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Arenen toimintasuunnitelma 2022
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on ammattikorkeakoulujen etu- ja yhteistyöjärjestö
sekä rehtoreiden yhteistyöfoorumi. Arenen edunvalvonta keskittyy korkeakoulu- ja innovaatiopolitiikkaan sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen. Arene tukee ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä.
Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut ja niiden rehtorit ovat Arenen jäseniä.
Toiminnan ja kehittämisen päälinjat toimintavuonna 2022 muodostuvat seuraavasti:
Yhteiskunnallisen toiminnan ja edunvalvonnan painopisteet:
•

•
•
•
•
•

koulutuspoliittiset ja TKI-työn tavoitteiden selkiyttäminen ajankohtaisia valmisteluprosesseja
varten sekä valmistautuminen eduskuntavaalivaikuttamiseen laajemman ohjelmavalmistelun
avulla
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuus ja toiminnan potentiaalista kertominen ja sitä tukevan tutkimustiedon ja viestintämateriaalin hankinta
ylemmän korkeakoulututkinnon tunnettuuden lisääminen
vaikuttaminen digivision toteuttamisen valintoihin ammattikorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulutuksen etujen mukaisesti
strategisten kumppanuuksien vahvistaminen painopisteiden mukaisesti
viestinnän kehittäminen: a) ammattikorkeakouluista ja -koulutuksesta kertominen tilastotiedoin viikoittain (#AMKasiaa) b) some-kanavien käytön kehittäminen vaikuttavammiksi c) yhteistyö ja Arenen tuki ammattikorkeakouluille sisältöjen tuottamiseksi

Yhteistyön parantaminen jäsenistön kesken
•
•
•

strategian hyväksyminen ja sen pohjalta valmisteltavien kehittämisohjelmien käynnistäminen
viestinnän vahvistaminen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa; painopisteinä TKI-toiminnasta kertominen sekä Instagram-kanavan konseptointi
verkostojen ja valiokuntien toiminnan kehittäminen

EU-edunvalvonta ja muu kansainvälinen yhteistyö
•
•

tavoitteiden selkiyttäminen UAS4EUROPE:n osalta tuleville vuosille ja sitä tukevista toimista
päättäminen
kansainvälisten sopimusten toteuttaminen yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa

Toimintaympäristö 2022–2025
Suomi asettuu muun maailman kanssa globaalin pandemian jälkeiseen aikakauteen. Vaikutukset näkyvät ammattikorkeakouluissa suoraan ja välillisesti monin tavoin. Epidemia jätti jälkensä pysyvästi opiskeluun ja työelämään. Kaikella tällä on vaikutusta korkeakoulujen ja Arene ry:n toimintaan ja edunvalvontaan.
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Koronaepidemia ei ole muuttanut yhteiskuntaan vaikuttavia suuria megatrendejä kuten ilmastomuutosta tai väestökehitystä. Se vahvisti käsitystä digitalisaation mahdollisuuksista, mutta korosti toisaalta inhimillisen kohtaamisen merkitystä oppimisessa ja asiantuntijaksi kasvussa. Kaikki trendit aiheuttavat uudistumistarpeita työ- ja elinkeinoelämälle sekä paineen väestön osaamisen ja koulutuksen
tason jatkuvaan nostamiseen. Tämä edellyttää koulutukselta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalta uudistumiskykyä. Toistaiseksi koronaepidemia on korostanut työelämässä tarvittavaa
osaamisen kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.
Korkeakoulutuksen kehittämisen lähtökohtana on Suomen hallituksen vuoteen 2030 ulottuva visio,
jonka tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta nuorista aikuisista, laajentaa
jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, lisätä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rahoitusta sekä tehdä korkeakouluista parempia työpaikkoja. Vuonna 2021 hyväksytty koulutuspoliittinen
selonteko ei muuta näitä isoja tavoitteita, mutta määrittelee tarkempia kehittämissuuntia. Vuonna
2022 käynnissä on useita kehittämisprosesseja, joissa tehdyillä päätöksillä voi olla suuria vaikutuksia
korkeakoulutuksen resurssien allokointiin. Uuden korkeakoulujen rahoituksen jakamisen mallin valmistelu alkaa. Ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä tulossopimuksissa määriteltyjä tutkintotavoitteita nostettiin merkittävästi vuosille 2021–2024. Koulutusvastuiden mahdollisesta joustavoittamisesta tehtävät päätökset voivat merkittävästi muuttaa dynamiikkaa korkeakoulujen välillä.
Ammattikorkeakoulut ovat joutuneet laajentamaan toimintaansa tutkintokoulutuksessa, jatkuvassa
oppimisessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ilman riittävää pysyvää lisärahoitusta. Edelleen odotettavissa on kohdennettua elvytysrahoitusta. Korkeakoulujen yhteinen digivisio
2030 on keskeinen muutoksen työväline alkavalla vuosikymmenellä. Vuonna 2021 alkava EU:n uusi ohjelmakausi avaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuksia laajentaa innovaatio-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa.
Suomessa koulutus- ja TKI-poliittista toimintaympäristöä leimaa hallituskauden jälkipuolen tunnelmat.
Koulutukseen sekä TKI-toimintaan halutaan yli puoluerajojen käyttää rahaa nykyistä enemmän, koska
kansantaloutemme on yhä enemmän osaamisriippuvainen. Julkisen talouden haastavat reunaehdot
pitkällä aikavälillä tekee merkittävät investoinnit kuitenkin vaikeiksi. Korkeakoulutukseen kohdistuu
paine tehdä ratkaisuja, joilla nostetaan työllisyyttä sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.
Ammattikorkeakoulutuksen erityinen haaste on sen aiempien leikkausten vuoksi alhaiseksi jäänyt rahoitus sekä TKI-toiminnan heikko tunnettuus ja pysyvän rahoituksen puute.
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Toiminta vuonna 2022
Arenelle hyväksytään strategia vuoden 2022 alussa. Arenen edellinen julkinen strategia on laadittu vuosille 2016–2020. Toiminnan strategiset linjaukset on määritelty viimeiset vuodet hallituksen hyväksymässä työohjelmassa. Nykyisessä työohjelmassa on sekä strategian että toimintasuunnitelman kaltaisia elementtejä.

