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Centrala observationer
 Högre yrkeshögskoleexamen (HYH) 

ger behörighet på magisternivå.
Examensbenämningen bör standardiseras till 
magister (YH).

 HYH-examen avläggs vid sidan av arbetet, 
och utexaminerade sysselsätts väl. 95 % av de 
utexaminerade är genast i arbetslivet.

 Studerandena är nöjda med sin examen. I en 
HYH-examen kombineras teoretisk kunskap 
och utveckling av arbetslivet i praktiken.

 producerar nytt och expertiskrävande 
kunnande för ett arbetsliv i förändring.

 HYH-examina är länkade till samhällets 
föränderliga behov och yrkeshögskolornas 
strategiska insatsområden.

 Möjligheter till fortsatta studier i Finland är 
otillräckliga för personer med en HYH-examen.

Högre yrkeshögskoleexamina

 HYH-utbildningsprogrammen inleddes 2003 i 
Finland. År 2015 utexaminerades över 13 000 
personer.

 Yrkeshögskolornas magisterexaminas andel av 
Finlands högre högskoleexamina är 13,4 %. Innan 
2020 kommer den att vara ca 15–20 %. 

 Högre yrkeshögskoleexamen ligger på nivå EQF 7. 
Den ger samma behörighet som en högre 
högskoleexamen som avlagts på ett universitet.

 Det krävs tre års arbetslivserfarenhet innan 
studierna kan inledas.

 Utbildningen ordnas som flerformsstudier 
och examen avläggs oftast på1,5–3 år vid 
sidan av arbetet.



Doktorsexamen, 
Licentiatexamen 

Universitet

En examen som främjar karriär-
utvecklingen och sysselsätter 
väl. Utvecklingskompetens, ve-
tenskaplig kunskap och fokus på 
arbetslivet.

Branchöverskridande och flexi-
belt genomförande som stärker 
nätverkandet.

Arbetslivsorienterade studeran-
de och lärare, FUI-integration 
och utvecklingsuppgifter med 
fokus på arbetslivet garanterar 
en relevant kompetensbas och 
nätverkande inom utbildningarna.

Högre 
högskoleexamina 

Universitet

Högre yrkeshögskoleexamina

Ur individens perspektiv
Ur arbets- och 
näringslivets perspektiv Ur samhällsrelevansens perspektiv

Praktisk och behovsbaserad 
kompetens på magisternivå 
som förnyar arbetslivet.

Studier som innehåller forsk-
nings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet. Studeranden 
utvecklar sin egen arbetsgemen-
skap under hela studietiden.

HYH-utbildningarna stärker 
regionala kompetenskluster 
och FUI-verksamheten samt 
kopplas till yrkeshögskolas 
strategiska prioritetsområden 
eller insatsområden.

HYH-examen är en finländsk utbildningsinnova-
tion som tillgodoser samhällets och arbetslivets 
utvecklingsbehov 

Personer som avlagt en arbetslivsbaserad magis-
terexamen sysselsätts snabbt, vilket erbjuder en 
utmärkt utgångspunkt för att utnyttja kompeten-
sen och för utbildningens effektivitet. 

Utbildningsnivån stiger nationellt och regionalt: 
en yrkesinriktad magisterexamen erbjuder en 
naturlig yrkesinriktad studieväg.

Utbildningen planeras i samarbete med dem 
som utnyttjar kompetensen och de ökar 
kompetenserna inom regionala styrkeområden.

Arbetserfarenhet 3 år

Högre yrkeshögskoleexamen 
är en utbildningsinnovation inom det finländska högskolesystemet

Studentexamina
Gymnasier

Yrkesinriktade grundexamina
Yrkesläroanstalter, läroavtalsutbildning

Lägre högskoleexamina 
Universitet

Lägre högskoleexamina 
Yrkeshögskolor



Samu Seitsalo, Direktör, Centret för  
internationell mobilitet och  
internationellt samarbete CIMO

Efter att jag avlagt min examen 
funderade jag på hur jag 

skulle fortsätta mina studier. Då 
tillgodoräknade  handelshögskolan 
ungefär ett år av tradenomexamens 
studier. I och med HYH-examen 
avskaffades en dead end från det 
finländska utbildningssystemet.”

