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Laadukkaalle ammattikorkeakoulutukselle 
on elinkeinoelämän tilaus

Ammattikorkeakoulujen tuottama laadukas ja työelämän tarpeita tukeva 

osaaminen on elinkeinoelämälle ja koko Suomelle tärkeä kilpailukykytekijä.

Valmistuneet siirtyvät pääsääntöisesti työelämään ja yrittäjyyteen. 

Ammattikorkeakoulut ovat erityisesti pk-yrityksille ja yleisemminkin tärkeitä 

yhteistyökumppaneita ja olennainen linkki (erityisesti ammatillisen 

osaamisen) ketjussa kun Suomeen rakennetaan osaamispohjaista kasvua. 

Ammattikorkeakoulujen strategisessa johtamisessa sekä opetus- että siihen 

läheisesti kytkeytyvässä TKI-toiminnassa edellytetään vahvaa 

elinkeinoelämän ymmärrystä.



Elinkeinoelämäyhteistyöllä ratkaisuja 
muuttuviin osaamistarpeisiin

Yritysyhteistyön painoarvoa tulee kasvattaa. Toiminnan ja 

sisältöjen on uudistuttava nykyistä joustavammin 

vastaamaan alueellisia ja paikallisia osaamistarpeita. 

Valtakunnallinen koordinaatio on silti tarpeen.

Samalla yritysten toimiessa osana globaalia 

verkostotaloutta kansainvälisten valmiuksien

tarve korostuu.

Ylemmässä amk-tutkinnossa säilytettävä työelämää 

kehittävä profiili ja työkokemus 1. korkeakoulututkinnon jälkeen.



Vaikuttavaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 
voidaan mitata

AMK-sektorilta odotetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta erityisesti 

elinkeinoelämäyhteistyön osalta

 Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Tätä vaikuttavuutta voidaan osoittaa mm. seuraavien osa-alueiden mittareilla:

 Laadukas ja vaikuttava koulutus  Yrittäjyys

4





Mittareina voitaisiin hyödyntää

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

 kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

 opisk

 koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailuky mittaamalla

Laadukasta ja vaikuttavaa 

koulutusta:

tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

opiskelijoiden antaman palautteen laatu

opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

Elinkeinoelämäyhteistyötä:

* vaatii vuorovaikutteisen prosessin luomisen

 Kansainvälisen tason osaaminen ja  

kilpailukyky mittaamalla

Yrittäjyyden edistäminen:

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määräUusien ammattikorkeakoululähtöisten yritysten arvo
 Korkeakouluyhteisöjen ulkopuolelta tulevien 

yritysten ja elinkeinoelämän edustajien osuus

 yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa 

kertyneet opintopisteet

 yrityksiltä saadun rahoituksen määrä

Yritysten ja elinkeinoelämän edustajien osuus 

ammattikorkeakoulujen hallituksissa

yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa kertyneet 

opintopisteet

yrityksiltä saadun rahoituksen määrä



Korkeakoulutus uudistuu, 
työelämälähtöisyys säilytettävä

Elinkeinoelämän yhteinen näkemys:

 Ei enää lisäleikkauksia koulutussektorille, budjettirahaan eikä kilpailtuun  

tutkimusrahoitukseen

 Suomelle tarvitaan yhteinen visio yliopistosektorista vuonna 2025

 Uudistuville ja menestyville yliopistoille tarvitaan työrauha ja resurssit tehdä 

tarvittavat muutokset autonomiansa puitteissa.

Ei enää lisäleikkauksia koulutussektorille, budjettirahaan eikä kilpailtuun 

tutkimusrahoitukseen.

Suomessa tarvitaan yhteinen visio korkeakoulutuksesta osaksi OECD-

maaraportin viitoittamaa laajempaa innovaatiojärjestelmän 

tulevaisuuskuvaa.

Korkeakoulutuksen uudistamista on jatkettava turvaten osaajien saatavuus, 

koulutuksen ja TKI-toiminnan korkea laatu ja työelämävastaavuus.

6



Lisätietoja

• Johtaja Riikka Heikinheimo, p. 046 922 9692