Yhteiskunnallinen keskustelu ja edunvalvonta
Vuonna 2022 tärkein tehtävä on valmistautuminen huhtikuussa 2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin.
Yhteisten tavoitteiden valmistelu, tietopohjan ja argumentaation vahvistaminen leimaavat toimintavuotta. Vaikuttamistyö on kuitenkin jatkuvaa ja näkyvyyttä rakennetaan usealla eri rintamalla samanaikaisesti. Vaalivalmistautumista tehdään myös osallistumalla aluevaaleihin muutamilla keskeisillä tavoitteilla. Vaikuttamistyön perusta koostuu seuraavista elementeistä:
a) Jatkuva osallistuminen some-keskusteluun kertomalla faktatietoja laajasti ammattikorkeakoulutuksen resursseista, toiminnasta ja vaikuttavuudesta (#AMKasiaa). Tähän etsitään toimintavuonna myös uudenlaisia keinoja kaupallisten toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa.
Sosiaalisen median osalta kehitetään eri kanavien omaleimaista konseptointia ja sisältöjen
tuottamista eri kanavien ehdoilla.
b) Rakennetaan Arenen yhteistä näkemystä tulevaisuuden korkeakoulutuksen toiminnasta ja resurssoinnista sekä vaikutetaan yhteisen näkemyksen pohjalta.
c) Arene korostaa viestinnässään ammattikorkeakoulutuksen roolia sote-alan ja työllisyyden
suurten ongelmien ratkaisussa uusilla hyvinvointialueilla ja kunnissa.
d) Etsitään kumppaneita yhteisiin ulostuloihin ja tiedonhankintaan. Vakiinnutetaan myös uudenlaisia toimintamalleja.
e) Tuottamalla ja/tai ostamalla yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa uutta tietoa ammattikorkeakoulujen toiminnasta ja erityisesti sen vaikuttavuudesta.
f) Vakiinnuttamalla Arenen ja ammattikorkeakoulujen asemaa julkisessa keskustelussa, jossa etsitään ja esitetään vastauksia suurimpiin Suomen tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin
Vuonna 2022 Arenen yhteiskuntavaikuttamisen keskeiset viestit liittyvät ammattikorkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Näitä viestejä viedään eteenpäin maan hallituksen politiikan valmisteluun eri tasoilla ja aluevaaleihin vaikuttamalla. Erityisesti esiin nostetaan ammattikorkeakoulujen potentiaalia TKI-työssä. Yhteiskuntavaikuttamisessa erityisenä kohderyhmänä ja kumppanina korostuvat
työ- ja elinkeinoelämän päättäjät ja taustajärjestöt. Yhteiskuntavaikuttamista tuetaan useilla viestinnän uudistuksilla, joilla haetaan yhdessä ammattikorkeakoulujen ja kumppaneiden kanssa laajempia ja
erilaisia kohdeyleisöä ja suurempaa näkyvyyttä.
Etujärjestönä Arene keskittyy korkeakoulu-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaan sekä korkeakoulutuksen
kansainvälistymiseen. Näissä teemoissa Arene hakee myös aloitteellista roolia keskustelussa. Arenen
edunvalvonta perustuu tietoon ammattikorkeakoulutuksesta. Arene osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun osaamisen ja koulutuksen merkityksestä sekä viestii aktiivisesti ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja sen mahdollisuuksista ratkaista Suomen menestymisen kannalta
keskeisiä haasteita.
Arene nostaa keskustelussa esiin ammattikorkeakoulujen elintärkeän roolin uusien hyvinvointialueiden
toiminnan kehittäjänä, tuottavuuden kasvattajana ja osaavan työvoiman kouluttajana. Rooli ei koske
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ainoastaan sote-alan osaamista vaan myös esimerkiksi teknisten ratkaisujen ja osaajien tuottamista
hyvinvointialueiden palvelukseen. Samoin Arene tuo esille ammattikorkeakoulujen roolia tulevien kaupunkien ja kuntien työssä työllisyyden, elinvoiman vahvistamisen ja ennaltaehkäisevien hyvinvointityöpalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.
Arenen edunvalvonta tapahtuu alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Alueellinen vaikuttaminen tapahtuu ensisijaisesti tukemalla ammattikorkeakoulujen osallistumista alueelliseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Aluevaalien osalta vaikutetaan sekä yleisemmällä kansallisella viestinnällä
että tuottamalla materiaalia paikalliseen vaikuttamiseen.
Eurooppalaisella tasolla Arenen verkostoituu muiden maiden ammattikorkeakoulujen kanssa tukien
yhteisen edunvalvonnan ja näkyvyyden kehittämistä UAS4Europe-verkoston jäsenenä. Arenella on yhteistyösopimus kiinalaisen CCIEE:n kanssa, jonka toimeenpanossa Arenea tukee jatkossa 3AMK koordinoima ammattikorkeakoulujen Kiina-verkosto.
Edunvalvonta perustuu rakentavaan ja jatkuvaan vuorovaikutukseen eri ministeriöiden ja eduskunnan
kanssa. Arene tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijoita, korkeakouluja ja niiden henkilöstöä sekä elinkeino- ja työelämää edustavien etujärjestöjen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön osalta
etsitään voimakkaampaa strategisuutta ja tuloksellisuutta. Arene on aktiivinen työelämän, ammattikorkeakoulujen ja kansanedustajien Takki-verkoston toiminnassa ja pyrkii käyttämään sitä täysimääräisesti viestiensä viemiseen eduskunnan tietoon.