Det man lärde sig under 
examen kunde utnyttjas 

direkt i praktiken. Med tanke på 
min egen karriär fick jag den bästa 
kompetensen inom ledarskap och 
kvalitetssystem. De är de största 
temaområdena och de lyckades jag 
ta till mig väl. En strategiprocess 
höll på att inledas i huset. Då var jag 
utvecklingschef, och jag lyckades 
väl med att förmedla den nya 
informationen som de dåvarande 
direktörerna sedan kunde utnyttja.”

När jag sökte en tjänst som 
krävde högre högskoleexamen 

2009 kände inte kollegorna på 
ministeriet först igen min examen 
som en lämplig examen för 
tjänsten. Någonting borde göras 
åt examensbenämningen. Om den 
bara har HYH inom parentes vet 
inte största delen att det är en högre 
högskoleexamen. Däremot är till 
exempel tradenom redan en välkänd 
benämning.”

Tradenom (HYH). 2008, EVTEK, Utbildningsprogrammet för entreprenörskap 
och affärskompetens (genomfördes i samarbete mellan Haaga, Helia, EVTEK 
och Laurea), studentmerkonom 1989 och tradenom 1999.



HYH-examen är internationellt jämförbar

 I Europa är det vanligt med system med parallella 
magistersexamina med olika betoning på forskning 
(t.ex. Österrike, Tyskland, Nederländerna och England)

 HYH-examen är ett internationellt sett starkt 
exempel på en magisterutbildning som baserar sig på 
tvärvetenskaplig FUI-verksamhet

 Finländska yrkeshögskolor är en del av det 
internationella högskolesamfundet. De utvecklar 
branschöverskridande, tvärvetenskapliga och 
arbetslivsbaserade masterutbildningar.

 Finländska högskolor placerar sig på första plats 
i internationella jämförelser när man granskar 
mängden samarbete inom FUI-verksamheten 
(World Economic Forum, 2016, Unesco, 2015) 

 Kravet på tre års arbetserfarenhet är ett unikt 
finländskt särdrag

 HYH-examens kompetensmål ligger på nivå EQF 7

 Personer som avlagt HYH-examen har möjlighet 
att studera vidare inom europeiska universitets 
doktorsutbildningar

Professionalism

Mastersness

Complexity

Abstraction
Depth & 

Multidisciplinarity

Research &
Innovation

Autonomy, responsibility &
co-operation

Working-life orientation &
networks



Personer som avlagt HYH-examen 
är mycket nöjda med sin examen

Förbättrat min ställning i arbetslivet

Förbättrat mina chanser då jag söker arbete

Ökat min expertis

Lett till nya perspektiv på mina arbetsuppgifter 

Utvecklat mina färdigheter för professionellt nätverkande och samarbete

Förbättrat mina förutsättningar att utveckla min arbetsplats

Ökat min förståelse för kompetensbehoven inom min bransch

Utvecklat mina färdigheter i att skapa ny information och kombinera information från olika branscher

Ökat min förståelse för forskningsdata inom min bransch 

Ökat mitt intresse för livslångt lärande och att utveckla min yrkeskompetens

Jag upplever inte att jag haft någon nytta av utbildningen

Hur mycket nytta upplever du att du haft 
av din HYH-utbildning, svarens medeltal, 
N=922 
1 = inte alls
5 = väldigt mycket

Hur sannolikt är det att du skulle 
rekommendera en högre yrkeshögskole-
utbildning åt en vän eller kollega?

Net Promoter Score är ett tal som är internationellt använt 
och godkänt av företag för att bedöma kundtillfredsställelse.

Antalet personer som inte rekommenderar (0–6) 
subtraheras från antalet personer som rekommenderar (9 
och 10). Procentandelen för detta tal räknas ut.

Studerandena upplever att utbildningen är värdefull. 
HYH-utbildningens NPS-värde är 30.

Värdet är betydligt högre än medelvärdet för företag i 
Finland http://www.iro.fi/fi/iro-ratkaisut/
asiakasuskollisuus-ja-suosittelu-nps-/suomen-parhaat-nps/

13     15     17    20    44     41  100  221  198  212 

Jag skulle inte
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Jag skulle
rekommendera
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HYH-utbildningen
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Antti Hietakangas, Arbetschef, Skanska

Jag är chef, så den här examen 
är helt perfekt för mig. Vi gick 

igenom strategier, ledarskap och 
olika guruers teorier. För min del 
saknade examen ingenting.”

