
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus
osaamisen uudistajana ja kansallisena  

koulutusinnovaationa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto  
Arene ry:n selvitys YAMK-tutkintojen  

rakenteellisesta kehittämisestä



2

ISBN

Visuaalinen ilme ja taitto: 
Laurea-ammattikorkeakoulu,  
Pyry Nousiainen

Kaaviot: 
Elias Rantanen &  
Pyry Nousiainen



3

Johdanto

Tämä raportti perustuu Arene ry:n keväällä 2016 toteuttamaan ammattikorkeakoulujen ylempiä ammattikor-
keakoulututkintoja (YAMK-tutkintoja) koskevan rakenteellisen selvityksen. Selvityksen tavoitteena on tehdä 
näkyväksi ja kehittää YAMK-tutkintojen profiilia työelämälähtöisinä ylempinä korkeakoulututkintoina. Selvitys 
on jatkoa helmikuussa 2016 julkaistulle Arenen rakenteellisen kehittämisen raportille Kohti maailman parasta 
korkeakoululaitosta. 

Raportti kokoaa yhteen olemassa olevien YAMK-tutkintojen vahvuudet ja ominaispiirteet käytännönläheisenä 
maisteritason tutkintona sekä kuvaa YAMK-koulutusten linkittymisen ammattikorkeakoulujen strategisiin pai-
noaloihin sekä yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Raportissa tuodaan esiin myös strategisia kehittämissuosituksia 
ammattikorkeakoulujen YAMK- koulutusten kehittämiseksi.

Raportissa nostetaan esiin seuraavat näkökulmat:

 • YAMK- tutkintojen asema koulutusjärjestelmässä
 • YAMK- koulutus työelämän uudistajana
 • YAMK- koulutus uuden korkeakoulupedagogiikan kehittäjänä
 • YAMK- koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Selvitys perustuu YAMK-tutkintoja koskevaan tilastoaineistoon  sekä ammattikorkeakoulujen johdolle ja YAMK- 
tutkinnon opiskelijoille ja suorittaneille lähetettyihin sähköisiin kyselyihin keväällä 2016. YAMK opiskelija- ja 
alumnikysely välitettiin ammattikorkeakoulujen vararehtoreiden ja YAMK-kehittämisryhmän jäsenten avulla 
edelleen opiskelijoille ja alumneille. Siihen vastasi yhteensä 922 opiskelijaa tai alumnia. Ammattikorkeakoulu-
jen kyselyyn YAMK- tutkintojen järjestämisestä, profiileista ja strategisista painoaloista vastasivat kaikki 26 
ammattikorkeakoulua. Lisäksi selvityksen laadinnassa on hyödynnetty YAMK-koulutusta koskevia tutkimuksia 
ja valtakunnallisten verkostohankkeiden tuloksia 

Raportin lyhennetty versio on luettavissa myös Arenen verkkosivuilla: 
www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/yamk-rake-selvitys

Helsingissä 1.9.2016
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola  Mervi Vidgrén
Puheenjohtaja, Arene ry,                                           Puheenjohtaja, Arenen koulutusvaliokunta,
Rehtori Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työryhmän sihteeristö:

1) Arene 2016 

2) Vipunen, Tilastokeskus, Opintopolku

3) Esim. YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanke
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1. YAMK-tutkinnon vahvuudet ja kehittämissuositukset

Ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot ovat lunastaneet paikkansa suomalaisessa korkeakoulujärjestel-
mässä, mistä kertovat sekä työelämän viestimät tarpeet että opiskelijoiden palaute. Ylemmistä ammattikor-
keakoulututkinnoista on kehittynyt joustava ja tehokas korkeakoulutuksen muoto työelämän osaamisen uu-
distamiseen ja elinikäisen oppimisen toteuttamiseen. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat kehittyneet 
suomalaiseksi koulutusinnovaatioksi. 

YAMK-koulutukset ovat korkeakoulupedagogisen kehittämisen edelläkävijöitä. Koulutusten pedagogisia tun-
nuspiirteitä ovat opiskelijalähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja monipuoliset oppimisympäristöt. YAMK-tutkinnot 
poikkeavat pedagogiselta toteutukseltaan perinteisistä maisteritason korkeakouluopinnoista myös työelämä-
lähtöisyytensä ja proaktiivisuutensa ansiosta. Esimerkiksi YAMK-koulutukseen kuuluvan työ- ja elinkeinoelä-
män tai 3. sektorin kanssa tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tulokset jalkautuvat työelämään nopeasti, koska 
opiskelijat ovat työelämässä olevia aikuisia.

Kansainvälisesti katsoen suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat perustehtävien näkökulmasta erittäin kiin-
nostavia. Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on sekä bachelor- että master-tason tutkintoja ja näyttöjä 
kehittyvästä TKI- toiminnasta. Näin ei ole kaikissa vahvemmin resursoiduissakaan korkeakoulumaissa, kuten 
esimerkiksi Tanskassa (Aagaard et. al 2015, 84–86). Suomeen on kyetty luomaan kehittyvä ammattikorkea-
koulukokonaisuus, jonka vahvuuksista on kansallisesti pidettävä kiinni. YAMK-tutkintojen roolia ja määrää on 
edelleen kasvatettava maisterikoulutuksen kansallisessa kokonaisuudessa, erityisesti aikuisväestön korkean 
osaamisen vahvistamiseksi. 

Kehitettävää toki edelleen on esimerkiksi YAMK-koulutuksen sisältöjen profiloinnissa, osaamisen tunnettuu-
dessa sekä tutkintojen tuottaman kelpoisuuden tunnustamisessa. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 
nimikkeet ovat epäjohdonmukaisia ja työ- ja elinkeinoelämä kokee ne epäselviksi erityisesti monialaisten tut-
kintojen osalta. Tutkintonimike tulisi yhdenmukaistaa muotoon maisteri (AMK).

Vahvistetaan yhtenäinen suomenkielinen 
tutkintonimike muotoon Maisteri (AMK) / Master’s 
degree

korkeakoulutuksen resursseja, koska tutkinto on hyvin 

uudistava. 
linjalla.

maisterikoulutus, johon kuuluu kolmen vuoden 

suuntautuneita tohtoriopintoja osaksi suomalaista 

Maisteritasoisten koulutusten koordinoiminen 

koulujen yhteistyön edistämiseksi.
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2. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema ja kehitys koulutusjärjestelmässä

Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932) määrittelee ammattikorkeakouluissa tehtävät tutkinnot seuraavasti:

AMK-laki (2014/932/ 11 §): Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja ja ylemmät ammatti-
korkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Tutkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuotiin ammattikorkeakouluihin Bolognan prosessin mukaisesti vuonna 
2005 (HE/2005). Taustalla oli koulutusjärjestelmän luonnollinen kehityskulku sekä kasvanut tarve ammatillisen 
korkeakoulutuksen osaamiselle. Lainsäädäntömuutoksen myötä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille 
pystyttiin tarjoamaan työelämälähtöisyyttä korostava ja ilmentävä maisteritasoinen korkeakouluväylä ammat-
tikorkeakouluissa.

Samoihin aikoihin YAMK-tutkintojen kanssa, vuonna 2004, ammattikorkeakoulujen tehtäviin tuotiin tutkimus- ja 
kehittämistehtävä. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa (2017) suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulu-
tutkinnot lasketaankin osaksi tutkimus-ja kehittämistoiminnan rahoitusosuutta (15 %).

Ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt tai käynnistyy syksyn 2015–syksyn 2016 välisenä aikana yhteensä 275 
YAMK-tutkintokoulutusta. Keskimäärin yhdessä ammattikorkeakoulussa järjestetään 11 YAMK-tutkintokoulu-
tusta. Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista on valmistunut yli 13.000 tutkinnon suorittanutta vuosina 
2004–2015 (Kysely ammattikorkeakouluille. Vipunen).

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat työelämäläheisyytensä sekä TKI-yhteyden ansiosta yhteiskunnal-
lisesti erittäin vaikuttavia ja niissä syntyvä osaaminen siirtyy nopeasti työelämän hyödynnettäväksi jo valmiiksi 
työelämässä olevien opiskelijoiden ansiosta. KT2020 raportin mukaan YAMK-tutkinnoilla on mahdollisuuksia 
myös nykyistä merkittävämpään asemaan työelämän ja työpaikkojen kehittämisessä ja rakennemuutosten 
tukemisessa (OKM, 2015). Työryhmä esittääkin YAMK-tutkintojen nykyisen määrän kaksinkertaistamista jo 
vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 suoritetuista maisteritason tutkinnoista 13,4 % oli YAMK-tutkintoja. 
Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden perusteella on odotetavissa, että ammatillisesti profiloituneen mais-
terikoulutuksen kysyntä kasvaa edelleen selvästi. Työelämän osaamistarpeisiin vastaavien YAMK-tutkintojen 
määrää kasvattamalla voidaan edistää maisteritason korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Kuvio 1. Arvio korkeakoulututkintojen tarpeesta tulevaisuudessa: Ylempien korkeakoulututkintojen määrän kehitys ja tarve ammatillisesti 
suuntautuneille maistereille, vuodet 2004–2030. Lähde: Vuosien 2004–2016 tiedot ovat tilastokeskuksen tilastoista. Kehityksessä vuoteen 
2020 saakka on huomioitu KT 2020 -raportin tietoja. Vuodesta 2022 alkaen tiedot ovat osaamistarvetta ennakoivia arvioita.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tulevaisuus 
Työelämän tarvitseman ammatillisen maisteriosaamisen mahdollinen kysyntä
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Kuvio 2. Suoritettujen YAMK-tutkintojen jakautuminen aloittain vuosina 2014–2014. Lähde: Tilastokeskus, Vipunen.

Tutkintojen jakautuminen eri aloille

Matkailu, ravitsemis- ja  
talousala 6 %

Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-ala 36 %

Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja 

hallinnon ala 23 %

Kulttuuri ala 4 %

Humanistinen ja 
kasvatus ala 4 %

Luonnontieteiden ala,  
Luonnonvara- ja  

ympäristöala 4 %

Tekniikan ja  
liikenteen ala 25 %
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YAMK-tutkintojen kymmenen vuoden kehitys kohti vakituista asemaa  
koulutusjärjestelmässä:

  
 6.-7.11.1996 Seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulussa: ensimmäinen keskustelu master- tai  
 jatkotutkinnoista

 1997–1998 Arenen hallituksen toiminta:

   Mauri Panhelaisen ja Tapio Varmolan selvitys Arenen hallitukselle

   Ministeri Olli-Pekka Heinosen tapaaminen, elokuu 1997

   Arenen hallituksen uusi esitys (5.2.1998), tutkinnon laajuus 80 opintopistettä: rakenne kaksi  
     erikoistumisopintokokonaisuutta (20+20), vaativa kehittämistyö + opinnäytetyö 

 Helmikuu 1998 OKM:n valmisteluryhmä:

   Suunnittelu ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen pilottivaiheen organisoinnista, esitys  
     60-80 opintoviikon laajuisten ammatillisten jatkotutkintojen luomisesta amk-sektorille  
     (syyskuu 1998)

 1998–1999 Sorbonne – Bologna -tutkintojen viitekehyksen kehityksen alku: 

   Uusi tilanne tutkintorakenteiden kehittämisessä

 1999-2004 KESU (Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma):

   Ammattikorkeakoulujen 40-60 opintoviikon laajuiset ammatilliset jatkotutkinnot käynnistetään  
     asteittain muutamilla aloilla, joilla työelämän tarpeet sitä edellyttävät. Kokemusten perusteella  
     tehdään ratkaisut jatkotutkintojärjestelmän laajentamisesta. 

 2001 HE ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeilulaista annetaan. 

   Kolmen vuoden työkokemusvaatimus tulee tutkintoon hakeutumisen ehdoksi

   Pohjana ovat hallituksen sivistyspoliittisen ministeriryhmän linjaukset (18.12.2000) 
  
 2002–2005 vuosien määräaikainen kokeilulaki annetaan (L 645/2001). Ministerinä Maija Rask.

