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Keskeiset huomiot
 Ylempi ammattikorkeakoulu-
tutkinto (YAMK) tuottaa 
maisteritason kelpoisuuden. 
Tutkintonimike on selkiytettävä 
muotoon maisteri (AMK).

 YAMK-tutkinto suoritetaan 
työn ohessa, ja siitä työllistytään 
hyvin. Valmistuneista 95 % on 
heti työelämässä.

 Opiskelijat ovat tyytyväisiä 
tutkintoonsa. YAMK-
tutkinnoissa teoreettinen 
osaaminen ja työelämän 
käytäntöjen kehittäminen 
yhdistyvät. 

 YAMK-koulutus tuottaa 
työelämän muutoksiin uutta  ja 
vaativaa asiantuntijaosaamista.

 YAMK-tutkinnot 
linkittyvät yhteiskunnan 
muuttuviin tarpeisiin ja 
ammattikorkeakoulujen 
strategisiin painoaloihin.

 YAMK-tutkinnon suorittaneiden 
jatko-opintomahdollisuudet 
ovat riittämättömät Suomessa.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

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

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

 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tasoa EQF 7.  
Se antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa 
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.
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Samu Seitsalo, johtaja , Kansainvälisen  
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Valmistuttuani minulla 
oli pohdinnassa, miten 

jatkaa opinnoissa. Tuolloin 
kauppakorkeakouluun tradenomin 
tutkinnosta luettiin hyväksi 
suunnilleen vuoden verran opintoja. 
YAMK-tutkinto poisti tullessaan 
suomalaisesta koulutusjärjestelmästä 
yhden dead endin.”

Se oppi, mitä tutkinnosta sai, oli 
vietävissä suoraan käytäntöön. 

Oman urani kannalta parasta osaamista 
sain johtamiseen ja laatujärjestelmiin 
liittyvistä asioista. Ne ovat suurimmat asiat 
ja ne on tullut hyvin sisäistettyä. Talossa oli 
strategiaprosessi käynnistymässä ja olin 
silloin kehityspäällikkö ja pystyin hyvin 
tuomaan uuden tiedon silloisten johtajien 
hyödynnettäväksi.” 

Hakiessani ylempää 
korkeakoulututkintoa edellyttävää 

virkaa 2009, eivät OKM:n kollegat 
ensin tunnistaneet tutkintoani virkaan 
kelpaavaksi.  Tutkintonimikkeelle pitäisi 
tehdä jotain. Jos siinä on vain suluissa 
YAMK, ei se suurelle osalle avaudu 
ylempänä korkeakoulututkintona. Sen 
sijaan esimerkiksi tradenomi on jo 
saavuttanut tunnetun aseman.”

Tradenomi (YAMK). Vuodelta 2008, EVTEK, Yrittäjyyden ja 
liiketoimintaosaamisen koulutus-ohjelma (Haagan, Helian, EVTEKin ja 
Laurean yhteistoteutus), yo-merkonomi 1989 ja tradenomi 1999

YAMK-tutkinnolla on hyvä kansainvälinen vertailtavuus

 Rinnakkaisten, tutkimus-
painotteisuudeltaan erilaisten 
maisteritutkintojen järjestelmät 
ovat yleisiä Euroopassa (esim. 
Itävalta, Saksa ja Hollanti)

 YAMK-tutkinto on 
kansainvälisesti vahva 
esimerkki monialaiseen TKI-
toimintaan rakentuvasta 
maisterikoulutuksesta

 Suomalaiset 
ammattikorkeakoulut 
ovat osa kansainvälistä 

Professionalism

Mastersness

Complexity

Abstraction
Depth & 

Multidisciplinarity

Research &
Innovation

Autonomy, responsibility &
co-operation

Working-life orientation &
networks

korkeakouluyhteisöä. Ne 
kehittävät monialaisia, 
poikkitieteellisiä ja 
työelämäläheisiä master-
koulutuksia 

