
  



Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toimintakertomus 2019 

 
Puheenjohtajan katsaus ....................................................................................................................... 3 

Toiminta-ajatus ja strategia ................................................................................................................ 4 

Yhteiskuntavaikuttaminen ja edunvalvonta ........................................................................................ 4 

Omaa ja yhteistä vaali- ja hallitusohjelmavaikuttamista .................................................................... 5 

Budjettivaikuttamista elo-syyskuussa .............................................................................................. 6 

Koulutuspolitiikkaa uudistamassa ..................................................................................................... 7 

Oleskeluluvat ja viisumit kansainvälistymisen hidasteena ................................................................. 7 

Lausunnot ja kannanotot ................................................................................................................... 7 

Korkeakoulujen yhteistyön edistäminen ............................................................................................. 8 

Katseet kohti Kiinaa .......................................................................................................................... 8 

Vetovoimahanke ............................................................................................................................... 8 

Yhteisen digivision valmistelu käynnistyi ........................................................................................... 9 

Omia vastauksia jatkuvaan oppimiseen ............................................................................................. 9 

Sopimus Kopioston kanssa uusittiin .................................................................................................. 9 

Viestintä ............................................................................................................................................... 9 

Yhteiskuntasuhteet ........................................................................................................................... 9 

Medianäkyvyys parantui ................................................................................................................... 10 

Verkkoviestintä ................................................................................................................................ 10 

Tiedontuotanto vaikuttamisen tueksi............................................................................................... 11 

Tapahtumat ja matkat ......................................................................................................................... 11 

Arene järjestönä .................................................................................................................................. 12 

Rehtorineuvoston ja hallituksen toiminta ......................................................................................... 12 

Valiokunnat ...................................................................................................................................... 13 

Hankkeet ja verkostot ...................................................................................................................... 14 

Talous ja toimisto ............................................................................................................................. 15 

Liitteet ................................................................................................................................................ 16 

Liite 1 Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet 2019 ........................................................................... 16 

Liite 2 Lausunnot ja kannanotot ....................................................................................................... 17 

Liite 3 Valiokunnat ja työryhmät ....................................................................................................... 19 

 

 



Puheenjohtajan katsaus 
 

Vuosi 2019 oli Suomessa poliittisesti värikäs, koska Juha Sipilän hallitus erosi 8.3. kuukausi ennen 
eduskuntavaaleja. Vaalien jälkeen maahan muodostettiin Antti Rinteen johdolla viiden puolueen 
hallitus, jonka hallitusohjelma oli ammattikorkeakoulujen kannalta myönteinen. Rinteen hallituksen 
eron jälkeen joulukuussa muodostettu Sanna Marinin hallitus jatkaa Rinteen hallituksen 
hallitusohjelman toimeenpanoa. 

Sipilän hallituksen aikana laadittiin Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, mikä on uuden 
hallitusohjelman taustalla korkeakoulupolitiikan osalta. Se merkitsee pyrkimystä korkeakoulutettujen 
määrän lisäämiseen, jatkuvan koulutuksen vahvistumista ja panostusten lisäämistä tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.  

Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa tapahtui myönteinen käänne, kun hallitusohjelmaan sisältyy 
korkeakoulujen rahoituksen tasokorotus ja lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 
Korkeakoulukentän hyvä yhteistyö tuotti tulosta syyskuussa, kun hallitus päätti, että korkeakoulujen 
lisärahoitus kohdennetaan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille kokonaan vuonna 2020. 

Arene vaikutti muutenkin aktiivisesti korkeakoulupolitiikan suuntaamiseen, mistä esimerkkejä ovat 
korkeakoulujen rahoitusmallien uudistaminen ja korkeakoulujen digivision valmistelu yhdessä UNIFIn 
kanssa.  

Ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä kehitettiin aloittamalla yhteistyö 
ammattikorkeakoulujen vetovoiman parantamiseksi ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. 

Arene on pyrkinyt edistämään ammattikorkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä. Sen näkyvänä 
hankkeena on Kiina-yhteistyön tiivistäminen, joka perustuu presidenttien Niinistö ja Xi solmimaan 
sopimukseen.  Loppuvuodesta Arene päätti liittyä eurooppalaiseen UAS4Europe verkkoon, joka pyrkii 
edistämään ammattikorkeakoulujen näkyvyyttä EU-kentällä.  

Arene on tiivistänyt yhteyksiään erilaisiin organisaatioihin ja yhteisöihin. Yhteydenpito poliittisiin 
puolueisiin oli eduskuntavaalien alla ja yhteydessä vilkasta. Yhteydet opetus- ja kulttuuriministeriöön 
ovat monipuoliset. Paljon kontakteja on myös moniin etujärjestöihin, jotka ovat Arenelle tärkeitä 
kumppaneita. 

Arenen sisäinen keskusteluilmapiiri on ollut hyvä ja jäsenistö on osallistunut aktiivisesti kokouksiin ja 
tapaamisiin. Toiminnassa on panostettu aikaisempaa monipuolisempaan sisäiseen ja ulkoiseen 
viestintään. 

 

Tapio Varmola 

Arenen puheenjohtaja 2016-2019 

 

  



Toiminta-ajatus ja strategia 
 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on korkeakoulupolitiikan edunvalvoja ja vaikuttaja 
sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöfoorumi. Arene palvelee ammattikorkeakouluja luomalla 
edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle ja TKI-toiminnalle.  

Arenen jäseniä ovat kaikki ammattikorkeakoulujen rehtorit ja ammattikorkeakoulut (Liite 1). 

Arenen strategia vuosille 2016-2020: 

Visio  
Ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa maailman parasta korkeakoululaitosta.  
  
Strategiset tavoitteet  
• Tehdä tunnetuksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ja vahvuuksia;   
• Vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä, erikoistumista ja kansainvälisyyttä osana 

eurooppalaista korkeakoulualuetta;   
• Edistää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä; ja  
• Tukea ammattikorkeakoulujen roolia työ- ja elinkeinoelämän uudistajana;   
  
Toiminta-ajatus   
• Arene palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle 

korkeakoulutukselle ja TKI- toiminnalle.   
• Arene on korkeakoulupolitiikan edunvalvoja ja vaikuttaja.   
• Arene toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyöfoorumina ja edustajana.   
  