   Uudistus rajataan kokeiluksi

   Aloiksi valikoituvat kauppa ja hallinto, terveydenhoito, tekniikka ja sivistysvaliokunnan  
     lisäämänä sosiaaliala

   Tiukka rajaus koulutusohjelmista ja nimikkeistä, joissa kokeilu on mahdollinen kelpoisuus  
     hakea koulutukseen: edellytykseksi kolmen vuoden työkokemus

 2002 OKM asettaa seuranta- ja koordinaatioryhmän kokeilun arviointiin 

   Jatkotutkintokokeilun kokonaisarvioinnit Korkeakoulujen arviointineuvostossa, professori  
     Tauno Kekäleen johtama ryhmä (KKA:n julkaisu 1:2004) ja kansainvälinen arviointi,  
     pj. professori John Pratt (KKA:n julkaisu 11: 2004)

 2005 Hallituksen lakiesitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevista  
 laeista.

   Eduskunta käsittelee keväällä 2005, ministerinä Tuula Haatainen (L 411/2005j j & 412/2015)

   Käsite ammattikorkeakoulujen jatkotutkinto muuttuu käsitteeksi ylempi ammattikorkeakoulu- 
     tutkinto OKM ilmoittaa, että YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen ylempi  
     korkeakoulututkinto. Tämä tulee korkeakoulututkintojen järjestelmästä annettuun asetukseen  
     (2005). Keskustelu tästä asiasta päättyy – tai ei pääty. (Panhelainen & Varmola 2016)

YAMK-tutkinnon pitkän kehitysprosessin, kasvavien tutkintomäärien ja positiivisten koulutuksen työ-
elämärelevanssia ja vaikuttavuutta koskevien kansainvälistenkin arviointien jälkeen on yllättävää, että 
tutkintonimikkeeseen liittyvä epäselvyys on yhä ratkaisematta. 

5) Pratt et. al. 2004. 
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2.1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusinnovaatio suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

YAMK-koulutuksen merkittävä asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja koulutuksen yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus perustuvat yksilön, työ- ja elinkeinoelämän sekä laajemmin yhteiskunnan tunnistamiin hyötyihin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on maisteritasoinen koulutus, jossa on kiinteä yhteys työelämään: opis-
kelijat ovat tutkintoa suorittaessaan työ- ja elinkeinoelämän työtehtävissä. Uusimpaan tutkimustietoon pe-
rustuvat sisällöt, aidot työelämän oppimis- ja kehittämisprojektit sekä ammattikorkeakoulujen työelämän 
kehittämis,- tutkimus- ja oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelijoille rikkaan oppimisympäristön, joka tuo 
osaamiselle oikean tarvelähtöisen suunnan ja sisällön.

Ammattikorkeakoulut voivat joustavasti vastata uusiin osaamistarpeisiin ylempien ammattikorkeakoulutut-
kintojen avulla, koska ne pohjautuvat tutkimus-, kehittämis,- ja innovaatiotoimintaan ja syvälliseen työ- ja 
elinkeinoelämäyhteistyöhön. YAMK- tutkintojen rooli perustuu vahvasti työelämän uudistamiseen ja osaami-
sen ennakointiin. YAMK-tutkintoja voidaan joustavasti suunnata myös alueellisiin ja toimialojen kehittämis-
tarpeisiin.

YAMK-koulutus on aikuisten maisterikoulutus. Ylemmät ammattikorkeakoulukoulutukset ovat myös tehokkai-
ta. Koulutus suoritetaan yleensä tavoitteellisesti työn ohessa. Opintojen laajuus on 60–90 opintopistettä, joka 
päätoimisena opiskeluna tarkoittaisi noin 1–2 vuoden korkeakouluopintoja. Useammin opinnot suoritetaan 
sivutoimisesti töiden ohessa, mutta sivutoimisestikin yli 93 % opiskelijoista suorittaa tutkinnon alle neljässä 
vuodessa. (Liite 4. Liite 5.)

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 YAMK-koulutusohjelmat alkoivat vuonna 2003. 
Vuonna 2015 valmistuneita oli yli  
13 000. 

 Ammattikorkeakoulujen maisteritutkintojen 
osuus Suomen ylemmistä korkeakoulututkin-
noista on 13,4 %. Vuoteen 2020 mennessä se 
tulee olemaan noin 15–20 %.

 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tasoa 
EQF 7. Se antaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

 Kolmen vuoden työkokemusvaatimus ennen 
opintojen aloittamista. 

 Koulutus on monimuoto-opiskelua ja tutkinto 
suoritetaan usein 1,5–2 vuodessa töiden ohella.
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Tohtoritutkinnot, 
Lisensiaatin tutkinnot 

Yliopistot

Urakehitystä edistävä ja hyvin 
työllistävä tutkinto. Kehittämis-
osaaminen, tieteellinen tieto ja 
työelämälähtöisyys. 

Monialaiset, joustavat ja 
verkostoitumista vahvistavat 
toteutustavat. 

Ylemmät 
korkeakoulututkinnot 

Yliopistot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Yksilön kannalta

Työ- ja elinkeinoelämän kannalta

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta

Käytännönläheinen ja tarve-
lähtöinen maisteritason 
osaaminen uudistaa työelämää.

Tutkimus-, kehittämis-ja 
innovaatiotoimintaa sisältävät 
opinnot. Opiskelija kehittää omaa 
työyhteisöään läpi opiskelun.

YAMK-tutkinto on suomalainen 
koulutusinnovaatio, joka vastaa 
yhteiskunnallisiin ja työelämän 
kehittämistarpeisiin. 

Aikuisten työelämälähtöisen 
maisteritutkinnon suorittaneet 
sijoittuvat nopeasti työelämään 
tuoden osaamisen hyödyntämiselle 
ja koulutuksen vaikuttavuudelle 
erinomaiset lähtökohdat. 

Alemmat 
korkeakoulututkinnot 
Yliopistot

Alemmat korkeakoulututkinnot 
Ammattikorkeakoulut

Työkokemus 3 vuotta

Ylioppilastutkinnot
Lukiot

Ammatilliset perustutkinnot
Ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskoulutus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
on koulutusinnovaatio suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä

Työelämäorientoituneet 
opiskelijat ja opettajat, 
TKI-integraatio ja työelämä-
lähtöiset kehittämistehtävät 
takaavat relevantin osaamis-
perustan ja verkostoitumisen 
koulutuksissa

YAMK-koulutukset vahvistavat 
alueellisia osaamiskeskittymiä ja 
TKI-toimintaa ja kytkeytyvät 
AMK:n strategisiin painoaloihin.

Koulutustaso nousee kansallisesti 
ja alueellisesti: maisterikoulutus 
tarjoaa luontevan ammatillisen 
opintopolun.

Koulutukset suunnitellaan 
osaamisen hyödyntäjien kanssa. 
Ne lisäävät alueellisiin vahvuuksiin 
keskittyvää osaamista.

Kuva 1. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto koulutusinnovaatio suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä.
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Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat nopeasti vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa koulutus-
järjestelmässä. Tutkintomäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana, kuten myös 
uusien opiskelijoiden määrä. YAMK- koulutus tarjoaa luontevan väylän ammatillisesta koulutuksesta valmis-
tuneille syventää osaamistaan korkeakouluopinnoissa aina maisteritasolle saakka, sillä 38 % prosenttia opis-
kelijoista on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ennen korkeakouluopintoja. Tutkinnosta valmistutaan 
verrattain nopeasti.  Koulutuksen toteutusmallit on rakennettu innovatiivisiksi ja joustaviksi, mikä edistää ta-
loudellisuutta ja mahdollistaa opiskelijoiden työssäkäynnin. YAMK-tutkinnoilla on merkittävä asema uuden 
osaamisen ja työelämän kehittämisessä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liiketalouden 
aloilla ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on toimialoja kehittävän osaamisen kannalta merkit-
tävä. (Kuvio 2. Liite 1. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 15.)

Kuvio 3. YAMK-tutkinnon vuosittain suorittaneiden määrän ja tutkinnon suorittaneiden yhteenlasketun määrän kehitys vuosina 
2014–2015. Lähde: Tilastokeskus, Vipunen.

2.2 YAMK-tutkinto kansainvälisessä korkeakoulutuskentässä 

Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla on hyvä kansainvälinen vertailtavuus. Vastaavia ammatillisesti 
suuntautuneita maisteritutkintoja on varsin monessa maassa. Suomalainen korkeakoulujärjestelmä, jossa 
ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, rinnastuu esimerkiksi 
Hollannin, Saksan ja Itävallan järjestelmiin. Rinnakkaisten tutkimus- ja työelämäläheisyydeltään erilaisesti pai-
nottuneiden maisteritutkintojen järjestelmillä on siten merkittävä asema Euroopassa. 

Suomalainen YAMK-koulutus on kansainvälisesti vertaillen vahva esimerkki monialaiseen TKI-toimintaan ra-
kentuvasta maisterikoulutuksesta. Monialaisuus, poikkitieteellisyys, työelämälähtöisyys  ja koulutusten to-
teutus osana ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa ovat suomalaisen YAMK-koulutuksen 
tunnuspiirteitä. Erityisen vahvuuden tuo opiskelijoilta edellytettävä kolmen vuoden työkokemus. Opiskelijoil-
le työkokemuksen ansiosta kehittynyt osaaminen mahdollistaa YAMK-opintojen kytkemisen ammattikorkea-
koulujen monialaiseen TKI-toimintaan. Tämä on suomalaisen järjestelmän erityispiirre, jota ei löydy vastaa-
vana vaatimuksena muualta Euroopasta. Monialainen tietoperusta ja syvällinen asiantuntijuus, tutkimus- ja 
kehittämisosaaminen sekä tiedon ja osaamisen yhteisluominen ja soveltaminen vaativissa työympäristöissä 
ovat keskeisiä YAMK-tutkintojen osaamissisällöistä. (Kuvio 3. Liite 13. Liite 14.)

Eurooppalaisittain tarkastellen ammatillisesti suuntautuneiden maisteritutkintojen jatko-opintoväylissä on 
vaihtelua. Ammattikorkeakoulujen arvion mukaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoväylät yliopis-
tojen tohtorikoulutuksiin Euroopassa ovat paremmat kuin kotimaassa. Puolet ammattikorkeakouluista arvioi-
vat, että jatko-opintomahdollisuudet ulkomailla ovat hyvät tai vähintään keskinkertaiset.  

Maisteritutkintojen profiilien tunnistamisessa ja vertailussa voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkintojärjestel-
mien ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisessä syntynyttä tietoa ylempien korkeakoulutut-

6) Suomalaiset korkeakoulut ovat kansainvälisissä vertailuissa ykkössijalla, kun tarkastellaan 
TKI-toimintaan liittyvää yritysyhteistyön määrää (World Economic Forum 2016; Unesco, 2015)
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kintojen keskeisistä osaamistavoitteista (European Qualifications Framework (EQF); QAA Scotland, 2013; War-
ren, 2010). YAMK-tutkinnot rakentuvat monilta osin samoille osaamistavoitteille kuin tutkimuspainotteinen 
maisterikoulutus. YAMK-tutkintoa profiloi lisäksi vahva työelämäorientaatio, monialaisuus sekä vuorovaikut-
teisuus oppimisessa ja osaamisen hyödyntämisessä. 

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän ammatillisesti painottuneen maisteritutkinnon toimintamallin tunnis-
taa seuraavista osaamistavoitteista (Kuvio 4. Liite 13. Liite 14. Liite 24.): 

  asiantuntijaosaaminen

  syvällinen poikkitieteellinen/monialainen lähestymistapa

  tutkimus- ja innovaatiotoiminta

  autonomisuus, vastuullisuus ja yhteiskehittäminen

  työelämä- ja tulevaisuusorientaatio, työelämäverkostot

  moniulotteisuus

  käsitteellinen osaaminen

Kuvio 4. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osaamistavoitteet. Kuvio perustuu ammattikorkeakouluille sekä YAMK-opiskelijoille 
ja -alumneille järjestettyihin kyselyihin, eurooppalaista tutkintojen viitekehystä ja maisteritutkintojen profiilien kehittämistä koskeviin 
julkaisuihin.(European Qualifications Framework (EQF); QAA Scotland, 2013; Warren, 2010).
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2.3 Tulevaisuuden työelämää uudistavan tohtorikoulutuksen tarve

Työelämä tarvitsee monitasoista ammatillista osaamista aina toisen asteen tutkinnoista maisteri- ja tohtori-
tason tutkimus- ja kehittämisosaamiseen saakka. Tilastojen mukaan ylemmistä ammattikorkeakoulututkin-
noista ei Suomessa kuitenkaan käytännössä juurikaan edetä tohtorikoulutukseen. Pääsy jatkokoulutukseen 
koetaan joko erittäin vaikeaksi tai siitä ei ole olemassa riittävästi tietoa tai käytäntöjä. (Taulukko 1. Liite 19. 
Liite 26.)