 Suomalaiset korkeakoulut ovat 
kansainvälisissä vertailuissa 
ykkössijalla, kun tarkastellaan 
TKI-toimintaan liittyvää 
yritysyhteistyön määrää  
(World Economic Forum, 2016, 
Unesco, 2015) 

 Kolmen vuoden 
työkokemusvaatimus on 
ainutlaatuinen, suomalainen 
erityispiirre

 YAMK-tutkinnon osaamis-
tavoitteet ovat EQF 7-tasolla

 YAMK-tutkinnon suorittaneilla 
on jatko-opinto-mahdollisuudet 
yliopistojen tohtorikoulutuksiin 
Euroopassa
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YAMK-tutkinnon suorittaneiden 
 tyytyväisyys tutkintoon on korkea

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

Parantanut asemaani työelämässä

Edistänyt mahdollisuuksiani työnhaussa

Lisännyt omaa asiantuntijaosaamistani 

Tuonut uusia näkökulmia tehtäviini 

Kehittänyt valmiuksiani ammatilliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön

Parantanut edellytyksiäni kehittää työpaikkaani

Lisännyt ymmärrystäni oman alani osaamistarpeista

Kehittänyt taitojani uuden tiedon luomiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen 

Lisännyt ymmärrystäni oman alani tutkimustiedosta 

Lisännyt kiinnostustani elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaitoni kehittämiseen

En koe koulutuksella olleen minulle hyötyä 

Lähde Arenen kysely YAMK-opiskelijoille ja alumneille.

Opiskelijat

Alumnit

Mitä hyötyä koet saaneesi 
YAMK-koulutuksesta, 
vastausten keskiarvo, 
N=922 
1 = ei lainkaan
5 = erittäin paljon

Kuinka todennäköisesti suosittelisit 
ylempää ammattikorkeakoulu-
koulutusta ystävälle tai työtoverille? 

Net Promoter Score on yritysten kansainvälisesti 
käyttämä ja hyväksytty luku, jolla arvioidaan 
asiakastyytyväisyyttä.

Suosittelijoiden määrästä (9 ja 10) vähennetään 
arvostelijoiden määrä (0–6). Tästä lasketaan 
prosenttiosuus. 

Opiskelijat kokevat koulutuksen arvokkaaksi. 
YAMK-koulutusten NPS-arvo on 30.

Arvo on selkeästi Suomessa toimivien yritysten 
keskiarvon yläpuolella http://www.iro.fi/fi/iro-ratkaisut/
asiakasuskollisuus-ja-suosittelu-nps-/suomen-parhaat-nps

NSP-arvio 
YAMK-koulutuksesta

13     15     17    20    44     41  100  221  198  212 

en suosittelisi suosittelisin1     2    3    4    5    6    7    8    9    10

Antti Hietakangas, Työpäällikkö, Skanska 

Itse olen esimies ja minulle tämä 
tutkinto sopii aivan täydellisesti. 

Käytiin läpi strategioita, johtamista 
ja erilaisten gurujen teorioita. Minun 
osaltani mitään ei jäänyt puuttumaan 
tutkinnosta.” 

Opintokokonaisuus opetti 
minua merkittävästi odotuksiani 

enemmän johtamisen merkityksestä 
organisaatiossa. Johtaminen vaatii 
enenemissä määrin osaamista, koska 
henkilöstö haluaa tietää ja myös 
ymmärtää enemmän kokonaisuuksista. 
Tutkimuksen tuominen joka paikkaan ja 

soveltaminen käytäntöön oli ominaista 
opinnoissa. Meiltä sitä vaadittiin 
paljon ja se oli hyvä. Sitä ei aiemmin 
tajunnut, kuinka paljon siitä on hyötyä 
työelämässä.” 

Näin vanhemmalla iällä sitä 
lähtee kehittämään itseään. 

Tässä tutkinnossa pitää tehdä töitä eikä 
siitä selviä, jos motivaatiota itsensä 
kehittämiseen ei ole. Motivaatio ei saa 
olla siinä, että haenpa tuosta jonkin 
tutkinnon. Kokonaisuus on vaativa, 
mutta hyvällä tavalla.”