Arvot   
• Avoin yhteistyö  
• Proaktiivinen vaikuttaminen  
• Osaamisen arvostaminen  
 

Yhteiskuntavaikuttaminen ja edunvalvonta 
 

Ammattikorkeakoululaki muuttui 1.1.2019 mahdollistaen mm. tilauskoulutuksen EU/ETA-maiden 
sisällä ja laajentaen mahdollisuuksia maksulliseen jatkuvaan oppimiseen. Muutokset valmisteltiin 
osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 valmistelua, jonka tulokset julkaistiin tammikuun 
lopulla.  

Arene tukee vision tavoitteita korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän lisäämisestä 50 
prosenttiin 25-34-vuotiaista, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen nostamisesta 4 
prosenttiin bruttokansantuotteesta ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämisestä. Vision 
tavoitteen on tehdä korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja.  



Osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota valmisteltiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
rahoitusmallien uudistamista tavalla, mikä tarkoitti korkeakoulujen tehtävien laajentamista TKI-
toiminnassa ja jatkuvassa oppimisessa. Tammikuussa Arene esti ammattikorkeakoulujen 
strategiarahoituksen nostamisen 5 prosentista 8 prosenttiin.  

Korkeakoulutuksen vision tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Arenen keskeinen viesti koko vuoden ajan 
oli, että tavoitteiden saavuttaminen koulutuksen laadusta tinkimättä edellyttää rahoituksen 
kääntämistä nousuun seitsemän vuoden leikkausten jälkeen. Syksyllä Arene, UNIFI, SAMOK ja SYL 
yhdessä vaativat korkeakouluille suunnitelmaa pitkäjänteisestä rahoituksen kehittämisestä. 

Korkeakouluvision tavoitteisiin sitoutuminen tarkoitti, että edellisenä vuotena käynnistynyt Arenen 
sisäinen uuden sukupolven korkeakoulu -hanke päättyi helmikuussa ilman loppuraporttia. Valmistelun 
aikana tuotettuja aineistoja hyödynnettiin Arenen vaikuttamistyössä. 

 

Omaa ja yhteistä vaali- ja hallitusohjelmavaikuttamista 
Keväällä Arenen edunvalvonnan tärkein hanke oli vaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen, minkä 
pohjana oli säännöllinen yhteys eri ministereihin ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäseniin. Arene 
tapasi eri puolueiden ja muiden etujärjestöjen edustajia.  

Tammikuussa julkaistiin informaatiopaketti eduskuntavaalien ehdokkaille, mikä sisälsi vuonna 2018 
valmistellut Arenen tavoitteet ja tietoa ammattikorkeakoulutuksesta. Arenen toiminnanjohtaja puhui 
SDP:n Osaamispolku 2030-seminaarissa 9. tammikuuta. Arene kannusti ammattikorkeakouluja 
opiskelijakuntineen järjestämän alueellisia vaalipaneeleja.  

Arene haki säännöllistä yhteistyötä koulutusta sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavien muiden 
etujärjestöjen kanssa. Yhteisesiintymisellä haluttiin saada näkyvyyttä ja voimaa esityksille ja 
vaatimuksille.  

Arene, Akava, EK, SAMOK, SYL, Sivistystyönantajat muodostivat koalition osaamisen puolesta 
yhdessä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Koalitio vaati 12.3. julkaistussa kannanotossa 
yli vaalikausien ulottuvaa koulutus-, tiede- ja innovaatiopoliittista suuntaa, sitoutumista TKI-
investointien nostamista 4 prosenttiin BKT:stä sekä koulutuksen ja tutkimuksen valitsemista EU-
puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. 

  

Arene, UNIFI, CSC ja Eurooppalainen Suomi -yhdistys järjestivät 28.3. yhteisen tutkimus- ja 
koulutuspolitiikkaan keskittyvän vaalipaneelin Helsingissä. Paneelin osallistuivat ministeri Kimmo 
Tiilikainen (Keskusta), kansanedustaja Pilvi Torsti (SDP), aineenopettaja Mervi Katainen (Kokoomus), 
kansanedustaja Jyrki Kasvi (Vihreät) ja varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo (Vasemmistoliitto). 



Työtä, kasvua ja hyvinvointia korkeakoulutuksesta -otsikon alla Arene teki 28 huhtikuuta 
eduskuntapuolueille esityksiä, jotka valmistelivat vastauksia hallitustunnustelija Rinteen esittämiin 
kysymyksiin.  

Toukokuun 10 päivänä Arene teki esityksiä hallitusohjelman kirjauksiksi koskien 
ammattikorkeakoulujen ja TKI-toiminnan rahoitusta, koulutusperäistä maahanmuuttoa, jatkuvaa 
oppimista sekä sosiaali- ja terveysalan harjoittelumaksujen poistamista. 

Arene osallistui 15. toukokuuta julkaistuun 18 opetus- ja koulutusalan sekä tutkimuksen, opiskelijoiden 
ja vanhempien sekä elinkeinoelämän järjestön vetoomuksessa koulutusinvestointien tärkeydestä. 
Vetoomus julkaistiin koko sivun ilmoituksena “Nyt kirjoitetaan Suomen tulevaisuuden otsikot” 
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aamulehdessä, Turun Sanomissa, Keskisuomalaisessa 
ja Kalevassa. 

 

Arenen toiminnanjohtaja oli ainoana koulutusalan järjestön edustajana kuultavana 
hallitusohjelmaneuvotteluissa 20.5. 

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma julkaistiin 6. kesäkuuta ja siinä ammattikorkeakoulut 
huomioitiin ensimmäistä kertaa tasavertaisesti yliopistojen kanssa. Ammattikorkeakouluille luvattiin 
20 miljoonan euron tasokorotus valtionrahoitukseen sekä rahoituksen indeksikorotusten 
palauttaminen. Tasokorotus oli suhteessa samansuuruinen ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, 
mikä kertoo Arenen työn tuloksellisuudesta. 

 

Budjettivaikuttamista elo-syyskuussa 
Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö viesti, että hallitusohjelman mukainen rahoituksen 
tasokorotus toteutuu vuoden 2020 talousarviossa. Elokuussa valtiovarainministeriön 
budjettiesityksessä korkeakoulujen tasokorotukset oli jaettu neljälle vuodelle, josta vuodelle 2020 
kohdistui 5 miljoonaa ammattikorkeakouluille ja 10 miljoonaa yliopistoille. Tästä käynnistyi 
korkeakoulujärjestöjen vahva yhteinen kampanja. 



