalautekyselyn kehittämisestä yhteistyössä CSC:n ja OKM:n kanssa.

 3.3      Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta

Valiokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunnan te-
htäviin on kuulunut ammattikorkeakoulujen rahoitukseen sekä talous-, hallinto -ja 
lainsäädäntökysymyksiin liittyvä vaikuttaminen. Valiokunta on seurannut ja arvioinut 
myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin vaikutuksia. Valiokunnan tehtäviin on kuu-

 10/25



lunut ammattikorkeakoulujen rahoitukseen sekä talous-, hallinto -ja lainsäädäntökysy-
myksiin liittyvä vaikuttaminen. Valiokunta on seurannut ja arvioinut myös ammattikorkea-
koulujen rahoitusmallin vaikutuksia. Valiokunnan tehtäviin on kuulunut myös lausunto-
jen ja kannanottojen valmistelu sekä sidosryhmäyhteistyö.

Rakenteellisen kehittämisen ajankohtaiset omistusratkaisut (T3, Lappi amk ja Lapin ylio-
pisto, Saimia, LAMK ja LUT- konserni) olivat valiokunnassa myös esillä. Keskusteluun nousi 
mm. ammattikorkeatoiminnan asema uusissa yhteistyörakenteissa, niin hallinnon kuin 
korkeakoulujen strategisen ohjauksen näkökulmasta.

Valiokunnassa käsiteltiin opetusyhteistyölainsäädäntöä ja vaikutettiin sen kehittymiseen 
eri vaiheissa. Korkeakoulujen yhteistyötä tukevat lainsäädäntömuutokset nähtiin Arenen 
piirissä myönteisenä kehityskulkuna.

Valiokunta vaikutti aktiivisesti mm. KEVA- maksujen määräytymisen perusteisiin ns. am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisissä konsernirakenteissa. KEVA- lainsäädän-
nössä on nyt huomioitu ammattikorkeakoulujen henkilöstön eläke-etujen säilyminen 
ammattikorkeakoulun omistussuhteista riippumatta.

Valiokunta kokosi myös Tietosuoja työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ja kartoit-
taa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä uuden Tietosuoja-asetuksen edel-
lyttämiä toimia ammattikorkeakouluissa.

 3.4      TKI-valiokunta

Valiokunta on kokoontunut toimintavuonna yhteensä 5 kertaa. TKI- valiokunnan tehtävänä 
on ollut ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan edellytysten vahvistaminen, yhteistyön 
kehittäminen sekä  TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
TKI- valiokunnan yhteydessä on toiminut ammattikorkeakoulujen TKI- johtajaverkosto.

Valiokunnan keskeisin työ oli TKI-RAKE selvityksen toteuttaminen. Projektiryhmän pu-
heenjohtajana toimi rehtori Petri Raivo.

Toimintavuoden aikana vaikutettiin ammattikorkeakoulujen TKI- rahoituksen vahvista-
miseksi. Myös työ- ja elinkeinoministerin valmistelemaan kasvupalvelulakiin vaikutet-
tiin eri yhteyksissä. Maakuntauudistukseen liittyvällä kasvupalvelulailla on merkittävä 
vaikutus siihen, miten ammattikorkeakoulut tulevina vuosina voivat osallistua alueiden 
kasvun, kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edistämiseen myös rahoituksen hakijoina ja palvelu-
iden toteuttajina.

Valiokunta koosti myös Arenen vaikuttamislinjauksia tulevaan Euroopan Unionin tut-
kimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaan (FP9) sekä toteutti vaikuttamisvierailun Brys-
seliin komissaari Kataisen kabinettiin lokakuussa 2017.
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Valiokunnassa käsiteltiin mm. TEKEsin innovaatiosetelin väliarviointia, ja sitä miten am-
mattikorkeakoulujen TKI- palvelutarjonnassa onnistutaan. Lähtökohtaisesti innovaatio-
setelillä on tärkeä merkitys uusien yrityskontaktien luomisessa sekä pidempikestoisen 
TKI- yhteistyön aikaansaamisessa yritysten kasvun vahvistamiseksi.