Saadusta osaamisesta on ollut 
hyötyä työelämässä. Myös 

työnantaja on sitä mieltä. Tämä 
osaaminen on auttanut siinä, että olen 
saanut yhden meidän merkittävimmistä 
hankkeista johdettavaksi. Meillä 
osaaminen on tärkein. Tutkinto 
tunnistetaan DI-tutkinnon tasoiseksi.  
Insinöörin tutkinto riittää meillä moneen 
paikkaan, mutta ylempi tutkinto ja sen 
sisältämä osaaminen varmasti auttavat 
ylenemismahdollisuuksia.”

Rakennusinsinööri (amk), Insinööri (YAMK) Teknologiaosaamisen 
johtaminen koulutusohjelma, vuodelta 2016, Lapin amk
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YAMK-koulutusten NPS-arvo on 30.

Arvo on selkeästi Suomessa toimivien yritysten 
keskiarvon yläpuolella http://www.iro.fi/fi/iro-ratkaisut/
asiakasuskollisuus-ja-suosittelu-nps-/suomen-parhaat-nps

NSP-arvio 
YAMK-koulutuksesta

13     15     17    20    44     41  100  221  198  212 

en suosittelisi suosittelisin1     2    3    4    5    6    7    8    9    10



Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry6

YAMK-tutkinto suoritetaan työn ohessa, ja siitä työllistytään 
hyvin. Valmistuneista 95 % on heti työelämässä

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 
työllistyvät hyvin. Työllisten osuus valmistuneista on 
noin 95 % ja työttömyysprosentti on 2,3 % 
(vuodet 2010–2013).

Opiskelijat ovat kolmen vuoden 
työssäolovaatimuksen ansiosta valmiiksi työelämässä 
ja hyödyttävät työelämäkumppaneitaan. 
Opiskelijoista 75 % on tehnyt opintojen aikana 
yritysyhteistyötä ja lopuistakin 13 % on yhteistyössä 
välillisesti esim. TKI-hankkeiden kautta. 
Yrityksistä 35 % on pk-yrityksiä.

Opiskelijat ja alumnit kokevat koulutussisältöjen 
vastaavan hyvin työelämän tarpeisiin.

Lähde: Vipunen

Työllisten osuus valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen vuosina 2010-2013
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Luonnontieteiden ala, YAMK

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, YAMK 

Humanistinen ja kasvatusala, YAMK 

Luonnonvara- ja ympäristöala, YAMK 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, YAMK 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, yo 

Tekniikan ja liikenteen ala, YAMK 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, YAMK

Kulttuuriala, YAMK 

Tekniikan ja liikenteen ala, yo 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yo 

Humanistinen ja kasvatusala, yo 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, yo 

Luonnontieteiden ala, yo 

Luonnonvara- ja ympäristöala, yo 

Kulttuuriala, yo 

Yhteensä, YAMK, n=5400 hlö 

Yhteensä, yo, n=50343 hlö 

60% 70% 80% 90% 100%

YAMK-koulutus tuottaa työelämän muutoksiin uutta 
ja vaativaa asiantuntijaosaamista

Pitkälle erikoistuneet, osittain työ-tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot 

Eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen 

Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus-ja/tai 
innovaatiotoiminnassa 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF, level 7, second cycle degrees) 

Monialainen YAMK-koulutus Syventävä YAMK-koulutus

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 

Asiantuntijuuden kehittyminen, monipuolistuminen ja syveneminen työelämän 
moniammatillisissa 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. 

Koulutuksissa on vahva tulevaisuusorientaatio. Niiden roolina on ennakoida muuttuvia osaamistarpeita ja kehittää työelämää.

Koulutukset vahvistavat verkostoitumista ja uuden tiedon yhteisluomisessa tarvittavia valmiuksia. 

Osaamistavoitteet vastaavat Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa 7.