Elo-syyskuussa Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, SAMOK, SYL, OAJ, Professoriliitto ja 
Tieteentekijöiden liitto vaikuttivat tiivisissä yhteistyössä hallituspuolueiden suuntaan. Työ huipentui 
Arenen järjestämään kahdeksan järjestön tapaamiseen pääministeri Antti Rinteen kanssa 16.9 
budjettiriihen aattona. Lopputuloksena korkeakoulut saivat tasokorotuksen hallitusohjelman 
mukaisesti. 

 

Koulutuspolitiikkaa uudistamassa 
Keväällä Arene osallistui OKM:n jatkuvan oppimisen työryhmään, jonka muistio sai toukokuun alussa 
ristiriitaisen vastaanoton. Arene oli mukana myös Kohti osaamisen aikaa -työssä, jota Sitra fasilitoi. 
Vaalien jälkeinen hallitus käynnisti jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen, jonka 
seurantaryhmään Arene sai edustajan.  

Arene on mukana myös oppivelvollisuusuudistuksen seurantaryhmässä. Kyse on OKM:n toisesta 
kärkihankkeesta. 

Loppuvuodesta korkeakoulut valmistelivat OKM:n ohjeistamana 10 vuoden strategioita ja 
valmistautuivat tulossopimusneuvotteluihin. Korkeakoulujen ja ministeriöiden välinen dialogi johti 
syksyllä tilanteeseen, että korkeakoulujen tutkintotavoitteet näyttävät sopimuskaudella 2021-24 
nousevan niin korkeiksi, että niiden toimintaa rajoittava merkitys poistuu. Syksyllä käytiin keskustelua 
korkeakoulutuksen laajennusohjelmasta hakijasuman purkamiseksi, mihin Arene halusi lisärahoitusta. 

 

Oleskeluluvat ja viisumit kansainvälistymisen hidasteena 
Arene nosti marraskuussa 2018 esiin kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon ongelmat, minkä 
seurauksena sisäministeri Mykkänen kutsui Arenen, sisäministeriön, ulkoministeriön ja Migrin 
edustajat neuvotteluun 18.1. Tapaamisen jälkeen OKM ja SM asettivat työryhmän selvittämään 
opiskelijoiden maahantulon pullonkauloja. Asian valmistelu jatkui läpi vuoden. Samoin jatkui 
yhteiskunnallinen keskustelu kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon ongelmista. 

Arene, Unifi, AMKE, Akava, STTK, Kuntatyönantajat, Keskuskauppakamari ja Sivistystyönantajat 
tekivät 12.11 yhteisen kannanoton kansainvälisten opiskelijoiden määrän moninkertaistamisesta. 
Ulostulolla tuettiin hallitusohjelman mukaista Talent Boost -ohjelmaa.  

 

Lausunnot ja kannanotot 
Arene teki vuoden aikana useita eduskuntavaaleihin, hallitusohjelmaan, koulutuksen rahoitukseen ja 
kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon helpottamiseen liittyviä kannanottoja ja aloitteita.  

Lisäksi Arene teki useita kannanottoja tulevan rakennerahasto-ohjelman valmisteluun sekä OKM:n 
myöntämän TKI-profilaatiorahoituksen kehittämiseksi. 

Arene antoi 24 lausuntoa eduskunnalle ja eri ministeriöille. 

 



Korkeakoulujen yhteistyön edistäminen 
 

Katseet kohti Kiinaa 
Presidentti Sauli Niinistön Kiinan vierailulla tammikuussa 2019 sovittiin toimenpideohjelmasta, jossa 
oli kaksi Arenea koskevaa kohtaa. China Center for International Education Exchangen (CCIEE) kanssa 
yhteistyön tavoitteena on koulutusyhteistyö. National Academy of Education Administrationin (NAEA) 
kanssa tavoittena on kahdenkeskinen yhteistyö. Arene vuonna 2017 solminut yhteistyösopimukset 
kummankin tahon kanssa. 

Arenen ja CCIEE järjestivät 26. elokuuta suomalaiskiinalaisen rehtorifoorumin Haaga-Heliassa. 
Tilaisuuteen osallistui 87 henkilöä. Foorumin yhteydessä allekirjoitettiin myös Arenen ja CCIEE:n 
välillä China-Finland Talent Development Project – puitesopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää 
ammattikorkeakoulujen ja kiinalaisten korkeakoulujen yhteistyötä tutkintokoulutuksessa. 

Arene ja kiinalainen NAEA järjestivät Pekingissä ammattikorkeakoulufoorumin, johon osallistui 25 
suomalaista edustajaa 17 ammattikorkeakoulusta.  

Kiinan kanssa tehtävän yhteistyön reunaehtoja ja turvallisuusasioita käsiteltiin OKM:n 
korkeakoulujohdolle järjestämissä tilaisuuksissa keväällä useaan otteeseen. 

Kiinan kanssa tehtävän yhteistyön reunaehtoja ja turvallisuusasioita käsiteltiin OKM:n 
korkeakoulujohdolle järjestämissä tilaisuuksissa keväällä useaan otteeseen. 

Arene ja Higher Colleges of Technology Abu Dhabista allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 
(Memorandum of Understanding) 26.9. Helsingissä. 

Viron ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (RKRN) edustajat vierailivat Arenessa tammikuussa. 
Arenen toiminnanjohtaja puhui RKRN:n visioseminaarissa Tartossa 22.10. 

 

Vetovoimahanke 
Arene käynnisti syksyllä hankkeen ammattikorkeakoulujen vetovoiman edistämiseksi. Tavoitteeksi 
asetettiin ammattikorkeakoulujen vetovoiman lisääminen erityisesti lukiossa päättävien nuorten 
keskuudessa.  Hankkeen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Taatila (TuAMK) ja varapuheenjohtajaksi Katri 
Ojasalo (Laurea). Hankkeen työryhmä kokoontui syksyn aikana neljä kertaa ja suunnitteli toiminnan 
organisoimista ja tavoitteita vuosille 2020-2021. Rehtorineuvosto teki päätöksen hankkeen 
rahoittamisesta joulukuun 2019 kokouksessa. Työryhmällä on tukenaan sidosryhmistä koostuvat 
seurantaryhmä. 