Aika ajoin julkiseen keskusteluun nousee kysymys tohtorikoulutuksen tarpeesta ja merkityksestä sekä toh-
toreiden työllistymisestä. Toisaalta yrityksissä on erityinen tarve korkeatasoiselle ammatilliselle osaamiselle 
esimerkiksi tuotekehityksessä. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä miten jatkossa YAMK- tutkinnon suorit-
taneiden mahdollisuuksia jatko-opintoihin voitaisiin vahvistaa. On selvää, että työelämäläheisen tohtorikou-
lutuksen ja  tätä tukevan tohtoriosaamisen tarve kehittyy sitä mukaan, kun ammattikorkeakoulujen YAMK- 
tutkintoja suorittaneiden määrä kasvaa.

Taulukko 1. Tohtoreiksi vuosina 2010–2014 valmistuneet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Lähde: Vipunen.

Kuvio 5. YAMK-opiskelijoiden ja -alumnien suhtautuminen jatko-opintoihin hakeutumiseen. Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 
2016, n=922.
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Kyselyyn vastanneista opiskelijoista ja alumneista suurin osa kokee, ettei hakua tohtoriopintoihin ole tehty 
riittävän mahdolliseksi, vaikka koulutus antaa siihen tarvittavan valmiuden. Useat eivät myöskään koe saa-
neensa riittävästi informaatio jatko-opintomahdollisuudesta (Kuvio 5). Myös yli puolet ammattikorkeakouluis-
ta (13 ammattikorkeakoulua) arvioi YAMK-tutkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuudet huonoiksi, 
kun taas puolet arvioivat mahdollisuudet keskinkertaisiksi tai hyviksi. Jatko-opintomahdollisuudet kotimaassa 
koetaan kuitenkin lähes olemattomaksi, sen sijaan polut eurooppalaisiin korkeakouluihin ovat mahdollisia.

218
207

181

110

146

1

7

4

En osaa sanoa

En aio hakea 
tohtoriopintoihin

Harkitsen 
hakemista 
tohtoriopintoihin

Alumni: Oletko hakenut tohtoriopintoihin?
Miten haku onnistui?

05 0 100 150 200 250 05 0 100 150 200 250



14

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuvissa on merkittävä potentiaali tulevaisuuden työelämää 
uudistaviksi tohtoreiksi. Kaikkiaan 881 vastaajasta 250 valmistunutta tai valmistuvaa harkitsee hakemista toh-
torikoulutukseen. Valtaosa heistä kokee myös saaneensa opinnoissaan riittävän kelpoisuuden tohtorikoulu-
tukseen. Sama viesti annettiin ammattikorkeakoulujen kyselystä, sillä opetuksesta ovat vastanneet itse toh-
torikoulutuksen käyneet ja tieteellisen ja pedagogisen kompetenssin omaavat opettajat. Jatko-opintoväylää 
olisikin kehitettävä kansallisesti ja yhteistyötä lisättävä kansainvälisten väylien hyödyntämiseksi. Monialaisten 
tohtorikoulutusten kehittäminen voisi olla yksi ratkaisu YAMK-tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoväylien 
parantamiseksi. Moni vastaaja toivoi myös kansainvälisesti tunnetun DBA-tutkinnon (Doctor of Business Ad-
ministration) hyödyntämistä Suomessa ja lisäämistä ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan. (Liite 10. 
Liite 18. Liite 26.)

Koetko, että tohtorikoulutukseen pääsy on tehty riittävän mahdolliseksi?

”Hankalaa tuntuu olevan. Yhdessä yliopistossa halutaan, että suoritan täydentäviä opintoja 60 opintopis-
tettä, jotka paljolti päällekkäisiä YAMK-opintosisällön kanssa. Mitään ei hyväksilueta. Täydentävät opin-
not suoritettava avoimessa yliopistossa ennen kuin voin edes hakea ja opinnoista on maksettava”

”Asiaa seuranneena koen että tässä on vielä kehitettävää. Yliopistoilla tuntuu olevan kielteinen ennakko 
asenne ylempää ammattikorkeakoulua kohtaan. Olisin valmis pienissä määrin opiskelemaan lisää tieteel-
lisiä asioita, mutta kohdistettuna väitöksen tekoon. Laajoja siltaopintoja ei ole mielestäni kohtuullista 
vaatia samantasoiselta yamk-tutkinnolta.”

”En tunne asiaa syvällisesti, mutta näkisin, että tieteellisyyden ja perinteisten tohtoriopintojen osalta 
ollaan melko kaukana. Pidän ehdottomasti parhaana ratkaisuna tuoda opintopolkuun esim. DBA-taso. 
Tällöin työelämän todellista kehittämistä voidaan tehdä työelämälähtöisesti ja opintopolun hengen mu-
kaisesti. Tähän lähtisin itse heti, tiedekorkeakoulun tohtoriopinnot näen kaukaisena vaihtoehtona.”

”En ole. Tästä vaihtoehdosta ei ole ollut puhetta missään. Kerro lisää.”

”Tohtoritutkintoon ohjausta/sisällön opastamista lisättävä jo valmistuneille”

”EI OLE TEHTY. Ainakaan sote-puolella ja tämä suututtaa, koen tehneeni tavallaan väärän valinnan  
valitessani YAMK-tien maisteriopintojen sijaan, jotka olivat myös tarjolla.”

Taulukko 2. Koetko, että tohtorikoulutukseen pääsy on tehty riittävän mahdolliseksi? Poimintoja vastauksista. Lähde: 
Kysely YAMK-opiskelijoille ja alumneille, kevät 2016.

3. YAMK-koulutus korkeakoulutuksen ja työelämän uudistajana

3.1. Työelämälähtöinen YAMK-koulutus tuottaa uutta asiantuntijuutta ja työelämän uudistamisessa  

tarvittavaa osaamista

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty ennakoimaan työelämän muutosta ja osaamistarpeita. Kou-
lutuksen kautta opiskelija saa laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset valmiudet toimia tulevaisuuden 
työelämän kehittäjänä. Yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaan, uusimpaan tietoon ja osaamiseen sekä opetta-
jien tieteellinen kompetenssi tuottavat laadukkaan YAMK-koulutuksen. Koulutussisällöissä ja menetelmäopinnois-
sa on vahva käytäntö- ja tulevaisuusorientaatio. Ne tukevat opiskelijoiden valmiuksia muutosten toteuttamiseen ja 
verkostoitumiseen. 

Alakohtaisten osaamistarpeiden mukaisesti koulutusten profiileissa painottuu monialainen osaaminen ja syventä-
vä erityisosaaminen (Liite 11. Liite 12. Taulukko 3). Monialaisen YAMK-koulutuksen vahvuuksia ovat laaja-alaisen 
asiantuntijuuden kehittyminen sekä valmiudet osaamisen hyödyntämiseen työelämän moniammatillisissa ja inno-
vatiivisissa ympäristöissä. Koulutuksissa ilmenee muun muassa kriittinen ymmärrys eri alojen rajapintojen osaa-
misesta ja tiedosta sekä kyky käyttää uudenlaisia työotteita ja toimintamalleja työelämän uudistamisessa. Hyvänä 
esimerkkinä on teknologian ja hyvinvoinnin yhdistäminen hyvinvointiteknologiaksi tai biotalouden prosesseihin 
keskittyvä insinöörikoulutus. Monialaisuus onkin tyypillistä erityisesti tekniikan, sosiaali -ja terveysalan ja matkailu- 
ja ravitsemisalan ylemmissä tutkinto-ohjelmissa (Taulukko 3).

Syventävää osaamista tuottavassa YAMK-koulutuksen painopisteenä on asiantuntijan erikoisosaaminen, ja vahva 
yhteys asiantuntijuusalueen TKI-toimintaan. Koulutukset tuottavat työelämän tarpeisiin uutta erityisosaamista 
sekä valmiuksia sen tehokkaaseen soveltamiseen ja hyödyntämiseen. (Taulukko 3).
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YAMK-tutkintojen tavoitteet ja koulutusprofiili eroavat erikoistumiskoulutuksista, joita on uusimuotoisesti kehi-
tetty ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa vuodesta 2015 alkaen. Erikoistumiskoulutukset ovat työelälähtöisen 
korkeakoulutuksen muoto, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ne eivät tuota tutkintoa, vaan 
täydentävät tutkinnon tuottamaa osaamista. Ammattikorkeakoulusektorilla kehitetyissä erikoistumiskoulutuksissa 
painottuu osaamista syventävä ja fokusoitunut erityisosaaminen (monialainen tai alakohtainen), jolla vastataan 
yhteiskunnan tarpeisiin. Erikoistumiskoulutukset ovat siten selkeästi kapeampia ja siten niillä on YAMK-tutkinnosta 
poikkeava profiili. Myös yhteys TKI-toimintaan ja korkeakoulujen strategisiin vahvuusaloihin on erilainen. Erikoistu-
miskoulutukset kehitetään valtakunnallisissa koulutusvastuullisten korkeakoulujen verkostoissa, useilla aloilla myös 
korkeakoulusektorien välisenä yhteistyönä.

Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä tarkastellen suomalaiset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sijoit-
tuvat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon EQF 7-tasolle. Suomalaisten 
YAMK-tutkintojen osaamistavoitteet myös haastavat tarkastelemaan toisen syklin tutkintojen osaamistavoite-
kuvauksia tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Tulevaisuuden osaamiseen profiloituneessa maiste-
rikoulutuksessa tarvitaan uudella tavalla työelämän kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja tietoja. Näitä taitoja 
ja valmiuksia ovat erityisesti tiedon yhteisluomisen taidot, vuorovaikutusosaaminen sekä ilmiölähtöinen ja 
tieteenalat yhdistävä lähestymistapa. Näitä kaikkia elementtejä löytyy suomalaisista YAMK- tutkinnoista.  
(Taulukko 3).

Taulukko 3. Monialaiseen ja syventävään osaamiseen painottuvat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. 
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.

YAMK-tutkintoa suorittavat ja tutkinnon suorittaneet arvostavat erityisesti koulutuksen vuorovaikutteisia ja 
monialaisia toteutuksia. Niiden koetaan kehittävän asiantuntijatyön tarvittavia valmiuksia, kuten verkostoi-
tumisosaamista, valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltami-
seen monialaisessa yhteistyössä. (Kuvio 6. Kysely YAMK-opiskelijoille ja alumneille, kevät 2016.)

Monialainen YAMK-koulutus

 Asiantuntijuuden kehittyminen, moni- 
   puolistuminen ja syveneminen työelämän  
   monialaisissa ympäristöissä

 Uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen  
   jakaminen ja hyödyntäminen työelämän  
   kehittämisessä

 Vahva tulevaisuusorientaatio sekä  
   innovointihalu ja -kyky

 Kehittämishankkeiden suunnittelu ja  
   toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja  
   verkostoissa hyödyntäen tutkivaa ja  
   kehittävää työotetta.

Monialainen YAMK-koulutus hyödyntää 
tehokkaasti ammattikorkeakoulujen sekä 
työelämän välisiä verkostoja. Lopputuloksena 
syntyy osaamista, jota ei tuota mikään  
perinteinen koulutus Suomessa.

Syventävä YAMK-koulutus

 Vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan  
   erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan  
   TKI-toimintaan.

 Kyky kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa  
   kriittisesti ja välittämään osaamista omaan  
   organisaatioonsa ja sen ulkopuolelle

 Omaan asiantuntijuusalaan kuuluvan  
   uuden tiedon tuottaminen, soveltaminen  
   käytäntöön sekä syntyneen kehityspanoksen  
   vaikutusten arviointi. 

Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat  
ammattikorkeakouluissa perustuvat tarkkaan  
harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

 Pitkälle erikoistuneet, osittain työ- tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot
 Eri alojen rajapintoihin tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen
 Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa
 Uusien tietojen ja menettelyjen kehittäminen ja eri alojen tietojen yhdistäminen
 Monimutkaisten ja ennakoimattomien työ- ja toimintaympäristöjen johtaminen ja muuttaminen
 Vastuun ottaminen ammattialan tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF, level 7, second cycle degrees)
Kuvaa ylemmän korkeakoulututkinnon Euroopassa tunnistettuja vaatimuksia sisältäen mm.
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13    15    17    20    44    41    100   221   198
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NSP-arvio 
YAMK-koulutuksesta

Kuvio 6. Millaista hyötyä opiskelijat ja alumnit kokevat saaneensa YAMK-tutkintokoulutuksesta. Kuviossa 
on esitetty kaikkien vastausten keskiarvo (asteikolla 1=ei lainkaan–5=erittäin paljon). Lähde: Opiskelija- ja 
alumnikysely, kevät 2016, n=922.