Valiokunnassa koostettiin myös vuosittainen tilastoyhteenveto ammattikorkeakoulujen 
TKI-toiminnasta 2016 sekä kehitettiin ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan laadullisten 
tulosten raportointia vuodelle 2017.

TKI- toiminnasta vastaavien johtajien verkostossa laadittiin ammattikorkeakoulujen opin-
näytetöiden eettiset suositukset, jotka myös TENK käsitteli ja hyväksyi loppuvuodesta 
2017.

TKI-työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet Arenen edustajina 
valtakunnallisiin opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja TEKESin järjestämi-
in tilaisuuksiin sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) kehittämistyöhön. Arenen ja 
ammattikorkeakoulujen Kokeileva Suomi yhteistyö Valtioneuvoston kanslian kanssa päät-
tyi Lapin ammattikorkeakoulussa pidettyyn kansalliseen tilaisuuteen lokakuussa 2017.

Toimintavuonna käynnistettiin ammattikorkeakoulujen asiantuntijajulkaisujen luokittelun 
analyysi. Selvitystyötä jatketaan vuonna 2018.
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Työryhmät, verkostot ja projektit 2017

Arenessa on toiminut ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen edistämiseksi seu-
raavat verkostot ja projektit:

 • Turvallisuusverkosto, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu
 • AMKIT- konsortio kirjastoasioissa, jota koordinoi Humanistinen ammattikorkea-
             koulu.
 • AAPA- verkosto ITC- asioissa, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 
 • AMK-LEHTI/UAS JOURNAL- verkkolehti, jota koordinoi Hämeen ammattikorkea-
             koulu.
 • TKI- RAKE- projekti, koordinointi Arenen toimisto.
 • Sosionomiosaamisen selvitys-projekti, koordinointi Arenen toimisto.
 • Opiskelijavalintaprojekti, koordinointi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Arene 
             mukana projektissa ja ohjausryhmässä.
 • eAMK- projekti, koordinointi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Arenen mukana 
             projektissa ja ohjausryhmässä.
 • Korkeakoulujen yritysyhteistyö selvitys. Yritysyhteistyön vaikuttavuus – projekti 
             yhteistyössä Suomen Yrittäjien, Arenen ja UNIFIN kanssa.

Arenen toimisto on tukenut valiokuntien, projektien ja ammattikorkeakoulujen verkos-
tojen työtä kokoamalla aineistoja, koordinoimalla ja valmistelemalla projektien ja valio-
kunnan toimintaa sekä välittämällä tietoa sekä osallistumalla mm. Arenen kehittämis-
ryhmien työhön. Toimistossa on valmisteltu ja osallistuttu myös ammattikorkeakoulujen 
vetovastuulla oleviin Arenen projektien työhön. 

Rehtorineuvosto on koordinoinut ja toteuttanut ammattikorkeakoulujen yhteisiä tapah-
tumia ja seminaareja (mm. AMK-päivät, Johdon seminaari Finlandia talolla Helsingissä, 
STTK-Arene seminaari, TKI RAKE- seminaari Arcadassa). 
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4. ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT 2017 

Rehtorineuvoston toimisto sijaitsee Suomen Tiedeseuran omistamissa toimitiloissa Poh-
joisella Makasiinikadulla Helsingissä. Rehtorineuvosto toimii yhteisissä toimitiloissa Suo-
men yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut KT, KTM 
Riitta Rissanen sekä toimistonhoitajana HSO-sihteeri Eija Antila. 

Arene ry:n asiantuntijana toimi YTM, Juha Viitasaari 1.10.2015 – 31.8.2017. FM Eerikki 
Vainio aloitti Arenen asiantuntijana 1.9.2017. Toimiston viestintä- ja markkinointitehtäviä 
on hoitanut opiskelijaharjoittelija Mikael Lehessaari. 