Vetovoimahanke valmisteli itselleen toimenpideohjelman vuosille 2019-2021. Alueellisten toimien 
osalta tarkoitus on edistää ja tukea ammattikorkeakoulujen yhteistyötä paikallisten toisen asteen 
koulutuksen järjestäjien kanssa. Valtakunnallisia toimia vetovoiman parantamiseksi ovat 
vaikuttamistyö keskeisiin sidosryhmiin, näkyvyys erilaisissa tapahtumissa, somekampanjointi ja 
ammattikorkeakouluun.fi-nettisivuston kehittäminen. 



Yhteisen digivision valmistelu käynnistyi 
Arene asetti alkuvuodesta työryhmän arvioimaan ammattikorkeakoulujen digitalisaation nykytilaa, 
lähitulevaisuuden tarpeita ja pidemmän ajanjakson tahtotilaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Matti 
Sarén (KAMK) ja jäseninä Tapio Kujala (DIAK), Pertti Puusaari (HAMK), Marjo Nenonen (Karelia/oha-
verkosto) sekä asiantuntijajäsenenä Antti Mäki (CSC). Ryhmän sihteereinä ovat Aapan pääsihteeri 
Jaakko Riihimaa ja Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. 

Unifilla oli vastaava työryhmä, jonka kanssa käynnistyi keväällä yhteistyö korkeakoulujen yhteisen 
digivision valmistelemiseksi. Ensimmäinen tätä koskeva ehdotus toimitettiin OKM:lle 9.5. 
hallitusohjelmaneuvotteluja varten.  

Korkeakoulujen digivisiota ei sellaisenaan kirjattu hallitusohjelmaan, joten Arenen ja Unifin yhteinen 
valmistelu jatkui kesällä ja syksyllä johtaen korkeakoulujen puitesopimukseen yhteisestä digivisiosta. 
Loppuvuodesta puitesopimuksen allekirjoittivat kaikki korkeakoulut.  

 

Omia vastauksia jatkuvaan oppimiseen  
Arene asetti keväällä rehtori Jari Multisillan johtaman jatkuvan oppimisen työryhmän, jossa oli mukana 
21 ammattikorkeakoulun edustaja. Tehtävänä oli kehittää ammattikorkeakouluille yhteisiä käytäntöjä 
ja ratkaisuja jatkuvan oppimisen palveluiden tuottamiseen sekä malleja jatkuvan oppimisen brändin 
kehittämiseksi.  

Työryhmä jakautui kahteen alatyöryhmään, joista ensimmäinen valmisteli avoimen 
ammattikorkeakouluopetuksen ja sen markkinoinnin kehittämistä. Toinen alatyöryhmä keskittyi 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen käyttöönottoon jatkuvan oppimisen 
palveluissa. Jatkuvan oppimisen työryhmän on tarkoitus raportoida tuloksistaan kesällä 2020. 

 

Sopimus Kopioston kanssa uusittiin 
Arene, Unifi ja Kopiosto selvittivät korkeakoulujen kopiointikäytäntöjä uuden sopimuksen taustaksi. 
Arenen osuus selvityksen kustannuksista oli 3 714,40 €. Selvityksen pohjalta neuvoteltiin Kopioston 
kanssa uusi määräaikainen sopimus kopiointikorvauksista vuosille 2020-2022. Kopioinnin 
lisääntyminen lisää korkeakoulujen kustannuksia.  

 

Viestintä 
 

Yhteiskuntasuhteet 
Arenen edustajat tapasivat vuoden aikana Opetusministeri Li Anderssonin, tiede- ja 
kulttuuriministerit Annika Saarikon ja Hanna Kososen. Valtiovarainministeri Mika Lintilä puhui Aapa-
verkoston 20-vuotisjuhlaseminaarissa 11.9. 

Arenen toimisto tapasi SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen 
kansanedustajia, jotka ovat sivistysvaliokunnassa. Lisäksi Arene tapasi ammattikorkeakoulujen 



kannalta keskeisten ministereiden valtiosihteereitä ja erityisavustajia. Arene piti säännöllistä yhteyttä 
keskeisiin OKM:n virkamiehiin ja muihin etujärjestöihin. 

Työelämän, ammattikorkeakoulujen ja kansanedustajien Takki-verkosto järjesti 22.1. Työelämä uusien 
taitojen äärellä -kuka koulutuksen maksaa? -keskustelutilaisuuden, jossa alustivat työministeri Jari 
Lindström, OP-ryhmän strategiajohtaja Pekka Puustinen ja Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola. 
Kansanedustajien paneelikeskustelun veti Tapio Huttula Sitrasta. 

Eduskuntavaalien jälkeen Takki-verkosto järjestäytyi uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin 
kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ja varapuheenjohtajaksi Paula Risikko. Verkostoon 
ilmoittautui yhteensä 14 kansanedustajaa 8 eduskuntapuolueesta. Rehtoreista mukana olivat Tauno 
Kekäle, Jouni Koski, Tapio Kujala, Petri Raivo. Takki-verkoston työtä tukevat Arenen lisäksi 
Sivistystyönantajat, OAJ ja SAMOK. 

Arenen edustajat tapasivat EK:n, Kaupan liiton Akavan, SAK:n, STTK:n johtoa. Arenen toimisto piti 
säännöllisesti yhteyttä laajaan joukkoon koulutusta 

 

Medianäkyvyys parantui 
Arenella oli 171 mediaosumaa vuonna 2019, mikä oli 24 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Arene 
näkyi Ylen, MTV3:n ja lehtien uutisissa sekä mielipidepalstoilla. Näkyvyyttä paransivat 
yhteisesiintymiset muiden järjestöjen kanssa. 

Koulutuksen rahoitus oli vuoden tärkein edunvalvontatavoite, joka näkyi myös Arenen viestinnässä. 
Tämän lisäksi medioissa käsiteltiin esimerkiksi ammattikorkeakoulujen roolia alueiden 
elinvoimaisuudessa, jatkuvan oppimisen rahoitusta, uutta AMK-opiskelijavalintaa, kv-opiskelijoiden 
maahantulon ongelmia sekä Arenen hallitusvalintoja. 