Joustavuutensa ja monialaisuutensa ansiosta YAMK- tutkinnot luovat järjestelmätasolla erinomaisen välineen 
vastata niihin osaamistarpeisiin, joita emme edes vielä tunnista. Moottorina uudistamisessa on ammattikor-
keakoulujen TKI-toiminta sekä tiedon ja osaamisen yhteisluominen työ-ja elinkeinoelämän verkostoissa. Tämä 
yhdistettynä uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen on taannut valmistuneille erinomaiset edellytykset 
oman asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittämisosaamisen nostamiseen uudelle tasolle vaikuttavin tulok-
sin. (Kysely YAMK-opiskelijoille ja alumneille.)

Esimerkiksi SOTE- palveluiden rakenteissa sekä digitaalisen teollisuuden liiketoimintamalleissa tarvitaan jous-
tavasti työn ohessa kasvatettavaa uutta korkeakouluosaamista. Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky vaatii 
myös pienissä- ja mikroyrityksissä korkeaa luovaa osaamista, puhumattakaan kaikista niistä uusista ammateis-
ta ja työelämän osaamisalueita, joita emme ole vielä edes tunnistaneet. YAMK- tutkinnoissa sekä monialai-
suus että digitaalisuus tukevat ja vievät eteenpäin olemassa olevaa muutosta.

3.2. Tiivis yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaan, uusimpaan tietoon ja osaamiseen sekä opettajien 

tieteellinen kompetenssi ovat laadukkaan koulutuksen ydin

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot perustuvat ammattikorkeakoulujen yliopettajien ja henkilöstön vah-
vaan pedagogiseen osaamiseen, tutkimusosaamiseen sekä käytännön työelämäyhteyksiin. YAMK-opiskeli-
joiden oppimisympäristöt ovat aitoja työelämän toimintaympäristöjä, joihin yhdistyy ammattikorkeakoulu-
jen tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Koulutuksen pedagogiset ratkaisut on kehitetty siten, että ne sopivat 
työssäkäyville aikuisopiskelijoille ja sitouttavat heidät opintoihin. Opiskelijapalautteen merkitys koulutuksen 
kehittämisessä on tärkeä, sillä se antaa vahvan viestin siitä, miten koulutuksessa opittua osaamista voidaan 
soveltaa käytäntöjen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Monialaiset opinnot, aidot työelämäyhteydet sekä eri 
taustoista tulevat opiskelijaryhmät tukevat opiskelijoiden innovatiivisten taitojen ja osaamisen kehittymistä. 
(ks. esim. Liite 13).

YAMK-tutkintojen pedagogisia lähtökohtia ovat:

  Tiedon yhteisluominen ja dialogisuus
  Yhdessä oppiminen ja vertaisoppiminen 
  Tutkimuksellinen kehittämistyö, tutkiva ja kehittävä työote, ongelmaperusteinen lähestymistapa
  Luovuus ja vastuullisuus
  Monialaisuus
  Joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut

Opiskelijat ja alumnit ovat erittäin tyytyväisiä myös oman asiantuntijaosaamisen kehittymiseen sekä siihen, 
että koulutus on tuonut uusia näkökulmia oman työn kehittämiseen. Kyselyn mukaan YAMK-koulutukset ovat 
onnistuneet innostamaan opiskelijoita oman asiantuntijuutensa kehittämisessä sekä jättäneet opiskelijoihin 
kiinnostuksen elinikäiseen oppimiseen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä tulos osoittaa 
YAMK-koulutuksilla olevan laaja-alaista ja pitkäkestoista vaikuttavuutta. (Kuvio 6.)
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Kuvio 7. YAMK-koulutusten toteutus ja sisällöllinen laadun varmistaminen. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, 
huhtikuu 2016

YAMK- tutkinnoissa opiskelijavalintojen perustana on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työelämäkoke-
mus. Opiskelijavalinnoissa mitataan erityisesti motivaatiota sekä kiinnostusta työelämän ja oman asiantunti-
jaosaamisen kehittämiseen. Usein opiskelijat ilmaisevat jo hakuvaiheessa idean siitä, miten he haluavat ke-
hittää koulutuksen aikana omaa osaamistaan, työtään tai yhteisöään yleisemmin. Koulutuksen hakeutumisen 
motivaatio kumpuaa siis omassa työssä tai yhteiskunnassa havaitusta kehittämis-, ja muutostarpeesta. Tämä 
on hyvä lähtökohta opintojen rakentumiselle.

Opetushenkilöstön käytännön kokemus sekä korkeatasoinen akateeminen ja ammatillinen osaaminen mah-
dollistavat vaativaan tutkimus- ja kehittämisosaamiseen perustuvat ja työelämän tarpeista nousevat YAMK 
-opinnäytetyöt ja -kehittämistehtävät. YAMK- opinnäytetöillä on selkeä hyöty ja merkitys työelämälle. Niissä 
korostuu tiedon ja osaamisen sovellettavuus ja hyödynnettävyys käytännössä. Tämä on YAMK- opinnäytetöi-
den selkeä vahvuus. Osaamisen keskiössä on työelämän tutkiva kehittäminen ja siinä tarvittavat valmiudet. 
(ks. Liite 14.) YAMK-opinnäytetyöt ovat luettavissa julkisesti ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa . 

Monipuolinen ja jatkuva työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö varmistaa myös tutkintojen laatua. Keskeistä on 
aktiivinen ja jatkuva vuoropuhelu työ- ja elinkeinoelämän, alumnien sekä yhteistyö alan järjestöjen kanssa. 
Ammattikorkeakoulujen välisissä kehittämisverkostoissa jaetaan myös jatkuvasti kokemuksia ja etsitään sekä 
jaetaan parhaita käytänteitä ammattikorkeakoulujen välillä. (ks. Liite 13, liite 14.)

Kansainvälinen vertailtavuus ja laatu syntyvät myös silloin kun tutkintoja rakennetaan ja toteutetaan yhteis-
työssä kansainvälisten korkeakoulu- ja yliopistokumppaneiden kanssa. Koulutuksia benchmarkataan myös 
kansainvälisesti korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.  Kansallinen ja kansainvälinen kouluttajayhteistyö toi-
mivat opettajuuden tukena. (Kuvio 7.)

9) Theseus-tietokanta: www.theseus.fi 

YAMK-koulutusten toteutus

Vuoropuhelu ja yh-
teistyö työ- ja elin-
keinoelämän kanssa 
sekä korkeakoulu-�
verkostoissa

Työelämäläheinen 
korkeakouluoppimi-
nen ja innostavat �
pedagogiset ratkaisut

YAMK-tutkintojen pedagogiset erityispiirteiksi ammattikorkeakoulut nostavat seuraavia ominaisuuksia  
(Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016):

  Työelämäläheisyys, osaamistarpeiden ennakointi ja tulevaisuuden osaaminen
  Monialaisuus koulutuksen sisällöissä ja oppimisympäristöissä
  Yhteys TKI-toimintaan
  Tutkimuksellinen kehittämistyö, tutkiva ja kehittävä työote, ongelmaperusteinen lähestymistapa ja  
       learning by doing LbD
  Co-creation, dialogisuus, vertaisoppiminen, sosiokonstruktiivinen oppiminen
  Joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut
  Luovuus ja vastuullisuus
  Verkkopedagogiikka
  Ohjaus- ja mentorointimallit
  Opettajuuden kehittyminen
  Yrittäjyyden edistäminen
  Laadukasta YAMK-koulutuksen toteutusta tukevat toimintamalit.

YAMK-koulutusten toteutus
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3.3. YAMK-tutkinnon suorittaneista 95 % työllistyy heti valmistumisen jälkeen

Korkeakoulutuksen työllistävyys ja työelämärelevanssi ovat nousseet keskeiseksi muutosvoimaksi korkea-
koulutuksen uudistamisessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 
suorittaneiden, amk maistereiden, työllistyminen on erinomaisella tasolla. Tilastoista nähdään, että ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Työllisten osuus valmistuneista on noin 95 % 
ja työttömyysprosentti 2,3 % uusimmissa saatavilla olevissa tilastoissa. Työttömien pientä määrää voidaan 
pitää erittäin merkittävänä vahvuutena ottaen huomioon, että tutkinnon suorittaneet työllistyvät joka puo-
lelle Suomea ja kaikille toimialoille. Millään alalla tilanne ei ole erityisen heikko. Vastaavasti työllisten osuus 
on suunnilleen 95 %, joten hyvin pieni osuus siirtyy esimerkiksi muihin opintoihin. Monessa koulutuksessa 
jokainen valmistunut on työllistynyt. (Kuvio 8. Liite 7. Liite 8. Liite 9. Vipunen.)

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Työllisten osuus valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen vuosina 2010–2014

Kuvio 8. Työllisten osuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista vuosi valmistumisen jälkeen, vuodet 
2010–2013. Lähde: Vipunen.

Euroopan unionin kasvustrategia 2020  korostaa korkeakoulutuksen työelämäyhteyksiä, samoin OECD:n mi-
nisterifoorumissa kesällä 2016 julkaistiin useita puheenvuoroja, joissa tarkasteltiin talouskasvun, tuottavuu-
den ja korkean osaamien yhteyttä. Lisäksi Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on tuomassa laadullisen 
työllistymisen yhdeksi rahoitusmallin kriteeriksi. Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työelämäyhteyksien 
rakentaminen ovat korkeakoulujen globaaleja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia korkeakoulujen menes-
tyksessä. Suomessa tämä on huomioitu muun muassa sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen rahoi-
tusmalleissa ja ohjauksessa.

Kun tarkastellaan YAMK- koulutuksen tuottamaa laadullista työllistymistä huomataan, että YAMK- tutkinnon 
suorittaneet ovat työllistyneet koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Suurin osa on työssä asiantuntija- ja erityis-
asiantuntijatehtävissä. Useat ovat myös johtavissa työtehtävissä. Melko suuri osuus määritteli toimenkuvansa 
Muu-luokkaan. Tämä saattaa johtua siitä, ettei luokittelussa ollut toimihenkilöitä kuvaavaa luokkaa, johon 
moni ammattikorkeakouluista valmistunut kokee kuuluvansa esimerkiksi julkisen puolen työtehtävissä sosi-
aali-, ja terveysalalla. Yrittäjinä toimii 3 % YAMK- tutkinnon suorittaneista.

50 %  60 %   70 %  80 %  90 % 100 %
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Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneiden asema työelämässä, n = 922

Kuvio 9. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneiden asema työelämässä. Vastaajia 881. Lähde: 
Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2015.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat kolmen vuoden työssäolovaatimuksen ansiosta val-
miiksi työelämässä ja hyödyttävät myös muita työelämäkumppaneitaan. Opiskelijoista 75 % on tehnyt opin-
tojen aikana yritysyhteistyötä ja lopuistakin 13 % on yhteistyössä välillisesti esim. TKI-hankkeiden kautta. Yri-
tyksistä 35 % on pk-yrityksiä. Tämä on eräs innovatiivisista toimintamalleista, joilla turvataan työelämäyhteys. 
(Kuvio 10. Liite 14.)

10) Euroopan komissio.
11) OECD.
12) Opetus- ja kulttuuriministeriö.

0 % 5 % 10 % 15 %  20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
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Kuvio 10. Opiskelijoiden tutkinnon suorittamisen aikana tekemä opintoihin liittyvää yhteistyö yhden tai useamman 
yrityksen tai muun työelämätoimijan kanssa. Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016.

Selvää on, että YAMK -koulutuksen työelämäläheinen toteutusmalli ja yritysyhteistyö edistävät työllistymistä, 
ja sitä kautta kansantalouden uudistamisessa tarvittavaa osaamista. Ammattikorkeakouluista valmistuneet 
maisteritason tutkinnon suorittaneet työllistyvät tehokkaasti ja tuovat osana opintojaan työpaikalleen uutta 
tietoa, osaamista ja innovointikykyä, mikä tekee YAMK-koulutuksista erityisen vaikuttavaa. Tämä on selkeä 
vahvuus ammattikorkeakoulujen maisteritasoisessa koulutuksessa, mikä näkyy myös opiskelijoiden palaut-
teessa. (Kuvio 11. Liite 14.)
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Kuvio 11. YAMK-opiskelijoiden ja 
-alumnien kokemus työelämä- 
yhteistyön hyödyllisyydestä. 
Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, 
kevät 2016.