Koulutusten profiileissa painottuu monialainen osaaminen ja syventävä erityisosaaminen.

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

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

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

Kuvaa ylemmän korkeakoulututkinnon Euroopassa tunnistettuja vaatimuksia sisältäen mm. 

 Koulutuksissa on vahva 
tulevaisuusorientaatio. Niiden 
roolina on ennakoida muuttuvia 
osaamistarpeita ja kehittää 
työelämää.

 

 Koulutukset vahvistavat 
verkostoitumista ja uuden tiedon 
yhteisluomisessa tarvittavia 
valmiuksia. 

 Osaamistavoitteet vastaavat 
Eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen tasoa 7. 

 Koulutusten profiileissa painottuu 
monialainen osaaminen ja 
syventävä erityisosaaminen.
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Anne Keisu, Sairaanhoitaja Kolpeneen palvelukeskus 

Kun menin suorittamaan YAMK-
tutkintoa, olin ollut työelämässä 

esimiestyössä 16 vuotta. Sain syventää 
taitojani tutkitun tiedon hyväksikäytössä 
suhteessa omaan työhöni. Taitoa käytän 
edelleen. Esimiestyöhön työkaluja tuli 
enemmän kuin JET-tutkinnossa, jota 
ainakin oma työnantaja arvostaa. Luin 
ihan hirveästi esimiestyöhön liittyvää 
teoriaa. Koen edelleen, että sain hyödyn 

irti nykyiseen tekemiseeni. Miten saada 
esiin että YAMK-tutkinnon käyneet 
osaavat todella sekä käytännön että 
teorian!”

Työnantajille YAMK-tutkintoa 
ei ole saatu kaupattua, ainakaan 

täällä Lapin alueella. Kahdessa 
minua kiinnostaneessa työpaikassa, 
joista toinen oli projektityö ja toinen 
hoitotyöt johtajan virka, valittiin 

yliopistotutkinnon omaava. Jäin 
ensimmäiselle varasijalle. Eräs 
kunta haki hoitotyönjohtajaa eikä 
perusturvalautakunnan kokouksessa 
puhuttu kuin AMK-tutkinnosta. Olin 
todella kiinnostunut mitä valinnassa 
painotettiin, jos vaikka samankaltaisia 
paikkoja tulisi hakuun. Olihan itselläni 
jo tuossa vaiheessa 20 vuoden kokemus 
osastohoitajan työstä.”

Sairaanhoitaja (YAMK), Terveyden edistämisen koulutusohjelma 
Lapin ammattikorkeakoulu, 2012. Sairaanhoitaja (AMK).

YAMK-koulutusten toteutus

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Vuoropuhelu ja 
yhteistyö työ- 
ja elinkeino-
elämän kanssa 
sekä 
korkeakoulu-
verkostoissa

Kehittämis-
tehtävät 
edellyttävät 
käytännön ja 
tutkimus- ja 
kehittämis-
osaamisen 
yhdistämistä. 
Ne suoritetaan 
työelämän 
toimeksi-
antoina.

Kansainvälinen 
yhteistyö 
tutkintojen 
toteuttamises-
sa ja kehittämi-
sessä (esim. 
benchmarking)

Vuorovaikuttei
set, autenttiset 
työelämän 
toiminta-
ympäristöt 
YAMK-tutkinto
jen oppimis-
ympäristöinä

Työelämä-
läheinen 
korkeakoulu-
oppiminen ja 
innostavat 
pedagogiset 
ratkaisut

Joustavat, 
osaamista ja 
motivaatiota 
korostavat 
opiskelija-
valinnat

Uusin tieto ja osaaminen

Opettajien korkeatasoinen käytännön asiantuntijuus ja tutkijakoulutuksen tuottama pätetvyys

 Koulutuksissa on vahva 
tulevaisuusorientaatio. Niiden 
roolina on ennakoida muuttuvia 
osaamistarpeita ja kehittää 
työelämää. 