Arenen toimisto on palvellut ammattikorkeakouluja kokoamalla aineistoja sekä välittä-
mällä tietoa ja osallistumalla eri ministeriöiden ja yhteisöjen sekä Arenen omien ryhmien 
työhön. Toimistossa on valmisteltu keskeisiä korkeakoulupoliittisia kannanottoja edunval-
vonnan ja lausuntojen rinnalla. Yhteistyötä ja verkostoja on syvennetty ministeriöiden, 
elinkeinoelämän ja muiden vaikuttajajärjestöjen kanssa. 

Arene on toimintavuoden aikana osallistunut seminaarien järjestämiseen ja valmiste-
luun:

 •  Norjan opintomatka AKAVA ja Arene 13.-15.3.2017
 •  Ammattikorkeakoulujen rehtoreiden kesäpäivät Helsingissä, DIAK 14. - 16.6.2017
 •  Rehtoreiden opintomatka Eurooppaan 26.- 29.6.2017
 •  Rehtoreiden opintomatka Brysseliin 4.- 5.10.2017
 •  AMK-päivät 2017 17. - 18.5.2017 (Kajaanin amk, Akava, STTK ja SAMOK)
 •  Ammattikorkeakoulujen Johdon seminaari 21. - 22.11.2017 Finlandia-talolla, 
           Helsingissä
 •  Rehtoreiden sihteerien opintomatka Tukholmassa 20. - 22.9.2017

Yhdistyksen perustehtäviä ovat olleet rehtorikokousten ja hallituksen kokousten valmis-
telu, hallituksen toiminnan tukeminen sekä päätösten toimeenpano hallituksen ohjeiden 
mukaisesti sekä talouden hoito ja muut lakisääteiset velvollisuudet. Lisäksi toimisto on 
palvellut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä, rehtoreita, henkilöstöä ja sidosryhmiä.  

Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus sekä Arenen 
toimisto.
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  4.1    Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidettiin Laurea-ammattikorkeakou-
lussa 21.3.2017. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilin-
päätös sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä. 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin ammattikorkeakoulujen johdon seminaarissa Helsing-
issä Finlandia talolla 22.11.2017.  Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2017 sekä valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten (rehtori Mervi 
Vidgrén, ja rehtori Tapio Huttula.) tilalle uusiksi jäseniksi rehtori Jouko Paaso, Oulun amk 
ja rehtori Heikki Saastamoinen, Kaakkois-Suomen amk. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen amkista. Muina jäseninä jatkavat rehtori Riitta 
Konkola, Metropolia, rehtori Petri Raivo, Karelia amk, rehtori Juha Kämäri, Satakunnan 
amk.

Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HT Kai Salmivuori ja varalle KHT Lotta 
Kauppila. Molemmat ovat Tilintarkastusrengas ky:stä.

Yhdistyksen kannattajajäsenet ja henkilöjäsenet on esitetty liitteessä 1.

 4.2    Rehtorikokoukset

Toimintavuoden aikana on pidetty yhdeksän (9) rehtorikokousta, joissa on käsitelty yht-
eensä 169 asiakohtaa.  

Rehtorineuvosto on kokoontunut 2.-3.2.2017 STTK:n vieraana Haikon Kartanossa, Por-
voossa, Lahden ammattikorkeakoulun vieraana oltiin 2.3.2017 Lahdessa, Laurea-ammat-
tikorkeakoulun vieraana 21.3.2017 Vantaalla (kevätkokous) ja YLE:n vieraana 27.4.2017 
Helsingissä. Diakonia-ammattikorkeakoulun vieraana oltiin 15.-16.6.2017 Arenen 
keäkokouksessa Helsingissä. YTHS:n vieraana kokoonnuttiin 24.8.2017 Helsingissä.  
OPH:n vierailu tehtiin 4.10.2017. Arenen syyskokous pidettiin Johdon seminaarin yhtey-
dessä Finlandia-talolla, Helsingissä 22.11.2017. Haaga-Heliassa, Helsingissä vierailtiin 
13.12.2017.