Yhden 
työelämä-
kumppanin 
kanssa

Usean 
työelämä-
kumppanin 
kanssa

Ei työelämä-
yhteistyötä

En osaa sanoa

Alumnit, n = 378 Opiskelijat, n = 500
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50 %

29 %

16 %

7 % 7 %
5 % 6 %

12 % 12 %

1 %

9 %

47 %

60 %

Yritysyhteistyö osana opintoja

Oliko yritysyhteistyöstä  
mielestäsi hyötyä oman  
osaamisesi kehittämisessä?
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Kuvio 12. Opiskelijoiden tutkinnon suorittamisen aikana tekemä yhteistyökumppanin luonne. Lähde:  
Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016. 

Suuri osa koulutusten työelämäyhteistyöstä tapahtuu pk-yritysten kanssa ja on siten omiaan kehittämään 
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja palvelemaan kasvua. Juuri näiden yritysten kehittäminen on 
yhteiskunnallisesti ja aluetaloudellisesti tärkeää. Vain 6 % opiskelijoista ja 8 % alumneista ilmoitti, ettei opin-
toihin sisältynyt yritysyhteistyötä. Pääosa yhteistyöstä sijoittuu ammattikorkeakoulun maakuntaan, mutta ke-
hitysvaikutus on laajempaa kuin pelkästään maakunnallista. Tämä korostaa alueellisen koulutustarjonnan tär-
keyttä, mutta on toisaalta osoitus siitä, että osaaminen siirtyy myös läheisiin maakuntiin. (Kuvio 12. Liite 24.)

3.4. Opiskelijat ja alumnit ovat tyytyväisiä tutkinnon työelämärelevanssiin

Opiskelijat ja valmistuneet kokevat YAMK-koulutuksen arvokkaaksi ja koulutuksen tasoltaan kiitettäväksi. 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot saavatkin erinomaisen palautteen, mikäli koulutuksen onnistumista 
ja tarpeellisuutta mitataan yritysten kansainvälisesti hyväksymällä ja käyttämällä Net Promoter Score -arvi-
olla. Ylempien ammattikorkeakoulujen NPS-luku on 30, mikä sijoittuu selvästi Suomessa toimivien yritysten 
keskitason yläpuolella ja vastaa suurien kauppaketjujen tasoa. 

Net Promoter Score on yritysten kansainvälisesti käyttämä ja hyväksytty luku, jolla arvioidaan asiakastyyty-
väisyyttä. Asiakkaalta pyydetään arvio palvelusta asteikolla 1–10. Suosittelijoiden määrästä (arvosanat 9 ja 
10) vähennetään arvostelijoiden määrä (arvosanat 0-6). Erotus jaetaan kaikkien vastaajien määrällä, jolloin 
saadaan NPS-arvio.

kuinka todennnäköisesti suosittelisit ylempää ammattikorkeakoulutusta ystävälle tai työtoverille?

en suosittelisi suosittelisin

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

13  15 17 20 44 41 100 221 198 212

Taulukko 4. Kuinka todennäköisesti suosittelisit ylempää ammattikorkeakoulukoulutusta ystävälle tai työtoverille?  
Net Promoter Score -arvio YAMK-koulutuksesta. Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016. N=881.

AMK:n maakunnassa tai 
sen läheisyydessä

Omassa sen hetkisessä 
maakunnassa

Jossain muussa 
maakunnassa

Kooltaan alle 
2 henkilöä työllistävä

3-50 henkilöä 
työllistävä

50-250 henkilöä 
työllistävä

yli 250 henkilöä 
työllistävä

En tehnyt yhteistyötä työelämän 
kanssa opintojeni aikana

En osaa sanoa

Opiskelijat, n = 489 Alumnit, n = 375

0 % 5 % 10 % 15 %  20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Opiskelijoiden yhteistyöyrityksen luonne
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YAMK-koulutus koettiin myös melko hyvin odotuksia vastaavaksi. Sekä opiskelijoista että alumneista valtaosa 
koki opinnot odotuksia vastaaviksi ja kaikkien vastausten keskiarvo osoittaa, että koulutus oli odotuksia parempi. 
Molemmista vastaajaryhmissä koettiin opintojen vastaavan myös työelämän tarpeisiin. Opiskelijat ovat olleet jo 
valmiiksi työelämässä, joten heillä on käsitys siitä, millaista osaamista työelämä kaipaa. (Taulukko 5. Taulukko 6)

Taulukko 5. Vastaako YAMK-koulutus odotuksiasi? Lähde: Opiskelija ja alumnikysely, kevät 2016.

Taulukko 6. Koetko YAMK-koulutuksen vastaavan työelämän tarpeisiin? Lähde: Opiskelija ja alumnikysely, 
kevät 2016.

Alumnit, 
n = 381 3 88 161 83 46    3,212598

Opiskelijat, 
n = 500 6 137 179 130 48    3,154

Ei vastaa 
lainkaan

vastaa 
jossain 
määrin

on 
odotusten 
mukainen

on hieman 
odotuksia

parempi

on selvästi 
odotuksia

parempi
keskiarvo

Alumnit, 
n = 381 9 20 95 186 71    3,761155

Opiskelijat, 
n = 494 9 40 126 241 78    3,686235

Ei vastaa 
lainkaan

vasta 
erinomaisesti

keskiarvo432

Alumnit ja opiskelijat nostivat YAMK-koulutuksen parhaina puolina esiin aidon työelämä- ja käytäntölähtöi-
syyden, johon liitettiin usein myös teorian, menetelmäopintojen ja ajantasaisen tutkimustiedon liittäminen 
työelämäkontekstiin. Lisäksi joustavat opintomahdollisuudet mm. työn ohessa ja opiskelijoiden työelämässä 
saavuttaman osaamisen arvostaminen koettiin tärkeäksi. (Liite 24)

Opetuksen ja koulutuksen laatu sai myös positiivista palautetta niin opetushenkilökunnan, vierailevien luen-
noitsijoiden kuin järjestelyjen osalta. Verkostoitumisesta sekä monialaisista yhteisöistä ja kursseista saatavaa 
hyötyä pidettiin myös hyvänä. Useat nostivat esiin oman urakehityksen parantumisen, kompetenssin kehitty-
misen uusiin tehtäviin päteväksi sekä jatko-opintokelpoisuuden saavuttamisen osana ylempää korkeakoulu-
tutkintoa. Tärkeimpänä pidetään kuitenkin aitoa työelämälähtöistä lähestymistapaa teoreettista ja metodolo-
gista osaamista vaativissa opinnoissa. (Taulukko 7).

Aito työelämä- ja käytäntölähtöisyys 37 %
Joustavuus ja ammattimainen suhtautuminen opiskelijaan 37 %
Opetuksen ja koulutuksen taso 29 %
Ammattitaidon kehittäminen ja uusi tieto 28 %
Verkostoituminen ja kokemukset 25 %
Monialaisuus 12 %
Oman urapolun edistäminen ja jatko-opintomahdollisuus 6 %
Teoreettinen tieto ja tutkimusmenetelmäopinnot 6 %
Kansainvälisyys 2 %
Jatkokoulutusmahdollisuus 1 %
Yhteiskunnallinen konteksti 1 %

Mikä oli erityisen hyvää YAMK-tutkinnossa?

osuus kaikista
vastanneista, 
n = 922

Taulukko 7. Opiskelijoiden ja valmistuneiden ilmoittamat kokemukset YAMK-tutkinnon vahvuuksista. Vastaajia pyydettiin 
määrittelemään kolme parasta asiaa koulutuksessa. Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016.
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4. YAMK-koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

4.1. YAMK-tutkinnot kehittyvät jatkuvasti ammattikorkeakoulujen strategisten painoaloihin sekä  

alueellisten kärkialojen ja yhteiskunnallisten tarpeiden ohjaamana.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot koulutussisältöineen linkittyvät vahvasti yhteiskunnallisiin tarpeisiin 
ja ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin sekä alueellisiin kärkialoihin. Koulutukset rakennetaan kes-
keisten painoalojen ympärille, jolloin ne tukevat niin ammattikorkeakoulun oman erityisosaamisen hyödyntä-
mistä kuin lähialueen elinkeinoelämän vahvuuksiin ja strategisten kärkiin liittyvän osaamisen vahvistamista. 
Tätä tukee koulutusten tiivis yhteys niin TKI-toimintaan kuin työelämäyhteistyöhön. YAMK-tutkintojen kehit-
tämistehtävät ja opinnäytetyöt (Master`s Thesis) ovat osa TKI-toimintaa. YAMK-koulutus tuottaa strategista 
kehittämisosaamista sekä monialaista osaamista työelämän muutostarpeisiin. (ks. esim. Liite 13, Liite 14.)

1

2

3

4
5

76

8

9
10

11

12

14
13

15

16

17

18

1. Lapin AMK: 

Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen 
Etäisyyksien hallinta 
Turvallisuusosaaminen 

9. HAMK: 
Ohutlevyosaaminen
Biotalous
Älykkäät palvelut

10. LAMK: 

Älykäs teollisuus
Elinvoimainenympäristö
Muotoilu

4. VAMK: 

järjestelmät
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

4. Novia: 
Äldres hälsa och livsvillkor 
Hållbar energiteknik 
Naturresursförvaltning

Kultur och entreprenörskap

5. SeAMK: 
Ruokaratkaisut 
Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät 

6. SAMK: 
Ikääntyvien palvelut
Merenkulku 

7. TAMK: 

Sosiaali-ja terveyspalveluiden uudet 
toimintamallit
Energiatehokkaat ja terveelliset rakennukset
Pedagoginen TKI

3. Centria:  
Monialainen palvelu-ja liiketoimintaosaaminen
Teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden 

2. OAMK: 

palvelut ja teknologiat
Energiatehokas rakentaminen 
pohjoisiin olosuhteisiin 

11. Metropolia: 
Cleantech ja biotalous

Terveellinen rakentaminen
Älykäs teknologia

11. Arcada: 
Nordisktsamarbete

12. KAMK: 
Älykkäät ratkaisut:

(älykkäät) Tuotantojärjestelmät

18. KyAMK: 

Metsä, energia ja ympäristö

Digitaalinentalous

11. Diak: 

Tulkkausala

11. Humak: 
Yhteisöt ja kotoutus-osaaminen
Nuorisotyö ja ohjausosaaminen

14. JAMK: 
Koulutusosaaminenja -liiketoiminta
Biotalous
Soveltava kyberturvallisuus
Monialainen kuntoutus

13. Savonia: 
Uudistuva kone-ja energiateollisuus
Vesiturvallisuus
Vastuullinen ruoantuotanto

11. Laurea: 
Palveluliiketoiminta
Terveys ja yhteiskunnallinen eheys
Yhtenäinen turvallisuus.

11. Haaga-Helia: 
Palvelu

15. MAMK: 

Metsä, ympäristö ja energia
Digitaalinen talous

16. Karelia: 

Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit.

17. Saimia: 

PK-yritystenkasvu ja kansainvälistyminen
Asiakaslähtöiset sosiaali-ja terveyspalvelut

Kuva 3. Mihin ammattikorkeakoulujen painoaloihin kytkeytyy eri alojen YAMK-
koulutuksia. Huom. kuvasssa on esitetty värikoodein, minkä ensisijaisten koulutus-
alojen YAMK-tutkintokoulutuksia kytkeytyy ammattikorkeakoulujen painoaloihin. 
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, huhtikuu 2016.

8. TuAMK: 

Tulevaisuuden teknillinen 

7. PolAMK: 
Sisäinen turvallisuus
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Taulukko 8. Mitkä ovat keskeisimmät haasteet YAMK-tutkintojen tunnettuuden kehittämisessä? Lähde:  
Kysely ammattikorkeakouluille, huhtikuu 2016.