Studiehelheten lärde mig 
betydligt mer än vad jag 

förväntat mig om ledarskapets 
betydelse i en organisation. 
Ledarskap kräver allt mer 
kompetens, eftersom personalen 
vill veta och även förstå mer 
om helheterna. Något som var 
kännetecknande för utbildningen 
var att forskningen var med överallt 

och tillämpades i praktiken. Det 
krävdes mycket av oss, och det 
var bra. Jag förstod inte tidigare 
hur mycket nytta man har av det i 
arbetslivet.” 

Så här på äldre dagar vill man 
utveckla sig själv. Man måste 

jobba hårt för den här examen, och 
man klarar inte av det om man inte 
är motiverad att utveckla sig själv. 
Motivationen får inte vara att nu 
ska jag gå och ta någon examen. 
Helheten är krävande, men på ett 
bra sätt.”

Jag har haft nytta av min 
nya kompetens i arbetslivet, 

och min arbetsgivare håller 
med. Kompetensen har hjälpt 
mig eftersom jag fick leda ett 
av våra viktigaste projekt. Hos 
oss är det kompetensen som är 
viktigast. Examen identifieras 
som att motsvara DI-examen. Hos 
oss räcker en ingenjörsexamen 
långt, men en högre examen och 
kompetensen den innehåller 
kommer säkert att förbättra mina 
avancemangsmöjligheter.”

Byggnadsingenjör (YH), Ingenjör (HYH) Utbildningsprogrammet för 
ledning av teknologikompetens, 2016, Lapplands yrkeshögskola



HYH-examen avläggs vid sidan av arbetet, och de som avlagt examen 
sysselsätts väl. 95 % av de utexaminerade är genast i arbetslivet.

De som avlagt en högre 
yrkeshögskoleexamen sysselsätts väl. De 
anställdas andel av alla utexaminerade är ca 
95 % och arbetslöshetsprocenten är 2,3 % 
(under perioden 2010–2013, sysselsättning 
ett år efter avlagd examen).

Tack vare kravet på tre års arbetserfarenhet 
är studerandena redan ute i arbetslivet och 
till nytta för sina arbetslivspartners. 75% av 
studerandena har samarbetat med arbetsliv 
under studietiden och av resten har 13 % 
samarbetat indirekt t.ex. genom 
FUI-projekt. 35 % av dessa företag är små 
och medelstora företag.

Studerandena och alumnerna upplever att 
utbildningens innehåll väl motsvarar 
arbetslivets behov.

Källa: Vipunen

Andelen utexaminerade som är sysselsatta ett år efter att de tagit examen under perioden 2010-2013

Naturvetenskapliga området, HYH

Social-, hälso- och idrottsområdet, HYH 

Humanistiska och pedagogiska området, HYH

Naturbruk och miljöområdet, HYH

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, HYH

Social-, hälso- och idrottsområdet, uni

Teknik och kommunikation, HYH

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, HYH

Kultur, HYH

Teknik och kommunikation, uni 

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, uni

Humanistiska och pedagogiska området, uni

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, uni

Naturvetenskapliga området, uni

Naturbruk och miljöområdet, uni

Kultur, uni

Totalt, HYH, n=5400 pers.

Totalt, Uni, n=50343 pers.

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



HYH-utbildningen producerar ny och krävande 
expertis för förändringarna i arbetslivet

Mycket specialiserade kunskaper som delvis motsvarar branschens spetskunnande

Kritisk förståelse för frågor som berör olika branschers gränsytor

Specialiserade problemlösningsfärdigheter som krävs inom forsknings- och/eller 
innovationsverksamheten

Den europeiska referensramen för examina och kompetens (EQF, level 7, second cycle degrees)

Branschöverskridande HYH-utbildning Fördjupad HYH-utbildning

Utveckling av ny information och nya förfaranden samt förenande av information 
från olika branscher

Ledning och förändring av komplicerade och oförutsebara arbets- och 
verksamhetsmiljöer

Ansvarstagande för att utöka kunskapen om branschen och dess praxis

Utveckla och fördjupa expertisen samt göra den mångsidigare i arbetslivets 
branschöverskridande miljö

Producera ny information samt dela och utnyttja kompetens för att utveckla 
arbetslivet

Starkt framtidsorienterad med innovationsvilja och -förmåga

Planera och genomföra utvecklingsprojekt med olika branschers gränssnitt och 
nätverk genom att utnyttja ett undersökande och utvecklande arbetssätt.