 4.3    Hallituksen toiminta

Hallitus on kokoontunut yksitoista (11) kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksissa on 
käsitelty yhteensä 187 asiakohtaa. Amk-uudistuksen toimeenpano, ammattikorkeakou-
lujen rahoitus sekä korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen ovat olleet keskeisiä hallituk-
sen ja Arenen toimiston tehtäviä.
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Arenen ja UNIFIn yhteistyö on ollut tiivistä, mm. korkeakoulujen edunvalvontaan ja korkeakoulu- 
järjestelmän kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Arenen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
ovat tavanneet lukuisia sidosryhmien edustajia vuoden aikana.

4.4    Lausunnot ja kannanotot

Rehtorineuvosto on antanut toimintavuoden kuluessa 51 lausuntoa, kannanottoa ja esitystä 
(Liite 2), jotka koskevat ammattikorkeakoulusektoriin liittyviä kehittämishankkeita ja suunnitel-
mia. Tämän lisäksi yhdistyksen edustajat ovat olleet kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä 
osallistuneet eri ministeriöiden ja yhteisöjen työryhmien työskentelyyn.

5. TALOUS

Vuoden 2017 toiminnan taloudellinen perusta oli vakaa. Taloudellinen perusta rakentui jäsen- 
maksuista, edellisten vuosien tuloksesta sekä projektitoiminnan tuloista. Toimintavuoden aikana 
ydintoimintojen menokehityksessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
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LIITE 1.      YHDISTYKSEN JÄSENET JA KANNATTAJAJÄSENET

Yhteisöjäsenet/Kannattajajäsenet v. 2017

1.  Centria-ammattikorkeakoulu Oy
2.  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  
3.  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 
4.  Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
5.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy   
6.  Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
7.  Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
8.  Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 
9.  Lahden ammattikorkeakoulu Oy
10. Lapin ammattikorkeakoulu Oy
11. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
12. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
13. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy 
14. Poliisiammattikorkeakoulu (Sisäasiainministeriö)
15. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
16. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
17. Savonia-ammattikorkeakoulu oy 
18. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 
19. Stiftelsen Arcada
20. Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
21. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
22. Turun ammattikorkeakoulu Oy
23. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab
24. AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
25. Ålands landskapsregering 
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Henkilöjäsenet v. 2017

Andersson Örjan YH Novia
Halttunen Jussi Jyväskylän amk
Harmaakorpi Vesa Lahden amk 16.08.2017 alkaen
Himberg Kimmo Poliisiammattikorkeakoulu
Huttula Tapio Humanistinen amk
Johansson Edvard Högskolan på Åland 30.9.2017 saakka
Kallioinen  Outi Lahden amk 30.6.2017 saakka
Kekäle Tauno Vaasan amk
Kilpeläinen Turo Kajaanin amk
Kokko Teemu Haaga-Helia amk
Konkola Riitta Metropolia Amk
Koski Jouni Laurea amk
Kujala Tapio Diakonia-amk
Kämäri Juha Satakunnan amk
Lahtinen Markku Tampereen amk
Lampela Martti Lapin amk
Paaso Jouko Oulun amk  
Pirttilä Anneli Saimaan amk
Puusaari Pertti Hämeen amk
Raivo Petri Karelia-amk
Ristimäki Kari Centria-amk
Saastamoinen Heikki Mikkelin amk
Taatila Vesa Turun amk
Varmola Tapio Seinäjoen amk
Vidgrén Mervi Savonia-amk
Waller Jonas Högskolan på Åland 1.10.2017 alkaen
Wolff Henrik Arcada
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LIITE 2.      LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ESITYKSET 2017

1 Lausunto ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen 
valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja yo-tutkin-
non kehittämisestä