 Koulutukset vahvistavat 
verkostoitumista ja uuden tiedon 
yhteisluomisessa tarvittavia 
valmiuksia. 

 Koulutusten profiileissa 
painottuu monialainen 
osaaminen ja syventävä 
erityisosaaminen

Vahva työelämäyhteys, käytännön kokemus sekä tutkimus- 
ja kehittämisosaaminen tuottavat laadukkaan koulutuksen
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Mihin ammattikorkeakoulujen painoaloihin  
kytkeytyy eri alojen YAMK-koulutuksia

YAMK-tutkinnot linkittyvät yhteiskunnan muuttuviin 
tarpeisiin ja ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin

 YAMK-tutkinnot ovat 
yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja 
liittyvät ammattikorkeakoulujen 
aluekehittämistehtävään ja vastaavat 
työelämän osaamistarpeiden muutoksiin.

 Ammattikorkeakoulujen 
strategialähtöiset painoalat ja niihin 
linkittyvät YAMK-tutkinnot kumpuavat 
alueellisesta, yhteiskunnallisesta sekä työ- 
ja elinkeinoelämän tarpeesta. 

1. Lapin AMK: 
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys 
Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen 
Etäisyyksien hallinta 
Turvallisuusosaaminen 
Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen

11. Metropolia: 
Cleantech ja biotalous
Hyvinvointi ja kuntoutus
Luova talous ja kaupunkikulttuuri
Terveellinen rakentaminen
Älykäs teknologia

11. Arcada: 
Nordisktsamarbete
Hälsofrämjande och patientsäkerhet
Funktionella material för smarta lösningar
Informationsanalys (Big Data)
Berättelsekultur

12. KAMK: 
Älykkäät ratkaisut:
(älykäs) Kotihoito
(älykkäät) Elämykselliset aktiviteetit
(älykäs) Liiketoiminta-potentiaali
(älykkäät) Tuotantojärjestelmät
(älykkäät) Peli-ja mittaussovellukset

9. HAMK: 
Ohutlevyosaaminen
Biotalous
Älykkäät palvelut
Ammatillinen osaaminen

10. LAMK: 
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Älykäs teollisuus
Elinvoimainenympäristö
Muotoilu

18. KyAMK: 
Kestävä hyvinvointi
Metsä, energia ja ympäristö
Logistiikka ja merenkulku
Digitaalinentalous

11. Diak: 
Kestävä hyvinvointi ja terveys
Tulkkausala
Kirkon ammatit
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

11. Humak: 
Yhteisöt ja kotoutus-osaaminen
Nuorisotyö ja ohjausosaaminen
Tulkkaus ja kommunikaatio-asiantuntijuus
Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta

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

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

4. VAMK: 
Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen
Sähkötekniikan älykkäät koneet, laitteet ja 
järjestelmät
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

4. Novia: 
Äldres hälsa och livsvillkor 
Hållbar energiteknik 
Naturresursförvaltning
Fartygssimulation 
Kultur och entreprenörskap

5. SeAMK: 
Ruokaratkaisut 
Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät 
Osallistavathyvinvointipalvelut 
Yrittäjyys ja kasvu

6. SAMK: 
Ikääntyvien palvelut
Merenkulku 
Automaatio ja Teollisuus 4.0

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

11. Haaga-Helia: 
Palvelu
Myynti
Yrittäjyys

15. MAMK: 
kestävä hyvinvointi
Metsä, ympäristö ja energia
Digitaalinen talous

16. Karelia: 
Uudistuvat hyvinvointipalvelut
Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit.

7. TAMK: 
Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
Älykkäät koneet ja laitteet
Sosiaali-ja terveyspalveluiden uudet 
toimintamallit
Energiatehokkaat ja terveelliset rakennukset
Pedagoginen TKI

8. TuAMK: 
Hyvinvoinnin kehittäminen
Tulevaisuuden teknillinen 
innovaatiokorkeakoulu
Innovaatiopedagogiikka

17. Saimia: 
Innovaatioista liiketoimintaa
PK-yritystenkasvu ja kansainvälistyminen
Asiakaslähtöiset sosiaali-ja terveyspalvelut