Den branschöverskridande HYH-utbildningen utnyttjar nätverken mellan 
yrkeshögskolorna och arbetslivet på ett effektivt sätt. Som resultat skapas kompetens 
som ingen annan utbildningsform i Finland producerar 

Utbildningarna är starkt framtidsorienterade. Deras roll är att förutse de föränderliga kompetensbehoven och utveckla arbetslivet.

Utbildningarna stärker nätverkandet och de färdigheter som behövs för att skapa ny information tillsammans.

Kompetensmålen motsvarar nivå 7 i den europeiska referensramen för examina.

I utbildningarnas profiler framhävs branschöverskridande kompetens och fördjupad specialkompetens.

En stark koppling till den specialkompetens som behövs i expertarbete och 
FUI-verksamhet som förnyar arbetslivet.

En förmåga att utöka sin kunskap om den egna branschen på ett externt sätt 
och förmedla sin kompetens till den egna organisationen och utanför den.

Produktion av ny information inom det egna expertområdet, praktisk 
tillämpning av denna information och bedömning av utvecklingsinsatsens 
inverkan.

Val av fördjupade specialkompetensområden i yrkeshögskolorna baserar sig på 
noggrant uttänkt profilering samt en stark FUI-koppling.

Beskriver identifierade krav för högre yrkeshögskoleexamen i Europa, och innehåller bl.a.

 Utbildningarna är starkt 
framtidsorienterade. 
Deras roll är att 
förutse de föränderliga 
kompetensbehoven och 
utveckla arbetslivet. 

 Utbildningarna stärker 
nätverkandet och 
de färdigheter som 
behövs för att skapa ny 
information tillsammans. 

 Kompetensmålen 
motsvarar nivå 7 i den 
europeiska referensramen 
för examina. 

 I utbildningarnas 
profiler framhävs 
branschöverskridande 
kompetens och fördjupad 
specialkompetens.



Anne Keisu, Sjukskötare 
Kolpene servicecentral 

När jag inledde mina HYH-
studier hade jag arbetat 

som chef i 16 år. Jag fick fördjupa 
mina färdigheter i att utnyttja 
forskningsdata i förhållande till 
mitt eget arbete. Den färdigheten 
använder jag fortfarande. Jag fick 
fler redskap för chefsskapet än vad 
en specialexamen i ledarskap ger, 

vilket åtminstone min arbetsgivare 
uppskattar. Jag läste otroligt 
mycket teori gällande ledarskap. 
Jag upplever fortfarande att jag har 
nytta av det i mitt nuvarande arbete. 
Hur ska man föra fram att de som 
har avlagt HYH-examen verkligen 
kan både praktik och teori?”

Åtminstone här i Lappland har 
jag inte lyckats sälja min HYH-

examen till arbetsgivare. Till två 
arbetsplatser som intresserade mig, 
varav den ena var projektarbete och 
den andra en direktörstjänst inom 
vården, valdes personer med

universitetsexamen. Jag kom på 
första reservplats. En kommun 
sökte chef för vårdarbetet, och på 
grundtrygghetsnämndens möte 
nämndes endast YH-examen. Jag 
var mycket intresserad av att se vad 
de betonade i valet ifall de senare 
skulle lediganslå liknande platser. 
I det skedet hade jag ju redan 20 
års erfarenhet av att arbeta som 
avdelningsskötare.”

Sjukskötare (HYH), 
Utbildningsprogrammet i 
hälsofrämjande, Lapplands 
yrkeshögskola, 2012. Sjukskötare (YH).



Genomförande av HYH-utbildningarna

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Dialog och 
samarbete med 
arbets- och 
näringslivet samt 
inom 
högskolenätverken

Utvecklingsuppgifter-
na förutsätter att 
praktisk kompetens 
kombineras med 
forsknings- och ut-
vecklingskompetens. 
De genomförs på upp-
drag från arbetslivet.