Ammattikorkeakoulujen yhteistyö
Arene edistää ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kokoamalla jäsenistönsä yhteen. Arenen järjestörakenne rehtorikokouksista valiokuntiin, työryhmiin ja verkostoihin tukee yhteistyötä. Arenen viestintä
palvelee yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen yhteisen identiteetin kehittämistä. Etsitään uusia tapoja rehtoreille tehokkaaseen tiedonjakoon ja hyvien käytänteiden jakamiseen johtamisessa ja ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä.
Vuonna 2022 ammattikorkeakoulujen yhteistyössä nousevat esiin seuraavat teemat:
•
•
•
•
•

tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sen vaikuttavuus
korkeakoulutuksen digivisio 2030 ja siinä tehtävät strategiset valinnat ammattikorkeakoulujen
etujen mukaisesti pitkällä aikavälillä
kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu
jatkuvan oppimisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa ja muut työllisyyden edistämisessä
auttavat keinot
opiskelijavalintojen yhteinen toteuttaminen ja kehittäminen

Lisäksi Arene tukee ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä opiskelijapalautteen keräämisen
kehittämisessä ja koordinoinnissa.
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Viestintä
Vaikuttajaviestintää Arene tekee kontaktoimalla päättäjiä ja muita sidosryhmiä eri tavoin.
Jäsenviestinnän ytimessä ovat kokoukset sekä toimiston ajankohtaiset sähköpostit. Muulta osin
Arenen viestinnän ytimen muodostavat verkkosivut, sharepoint-extranet, Facebook, Instagram ja
Twitter-tilit. Viestintää kehitetään muodoiltaan ja sisällöiltään vaikuttavammaksi ja kiinnostavammaksi. Tavoitteena on kasvattaa seuraajamääriä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä lisätä käyntejä verkkosivuilla.
Arene kehittää viestintäyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa ja pyrkii ottamaan huomioon niiden
viestinnälliset tarpeet yhä paremmin.