Tammikuussa Arene julkaisi Kauppalehti Option Tulevaisuuden tekijät -liitteessä artikkelin, joka 
käsitteli jatkuvaa oppimista ja TKI-toimintaa.  

 

Verkkoviestintä 
Arenen verkkoviestinnän tärkeimmät työkalut ovat verkkosivujen uutispalsta ja blogi sekä Twitter ja 
Facebook-tili.  

Verkkosivujen suosituimpia julkaisuja olivat yhteishaun aikana julkaistut yhteistyökumppaneiden 
blogit: Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla (11780), Sosionomiksi kannattaa opiskella (4939) 
sekä SOTE-ala: enemmän kuin ammatti ja työ (3099). Uutispalstan suosituin julkaisu oli Arene ja ATTK: 
Osaamisen jatkuva kehittyminen oltava aidosti mahdollista kaikille (5292). 

Elokuun lopussa käyttöön otetun Google Analyticsin 29.8.2019 mukaan syys-joulukuussa Arenen 
sivuilla käytiin 26 269 kertaa eli keskimäärin 210 kertaa päivässä.  

Arenella on 2019 vuoden lopussa 2327 Twitter seuraajaa, vuoden aikana uusia seuraajia tuli 614 
kappaletta. Näyttökertoja twiiteille oli 1 026 600.  



Facebook-sivuilla Arenella on 749 seuraajaa, uusia tuli vuoden aikana 310. Facebook-julkaisujen 
kattavuus oli 64 280. Lisäksi Arenella on käytössä Arenen Viestintä - Facebook-tili, jolla kavereita oli 
vuoden loppuun mennessä noin 3700.  

 

Tiedontuotanto vaikuttamisen tueksi 
Arene julkaisi Innovaatioita ja osaamista -raportin tammikuussa. Se esitteli ammattikorkeakoulujen 
monipuolista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Aineistona olivat ammattikorkeakouluista 
kerätyt 89 esimerkkiä erilaisista vaikuttavista TKI-toimista. Raportti on ladattu Arenen sivuilta yli 1400 
kertaa. 

Tammikuussa Arene julkaisi lisätiedotteita kunta- ja yrityspäättäjille syksyllä 2018 tehdystä Aula 
Researchin kyselystä. 

Syksyllä Arene tilasi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus rs:ltä AMK-barometrin, jossa 
kartoitettiin ammattikorkeakoulujen johdon tulevaisuuden näkymiä. AMK-barometrin suunnittelu ja 
tiedonkeruu tapahtuivat loppuvuodesta.  

Ammattikorkeakoulujen avainlukuja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevat 
infograafit päivitettiin vuoden aikana. 

 

Tapahtumat ja matkat 
 

Arenen ja STTK:n talviseminaari järjestettiin Levillä 7.2. Muuttuva Suomi, työelämä ja korkeakoulutus -
aiheesta alusti futuristi Elina Hiltunen. 

Arenen, Unifin ja Sivistystyönantajien hallitusten seminaarissa 14-15.3. puhui TEM:n kansliapäällikkö 
Jari Gustafsson. 

Miten korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja? oli Arenen kevätkokouksen seminaarin aiheena 
21.3. Tampereella. Puhujina olivat rehtori Markku Lahtinen ja henkilöstöjohtaja Merja Jortikka (TAMK), 
rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), professori Timo Aarrevaara (LY), varapuheenjohtaja Päivi 
Koppanen (OAJ/TAMK) sekä johtaja Birgitta Vuorinen ja johtaja Tiina Silander (OKM). 

Valtakunnalliset ammattikorkeakoulupäivät järjestettiin Kuopiossa 8-9.5. Savonia-
ammattikorkeakoulujen järjestämien päivien teemana oli Vaikutu! Pääpuhujat olivat Linda Liukas, 
markkinointijohtaja Susa Valvio (MTV), Ilkka Halava, hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén (Ponsse), 
puheenjohtaja Antti Palola, puheenjohtaja Maria Jokinen (Akavan opiskelijat), puheenjohtaja Saana 
Simonen (STTK-opiskelijat), puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (TEHY), alivaltiosihteeri Päivi Nerg 
(VM), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM) ja toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi (Kuopion alueen 
kauppakamari). AMK-päiviin osallistui 402 henkilöä näytteilleasettaja ja järjestäjät mukaan lukien. 
Järjestelyihin osallistuivat perinteiset yhteistyökumppanit Akava ja STTK.  

Arene oli osajärjestäjä 23.9. Helsingissä järjestetyssä Hel we can! -konferenssissa, johon osallistui yli 
400 osanottajaa. Tapahtuman muut järjestäjät olivat Akava, EK, Sitra, Unifi, TEM, OKM, EAIE, SAMOK, 



SYL, Opetushallitus ja Dare to Learn. Arenen osuus 138 000 euron kokonaiskustannuksista oli 5000 
euroa. 

Arene oli yhteistyökumppani Helsingissä 24-27 syyskuuta järjestetylle EAIE konferenssille. EAIE:n 
järjestämisen Suomessa mahdollistivat Arenen, Unifin ja EK:n rahoitus. Konferenssissa oli yli 6000 
osallistujaa. 

Arenen ja Akavan vuotuinen opintomatka suuntautui Alankomaiden Haagiin 16-18.10. Vierailukohteina 
olivat Verenigin Hogescholen, Haagin ammattikorkeakoulu ja Suomen suurlähetystö.  

Ammattikorkeakoulujohdon seminaari järjestettiin Arenen sääntömääräisen syyskokouksen 
yhteydessä 14-15.11. Lahdessa. Seminaarin yhteistyökumppanit olivat LAMK ja Keva. Teemana oli 
ammattikorkeakoulut ja työelämän murros sekä jatkuva oppiminen. Aiheista puhuivat valtiosihteeri 
Minna Kelhä (OKM), ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM), maakuntajohtaja Laura Leppänen, professori Pia 
Heilmann (ISY), asiakaspäällikkö Minna Issakainen (KEVA), toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Hämeen 
kauppakamari, rehtori Jari Multisilta (SAMK), vararehtori Kirsi Viskari (TAMK) sekä palvelupäällikkö 
Miia Vanhainen (LUT). Seminaariin osallistui 68 henkilöä. 

