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Ammattikorkeakoulu maailman parhaassa 

innovaatioympäristössä  
 

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla kehitetään työelämää, 

edistetään aluekehitystä ja uudistetaan alueellista elinkeinorakennetta.  

 

Tavoitteena on tuloksellinen yhteistyö yritysten ja työelämän, muiden korkeakoulujen ja 

tutkimuslaitosten, julkisten kehittämisorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Toiminta suuntautuu eri kokoluokan yrityksiin eri tavoin. Kooltaan tai rahoitukseltaan pienikin 

toiminta voi olla pk-yritykselle merkityksellisempi kuin suurempi hanke suurelle kumppanille.  

 

TKI-toiminnalla on kiinteä yhteys ammattikorkeakoulujen koulutustehtävään, mikä tekee siitä 

työelämän muutosvoiman. Olemme elinkeinoelämässä oppimassa uutta ja yhdessä yritysten kanssa 

ratkomassa ongelmia. Monialainen toiminta perustuu työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. 

 

Yrityksen kannalta palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämiseen sisältyy henkilöstön 

osaamisen kehittäminen, johon ammattikorkeakoulu tarjoaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. 

 

TKI-toiminta keskittyy strategisiin painoaloihin, jotka perustuvat alueen elinkeinoelämän tarpeisiin ja 

yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

 

Ammattikorkeakoulut toimivat pk-yritysten rajapinnassa. Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen TKI-

toiminnassa oli kumppanina yli 7000 yritystä.  

 



 

 
 

Käytännönläheistä ja monimuotoista  

 

Ammattikorkeakoulut tuottavat uutta tietoa soveltavalla tutkimuksella, joiden aiheet vaihtelevat 

rajat ylittävästä jätteenkuljetusrikollisuudesta automaattisten bussien liikennöintiin ja maatalouden 

biosivuvirtojen hyödyntämiseen ruuaksi kasvatettavien sirkkojen ravinnonlähteenä.  

 

Merkittävä osa TK-toiminnasta kohdistuu tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, joista esimerkkejä 

ovat rehupaalien digitaaliset tunnisteet, uutispalvelu lukutaidottomille kuuroille tai yhteisöllisen 

ruokailun toimintamalli eläkeläisille. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja sote-alan toimijoita, joten 

TKI-toiminta vastaa yritysten lisäksi yhteiskunnallisten palveluiden kehittämiseen.  

 

TKI-toimintaan kytkeytyy osaamisen kehittämiseen. Toistuvia teemoja ovat yrittäjyys, myynti- ja 

vientiosaaminen, digitalisaatio, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuminen sekä työturvallisuus. 

 

Ammattikorkeakoulut osallistuvat alueellisten ja kansallisten tutkimuksen ja osaamisen keskittymiin, 

joista esimerkkejä ovat painettava älykkyys, kyberturvallisuus, 3D-tulostus, robotiikka ja 

tarkkuustekniikka. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys-, simulaatio-, laboratorio- ja 

digitaaliset ympäristöt ovat usein ekosysteemien käytössä. 

 

 
  

TKI-toiminnan vahvuuksia 
 

• Monimuotoisuus työelämän ja yhteiskunnan eri tarpeisiin  

• Laajat kumppanuudet yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, julkisten 

organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa myös kansainvälisesti 

• Yhteistyö pk-yritysten kanssa 

• Strategiset painopistealat elinkeinoelämän, alueen ja maakunnan tarpeet huomioiden 

 

  

  



 

 
 

Hankkeista pitkäjänteiseen osaamisen vahvistamiseen 
 

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa. Soveltavalle 

tutkimukselle tärkeiden TKI-ympäristöjen ja tutkimusinfrastruktuurin parantamista on tuettava.  

 

Jokaisessa maakunnassa toimivat ammattikorkeakoulut tarjoavat kattavan kehittämisalustan 

alueellisille innovaatioekosysteemeille ja osaamisen kehittämiselle. Ammattikorkeakoulujen 

toimintaa on kehitettävä hankkeista pitkäjänteiseen osaamisen vahvistamiseen. 

 

Ammattikorkeakouluja voidaan nykyistä paremmin käyttää: 

 

1) Tukemaan pk-yritysten kasvua ja uudistumista koko maassa. Ammattikorkeakouluille selkeä rooli 

alueellisten tai alakohtaisten osaamisen keskittymien (ekosysteemit) edistämisessä. 

Yritykset tarvitsevat kumppanuuksiin tukea, johon innovaatiotoiminnan lisäksi yhdistyvät yrityksen 

osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen (palvelut, tuotteet).  

Ekosysteemeistä yritykset saavat tukea työn murroksen ja teknologisen kehityksen haasteeseen 

vastaamiseen. Uudistumisen tarve ei rajoitu startup- tai kasvuyrityksiin. 

Näin lisätään korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä ja vahvistetaan alueellisia innovaatioketjuja. 

 

2) Laajentamaan innovaatiotoimintaan osallistuvien yritysten määrää, mikä lisää yksityisiä 

investointeja TKI-toimintaan. Valtaosa 100 000 työnantajayrityksestä ei investoi tutkimus-, 

kehittämis- tai innovaatiotoimintaan.  

Pk-sektorin tulevaisuudennäkymien vahvistaminen on keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvylle ja 

työllisyydelle. Työpaikka-avaukset ovat syntyneet tämän vuosituhannen aikana pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin. 

Arene on sitoutunut korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -tavoitteisiin, joihin kuuluu 

innovaatio- ja tutkimusrahoituksen nostaminen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

 

Ammattikorkeakoulujen ongelmana on, että TKI-toiminta perustuu pitkälti hankerahoitukseen eri 

lähteistä, joita opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus täydentää. TKI muodostaa 

noin 18 prosenttia ammattikorkeakoulujen toiminnan euromääräisestä volyymistä, mikä on liian 

vähän.  

 

3) Ammattikorkeakoulujen tehtävä innovaatioympäristöjen mahdollistajana ja koordinoijana vaatii 

rahoitusta, joka mahdollistaa TKI-toiminnan kehittämisen ja yhteistyön alueella pitkäjänteisesti. Näin 

alueilla voidaan tarjota pk-yrityksille tukea uudistumiseen. Yritykset tarvitsevat nykyistä 

monipuolisempia rahoituslähteitä innovaatiotoimintansa tueksi. 
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