Arene järjestönä
Arene on verkosto-organisaatio, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoulujen ja niiden rehtoreiden
haluun tehdä yhteistyötä. Rehtorit muodostavat tärkeimmän ja päättävän verkoston itse. Arene etsii
uusia tapoja varmistaa rehtoreiden tuloksellinen vuorovaikutus ja tiedonsaanti oman työnsä näkökulmasta.
Arenen hallitus on asettanut neljä temaattista valiokuntaa valmistelemaan ammattikorkeakouluille yhteisiä asioita: koulutusvaliokunta, digitalisaatiovaliokunta, kansainvälisyysvaliokunta ja TKI-valiokunta.
Kestävyyden ja vastuullisen teemojen käsittelyä jatketaan vuonna 2022 laajennetun työryhmän avulla.
Vuoden aikana päätetään, millainen rakenne tukee parhaiten Arenen ja ammattikorkeakoulujen tavoitteiden saavuttamista.
Valiokunnissa ovat rehtoreiden lisäksi edustettuna koulutuksesta vastaavien johtajien, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtajien sekä opintohallintopäälliköiden verkostot. Lisäksi valiokunnissa ovat mukana Aapa- ja PINNET-verkostojen edustajat. Koulutusvaliokunnan alaisuudessa toimivat
koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät.
Arenen ympärillä toimii myös muita ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden muodostamia verkostoja,
joiden toimintaan Arenen toimisto osallistuu tarpeellisesti katsotulla tavalla. Verkostojen ja valiokuntien työn kehittämistarpeita kartoitetaan strategiatyön yhteydessä ja päätetään vuoden 2022 aikana
mahdollista muutoksista.

Kokoukset ja tapahtumat läsnä, etänä ja hybridinä
Vuonna 2022 Arenen toimielinten kokousten ja tapahtumien järjestämisessä etsitään ”uuden normaalin” pelisääntöjä. Koronatilanteen epävarmuus vaikuttanee toimintaan koko vuoden niin korkeakouluissa kuin varsinaisessa Arenen toiminnassakin. Kokouksista osa pidetään läsnäollen, tarjoten kuitenkin aina mahdollisuus etäosallistumiseen. Uudet pelisäännöt tulevat linjattavaksi vuoden 2022 aikana.
Toistaiseksi lähtökohtana on osallistujien terveysturvallisuuden takaaminen, mutta tilanteen parantuessa myös toiminnalliset näkökulmat otetaan vahvemmin huomioon.
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Rehtorikokoukset sekä Arenen hallituksen ja valiokuntien kokouksissa vuorotellaan läsnäolo ja etäkokouksia, pyrkien jompaankumpaan. Osallistujien läsnäoloa vaativat tilaisuudet ovat tarpeen Arenen toiminnan ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön vaatiman yhteisöllisyyden kannalta. Osallistujien läsnäoloa edellyttävien kokousten ja tapahtumien järjestäminen arvioidaan koronatilanteen ja tilaisuuden tavoitteiden välillä tasapainotellen. Etäkokoukset vähentävät Arenen toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Samalla se tehostaa jäsenten toimintaa vähentämällä matkustamisen ajankäyttöä ja matkustamista. Arenen kokouksissa on ollut mahdollisuus etäosallistumiseen jo ennen koronaviruksen leviämistä.
Arenen hallitus ja rehtorineuvosto kokoontuvat noin kymmenen kertaa vuodessa. Tarvittaessa kokouksia voidaan järjestää enemmänkin. Kokousten yhteydessä järjestetään Arenen sidosryhmätapaamisia.
Metropolia ammattikorkeakoulu järjestää AMK-päivät toukokuussa Helsingissä. Arenen tapahtumia järjestetään sekä läsnäollen, mutta webinaarit ovat erittäin tehokas ja kestävä toiminnan muoto. Opintomatka Akavan kanssa sekä STTK:n kanssa järjestettävä seminaari toteutetaan lähtökohtaisesi ja läsnäollen.
Toimintavuoden aikana valmistellaan AMK-päivien uudistamista tukemaan paremmin Arenen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskuntavaikuttamista sekä yhteistyökumppaneiden tavoitteita.

Toimisto ja talous
Arenen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (90 % talousarvioesityksen tuloista) sekä tapahtumien ja
mahdollisten hankkeiden tuotoilla. Jäsenmaksut pidetään vuoden 2021 tasolla, mikä tarkoittaa resurssien tosiasiallista supistumista inflaation verran. Järjestön talous on kuitenkin kertyneen varallisuuden
vuoksi hyvällä tasolla ja antaa mahdollisuuden vahvistaa toimintaa.
Arenen toiminnan suurimmat menot liittyvät henkilöstöön (60 %) ja toiminnan vaatimaan infrastruktuuriin (17 %). Loput (23 %) käytetään Arenen varsinaisen toiminnan edellyttämiin muihin kuluihin ja ostopalveluihin (viestintä, tutkimus- ja selvitystoiminta, tapahtumat, matkat).
Arene toimii Sivistystyönantajilta vuokratussa toimistossa Teollisuuskeskuksessa Helsingissä. Toimiston tilat ja toiminta on tehokasta eikä siihen kohdistu olennaisia muutospaineita. Toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja, asiantuntija sekä viestinnän ja hallinnon suunnittelija toistaiseksi voimassa
olevissa työsuhteissa.
Hallituksen tai muiden toimielinten jäsenille ei makseta palkkioita.
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