 

Arene järjestönä 
 

Rehtorineuvoston ja hallituksen toiminta 
Vuoden aikana järjestettiin kolme yhdistyskokousta. Arenen sääntömääräinen kevätkokous 
järjestettiin TAMK:ssa 21.3 ja sääntömääräinen syyskokous järjestettiin LAMK:ssa 15.11. Lahden 
kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valittiin tilintarkastajat sekä käsiteltiin 
esitys yhteiseksi vetovoimahankkeeksi. Hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä valittiin 
12.12. Arcadassa pidetyssä yhdistyskokouksessa. 

Kolmas yhdistyskokous järjestettiin Arcadassa 12.12 ja siellä valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja 
neljä hallituksen jäsentä. 

Yhdistyskokousten lisäksi järjestettiin kuusi rehtorikokousta, joista pidettiin pöytäkirja. 

Arenen uudisti toimintatapojaan järjestämällä rehtoreiden webinaareja/etäkokouksia ja lisäämällä 
mahdollisuuksia etäosallistumiseen kaikissa kokouksissa. Eduskuntavaalien jälkeen järjestettiin 16.4. 
Arenen etäkokous, jossa arvioitiin vaalituloksen vaikutuksia ammattikorkeakouluihin. Hallituksen 
syntymisen jälkeen 4.6. etäkokouksessa arvioitiin tuoretta hallitusohjelmaa. Vuoden kolmas 
etäkokous järjestettiin 31.10. 

Arenen hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joihin sisältyvät yksi etäkokous ja kaksi 
sähköpostikokousta. Hallitus teki joulukuussa oman toimintansa itsearvioinnin, joka käsiteltiin 12.12. 
kokouksessa. 

 



Valiokunnat 
Kv-valiokunnan tehtävänä oli ammattikorkeakoulujärjestelmän kansainvälisyyden kehittäminen, 
Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen 
liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.  Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. 
  
Valiokunta keskittyi erityisesti Kiina-yhteistyön edistämiseen. Yhteistyössä Opetushallituksen ja 
Unifin kanssa aloitettiin ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytoinnin toimien tehostaminen. 
Loppuvuodesta kv-valiokunta selvitti kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukäytäntöjä 
suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. 

 
TKI-valiokunnan tehtävänä oli ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan edellytysten vahvistaminen, 
yhteistyön kehittäminen sekä TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
TKI-valiokunnan yhteydessä on toiminut ammattikorkeakoulujen TKI-johtajaverkosto. Valiokunta 
kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. 
 
Valiokunta käsitteli vaikuttamista TKI-rahoitusohjelmiin erityisesti EU-ohjelmiin vaikuttamista. EU:n 
ohjelmat ovat ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkittävin ulkoinen rahoituslähde. Lisäksi 
valiokunta käsitteli mm. Arenen TKI-tiedonkeruuta ja indikaattoreita, opinnäytetöiden eettisten 
ohjeiden uusimista ja muita TENK-asioita, opinnäytetöiden plagiointikysymyksiä, TKI-
osaajavalmennuksen ohjausryhmätyöskentelyä sekä avoimen tutkimuksen ja tieteen ajankohtaisia 
kysymyksiä. Toimintavuoden aikana OKM teki korkeakoulujen ATT-kypsyysselvityksen.  

TKI-vaikuttamisessa yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Yrittäjien kanssa. 

Arenen, Unifin ja Tulanetin yhteinen KoTuNet -työryhmä päätti kaksivuotisen työskentelynsä 
loppuraporttiin, joka valmistui vuoden 2020 alussa. 

Koulutusvaliokunnan tehtävänä oli ammattikorkeakoulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittäminen, 
sekä korkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen. Valiokunta kokoontui 4 
kertaa.   
  
Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, 
ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto sekä opintoasianpäälliköiden 
työryhmä. Valiokunnan tehtäviin ovat kuuluneet myös lausuntojen ja kannanottojen valmistelu, 
elinikäisen oppimisen kysymykset ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. 

 
Valiokunta käsitteli opiskelijavalintahankkeen, eAMK-hankkeen ja uraseurantahankkeen asioita. 
Lisäksi koulutusvaliokunnan käsitteli ristiinopiskelun kehittämishankkeessa valmisteltua 
puitesopimusta opetusyhteistyöstä, jonka korkeakoulut allekirjoittivat marraskuussa.  

 



Hankkeet ja verkostot 
Arene osallistui kahteen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen. Opiskelijavalintahankkeessa ja 
eAMK-hankkeessa Arenen rooli on ollut viestinnässä. Lisäksi Arene on mahdollistanut tarvittavien 
ammattikorkeakoulujen yhteisten päätösten tekemisen.  

  
Opiskelijavalintahanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Arene toimii hankkeen 
ohjausryhmässä sekä osahankkeen 4 (Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän 
kehittäminen) työryhmässä. Hankkeen ohjausryhmässä Arenea edustivat rehtori Mervi Vidgrén ja 
toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Osahankkeessa 4 Arenea edustivat asiantuntijat Eerikki Vainio ja 
Samuli Maxenius.   
  
Syksyn yhteishaun yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe 
29.10.-1.11.2019 kaikissa suomenkielisissä ammattikorkeakouluissa. Digitaaliseen AMK-
valintakokeeseen osallistui 17 441 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 70 %. Valintakoe sujui ilman 
suurempia ongelmia ja osoittautui tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi toteuttaa valintakoe. 

Lisäksi valmistuivat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön tulevan todistusvalinnan pisteytysmallit. 
Hanke avasi toukokuussa ammattikorkeakouluun.fi-sivut, joista löytyy kootusti tietoa 
ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoista sekä ammattikorkeakoulututkinnoista. Arene on ollut 
opiskelijavalintahankkeessa erityisen tiiviisti mukana opiskelijavalintojen viestinnässä. 
 
eAMK-hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Arene toimii hankkeen ohjaus- ja 
johtoryhmässä sekä tukee hankkeen viestintää ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Arenen 
edustajina eAMK-hankkeen ohjausryhmässä vuonna 2018 olivat ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimiva rehtori Turo Kilpeläinen ja toiminnanjohtaja Petri Lempinen. eAMK-hankkeen johtoryhmässä 
on Arenea edustivat asiantuntija Eerikki Vainio ja Samuli Maxenius.  
 
