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Mikä on EK? 

EK edustaa jäseniään elinkeino- ja 

työelämäasioissa sekä yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa.

EK edustaa kattavasti kaikki yksityisiä toimialoja 

ja kaikenkokoisia yrityksiä

• 25 jäsenliittoa

• 16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä

• Noin 950 000 työntekijää

Kun yritys liittyy oman toimialansa liittoon, se 

saa myös EK:n jäsenyyden.
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Laadukkaalle ammattikorkeakoulutukselle 
on elinkeinoelämän tilaus

• Keskeinen kilpailukykytekijä 

elinkeinoelämälle

• Suomen osaamispohjaisen kasvun 

edellytyksiä

• Erityisesti pk-yrityksille korvaamaton

linkki ammatillisen osaamisen ketjussa
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Ammattikorkeakouluilta 

odotetaan yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta

Edellytyksenä vahva 

elinkeinoelämän ymmärrys



Elinkeinoelämä-

yhteistyö

• Yritysten ja elinkeino-

elämän edustajien osuus 

ammattikorkeakoulujen 

hallituksissa

• Yritysten kanssa 

toteutetuissa hankkeissa 

kertyneet opintopisteet

• Yrityksiltä saadun 

rahoituksen määrä

Koulutuksen laatu

ja vaikuttavuus

• Tavoiteajassa valmistuvien 

opiskelijoiden määrä

• Opiskelijoiden antaman 

palautteen laatu

• Opiskelijoiden koulutusta 

vastaava työllistyminen

• Koulutuksen yleinen 

työelämävastaavuus

Yrittäjyyden 

edistäminen

• Uusien ammattikorkea-

koululähtöisten yritysten 

arvo

EK:n ehdotukset mittareiksi, joilla osoittaa 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta
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EK:n yrityskyselyn
2017 tulokset

• Kysely lähetettiin marraskuussa 2016 noin 3000 vähintään 10 henkeä työllistävälle EK:n jäsenyritystä. 

• Kyselyyn vastasi 338 yritystä.



Korkeakoulut ovat yrityksille tärkeitä 
yhteistyökumppaneita

Yhteistyötä tehdään yhtä paljon sekä  

ammattikorkeakoulujen että yliopistojen 

kanssa 

Yhteistyökorkeakoulun valintaan

vaikuttavat tekijät: 

• tuttuus ja luotettavuus

• koulutus- ja tutkimustarjonnan sisältö 

• maantieteellinen läheisyys
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Yli 70 % yrityksistä on tehnyt 

yhteistyötä yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen kanssa 

viimeisen kahden vuoden aikana



Kuinka hyvin ammattikorkeakoulutus vastaa

yrityksesi tarpeisiin?
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Miten korkeakouluyhteistyö on kehittynyt

viimeisen kahden vuoden aikana? 
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Yli puolet yhteistyötä tehneistä yrityksistä arvioi, että 
ammattikorkeakoulutus vastaa yritysten tarpeisiin hyvin tai 
melko hyvin
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Eri yhteistyömuotojen yleisyys yrityksissä (%)
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Opinnäytetyöt ja harjoittelut suosituin yhteistyömuoto 
ammattikorkeakoulujen kanssa
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2017 2011

Opiskelijoita yrityksessämme harjoittelussa ja / tai kesätyössä

Opiskelijoiden opinnäytetyöt

Korkeakouluhenkilöstön vierailut yrityksessämme

Yrityksemme edustajan osallistuminen opetukseen

Yhteiset TKI-hankkeet

Henkilöstömme osaamisen kehittäminen

Opiskelijoiden mentorointi

Taloudellinen tuki

Kansainvälisiä opiskelijoita yrityksessämme harjoittelussa ja/tai kesätyössä

Yrityksemme edustus korkeakoulun päätöksenteossa

Kilpailut ja kehittämishankkeet (esim. Hackathonit)

*) EK:n henko 2011EK:n yrityskyselyn tulokset 2017
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Yritysten tyytyväisyys eri yhteistyömuotoihin 
ammattikorkeakoulujen kanssa
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”…Korkeakoulujen ja yritysten erilaisten 

toimintakulttuurien muodostamia esteitä tulisi 

pystyä purkamaan. Esim IPR- ja 

sopimusosaaminen tulisi korkeakouluissa olla 

vahvempaa, ja korkeakoulujen hallintorakenteiden 

ja toimintaprosessien jäykkyyttä tulisi purkaa…”

”..Toivoisin, että harjoittelun ajankohdista 

keskusteltaisiin myös yritysten kanssa ja 

niissä olisi enemmän joustoa. Nyt esim. 

ensimmäinen alan harjoittelu sijoittuu 

kesäaikaan, jolloin meillä ei ole lomien vuoksi 

resursseja opettaa oppilaita.”