Tutkintonimike 19 76 %
Kansallinen tunnettuus ja status sekä erityispiirteistä viestintä 13 52 %
Hyödynnettävyys ja tunnettuus työelämässä 12 48 %
YAMKien asema ammattikorkeakouluissa 8 32 %
Valmistuneiden pieni määrä ja alumnitoiminnan hyödyntäminen 6 24 %
YAMKien asema maisteritason tutkintona ja jatko-opintokelpoisuus 6 24 %
Suhde mm. erikoistumiskoulutuksiin 5 20 %
Yhteistyö ja työnjako järjestämisessä (AMK:t sekä AMK-yliopisto) 4 16 %
Ennakointi ja työelämäyhteistyö 4 16 %
TKI-yhteyden esille tuominen ja edistäminen 3 12 %
Rajoitukset hakukelpoisuudessa mm. 3 vuoden sääntö 2 8 %

Haaste
osuus kaikista
vastanneista

vastanneiden 
määrä

Ammattikorkeakoulujen strategialähtöiset painoalat ja niihin linkittyvät YAMK- tutkinnot kumpuavat alu-
eellisesta, yhteiskunnallisesta sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeesta. Ne ovat osa laajempaa alueellista ja 
kansallista toimintaverkostoa ja strategista kokonaisuutta. Ajankohtaisuutensa sekä tulevaisuus- ja kehittä-
misorientaationsa ansiosta YAMK-tutkinnot ovatkin yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja liittyvät ammattikorkea-
koulujen aluekehittämistehtävään. Parhaimmillaan painoaloihin kytkeytyvä YAMK-koulutus on osa ammatti-
korkeakoulujen, alueen tai toimialan muiden koulutus- ja tutkimustoimijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän 
ekosysteemiä.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat merkittäviä myös alueellisen osaamispääoman ja työvoiman 
osaamistarpeiden kannalta. Työn ohessa suoritettava YAMK-koulutus tuottaa välittömiä vaikutuksia työyhtei-
söön, yritysten kehittämiseen ja johtamiseen. Osaaminen välittyy ketterästi työpaikoille sekä osana työnteki-
jän osaamisen kehittymistä että opintoihin liittyvässä kehittämistyössä. 

 
4.2. YAMK- tutkintojen tunnettuus vaatii selkeän tutkintonimikkeen

Ammattikorkeakoulujen ylempiä tutkintoja on suoritettu vuodesta 2003 alkaen. On selvää, että uusi tutkinto 
ei ole heti muodostunut tunnetuksi työnantajille eikä laajemmin yhteiskunnan eri sidosryhmille. Opiskelija- 
ja työelämäpalaute on ohjannut ammattikorkeakouluissa YAMK- tutkinnon kehittämistä viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. YAMK- koulutus on myös ollut strategisesti tärkeä ammattikorkeakouluille kansainvälisen 
TKI-yhteistyön näkökulmasta, vaikkakin kansainvälisiä opiskelijoita ohjelmiin on ollut vaikea rekrytoida suo-
malaisessa lainsäädännössä olevan kolmen vuoden työelämäkokemuksen vuoksi. Silti koulutus on muodosta-
nut osaamiskokonaisuuden, joka on tärkeä master -tason osaamisen rakentamisessa.

YAMK- tutkintojen kansallista tunnettuutta edistäisi selkeä tutkintonimike, maisteri (AMK). Niin YAMK-opis-
kelijoille ja alumneille kuin ammattikorkeakouluille suunnattujen kyselyiden perusteella erityisesti tutkinto-
nimike, tutkinnon status ja tutkinnon työelämälähtöiset erityispiirteet ovat jääneet YAMK- tutkintojen tun-
nettuudessa heikoiksi. (Taulukko 8. Liite 10. Liite 16. Liite 17. Liite 24). Nämä osaamissisällöt on kuitenkin 
todettu YAMK-tutkinnon vahvuuksiksi, mutta haasteena on, etteivät yhteiskunnalliset rakenteet ja asenteet 
ole vielä kehittyneet tunnistamaan näitä mahdollisuuksia. Esimerkiksi nykyiset tutkintonimikkeet sekoitetaan 
usein bachelor -tason tutkintoihin ja kaikissa rekrytointitilanteissa ei välttämättä tunnisteta YAMK-tutkintoja 
ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi, etenkään julkisella sektorilla.
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Liitteet
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Liite 1. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot aloittaneiden määrän kehitys. Lähde: Vipunen.
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Liite 2. Ylemmät ammattikorkeakouluopintojen vetovoimaisuus aloittain. Lähde: Vipunen.
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Korkeakoulututkinto

Suomalainen ja/tai kansainvälinen 
ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä

Muu korkeakoulukelpoisuus

Tuntematon
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Tutkintojen osuus kaikista valituista
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38 %

13 %

3 %

3 %

1 %
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Millainen pohjakoulutus YAMK-koulutukseen valituilla on? Vuodet 2010-2013

Liite 3. Ylempien ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijoiden koulutustausta. Huom. tiedoissa on sekä toisen asteen 
että korkea-asteen tutkinnot. YAMK-tutkintoa edeltävänä koulutuksena vaaditaan aina korkea-asteen tutkinto. Lähde: 
Vipunen.

YAMK-opiskelijoiden jakauma opiskeluvuoden mukaan, osuus kaikista kirjoilla olevista

Liite 4. Ylempien ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijoiden jakauma opiskeluvuoden mukaan. Lähde: Vipunen.
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Liite 5. Yliopistojen maisteritutkinto-opiskelijoiden jakauma opiskeluvuoden mukaan. Lähde: Vipunen.
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Liite 6. Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija- ja tutkintomäärien määrän kehitys vuosina 20009–2014. 
Lähde: Tilastokeskus, Valtion talousarvioesitys 2015.
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Työllinen Päätoiminen opiskelija, koululainen Työtön Muut

Vuosi valmistumisen jälkeen pääasiallinen toiminta, 2010-2013, YAMK

Liite 7. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuosi valmistumisen jälkeen, 
vuodet 2010–2013. Lähde: Vipunen.

Liite 8. Yliopiston maisteritutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuosi valmistumisen jälkeen, vuodet 2010–
2013. Lähde: Vipunen.
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YHTEENSÄ TYÖLLISET %

Humanistinen ja kasvatusala 93 97 %

Viittomakielentulkki 24 88 %

Yhteisöpedagogi 72 96 %

Kulttuuriala 252 90 %

Konservaattori 6 100 % 

Kulttuurituottaja 54 94 %

Kuvataiteilija 30 50 %

Medianomi 57 95 %

Muotoilija 48 81 %

Musiikkipedagogi 66 91 %

Muusikko 9 100 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1152 92 %

Kaupan ja hallinnon ala, Pk-sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaos. 3 100 %

Tradenomi, muu tai tuntematon ala 21 71 %

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi 1107 92 %

Tradenomi, turvallisuusala 33 91 %

Luonnontieteiden ala 174 98 %

Tradenomi, tietojenkäsittely 174 98 %

Tekniikan ja liikenteen ala 1371 93 %

Insinööri, automaatiotekniikka 105 94 %

Insinööri, logistiikka 54 89 %

Insinööri, muu tai tuntematon tekniikka 39 92 %

Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka 825 95 %

Insinööri, tietotekniikka 99 88 %

Insinööri, tuotantotalous 168 91 %

Insinööri, ympäristötekniikka 78 92 %

Merikapteeni 21 57 %

Tekniikan ja liikenteen ala, hyvinvointiteknologia alle 5 100 %

Tekniikan ja liikenteen ala, korjaus- ja täydennysrakentaminen alle 5 100 %

Luonnonvara- ja ympäristöala 126 95 %

Agrologi 75 92 %

Hortonomi 6 100 %

Metsätalousinsinööri 45 100 %

Ympäristösuunnittelija alle 5 100 %

Liite 9. YAMK-tutkinnon suorittaneet ja työllistyneiden osuus valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen, vuodet 
2010–2013. Lähde: Vipunen.
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Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1893 98 %

Apuvälineteknikko 6 100 %

Bioanalyytikko 30 100 %

Ensihoitaja 9 100 %

Fysioterapeutti 117 95 %

Geronomi 9 100 %

Hammasteknikko 6 100 %

Jalkaterapeutti alle 5 100 %

Kuntoutuksen ohjaaja 30 90 %

Kätilö 15 80 %

Liikunnanohjaaja 48 94 %

Optometristi alle 5 100 %

Röntgenhoitaja 12 100 %

Sairaanhoitaja 795 98 %

Sosiaali- ja terveysala, terveyden edistäminen ja ehkäisevä työ 6 50 %

Sosionomi, sosiaaliala 651 96 %

Suuhygienisti 15 100 %

Terveydenhoitaja 135 100 %

Toimintaterapeutti 42 93 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 333 94 %

Restonomi, liikkeenjohto 300 94 %

Restonomi, matkailu 39 77 %

Yhteensä YAMK 5400 95 %
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Liite 10. Arenen YAMK-kehittämisryhmän SWOT-analyysi ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. 
Tuotettu työpajassa keväällä 2016.
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• Tutkinnon arvostus ja  
   hyväksyminen  
   maisteritasoisena  
   koulutuksena
• Asema ja arvostus

• Tutkinnon   
   suorittaneen  
   jatko-opintoihin  
   pääsyn haasteet
• AMK-yliopisto  
   -yhteistyö  
   ”maisteripolut”
• Hyvät tyypit  
   muuttavat  
   ulkomaille  
   ”nuorina”
• Näkyvyys  
   viestinnässä,  
   Arenen YAMK- 
   työryhmä
• Ei riittävää  
   näkyvyyttä  
   Arenen viestinnässä
• ERKOT ja ELO sotkee

• YAMK-työryhmän  
   lakkauttaminen

• Tasavertainen  
   yliopistoyhteistyö

• Monialaisuus –  
   ammatillisuudet ja  
   tieteen yhteistyö
• Kv-koulutusmallit  
   tukevat YAMKia

• Kansallisella YAMK-  
   yhteistyöllä kv-  
   voimaa 
• Vahva YAMK- 
   verkosto
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• Systemaattiset  
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Liite 11. Eri alojen YAMK-koulutusten profiilit. Kuvioon on eritelty, millaisia profiileja ammattikorkeakoulujen eri alojen 
koulutuksille on kuvattu. Huom. Sama koulutus ja sama ammattikorkeakoulukohtainen ala voi olla sekä monialaista 
että syventävää. Jokaiselle alalle voi sijoittua yhdessä amkissa yksi tai useita koulutuksia ja jokainen koulutus voi olla 
syventävä, monialainen tai molempia. Kaikkiaan ammattikorkeakouluissa on alkanut syksyn 2015, kevään 2016 ja syksyn 
2016 aikana 275 YAMK-tutkintokoulutusta. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, huhtikuu 2016.

Koulutusala Monialaisuuden perustana olevat koulutusalat

Humanistinen YAMK: Liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka, matkailu- ja ravit-
semisala.

Kulttuurialan YAMK: Liiketalous, media-ala, johtaminen, sosiaali- ja terveysala, pal-
velumuotoilu, kasvatus-ala, tekniikan ala.

Liiketalouden YAMK: Viestinnän ala, tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, sosiaali- ja  
terveysala, liiketalous matkailu- ja ravitsemisala, humanistinen 
ala

Tekniikan YAMK: Liiketalous, Viestintä, luonnonvara-ala, Sosiaali- ja terveysala,  
tekniikka, liikunta-ala, matkailu- ja ravitsemisala

Merenkulun YAMK:  liiketalous, tekniikka, humanistinen ala, sosiaali- ja terveysala,  
matkailu- ja ravitsemisala

Luonnonvara-alan YAMK: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, ravitsemisala, liiketalous.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Liiketalous, sosiaali- ja terveysala, kirkonala, tekniikka, luonnon- 
vara-ala, matkailu- ja ravitsemisala, humanistinen ala, tekniik-
ka, kulttuuriala

Liikunnan YAMK: Sosiaali- ja terveysala, Humanistinen ala, Liiketalous, Matkailu- 
ja ravitsemus, Tekniikka

Matkailu- ja ravitsemisalan 
YAMK: 

Liiketalous, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ala, luonnon-
vara-ala, 
tekniikka, tekniikka

Liite 12. Mihin aloihin monialaiset koulutukset kytkeytyvät. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.
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Toimintamalli Miten toteutuu?

Hallinnollinen toteuttami-
nen

• Esim. osana TKI-toimintaa

Henkilöstön  
korkeatasoinen  
osaaminen 

• Yliopettajat tohtoreita ja lisensiaatteja

• Opetushenkilöstön TKI-toiminta

• Työelämän edustajien hyödyntäminen opetuksessa

TKI-toiminnan tiivis  
yhteistyö ja integroiminen 
opintoihin 

• Oppiminen hankkeissa ja opintosuoritukset hankkeisiin

• Vahva ja monialainen kehittämisorientaatio opinnoissa

• Tutkimusmenetelmäopinnot

• TKI-toiminnan tulokset opetussuunnitelmiin

TKI-kytkentä opintojen  
alkuvaiheessa

• TKI-valmiuksien mittaaminen valintakokeissa

• Opiskelijoiden kiinnostuskohteiden selvittäminen ja HOPS

Opinnäytteiden  
TKI-sidos  

• Opinnäytteet integroidaan aina TKI-työhön

• Aidot työ- ja elinkeinoelämälähtöiset toimeksiannot ja aihiot  
   TKI-toiminnasta

Työelämäkytkentä • Opintotojen kehittämistehtävien liittäminen työelämään  
   varmistaa vahvan TKI-kytkennän läpi koko koulutuksen.