Internationellt sam-
arbete i att genom-
föra och utveckla 
examina (t.ex. 
benchmarking)

Autentiska verk-
samhetsmiljöer med 
växelverkan i ar-
betslivet som 
HYH-examinas in-
lärningsmiljöer

Högskoleinlärning 
som ligger nära ar-
betslivet och moti-
verande pedagogis-
ka lösningar

Flexibla 
studerandeurval 
som stöder 
kompetens och 
motivation

Senaste data och kompetens

Lärarnas högklassiga praktiska expertis och behörighet genom forskarutbildning

 HYH-studerandenas 
inlärningsmiljöer skapas genom att 
kombinera det verkliga arbetslivets 
verksamhetsmiljö, innovativa 
lösningar, expertkompetens och 
FUI-verksamhet.

 Undervisningspersonalens yrkesmässigt högklassiga 
praktiska kompetens och vetenskapliga forskarutbildning 
garanterar en utbildning på magisternivå som baserar 
sig på nyaste data och krävande forsknings- och 
utvecklingskompetens samt utvecklingsuppgifter som 
genomförs på uppdrag från arbetslivet.

 Samarbetet yrkeshögskolor 
emellan och det internationella 
samarbetet samt dialogen 
med arbets- och näringslivet 
garanterar examinas kvalitet.

En stark koppling till arbetslivet, praktisk erfarenhet samt forsknings- 
och utvecklingskompetens producerar utbildning av hög kvalitet



HYH-examina är länkade till samhällets föränderliga 
behov och yrkeshögskolornas strategiska 
prioritetsområden eller insatsområden

 HYH-examina är samhällsrelevanta, 
hör ihop med yrkeshögskolornas 
regionutvecklingsuppgift och 
besvarar förändringarna i arbetslivets 
kompetensbehov.

 Yrkeshögskolornas strategiska 
prioritetsområden och till dem relaterade 
HYH-examina är relaterade till regionala 
och samhälleliga samt till arbets- och 
näringslivets behov.

 HYH-examinas utvecklingsuppgift 
(Master’s Thesis) är en del av FUI-
verksamheten.

 HYH-utbildningen producerar 
strategisk utvecklingskompetens samt 
branschöverskridande kompetens för 
arbetslivets förändringsbehov.



Vilka av yrkeshögskolornas strategiska insatsområden 
är kopplade till HYH-utbildningar inom olika branscher

1. Lapplands YH: 
Servicenäring och entreprenörskap
Främjande av intelligent användning av naturresurser
Behärskande av avstånd
Säkerhetskompetens
Arktiskt samarbete och nordlig gränskompetens

11. Metropolia: 
Cleantech och bioekonomi
Välfärd och rehabilitering
Kreativ ekonomi och stadskultur
Hälsosamt byggande
Intelligent teknolog

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

12. KAMK: 
Intelligenta lösningar:
(intelligent) Hemvård
(intelligenta) Upplevelserika aktiviteter
(intelligent) Näringspotential
(intelligenta) Produktionssystem
(intelligenta) Spel- och mätningsapplikationer

9. HAMK: 
Tunnplåtskunnande
Bioekonomi
Intelligenta tjänster
Yrkesinriktad kompetens

10. LAMK: 
Välfärd och förnybar tillväxt
Intelligent industri
Livskraftig miljö
Formgivning

18. KyAMK: 
Hållbar välfärd
Skog, energi och miljö
Logistik och sjöfart
Digital ekonomi

11. Diak: 
Hållbar välfärd och hälsa
Tolkning
Kyrkoyrken
Invandring och kulturell mångfald

11. Humak: 
Samfund och integrationskompetens
Ungdomsarbete och handledningskompetens
Tolkning och kommunikationsexpertis
Produktion och kulturförmedling

14. JAMK: 
Utbildningskompetens och -näring
Bioekonomi
Tillämpad cybersäkerhet
Sektorsövergripande rehabilitering

13. Savonia: 
Nyskapande maskin- och energiindustri
Vattensäkerhet
Ansvarsfull matproduktion
Tillämpad välfärdsteknologi

4. VAMK: 
Näringskompetens för exportindustrin
Intelligenta maskiner, apparater och system 
inom elteknik
Främjande av befolkningens hälsa och välfärd 