7. PolAMK: 
Sisäinen turvallisuus

3. Centria:  
Monialainen palvelu-ja liiketoimintaosaaminen
Teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden 
kehittäminen
Tietoverkot ja niihin liittyvä sisällöntuotanto

Humanistisen alan YAMK 

Kulttuurialan YAMK 

Liiketalouden YAMK 

Tekniikan YAMK 

Merenkulun YAMK 

Luonnonvara-alan YAMK

Sosiaali- ja terveysalan YAMK 

Liikunnan YAMK

Matkailu-ja ravitsemisalan YAMK

Muu tai tietoa ei saatavilla

2. OAMK: 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävät 
palvelut ja teknologiat
Energiatehokas rakentaminen 
pohjoisiin olosuhteisiin 
Monialaisetliiketoiminta-ja yrittäjyysvalmiudet
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 YAMK-tutkintojen kehittämistehtävä 
(Master’s Thesis) on osa TKI-toimintaa.

 YAMK-koulutus tuottaa strategista 
kehittämisosaamista sekä monialaista 
osaamista työelämän muutostarpeisiin.
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YAMK-tutkinnon suorittaneiden jatko-
opintomahdollisuudet ovat riittämättömät Suomessa 

 Ammattikorkeakoululaki 
(14.11.2014/932). 11 §: 
Ammattikorkeakoulussa voidaan 
suorittaa ammattikorkeakoulu-
tutkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. 
Ammattikorkeakoulututkinnot 
ovat korkeakoulututkintoja ja 
ylemmät ammattikorkeakoulu-
tutkinnot ovat ylempiä 
korkeakoulututkintoja. Tutkintojen 
asemasta korkeakoulututkintojen 

järjestelmässä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

 Kokemusten perusteella pääsy 
tohtorikoulutukseen on erittäin 
vaikeaa. Suurin osa opiskelijoista 
ja alumneista kokee, ettei hakua 
tohtoriopintoihin ole tehty riittävän 
mahdolliseksi, vaikka koulutus 
antaa siihen riittävät valmiuden. 
Useat eivät myöskään koe 
saaneensa riittävästi informaatiota 
jatko-opintomahdollisuudesta.

 Noin puolet ammattikorkea-
kouluista arvioivat 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. 

En ole hakenut tai aio 
hakea tohtoriopintoihin

Harkitsen hakemista 
tohtoriopintoihin

Olen hakenut, mutta 
valinta on kesken

Olen hakenut, mutta en 
tullut valituksi

Olen hakenut ja tullut 
valituksi
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En osaa sanoa

En aio hakea 
tohtoriopintoihin

Harkitsen hakemista 
tohtoriopintoihin

Alumni: Oletko hakenut tohtoriopintoihin?
Miten haku onnistui?

Opiskelija: Harkitsetko hakemista tohtoriopintoihin 
YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen?

0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

En ole hakenut tai aio 
hakea tohtoriopintoihin

Harkitsen hakemista 
tohtoriopintoihin

Olen hakenut, mutta 
valinta on kesken

Olen hakenut, mutta en 
tullut valituksi

Olen hakenut ja tullut 
valituksi

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?

Opiskelija: Harkitsetko hakemista tohtoriopintoihin 
YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen?

0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

Lähde: Kysely ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijoille ja alumneille, kevät 2016. Vastauksia yhteensä 922.

Krista Keränen, Yrittäjyys- ja innovaatiojohtaja, 
Laurea-ammattikorkeakoulu 

 Osaamisen kannalta tärkeää 
on pätevöityminen. Kohdallani 

kukaan ei ole ehdollistanut pätevyyttä, 
jonka YAMK tutkinto on tuonut. 
Kansainvälisesti tutkinto tunnistetaan 
pätevänä maisteritason tutkintona.”