• Opintojaksoihin kytkeytyvät oppimistehtävät ja opinnäytetyö  
   opiskelijan omaan työpaikkaan sen toimintaa kehittävällä  
   otteella.

• Kolmen vuoden työelämäkokemuksen vaatimus.

Toimintamallit mentoroin-
tiin 

• Koulutus toteutuu kolmikantaisena yhteistyönä opiskelija– 
   työelämä–AMK

Liikunnan YAMK: Sosiaali- ja terveysala, Humanistinen ala, Liiketalous, Matkailu- ja  
ravitsemus, Tekniikka

Yhteys painoaloihin • Opintojen kytkentä strategisiin vahvuusaloihin ja alueen  
   strategiseen kehittämiseen

• Monialaiset TKI-ryhmät (TKI-henkilöstö, yliopettaja, opettajia  
   sekä YAMK ja AMK opiskelijoita). Opiskelijoilla ydinosaamisen  
   syventäminen ja/tai täydentävän osaamisen kehittäminen.

Liite 13. Millä toimintamalleilla varmistetaan YAMK-koulutuksen vahva TKI-kytkentä? Lähde: Kysely 
ammattikorkeakouluille, kevät 2016.
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Toimintamalli Miten toteutuu?

Opiskelijoiden työelämä-
tausta

• Opiskelijoita koskee kolmen vuoden työssäolovaatimus.  
   Työelämälähtöisyys tulee opiskelijoiden mukana opetus- 
   tilanteisiin. 

• Opinnot kytketään opiskelijoiden oman työn ja työyhteisön  
   kehittämiseen. 

• Opetustilanteissa hyödynnetään opiskelijoiden omia työ- 
   ympäristöjä ja -kokemuksia. 

Työelämälähtöiset opetus- 
suunnitelmat, toteutustavat 
ja verkostot

• Systemaattisella opetussuunnitelmatyön, toteutustapojen ja  
   oppimisympäristöjen kehittäminen.

• Työelämäkumppanuuksien kytkeminen opintoihin ja aktiivisella  
    verkostoitumisella erilaisten sidosryhmien kanssa.

• Työelämän avainkumppanien mukanaolo koulutuksen  
   suunnittelussa, toteutuksissa ja kehittämisessä. 

• Työelämä muodostaa kaikissa koulutuksissa pohjan opinnoille.  
   Opittavat asiat sijoitetaan työelämäkontekstiin mm.  
   harjoituksilla, tehtävillä, työelämäkäynneillä, case-tehtävillä ja  
   luennoilla.

Henkilöstön työelämäyhteys 
ja luennoitsijat työelämästä

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön toimiminen laajasti erilaisissa  
   kotimaisissa ja kansainvälisissä osaamisaluepohjaisissa  
   verkostoissa

• Opettajien osallistuminen hanketyöhön

• Opetukseen osallistuu työelämän asiantuntijoita  
   luennoitsijoina ja jaksojen opettajina. 

Opinnäytteet ja opinnot 
kehittävät työ- ja elinkeino-
elämää

• Opinnäytetyöt ovat työelämän kehittämishankkeita, jolloin  
   kaikki opinnäytetyöt ovat hankkeistettuja, joko johonkin  
   TKI-hankkeeseen tai työelämän tilaukseen. 

• Opinnäytetyöt ja opintojaksojen oppimistehtävät kohdistuvat  
   työelämän ja opiskelijan taustaorganisaation kehittämis- 
   tarpeisiin.

• Opinnäytetöiden toimeksiantojen perustana on kolmikanta- 
   sopimus ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja hänen  
   työantajansa välillä.

Opiskelijapalaute ja työelä-
mälähtöisyyden varmistus 
läpi opintojen

• Opiskelijoilta kerätään palaute opintojen joka vaiheessa ja  
   kursseilta. Koska opiskelijoilla on vankka kokemus työelämästä  
   ja sen tarpeista, voidaan palautteen perusteella kehitetään  
   opintosisältöjen työelämälähtöisyyttä.

• Työelämämentori koko koulutuksen ajan.

Työelämä oppimis- 
ympäristönä

• Oppimisen lähtökohtana ovat aidot työelämän ilmiöt ja  
   ongelmat. Oppiminen tapahtuu koulutuksen ja työelämän  
   rajapinnassa.

• Osa opintojaksoista toteutetaan opiskelijoiden työpaikoilla.  
   Oppimistehtävät on integroitu opiskelijan työtehtäviin ja  
   -ympäristöön. 

Työelämäprojektit • Kehittämismoduulit, kehittämisorientuneiden opintojaksojen tehtävä-  
   annot ja TKI-hankkeet rakentuvat työelämän toimeksiantojen tai  
   tarvekartoitusten mukaisiksi. Itse toteutuksiin työelämän edustajat  
   voivat osallistua välittömässä vorovaikutuksessa. 

• Opiskelijoiden tiivis kytkentä TKI-hankkeisiin. Hankkeiden ohjaus- 
   ryhmiin kuuluu työelämäkumppaneiden edustajia.

Liite 14. Millä toimintamallilla varmistetaan työelämälähtöisyyden mukana olo koulutuksissa? Lähde:  
Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.
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Toimintamalli Miten toteutuu?

Hallinnolliset ratkaisut • YAMK-koulutukset on hallinnollisesti keskitetty TKI-kehitysyksikköön ja  
   samoille kampuksille, mistä saadaan synergiaetuja. 

• YAMK työryhmät koordinoimassa koulutuksia, seuraamassa tutkinto- 
   tuottavuutta ja lisäämässä tutkintomääriä.

Monialainen, monimuotoi-
nen ja virtuaalinen toteutus

• Koulutusalat ylittävä yhteinen opetus varmistaa opetuksen laatua.  
   Koulutusalat ylittävä oppiminen ja osaamisen tarjonta tuo henkilöstön  
   osaamisen laajasti ja monialaisesti käyttöön. Myös virtuaali- ja  
   monimuotototeutus tehostaa taloudellisuutta ja laatua.

• Malli, jolla koulutusohjelmia kehitetään organisaatiossa yhdessä.  
   Esimerkiksi Master School -toimintamalli.

Laatutyö ja systemaattinen 
seuranta

• Jokaiselle YAMK-koulutukselle asetetaan toiminta- ja talous- 
   suunnitelmasta sekä vahvuusalueista johdetut tavoitteet, joiden  
   saavuttamista seurataan systemaattisesti. Lisäksi koulutuskohtaisilla  
   seurataan useita määrällisiä ja laadullisia mittareita.

• Laaturyhmien säännöllinen toiminta

• Opiskelijapalautekyselyt. Varhaisen tuen toimintamallin mukainen  
   jatkuva yhteydenpito ja opintojen etenemisen seuranta.

Yhteistyö toisen AMK:n tai  
yliopiston kanssa

• Koulutusten yhteistoteutukset esimerkiksi kurssien ja kesäopintojen  
   osalta.

• Yhteiset YAMK-koulutuksen toteutukset.

Verkostot sekä työelämä- ja 
TKI-integraatio

• Substanssilähtöinen opetus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 

• Koulutuksen integrointi persoonallisten oppimispolkujen kautta  
   työelämään.

• TKI-kytkentä mahdollistaa ohjausresurssien yhdistämisen. Työssä- 
   oppiminen ja TKI-toiminnan opinnollistaminen.

Laadukas ohjaus ja prosessit • Tarkasti ohjeistettu ja mallinnettu opinnäytetyöprosessi. 

• Osaava, pedagogisesti pätevä, luova ja ammattitaitoinen henkilöstö,  
   joka on ja hallitsee ajantasaisen substanssiosaamisen niin tieteellisen  
   tiedon kuin yritysmaailma kehityksen osalta. Vahvasta  
   profiloitumisesta syntyvä osaaminen. 

Joustavat toimintamallit • Moduulimalli yhteisen hakukohteen oppimiskokonaisuuksiin. Ajasta ja  
   paikasta riippumatta toteuttavat opinnot. Opintojen aloitus non stop- 
   tyyppisesti. Tärkeää on huomioida opiskelijoiden ja heidän tausta- 
   organisaatioidensa motiivit.

• Yhteisiä johtamisen ja metodiikan opintoja, joilla voidaan hyödyntää  
   mittakaavaetuja ja lisätä joustavuutta.

Liite 15. Millaisilla toimintamalleilla YAMK-koulutuksia voidaan toteuttaa taloudellisesti tehokkaasti ja laadukkaasti? 
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.



39

Toimintamalli Miten toteutuu?

Tutkintonimike, jatkokoulu-
tusväylä ja asema tutkinto-
järjestelmässä

• Maisteri YAMK-nimikeuudistus. Kehitys näyttää vievän huolestuttavasti  
   ammattinimikekohtaisiin tutkintoihin mm. sote-alalla.

• Jatkokoulutusväylän turvaaminen. On mahdollistettava urakehitys  
   tiedekorkeakoulun maisteritutkinnon rinnalla tasavertaisena  
   tutkintona. Tämä vaatii myös tieteellisen laatutason varmistamista. 

• Koulutuksen aseman vahvistaminen korkeakoulujärjestelmässä.  
   Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen profiilin kirkastaminen ja  
   vahvistaminen duaalimallin mukaisesti. Vastaavuus yliopiston  
   maisteri-tutkintoon on myös kelpoisuusehdoissa ja lainsäädännössä.

• Vuosia jatkunut epävarmuus tutkintojärjestelmän tulevaisuudesta sekä  
   OKM:n linjauksista YAMK:n ja varsinkin ERKOjen suhteesta.

Hyödynnettävyys ja tun-
nettuus työelämässä sekä 
TKI-yhteys

• Tällä hetkellä työelämä ei tunnista ja pysty hyödyntämään  
   valmistuneiden osaamista riittävästi. Tutkinnon tunnettuuden  
   lisääminen työelämässä ja sitä kautta koulutuksen arvostuksen  
   lisääminen on keskeisin kehittämishaaste kansallisella tasolla.

• YAMK-koulutus tulisi sitoa entistä vahvemmin ammattikorkeakoulujen  
   painoaloihin liittyvään TKI-toimintaan. Tarvitaan uusia innovatiivisia  
   ratkaisuja koulutuksen ja TKI-YAMK -integraatiossa mm.  
   digitalisaatiokehitykseen vastaamiseksi.

• Kehittämisosaamisen tarvetta ei vieläkään tunnisteta ja tunnusteta.

Ketterät koulutussisällöt ja työ-
elämätarpeisiin vastaaminen

• On tärkeää säilyttää YAMK-koulutusten mahdollisuus kehittää  
   ketterästi sisältöjä ja toteutustapoja alueen työelämän ja suomalaisen  
   yhteiskunnan tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoiden. 

• Tutkinnoissa pitäisi ennakkoluulottomasti suuntautua tulevaisuuden  
   osaamistarpeisiin perinteiset koulutusalat rikkovilla sisällöillä. 

• Riittävän tasokas opetus ja tason EQF 7 -osaamistavoitteet  
   mahdollistavat strategisen tason käytännön osaajia. Henkilöstön  
   osaamisen on mahdollistettava tieteellisyys ja käytännönläheisyys sekä  
   kehittämismenetelmien hallinta ja yritysyhteistyö. 

Yhteistyö toteutuksissa, 
riittävä  
volyymi ja kansainväliset  
toteutukset

• Vahvempi YAMK-toimijoiden yhteistyö ja yhteinen laatutyö  
   varmistaisivat laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen. 

• Verkostomuotoisen yhteistyön lisääminen. Esimerkiksi verkko- 
   opiskelun yhteistoteutuksia.

• Profiloituminen ja työnjako. Tällöin ei kilpailtaisi samoilla markkinoilla  
   opiskelijoista. Riittävä hakijamäärä on tae riittävälle laadukkuudelle ja  
   motivoituneelle opiskelulle. 

• Kansainvälisen yhteistyön haasteena on, että tutkinnot ja vaatimukset  
   ovat kansainvälisesti eri laajuisia. Toteutusten suunnittelu yhteistyössä  
   korkeakoulujen kesken voisi edistää kansainvälistä markkinointia.