OKM 27.01.2017

2 Lausunto hallituksen esitys laiksi rahankeräyslain muuttamisesta EdSIV 14.2.2017
3 Lausunto_Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; lausuntopyyntö yliopistolain ja 
ammattikorkeakoululain muuttamisesta

OKM 20.2.2017

4 Lausunto_Asiakastietolaki STM 3.3.2017
5 Lausunto_Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta OKM 3.3.2017
6 Lausunto HE Opetushallituksesta ja KARVIsta annettuin lain muut-

tamisesta
OKM 17.3.2017

7 Lausunto opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun 
lain10 pykälän muuttamisesta

OKM 20.3.2017

8 Lausunto HE 19/2017 hall esitys eduskunnalle laiksi julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikai-
sesta muuttamisesta

EdSiV 22.03.2017

9 SOTE-lausunto (luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valin-
nanvapaus-lainsäädännöksi)

STM 24.3.2017

10 Lausunto laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulu-
jen rahoitusmallilksi 1.1.2019 alkaen

OKM 12.4.2017

11 Lausunto taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

OPH 12.4.2017

12 Lausunto ja kuuleminen 21.4.17 HE 27/2017 vp hallituksen esitys 
eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

EdSiV 21.4.2017

13 Lausunto HE 32/2017 vp esitys eduskunnalle laiksi ylioppilastut-
kinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

EdSiV 25.4.2017

14 Lausunto ja kuuleminen HE 36/2017 vp esitys eduskunnalle laiksi 
opintotukilain muuttamisesta

EdSiV 25.4.2017

15 Lausunto Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista

TEM 26.4.2017

16 Lausunto ja kuuleminen HE 15/2017 vp Hallituksen esitys 
eduskunnalle maakuntien perustamista ja sote-huollon jär-
jestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen 
ilmoituksen antamiseksi. Erityisesti koulutus ja tutkimus

STV 2.5.2017

17 Lausunto Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämis-
en neuvottelukunnasta

OKM 3.5.2017

18 Lausunto HE yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamin-
en

OKM 8.5.2017
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19 Lausunto Tampere3 OKM 8.5.2017
20 Lausunto ja kuuleminen Valtioneuvoston selonteko julkisen 

talouden suunnitelmasta vv 2018-2021
EdSiV 10.5.2017

21 Lausunto ja kuuleminen HE 39/2017 Vp hallituksen esitys 
eduskunnalle laiksi ammattillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi

EdSiV 17.5.2017

22 Kannanotto Korkeakoulujen yhteishaun toteuttaminen ja yhden 
paikan säännös

OKM 22.5.2017

23 Lausunto Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta 
korkeakouluun työryhmän raportti

OKM 31.05.2017

24 Lausunto ja kuuleminen Amkien rahoituskehitys ja julkisen 
talouden suunnitelma 2018 -2020

EdSiv-ja tiedejaosto 
31.5.2017

25 Lausunto toisen kotimaisen kielen kokeilu OKM 5.6.2017
26 Lausunto ja kuuleminen HE 15/2017 Maakuntakuntien perustami-

nen ja SOTE-uudistus
EdSiV 13.6.2017

27 Lausunto Halles eduskunnalle maakuntauud. täytäntöönpanoa 
ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudorg. koskevaksi 
lainsäädännöksi

VM 21.6.2017

28 Lausunto Halles. laiksi innovaatiorahoituskeskus Business Fin-
landista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

TEM 7.8.2017

29 Lausunto Halles.laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

OKM 11.8.2017

30 Lausunto lukioiden erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen 
kehittämistehtävän valtakunnallinen tarve

Karvi 25.8.2017

31 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

STM 31.8.2017

32 Lausunto selvityksestä lainsäädännön rinnakkaistallentamisen 
edistämiseksi

OKM 31.08.2017

33 Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän 
(TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esityk-
seksi uudeksi tietosuojalaiksi

OM 7.9.2017

34 Kannanotto toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan ehd. jour-
nalismin ja viestintäalan osaamis- ja koulutustarveselvitykseksi 
vuosille 2016-2021

OKM 12.9.2017

35 Lausunto ja kuuleminen HE 72/2017 Halles eduskunnalle laiksi 
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

EdSiV 14.9.2017

36 Lausunto ja kuuleminen opetusyhteistyö lainsäädäntö EdSiV 27.9.2017

37 Lausunto ja kuuleminen Valtion talousarvioesitys 2018 EdSiV 28.9.2017
38 Lausunto ja kuuleminen Valtion talousarvioesitys 2018 EdSiv- ja tiedej. 