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

5. SeAMK: 
Matlösningar
Intelligenta och energieffektiva system
Deltagande välfärdstjänster
Entreprenörskap och tillväxt

6. SAMK: 
Tjänster för äldre
Sjöfart
Automation och Industri 4.0

11. Laurea: 
Servicenäring
Hälsa och samhällelig enhet
Enad säkerhet

11. Haaga-Helia: 
Service
Försäljning,
Entreprenörskap

15. MAMK: 
Hållbar välfärd
Skog, miljö och energi
Digital ekonomi

16. Karelia: 
Förnybara välfärdstjänster
Hållbara energilösningar och material

7. TAMK: 
Entreprenörskap och ny affärsverksamhet
Intelligenta maskiner och apparater
Nya verksamhetsmodeller för social och 
hälsovårdstjänster
Energieffektiva och hälsosamma byggnader
Pedagogisk FUI

8. TuAMK: 
Utveckling av välfärden
Framtidens tekniska
innovationshögskola
Innovationspedagogik

17. Saimia: 
Innovativ affärsverksamhet
Tillväxt och internationalisering av små och 
medelstora företag
Kundcentrerade social- och hälsovårdstjänster.

7. PolAMK: 
Den inre säkerheten

3. Centria:  
Branschövergripande service- och näringskompetens
Utveckling av industriprocesser och
produktionsteknologi
Informationsnätverk och tillhörande innehålls-
produktion

HYH inom det 
humanistiska området

HYH inom kultur

HYH inom 
företagsekonomi

HYH inom teknik

HYH inom sjöfart

HYH inom naturbruk

HYH inom social- och hälsovård

HYH inom idrott

HYH inom turism- och 
kosthållsbranschen

Annan eller informationen 
är inte tillgänglig

2. OAMK: 
Tjänster och teknologi som främjar hälsa och 
välfärd
Energieffektivt byggande i nordliga förhållanden
Sektorsövergripande affärsverksamhets- 
och företagarfärdigheter
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Källa: Rapporten Mot världens bästa högskoleväsende. Enkät för yrkeshögskolor, våren 2016.



Möjligheter till fortsatta studier i Finland är otillräckliga 
för personer med en HYH-examen

  Yrkeshögskolelagen (14.11.2014/932). 11 
§: Vid yrkeshögskolorna kan avläggas yrkes-
högskoleexamina och högre yrkeshögskole-
examina. Yrkeshögskoleexamina är högsko-
leexamina och högre yrkeshögskoleexamina 
är högre högskoleexamina. Bestämmelser om 
examinas ställning i systemet för högskoleexa-
mina utfärdas genom förordning av statsrådet.

 På basis av erfarenheterna är det mycket 
svårt att komma in på doktorsutbildningar. 
Största delen av studerandena och alumner-
na upplever att man inte har gjort det till-
räckligt möjligt för dem att ansöka till fors-
karstudier trots att deras utbildning ger dem 
tillräckliga färdigheter för detta. Många upp-
lever också att de inte fått tillräckligt med infor-
mation om möjligheterna till fortsatta studier.

 Ungefär hälften av yrkeshögskolorna upp-
skattar att möjligheterna för personer med 
HYH-examen att studera vidare är dåliga, 
medan hälften anser att möjligheterna är 
medelmåttiga eller goda. Man upplever ändå 
att möjligheterna till fortsatta studier i hem-
landet är så gott som obefintliga, medan vägar 
till europeiska högskolor däremot är möjliga.

Jag har inte sökt och 
tänker inte ansöka till 
forskarstudier

Jag överväger att ansöka 
till forskarstudier

Jag har ansökt, men urva-
let pågår ännu.

Jag har sökt, men jag blev 
inte vald

Jag har sökt och blev vald

218
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146
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7

4

Jag vet inte

Jag tänker inte 
ansöka till 
forskarstudier

Jag överväger att 
ansöka till 
forskarstudier

Alumn: Har du ansökt till forskarstudier? 
Hur gick ansökan?