Tutkinto-opiskelijat suorittivat CampusOnlinen kautta kevään ja kesän 2019 aikana yhteensä noin 80 
000 opintopistettä toisessa ammattikorkeakoulussa. Entistä useampi ammattikorkeakoulu lähti 
aktiivisesti mukaan CampusOnlinen toimintaan ja tarjottujen opintojaksojen määrä kasvoi 
edellisvuodesta.  
 
Myös hankkeen muut osakokonaisuudet (digipedagogiikan ja työelämäyhteistyön kehittäminen) 
tuottivat välineitä laadukkaan digitaalisen koulutuksen kehittämiseen sekä työelämäyhteistyön 
parantamiseen digitaalisia koulutuspalveluita suunniteltaessa.  
 
Arenen rooli eAMK-hankkeessa painottui vuonna 2019 vahvasti hankkeen rahoituksen ja toiminnan 
jatkuvuuden suunnitteluun. Arene oli mukana prosessissa, jossa CampusOnline-toiminnalle haettiin 
jatkorahoitusta vuosille 2020-21. Arenen rooli on ollut myös merkittävä ammattikorkeakoulujen 
sitouttamisessa CampusOnlinen käyttäjiksi. Myös eAMK-hankkeen viestintää Arene on tukenut 
viestimällä eteenpäin hankkeen toiminnasta omia kanaviaan pitkin. 
  
Arenen yhteydessä ovat toimineet ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen edistämiseksi 
seuraavat verkostot:  



AAPA- verkosto ICT- asioissa, koordinoijana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.   
AMKIT- konsortio kirjastoasioissa, koordinoijana Laurea-ammattikorkeakoulu  
AMK-LEHTI/UAS JOURNAL- verkkolehti, koordinoijana Hämeen ammattikorkeakoulu  
PINNET -verkosto kansainvälisyyden edistämisessä, puheenjohtaja Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulusta  
Turvallisuusverkosto, koordinoijana Laurea-ammattikorkeakoulu.  
 

Talous ja toimisto 
Arenen toiminta perustui jäsenmaksuihin, tapahtumien tuottoihin ja hankerahoitukseen eAMK ja 
opiskelijavalintahankkeista. Yhdistyksen taloudellinen perusta oli toimintavuoden aikana vakaa. 
Varsinaisen toiminnan kustannukset olivat 420 000 euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 64 
prosenttia. Tilikauden ylijäämä oli 30 840,42 euroa. 

Arene toimisto sijaitsi alkuvuodesta Pohjoinen Makasiininkatu 7:ssä yhdessä Unifin kanssa. Kesäkuun 
lopussa Arene muutti Sivistystyönantajien vuokralaiseksi osoitteeseen Eteläranta 10. Muuton 
tarkoitus oli tehostaa tilan käyttöä ja yhteistyötä Sivistystyönantajien ja elinkeinoelämän järjestöjen 
kanssa. Arenen tilakustannukset (vuokra, siivous, sähkö) putosivat alle puoleen, kun maksettavat 
neliöt vähenivät 107:stä 29:ään. Muuton yhteydessä Arene luopui omasta osa-aikaisesta siivoajasta. 

Toimintavuoden aikana Arenen henkilöstö uusiutui lähes täysin. Arenen palveluksessa olivat vuoden 
lopussa toiminnanjohtaja Petri Lempinen, asiantuntija Samuli Maxenius (6.5.2019 alkaen) ja viestinnän 
ja hallinnon suunnittelija Nina Ylönen (15.5.2019 alkaen).  

Toimintavuoden aikana pitkäaikainen toimistonhoitaja Eija Antila jäi eläkkeelle, asiantuntija Eerikki 
Vainio vaihtoi työpaikkaa ja tiedottaja Mikko Lehessaaren työuhde päättyi. Alkuvuodesta Arenen 
palveluksessa oli viestintäharjoittelija Ella Pitkänen. Henkilöstön vaihdosten yhteydessä Arenen 
taloushallinto ulkoistettiin tilitoimistolle. 

  



Liitteet 
Liite 1 Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet 2019 
 

Henkilöjäsenet Yhteisöjäsenet  

Mona Forsskåhl Yrkeshögskolan Arcada Ab   
Tapio Kujala Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  
Teemu Kokko Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  
Jukka Määttä Suomen Humanistinen 

ammattikorkeakoulu Oy 
 

Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  
Jussi Halttunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy  

Matti Sarén Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  
Kari Ristimäki Centria-ammattikorkeakoulu Oy  
Turo Kilpeläinen Lahden ammattikorkeakoulu Oy   
Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulu Oy  
Jouni Koski Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  
Riitta Konkola Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy   

Heikki Saastamoinen Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Jouko Paaso Oulun Ammattikorkeakoulu Oy   
Petri Raivo Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  
Kimmo Himberg Poliisiammattikorkeakoulu 

(Sisäasiainministeriö) 
 

Merja Heino Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  
Jari Multisilta Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  
Mervi Vidgrén  Savonia-ammattikorkeakoulu Oy  

Tapio Varmola Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  
Markku Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  
Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulu Oy  
Jorma Tuominen Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa 

yrkeshögskola Ab 
21.12.2019 alkaen 

Tauno Kekäle  21.12.2019 saakka 
Örjan Andersson AB Yrkeshögskolan vid Åbo 

Yrkeshöskolan Novia 
 

Johanna Mattila Ålands Landskapsregering 15.10.2019 alkaen 

Sven Schauman  Alkoi 1.3. ja päättyi 15.10.2019  
Jonas Waller  1.3.2019 saakka 

  



Liite 2 Lausunnot ja kannanotot 
Lausunnot 

STM Lausunto sosiaalihuoltolain muuttamisesta (17.12.2019) 

OPH Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin 
täsmentämisestä (13.12.2019) 

VM Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston 
suoritteiden maksuista vuonna 2020 (22.11.2019) 

OKM Lausunto vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
valmisteleva työryhmän esityksestä (24.10.2019) 

EdSiV HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (22.10.2019) 

EdSiV VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 
(15.10.2019) 

EdSiV HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (15.10.2019) 