”Korkeakoulujen rahoitusmallia tulisi muuttaa siten, että se 

palkitsisi opiskeluaikaisesta opiskelijoiden oman alan töissä 

käynnistä ja lisäämään muutenkin painoa yhteistyölle 

elinkeinoelämän kanssa. Teollisuuden kannalta merkittävimmillä 

koulutusaloilla ei voi valmistua ammattiin ilman kokemusta 

elävästä elämästä…”

Poimintoja EK:n yrityskyselyn avovastauksista



(%)

90%

87%

81%

76%

66%

54%

54%

50%

44%

44%

35%

7%

7%

11%

16%

13%

20%

24%

23%

26%

23%

32%

5%

6%

11%

11%

13%

10%

16%

15%

13%

4%

11%

15%

9%

17%

14%

19%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Korkeakouluyhteistyön merkittävimmät
hyödyt yrityksille
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Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Ei osaa sanoa

Opettajankoulutus pysyy ajan tasalla

Korkeakouluyhteistyö on osa yhteiskunnallista
vastuullisuutta osoittavaa toimintaa

Tutkimuksen keksinnöt antavat mahdollisuuksia yrityksen uusiin 
innovaatioihin

Antaa näköalapaikan uusimpaan tutkimustietoon

Yritykset voivat kokeilla ja testata uusia
toimintatapoja opiskelijaprojektien avulla

Saadaan käyttöön lisätyövoimaa

Opiskelijat tuovat tuoretta näkemystä ja osaamista yrityksiin

Avaa väylän laajempaan kansainväliseen yhteistyöverkostoon

Mahdollistaa pääsyn laajaan tutkimusinfrastruktuuriin

Auttaa löytämään parhaat osaajat yritykseemme

Nopeuttaa uusien kaupallisten tuotteiden, palveluiden ja/
tai prosessien kehittämistä
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Yrityskyselyn yhteenveto

Yritykset tunnustavat 

ammattikorkeakoulujen merkityksen –

osa Suomen kilpailukykyä! 

Yhteistyö vastaa hyvin yritysten 

paikallisia tarpeita. Valtakunnallinen 

koordinaatio silti tarpeen. 

Yritykset kokevat opiskelijaprojektit ja 

harjoittelut hyödyllisiksi, mutta lisää 

joustavuutta ja yrityslähtöisyyttä 

kaivataan. 
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T&k- ja innovaatioyhteistyön pelisääntöjä 

selkiytettävä (esim. tekijänoikeudet, 

salassapito)

Yritysten rooli ammattikorkeakoulujen 

päätöksenteossa yhä vaatimaton (esim. 

hallituspaikat). Myös taloudellinen 

yhteistyö voisi syventyä.  

Yritykset toivovat kouluilta lisää 

aktiivisuutta ja tietoa yhteistyön 

muodoista. 
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EK:n toimenpide-ehdotukset

Panostetaan tiedonsaantiin ja 

yhteydenpitoon, jotta yritykset saisivat 

paremmin tietoa ammattikorkeakoulujen 

yhteistyömahdollisuuksista.

Selkiytetään yritysten ja korkeakoulujen 

oikeuksia tutkimustuloksiin. Kehitetään 

sopimuskäytäntöjä. 

Uudistetaan korkeakoulukeksintölakia: 

helpotetaan tuotekehitys- ja 

innovaatioyhteistyön tulosten 

kaupallistamista. 
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Yrityslähtöiseen innovaatiorahoitukseen 

tarvitaan lisäpanostuksia.

Otetaan korkeakoulujen rahoituksessa 

käyttöön mittarit, jotka kannustavat 

työelämälähtöisyyteen ja 

yritysyhteistyöhön. 

Nostetaan yritysten edustajien osuus 

ammattikorkeakoulujen hallituksissa 

vähintään puoleen. 
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90 % yrityksistä arvioi, että 
ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen yhteistyön 
merkitys kasvaa jatkossa 
entisestään.