Taloudelliset resurssit • Tämän hetken tiedon mukaan YAMK-koulutuksen kokonaisrahoitus  
   säilyy suhteellisesti samalla tasolla (4 %) tulevassa rahoitusmallissa.  
   YAMK-koulutuksen tutkintotavoitteet ovat kasvamassa, jolloin  
   suoritetun tutkinnon yksikköhinta laskee. 

• Lisäksi tarvitaan entistä tehokkaampien ja tuloksellisempien  
   koulutuksen toteutustapojen kehittämistä. 

Liite 16. Mitkä ovat YAMK-tutkintojen kehittämishaasteet laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen tuottamiseksi 
 myös tulevaisuudessa kansallisella tasolla? Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.
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Toimintamalli Miten toteutuu?

Yhteys painoaloihin ja TKI- 
toimintaan

• YAMK-koulutusten vahvempi kytkentä tutkimus- ja kehitystoiminnan  
   painoaloihin.

• Opiskelijoiden organisaatioiden laajempi ja systemaattisempi  
   kytkeminen ulkoisesti rahoitettuun TKI-toimintaan vahvistaisi edelleen  
   YAMK-koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatiota.

• TKI-hanketoiminnan entistä tiiviimpi kytkentä Master-opiskelijoiden  
   opintopolkuihin viimeistään ONT-vaiheessa.

Näkyvyys amkissa ja toimin-
tamallien yhtenäistäminen

• YAMK-koulutuksen näkyvyys korkeakoulussa ja kokonaisuuden  
   vahvistaminen School of Masters –konseptiksi.

• Sirpaloituneeseen koulutusrakenteeseen tuotava yhtenäisyyttä esi 
   merkiksi AMK:n hakukohteiden yhtenäistämisellä.

• Ammattikorkeakoulun sisäisten toimintamallien yhtenäistäminen ja  
   toteutusprosessin kehittäminen.

Työelämälähtöisyys ja  
pedagogiset ratkaisut

• Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen siten, että YAMK-opetus  
   linkittyy yrityslähtöiseen TKI toimintaan, mahdollisesti jopa yritys 
   lähtöinen hankerahoituksen hakeminen. Työnantajien vielä tiiviimpi  
   kytkeminen koulutukseen ja kumppanuuksien lisääminen.

• Kyky jatkuvaan oppimiseen sekä koulutuksen ajantasaisuus. Master  
   School-konseptin kehittäminen yhdessä työelämän kanssa. 

• Elinikäisen oppimisen kokonaisuuden yhteistyön ja koordinaation  
   vahvistaminen.

Monialaiset ja joustavat  
opintojen toteutustavat

• Yhteisten pedagogisten mallien, opetustarjonnan ja opinnäytetyö- 
   prosessien kehittäminen yli alojen ja organisaatioiden.

• Monialaisten ja henkilökohtaisempien opintopolkujen tarjoaminen  
   sekä joustavampi opinnoissa etenemisen mahdollistaminen.

• Monialaisuuden parempi hyödyntäminen EQF 7-koulutuksen  
   suunnittelussa ja toteutuksessa, myös kansainvälisesti.

• Koulutustarjonnan rakenteen uudistaminen: Koulutusryhmien  
   vähentäminen ja volyymin lisääminen.

• Oppimisympäristöjen monimuotoisuus sekä synergiaetujen  
   hyödyntäminen.

Henkilöstö ja resurssit • YAMK-tutkinnot ovat yksi haastavimmista opetettavista  
   kokonaisuuksista. Koulutusten toteuttamisen edellyttämien henkisten  
   ja taloudellisten resurssien sekä osaamispääoman varmistaminen.

• YAMK-opettajien integroituminen TKI-hankkeisiin ja kansainvälisen  
   osaaminen lisääminen.

Liite 17. Mitkä ovat YAMK-tutkintojen kehittämishaasteet laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen tuottamiseksi myös 
tulevaisuudessa omassa ammattikorkeakoulussanne? Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.
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Liite 18. Ammattikorkeakoulujen kehittämisehdotuksia jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseksi.  
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.

Tohtoriopintojen kehittäminen 
• tutkinnon profiili ja  
   opintojen tavoitteet  
   (monialaisuus,  
   kehittämisosaamisen ja  
   tieteellisten valmiuksien  
   tasapaino)

Kehittämisehdotus Perustelut ja toimenpide-ehdotukset

Yhteistyön ja YAMK-tutkinnon 
tunnettuuden lisääminen 

Siltaopinnoista  
luopuminen

Tutkintonimikkeen  
muuttaminen maisteriksi

Jatko-opintomahdollisuudet ul-
komailla ovat hyvät – jatketaan 
kv-yhteistyön kehittämistä

  Ammatillinen tohtoriväylä tarvitaan, koska suomalainen yhteiskunta
    tarvitsee käytännöllistä innovaatiotoimintaa ja siihen liittyvää soveltavaa  
    tutkimusta. 

  Tohtoriopinnot ovat edelleen melko alaspesifejä, teoreettisia ja  
    perustutkimus keskeisiä. Tohtoriopintoja olisi mahdollista kehittää  
    esimerkiksi niin, että niiden puitteista voisi toteuttaa vaativia työelämän  
    kehittämisprojekteja.

  Tarvitaan tiivis yhteistyö yliopiston kanssa, jotta voidaan välttyä  
    siltaopinnoilta ja opiskelijat voidaan hyväksyä suoraan jatko-opintoihin.

  Tutkintonimikkeiden muuttaminen maisteriksi (esim. liiketalouden  
   maisteri) voisi auttaa asenteiden muuttamisessa kotimaisessa  
   yliopistomaailmassa suopeammiksi, ja ainakin tutkinnon arvostus  
   nousisi sille kuuluvalle paikalle.

  Kehitetään yhteistyötä niiden kansainvälisten partnereiden kanssa,   
    jotka tarjoavat tohtoriopintoja.

  Yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa: keskustelu ja vuoropuhelu  
    opintopolkujen rakentamiseksi.

  YAMK-koulutuksen tasosta ja sisällöistä viestiminen  
    (erityisesti tutkimusmenetelmäopintojen taso ja sisältö)

  YAMK-kouluttajien osaamiseen/pätevyyteen liittyvä viestintä 

  Tiivistämällä yhteistyötä tiedekorkeakoulujen tohtorikoulutuksista  
    vastaavien professoreiden kanssa

  Tekemällä yhä enemmän yhteisiä TKI-hankkeita tiedekorkeakoulujen  
    kanssa ja tuomalla YAMK-opiskelijat näihin hakkeisiin tutkijoiksi ja  
    kehittäjiksi olisi konkreettinen keino osoittaa heidän tutkimuksellista  
    osaamista ja rakentaa siltaa tohtoritason jatko-opintoihin.

  YAMK-tutkinnon aseman yleinen tunnustaminen kaikilla aloilla olisi  
    tärkeää
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Liite 19. YAMK-tutkintojen suhde erikoistumiskoulutuksiin. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, kevät 2016.

Liite 20. Oletko suorittanut YAMK-tutkinnon vai aktiivisena opiskelijana tutkinto-ohjelmassa? Lähde: 
YAMK-opiskelija- ja -alumnikysely, kevät 2016.

Suhde erikoistumiskoulutuksiin Kehittämisehdotukset

Koulutusrakenteiden  
kehittämisessä tärkeää  
joustavat opintopolut ja  
moduulirakenteet  

Erikoistumiskoulutuksen asema 
ja rooli selkiytettävä suhteessa 
YAMK-koulutukseen

Tutkinto- ja koulutusrakenteita 
koskeva viestitä

  BA, YAMK ja ERKOt sekä lyhyet täydennyskoulutukset rakentavat  
    systemaattisen oppimispolun, joka integroituu elämänikäiseen  
    kouluttautumiseen

  Moduulirakenteet, joiden osaamistavoitteiden ja sisältöjen  
    yhdenmukaisuus tulee varmistaa sellaisissa tapauksissa, joissa yhteisistä  
    sisällöistä voi olla opiskelijalle erityistä hyötyä (jos opiskelija myöhemmin  
    opiskelee YAMK-tutkintoa)

  Erikoistumisopinnot voivat olla ylemmän tutkinnon jälkeen täydentävä  
    osaamiskokonaisuus, joka voitaisiin tarvittaessa ja soveltuvin osin lukea  
    jatko-opintojen osaksi

  Erikoistumiskoulutusten suunnittelussa tulisi huomioida opintojen taso  
    (EQF 7) suhteessa YAMK-tutkintoihin. 

  Erikoistumiskoulutuksia ei tulisi rakentaa YAMK-koulutuksiin liittyviksi  
    elimellisiksi osiksi. Mikäli YAMK-koulutukseen hakeutuu erikoistumis- 
    koulutuksen suorittaneita, hankittu osaaminen tulisi tunnistaa ja tunnustaa  
    normaalin AHOT-menettelyn mukaisesti.

  Erikoistumiskoulutusten tulee olla fokusoituneita, syventävän osaamisen ja  
    erityisasiantuntijuuden kehittämistä.

  Erikoistumiskoulutus voidaan kytkeä nimenomaan ammatillisen osaamisen  
    syventämiseen, jolloin YAMK voi turvata laaja-alaisuutta, strategisen tason  
    osaamista, metataitoja, tutkimus- kehittämisosaamista.

  Erikoistumiskoulutusten tarjontaa, profiilia ja asemaa koskeva viestintä on  
    oltava selkeää.

0 100 200 300 400 500 600

Olen YAMK-tutkinto-opiskelija, 
YAMK-opintojen aloitusvuosi

Olen valmistunut, 
valmistumisvuosi

500

381
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Liite 21. Minkä alan ylemmän ammattikorkeakoulututkintoa olet suorittamassa tai olet jo suorittanut? 
Lähde: YAMK-opiskelija- ja -alumnikysely, kevät 2016.

Liite 22. Miltä alalta YAMK-tutkintoa edeltävä pohjatutkintosi on? Lähde: YAMK-opiskelija- ja -alumnikysely, 
kevät 2016.
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Minkä alan ylemmän ammattikorkeakoulututkintoa olet suorittamassa tai olet jo suorittanut?

Miltä alalta YAMK-tutkintoa edeltävä pohjatutkintosi on?
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Liite 23. Missä maakunnassa YAMK-koulutus järjestetään / järjestettiin? Lähde: YAMK-opiskelija- ja -alumnikysely, 
kevät 2016.

Missä maakunnassa YAMK-koulutus järjestetään/järjestettiin

Lappi
Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi
Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo
Etelä-Savo

Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme

Pirkanmaa
Kanta-Häme

Satakunta
Varsinais-Suomi

Uusimaa

05 0 100 150 200 250 300

154

273

29

10

10
11

16

65
15

25

18

68

30
19

53

48

35
2

Liite 24. Mitä hyötyä koet saaneesi YAMK-koulutuksesta? Arviointi 1 (ei lainkaan) – 5 (Erittäin paljon). Lähde: 
Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Opiskelijat Alumnit

Mitä hyötyä koet saaneesi YAMK-koulutuksesta, vastauksen keskiarvo



45

Liite 25. Opiskelijoiden ja alumnien opiskeluaikainen yhteistyö TKI-hankkeiden kanssa. 
Lähde: Opiskelija- ja alumnikysely, kevät 2016.

Olitko YAMK-koulutuksessa yhteistyössä TKI-hankkeen kanssa?

0

100

200

300

400

500

Liite 26. Koetko, että YAMK-tutkinto antaa riittävät valmiuden tohtoriopintoihin? Lähde: YAMK-opiskelija- ja 
-alumnikysely, kevät 2016.

Arvosana

Alumnit, 
n = 375 34 82  137    80  42 3,037333

Opiskelijat, 
n = 492 54 107 188 93 50 2,955285

Yhteensä. 
n = 868 88 189 325 173 92 2,990773

Osuus kaikista
vastanneista % 10 % 22 % 37 % 20 % 11 %

Ei anna riittäviä  
valmiuksia

Antaa riittävät  
valmiudet

Keskiarvo
2 3 4
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Lisätietoja

Tutustu raporttiin

Arenen puheenjohtaja 
Rehtori Tapio Varmola
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 8304100
tapio.varmola@seamk.fi

Arenen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen  
rakenteellisen kehittämisen raportti on saatavissa 
kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/yamk-rake-selvitys

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Rehtori Mervi Vidgren
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 7855001
mervi.vidgren@savonia.fi

Työryhmän sihteeristö:
Ammattikorkeakoulujen  
rehtorineuvosto Arene ry 
Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja 
Hannele Seppälä, asiantuntija 
Juha Viitasaari, asiantuntija