Koen, että tutkinto on 
tuonut minulle monipuolisen 

osaamisperustan. Metodologia ja 
tutkimusfilosofia ovat aina olleet 
minulle haastavia, mutta en kokenut, 
että osaamiseni olisi poikennut muista 
tohtoriopiskelijoista Cambridgessa. 
Pätevät ohjaajat Haaga-Heliassa ja 

Laureassa takasivat riittävän osaamisen, 
myös metodologiassa ja tutkimuksen 
filosofiassa.” 

Ammattikorkeakoulusta saatu 
käytännönläheisyys auttoi 

keräämään väitöskirjan empiirisen 
datan niin, että  yrityksetkin hyötyivät 
siitä. Yritykset odottivat, että heidänkin 
liiketoimintaansa kehitetään. Koen, että 
ilman ammattikorkeakoulusta saatuja 
käytäntölähtöisiä toimintamalleja ja 
verkostoitumisen taitoja en välttämättä 
olisi saanut väitöskirjaa maaliin.”

Totta kai nykyinen tutkintonimike 
aiheuttaa haasteita. Maisteri- ja 

kandidaatti-nimikkeet tunnistetaan 
tutkintoina. Miksi ei ylempiä 
ammattikorkeakoulu-tutkintoja voisi 
kutsua samalla maisteri-nimikkeellä, kun 
se kuitenkin on maisteri-tason tutkinto.”

Jos YAMK-tutkinnon suorittanut 
valitaan ilman lisävaatimuksia ja 

siltaopintoja Cambridgen yliopistoon ja 
hän selviää hyvin YAMK-valmiuksilla, 
voidaan kysyä, miksi suomalaiset 
yliopistot vaativat ns. siltaopintojen 
suorittamista.”

PhD in Engineering, Cambridgen yliopisto, 2015. Restonomi (YAMK) 
palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, Haaga-Helia, 2007. Tradenomi 
(AMK), 1997, restonomi (AMK), Laurea 2001.
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Arenen korkeakoulupoliittiset esitykset: 

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

YAMK-koulutukseen on panostettava 
uusia korkeakoulutuksen resursseja, 
koska tutkinto on hyvin työllistävä, sillä 
on työelämää kehittävä profiili ja se on 
toimiva tulevaisuuden koulutuskonsepti.

YAMK-tutkinto on käytännönläheinen 
asiantuntijoiden maisterikoulutus, johon 
kuuluu kolmen vuoden 
työkokemusvaatimus. Työkokemus-
vaatimusta tulee joustavoittaa 
kansainvälisessä YAMK- koulutuksessa 
(mm. yhteis-,  ja kaksoistutkinnot, 
koulutusvienti).

YAMK-tutkinnon tuottama osaaminen ja 
kelpoisuus ylempänä 
korkeakoulututkintona on tunnistettava 
käytännön rekrytointitilanteissa.

YAMK- tutkinnon jälkeen ammatillisesti 
profiloituneet jatko-opinnot on 
mahdollistettava. Esimerkiksi 
kehittämällä monialaisia ja ammatillisesti 
suuntautuneita tohtoriopintoja osaksi 
suomalaista innovaatiotoimintaa ja 
koulutusjärjestelmää.

Maisteritasoisten koulutusten 
koordinoiminen alueellisesti yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön 
edistämiseksi.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asemaa 
suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä on vahvistettava.!
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Tutkintomäärä

Työelämän tarvitseman ammatillisen maisteriosaamisen mahdollinen kysyntä

2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031

Vuonna 2015 suorite-
tuista maisteritason 
tutkinnoista 13,4 % oli 
YAMK-tutkintoja. 
Työelämän muuttuvien 
osaamistarpeiden perus-
teella on odotetavissa, 
että ammatillisesti profi-
loituneen maisteri-
koulutuksen kysyntä 
kasvaa selvästi. 

Vuodet 2004–2015 
perustuvat Tilasto-
keskuksen tilastoihin. 
Vuodet 2016–2031 
arvioon kehityksestä.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tulevaisuus



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