6.10.2017
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39 Lausunto ja kuuleminen Valtion talousarvioesitys 2018 Eduskunta TuV 
11.10.2017

40 Lausunto Jaettu ymmärrys työn murroksesta EdSiV 12.10.2017
41 Lausunto ja kuuleminen Avoimen korkeakouluopetuksen kehit-

täminen
EdSiV 18.10.2017

42 Lausunto EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma EdSiV 24.10.2017
43 Lausunto Maaseudun digitalisaation edistäminen LVM 27.10.2017
44 Lausunto Valtioneuvoston asetus amk-asetuksesta annetun liit-

teen muuttamisesta
OKM 31.10.2017

45 Lausunto Jaettu ymmärrys työn murroksesta Eduskunta TuV 
8.11.2017

46 Lausunto Opintotukilaki ja siihen liittyvät lait EdSiV 14.11.2017

47 Lausunto HE73/2017 EdSiv 14.11.2017
48 Lausunto Toinen kotimainen kieli EdSiV 16.11.2017
49 Lausunto Ehdotuksesta valtioneuvoston opintotukiasetukseksi OKM 22.11.2017
50 Lausunto FP9 EdSiV 30.11.2017
51 Lausunto Akatemialaki OKM 18.12.2017
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LIITE 3.1    ARENEN VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT VUONNA 2017 

Hallituksen tukena Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden 
edistämiseksi hallituksen valiokuntia. Toimintavuonna 2017 toimivat seuraavat valiokunnat.

1) Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta: Tapio Varmola (SEAMK), Jorma Alkula (Haaga-Helia), Mark-
ku Lahtinen (TAMK), Turo Kilpeläinen (KAMK), Jorma Uusitalo (Metropolia), Heikki Saastamoinen 
(XAMK), Anna Härmä (Arcada), Riitta Rissanen (Arene)

2) Koulutusvaliokunta: Mervi Vidgrén (Savonia), koulutusalakohtaisten työryhmien puheen-
johtajat, Riitta Rissanen (Arene), YAMK-verkoston pj, opintoasianpäälliköiden koordinaattori 
Tapio Rimpioja, sihteerinä asiantuntija Juha Viitasaari/Eerikki Vainio (Arene)

3) Kansainvälisyysvaliokunta: Juha Kämäri (SAMK), Örjan Andersson (Novia), Peter Finell (Cen-
tria), Edvard Johansson (HA), Tauno Kekäle (VAMK), Teemu Kokko (Haaga-Helia), Tapio Kujala 
(Diak), Jyrki Laitinen (OAMK), Riitta Rissanen (Arene), sihteeri Ari-Pekka Kainu (SAMK), sihteeri

4) TKI-valiokunta: Petri Raivo (Karelia), Kimmo Himberg (Polamk), Jussi Halttunen (JAMK), 
Jouni Koski (Laurea), Kari Ristimäki (Centria), Henrik Wolff (Arcada), Seliina Päällysaho (Seamk), 
Riitta Rissanen, Anne Ilvonen (Karelia), sihteeri

Lisäksi Arenessa on toiminut ammattikorkeakoulujen yhteisten toimien edistämiseksi seuraavat 
työryhmät:

5) Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Tiina Ranta (Laurea) sekä ammattikorkea-  
koulujen edustajat

6) Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät:
 