Studerande: Överväger du att ansöka till 
forskarstudier efter att du avlagt din HYH-examen?
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Källa: Enkät för 
yrkeshögskolornas HYH-
studerande och alumner, våren 
2016. Totalt gavs 922 svar.



Krista Keränen, Företagar- och 
innovationsledare, Yrkeshögskolan Laurea 

Med tanke på kompetensen 
är det viktigt att skaffa sig 

behörighet. I mitt fall har ingen 
ifrågasatt den behörighet som HYH-
examen medför. På internationell nivå 
identifieras min examen som en giltig 
examen på magisternivå.”

Jag upplever att examen 
har gett mig en mångsidig 

kunskapsbas. Metodologin och 

forskningsfilosofin har alltid varit 
utmanande för mig, men jag upplevde 
inte att min kompetens skiljde sig 
från de andra doktoranderna på 
Cambridge.”  

Yrkeshögskoleutbildningens 
praktiska grepp hjälpte mig 

att samla empirisk data för min 
doktorsavhandling så att även 
företag hade nytta av den. Företagen 
förväntade sig att jag även skulle 
utveckla deras affärsverksamhet. 
Jag upplever att utan de praktiska 
verksamhetsmodellerna och 
nätverksfärdigheterna som jag fick 
genom yrkeshögskoleutbildningen 
skulle jag inte nödvändigtvis ha fått 
min doktorsavhandling i mål.”

Förstås orsakar den nuvarande 
examensbenämningen 

utmaningar. Magister- och 
kandidatbenämningarna identifieras 
som examina. Varför kunde man inte 
använda samma benämning magister 
på högre yrkeshögskoleexamina 
när den ändå är en examen på 
magisternivå?”

Om en person som avlagt HYH-
examen väljs in till universitetet 

i Cambridge utan extra krav och 
kompletterande studier och hen 
klarar sig bra med HYH-färdigheter, 
varför kräver finländska universitet 
kompletterande studier?”

PhD in Engineering, universitetet i 
Cambridge, 2015. Restonom (HYH) 
Utbildningsprogrammet för service-
affärsverksamhet, Haaga-Helia, 2007. 
Tradenom (YH), 1997,  
restonom (YH), Laurea 2001.



Arenes högskolepolitiska förslag:

Examens svenskspråkiga namn ska fastställas som 
Magister (YH)/Maisteri (AMK)/Master's degree.

Nya resurser för högskoleutbildningen bör satsas 
på HYH-utbildningen eftersom examen 
sysselsätter väl, har en profil som utvecklar 
arbetslivet och är ett fungerande 
utbildningskoncept för framtiden.

HYH-examen är en praktisk magisterutbildning 
som utbildar experter och som innehåller ett krav 
på tre års arbetserfarenhet. Kravet på 
arbetserfarenhet måste göras mer flexibelt inom 
den internationella HYH-examen (bl.a. 
gemensamma examina, kombiexamina, 
utbildningsexport).

Den kompetens och behörighet som HYH-examen 
producerar som högre högskoleexamen måste 
identifieras i praktiska rekryteringssituationer.

Det måste göras möjligt att avlägga yrkesmässigt 
profilerade fortsatta studier efter HYH-examen 
till exempel genom att utveckla 
branschöverskridande och yrkesinriktade 
forskarstudier som en del av den finländska 
innovationsverksamheten och det finländska 
utbildningssystemet.

Regional koordinering av utbildningar på 
magisternivå i syfte att befrämja samarbetet 
mellan arbetsliv, universitet och yrkeshögskolor.

Den högre yrkeshögskoleexamens ställning i det 
finländska högskolesystemet måste stärkas.!
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Eventuell efterfrågan för yrkesinriktad magisterkompetens som arbetslivet behöver
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Av alla examina på ma-
gisternivå som avlades 
2015 var 13,4 % 
HYH-examina. På basis 
av arbetslivets föränder-
liga kompetensbehov 
kan man förvänta sig att 
efterfrågan på yrkesmäs-
sigt profilerad magister-
utbildning kommer att 
öka betydligt. 

2004–2015 baserar sig på 
statistik från Statistikcen-
tralen. 2016–2031 är upp-
skattningar om
utvecklingen.

Högre yrkeshögskoleexaminas framtid
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