STM Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi aikuiskoulutusetuuksista 
annetun lain muuttamisesta (3.10.2019) 

OM Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä (17.9.2019) 

OM Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä 
kokemuksista (17.9.2019) 

SM Lausunto Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (30.8.2019) 

OKM Lausunto taiteen perusopetuksen rahoitusselvityksestä (29.8.2019) 

ELY-keskus Lausunto rakennerahastot palkkakustannusmallit (14.8.2019) 

STM Lausunto laiksi genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä (10.6.2019) 

OPH Lausunto koesuoritusta heikentävän syyn huomioiminen yo-tutkinnossa (27.2.2019) 

OKM Lausunto viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppurapotin esityksistä ja asetusehdotuksesta 
(14.2.2019) 

EdSiV Lausunto Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä (14.2.2019) 

EdSiV Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle (7.2.2019) 

OKM Lausunto Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat – työryhmän esityksestä taide- ja 
taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi (4.2.2019) 

VM Lausunto Henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista 
(4.2.2019) 

OKM Lausunto Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (31.1.2019) 



UM Lausunto Jouko Leinosen strateginen suunnitelma (14.1.2019) 

EdSiV Lausunto Opinto ja tutkintorekistereistä (14.1.2019) 

EdSiV Lausunto Ammattipätevyyslaki (7.1.2019) 

Kannanotot 

Arene, UNIFI, AMKE, Akava, KT, STTK, Keskuskauppakamari ja Sivista: Kansainvälisten opiskelijoiden 
määrä on moninkertaistettava (12.11.2019) 

Unifi, Arene, SYL ja SAMOK: Tutkintotavoitteiden nostaminen edellyttää vuoteen 2030 ulottuvaa 
rahoitussuunnitelmaa – vain siten voidaan turvata koulutuksen laatu (16.10.2019) 

Arene, Unifi, Sivista, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä 
lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta (17.9.2019) 

Arenen kannanotto OKM:n profilaatiorahoituksesta (12.9.2019) 

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijät, OAJ, SAMOK, SYL: 
Valtiovarainministeriön budjettiesitys petti korkeakoulut (16.8.2019) 

Arene vaikuttaa rakennerahastokauden valmisteluun (14.8.2019) 

Kannanotto Arene ministeri Saarikolle (25.6.2019) 

Kannanotto Arene ministeri Anderssonille (24.6.2019) 

Viivästykset työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoituksen maksamisessa Interreg-ohjelman 
hankkeiden toteuttajille (17.6.2019) 

Arene Suomi tarvitsee monipuolista korkeakoululaitosta (16.5.2019) 

Ammattikorkeakouluilta hallitusohjelmaan (10.5.2019) 

Panostukset osaamiseen, yrittäjyyteen ja innovaatioihin tukevat rakennerahasto-ohjelman 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta (30.4.2019) 

Työtä, kasvua ja hyvinvointia korkeakoulutuksesta (28.4.2019) 

Korkeakoulujen viesti hallitustunnistelijalle Unifi, Arene ja Sivista (16.4.2019) 

Arene esittää 50 miljoonaa pk-yritysten TKI:n tukemiseen (11.3.2019) 

Vanhustenhoito kannanotto (8.2.2019) 

Rakennerahastokannanotto (30.1.2019) 

KV-opiskelijoiden maahantuloa sujuvoitettava (18.1.2019) 

 

  



Liite 3 Valiokunnat ja työryhmät 
 

Hallituksen tukena Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden 
edistämiseksi hallituksen valiokuntia. 

 

Koulutusvaliokunta  

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Riitta Konkola (Metropolia) 

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jouni Koski (Laurea), rehtori Mervi 
Vidgrén (Savonia), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), rehtori Vesa 
Taatila (Turun AMK), rehtori Jukka Määttä (HUMAK), vararehtori Päivi Karttunen (TAMK), 
kehittämispäällikkö Hannu Ikonen (JAMK), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), 
sihteerinä asiantuntija Samuli Maxenius (Arene). 

 

Kansainvälisyysvaliokunta 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Örjan Andersson (Novia) 

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Tauno Kekäle (VAMK), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Tapio 
Kujala (DIAK), rehtori Jari Multisilta (SAMK), rehtori Mona Forsskåhl (Arcada) kv-päällikkö Peter Finell 
(Centria), vararehtori Jyrki Laitinen (OAMK), rehtori Matti Sarén (KAMK), kv asioiden päällikkö Sirpa 
Holmström (Haaga-Helia), sihteerinä kv-päällikkö Ari-Pekka Kainu (SAMK). 

 

Laki-, rahoitus ja talousvaliokunta  

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Tapio Varmola (SeAMK) 

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Turo Kilpeläinen (LAMK), rehtori Markku Lahtinen (TAMK), rehtori Riitta 
Rissanen (Lapinamk), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), talousjohtaja Jorma Alkula (Haaga-Helia), 
talousjohtaja Simo Mustila (Metropolia), chefsjurist Anna Härmä (Arcada), sihteerinä toiminnanjohtaja 
Petri Lempinen (Arene). 

 

TKI-valiokunta  

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Petri Raivo (Karelia) 

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Jussi Halttunen (JAMK), rehtori Kimmo Himberg (POLAMK), rehtori Kari 
Ristimäki (Centria), rehtori Jouni Koski (Laurea), erityisasiantuntija Susanna Näreaho (Metropolia), 
tutkimusjohtaja Henri Karppinen (Saimia), sihteerinä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen 
(Karelia). 

 



Lisäksi Arenessa on toiminut ammattikorkeakoulujen yhteisten toimien edistämiseksi seuraavat 
työryhmät: 

Ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen työryhmä: Jari Multisilta (SAMK) sekä 
ammattikorkeakoulujen edustajat 

 
 

Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät ja niiden puheenjohtajat: 

Luonnonvara-ala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK) 
Tekniikka-, liikenne- ja merenkulun ala: rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK) 
Yhteiskunta-, hallinto- ja liikunta-ala: rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia) 
Matkailu-, ravitsemus- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea) 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: rehtori Mervi Vidgrén (Savonia)  
Kulttuuriala: koulutusjohtaja Vesa Taatila (Turku AMK) 
Humanistinen ala: rehtori Jukka Määttä (HUMAK) 
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