1. Luonnonvara- ja ympäristöala:   rehtori Pertti Puusaari, HAMK
2. Tekniikan ja liikenteen ala:   rehtori Riitta Konkola, Metropolia 
3.   Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
 ja hallinnon ala:     rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia 
4.  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala:  rehtori Jouni Koski, Laurea
5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:  vararehtori Päivi Karttunen, TAMK
6. Kulttuuriala:     rehtori Vesa Taatila, Turkuamk
7.  Humanistinen ja kasvatusala:   rehtori Tapio Huttula, Humak   

Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin on kuulunut jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantunti-
joita asianomaisen ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti.
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LIITE 3.2   PROJEKTIT VUONNA 2017

Arenessa oli toimintavuoden aikana seuraavat projektit. Projektit toimivat hyväksytyn projekti-
suunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle.

1) AMK-päivät 2017 (Kajaani): 

 Rehtori Turo Kilpeläinen (KAMK), Riitta Rissanen, Eija Antila, Anastasia McAvennie (KAMK).

2) AMK-päivät 2018 (Pori):  

 Rehtori Juha Kämäri (SAMK), Cimmo Nurmi (SAMK), Anneli Kiuru (SAMK), Ari-Pekka Kainu 
 (SAMK), Riitta Rissanen, Eerikki Vainio, Eija Antila.

3) TKI-RAKE-projekti: 
 
 Projekti oli jatkoa helmikuussa 2016 julkaistulle Arenen Rakenteellisen kehittämisen raportil-
 le. Työryhmä pj. Petri Raivo (Karelia), Työryhmän jäsenet: rehtori Outi Kallioinen (LAMK), reh-
 tori Tapio Huttula (Humak), rehtori Henrik Wolff (Arcada), tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne 
 Ilvonen (Karelia), Arenen pj, rehtori Tapio Varmola (Seamk), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen 
 (Arene), sihteerinä asiantuntija Juha Viitasaari (Arene).

4) Opiskelijavalinta-projekti (Metropolian koordinoima projekti):

 Arene toimii projektin ohjausryhmässä sekä tukee hankkeen viestintää ja yhteistyötä ammat- 
 tikorkeakoulukentän kanssa. Arenen edustajana Opiskelijavalinta-projektin ohjausryhmässä 
 on toiminut rehtori Mervi Vidgrén ja toiminnanjohtaja Riitta Rissanen.

5) RAMK-projekti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi):

 Arene toimii projektin ohjaus- ja johtoryhmässä sekä tukee projektin viestintää ja ammatti- 
 korkeakoulujen yhteistyötä. Arenen edustajana Eamk- projektin ohjausryhmässä on rehtori 
 Turo Kilpeläinen ja toiminnanjohtaja Riitta Rissanen. Eamk-projektin johtoryhmässä on Are- 
 nen asiantuntija Eerikki Vainio.
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6) Korkeakoulujen yritysyhteistyö - Yritysyhteistyön vaikuttavuuselvitys: 
 
 Arene koordinoi projektia yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja UNIFIn kanssa. Projektin 
 rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektiryhmän jäsenet ovat rehtori Kari Ris-
 timäki (Centria), puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (UNIFI), Eero Elo- 
 ranta (Aalto yliopisto), Johanna Moisio/Ulla Mäkeläinen (OKM), Johanna Kolhinen 
 (KARVI), Mika Tuuliainen/Joonas Mikkilä (Suomen Yrittäjät), Juha Viitasaari/Eerikki 
 Vainio (Arene), Riitta Rissanen (Arene).
 

7) Sosionomiosaamisen selvitys toteutettu Arenen RAKE-projektina:  

 Työryhmän jäsenet; rehtori Mervi Vidgrén (puheenjohtaja), vararehtori Päivi Karttu-
 nen (TAMK), ammattikorkeakoulujen sosiaalia-alan työvaliokunta ja asiantuntijat, 
 Juha Viitasaari/Eerikki Vainio (Arene), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene).
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Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry


