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Tapio Huttula, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu



Takki.info

• Takki.info toimii verkoston sisäisenä tiedotuskanavana ja 
tietopankkina

• Perustiedot, kokousmateriaalit, muut dokumentit, ajankohtaiset 
asiat, yhteystiedot, linkit

• Toiminut tähän asti suljettuna sivustona – ei tule hauissa esille 
– palvellen kansanedustajien tiedonsaantitarpeita

• Pitäisikö avata julkiseksi foorumiksi?

• Verkkosivuston ylläpidosta vastannut tähän asti Diak / rehtori 
Jorma Niemelä (rehtoreiden yhteyshenkilö)

• Jatkossa ylläpidosta vastaa Humak / rehtori Tapio Huttula 
(rehtoreiden uusi yhteyshenkilö) ja Humakin viestintäpäällikkö 
Jarmo Röksä

• Päivitysoikeudet myös verkoston sihteeristöllä, joka tuottaa 
erilaisia sisältöjä - pitäisikö joukkoa laajentaa?



Arenen RAKE-prosessi: 
Hallituksen kokous

Kalvojen laatija Jussi Halttunen

Rehtori JAMK

Työryhmän puheenjohtaja



Työryhmän tavoitteet

Tuoda esiin ammattikorkeakoululaitoksen strategialähtöiset vahvuudet 
kansallisessa korkeakoulu- , oppilaitos- ja tutkimuskentässä

Koota näkyväksi aluekohtainen ja alakohtainen tieto 
ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden, osaamisprofiilien, tki-
toiminnan ja muun osaamisen yhteistyörakenteista.

Ottaa huomioon tarkastelussa KOTUMO- hankkeen tavoitteet 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyörakenteen 
kirkastamisesta (TKI- toiminta). Huomioidaan tarkastelussa myös 
opintopolku toiselta asteelta.

Tuottaa ammattikorkeakouluille edellä mainituista lähtökohdista 
valtakunnallinen tilannekuva, vahvuusaluekartta ja analysoitua 
tietomateriaalia sopimusneuvottelujen 2017–2020 pohjaksi sekä 
hyödyntämään osaamisen vahvistamista ja TKI- profilointia.



Hankkeen aikataulu

Työryhmän 
kokous

–

RAKE-työryhmä

27.10.2015

Hankkeen 
toteutuksen 

periaate, 
toimenpiteet 

aikataulu 

–

Työryhmä 

30.09.2015

19.10.2015

RAKE-kysely

–

RAKE-
selvityksen

osana 
toteutetun 
painoala-

kyselyn DL

17.11.2015

AMK-rehtorit

–

Rehtoreiden 
työpaja I: AMK-

sektorin
tulevaisuus

Työryhmän 
kokous

–

RAKE-työryhmä

08.12.2015

10.12.2015

Arenen kokous

–

Väliraportin 
esittely

Työryhmän 
kokous

–

RAKE-työryhmä

15.12.2015

31.01.2015

Raportin julkaisu

–

Raportin 
julkaiseminen 

ja 
luovuttaminen 

OKM:lle



Selvitystyö

• Tavoitteena on ammattikorkeakoulujen vahvuuksien tunnistamisen 
kautta tehdä analyysia ja tuoda esiin olemassa olevia hyviä 
käytänteitä. 

• Työryhmän tukena ovat sihteeristö ja tilastomateriaalia keräävä 
ryhmä.

• Materiaalia kerätään painoalakyselyllä ja rehtoreiden työpajalla

• Tilastotiedoista analysoidaan mm.

�Opiskelijavolyymit, Aloituspaikat, Vetovoima

�Valmistuneiden työllistyminen ja sijoittuminen maantieteellisesti

�Ennakointitiedot koulutusmääristä ja koulutustarpeesta

�Korkeakoulujen tutkimus – volyymi, rahoituslähteet ja julkaisut

�Ammattikorkeakoulujen pärjääminen rahoitusmittareissa

�Elinkeinoelämän rakenne ja volyymit

�Kansainvälisyys 

�Syvällisempi analyysi seuraavista: Tekniikka, sote (erityisesti 
kuntoutus ja terveydenhoitajat), kulttuuri ja  luonnontieteet



Rahoitus-

leikkaukset

RAKE-

paineet

Maailmanluokan

yliopisto

- Korkeakoulutuksen 

keskittäminen 

muutamaan 

kasvukeskukseen

- Korkeakoulujen määrän 

radikaali vähentäminen

- Vaikutukset?

Nykytila

- Juustohöylääminen 

kestämätön tilanne

- Keskinäinen kilpailu

- Fuusioita sektoreiden 

sisällä ja välillä

- Vaikutukset?

Maailman paras

korkeakoululaitos

- Kattava, profiloitunut ja 

yhteistyötä tekevä 

korkeakouluverkko

- Vaikutukset?

Korkeakoulupolitiikan suunta arvovalintana 

Korkeakoulupolitiikan ääripäät ja 

niiden vaikutus AMK-sektoriin



Kiitos!
Rake -työreyhmä


