AMMATTIKORKEAKOULUT SUOMESSA osaavaa työvoimaa ja
innovaatioita koko maahan

Ammattikorkeakoulut Suomessa
Perustietoa suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta

25 AMMATTIKORKEAKOULUA
Suomen korkeakoululaitoksen muodostavat 23 ammattikorkeakoulua, 13 yliopistoa sekä Högskolan på Åland, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu. Kahdeksassa maakunnassa ammattikorkeakoulu on ainoa korkeakoulu.

PUOLET KORKEAKOULUOPISKELIJOISTA AMMATTIKORKEAKOULUISSA
Suomalaisissa korkeakouluissa on 295 000 tutkinto-opiskelijaa, joista 142 000 ammattikorkeakouluissa. Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista puolet opiskelee ammattikorkeakouluissa. Heistä 90 prosenttia suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa (AMK) ja 10 prosenttia
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK).
Yleisimmin suoritetut tutkinnot ovat tradenomi, insinööri, sairaanhoitaja, sosionomi ja restonomi.
Sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen korkeakoulutetuista yli 80 prosenttia valmistuu ammattikorkeakouluista. Kaupan, tekniikan ja tietojenkäsittelyn korkeakoulutetuista valmistuu ammattikorkeakouluista noin puolet.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu työelämän kehittäjäksi. Koulutusohjelmien aiheita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtaminen, rakennustekniikka, teknologiaosaamisen
johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä mediatuottaminen. YAMK-opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien määrä on kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä.
AMK- sekä YAMK-tutkinto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluissa on 3 000 opiskelijaa ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Vuonna 2017 ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai
opinto-ohjaajaksi valmistui ammattikorkeakouluista yli 1 700 henkeä.

AMMATTIKORKEAKOULUTUS 2017
Tutkintokoulutus
AMK-tutkintoon johtava koulutus
YAMK-tutkintoon johtava koulutus
Ammatillinen opettajakoulutus
Jatkuva koulutus
Avoin ammattikorkeakouluopetus
Erikoistumiskoulutukset ja -opinnot

osallistujat
129 000
13 000
3 000
23 000
600

valmistuneet
23 700
2 800
1 700

JATKUVAA OPPIMISTA JO NYT
Ammattikorkeakoulut tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia YAMK-tutkinnon lisäksi
muunto-, täydennys-, henkilöstö- ja erikoistumiskoulutuksina. Myös avoin ammattikorkeakouluopetus, jonka puitteissa 23 600 opiskelijaa suoritti vuoden 2017 aikana opintoja yli 900 AMK-tutkintoa vastaavan määrän, tukee jatkuvan oppimisen periaatteita.
Aikuiskoulutus on ammatillisen korkeakoulutuksen ytimessä, sillä puolet ammattikorkeakoulujen
opiskelijoista aloittaa opintonsa 25-vuotiaana tai tätä vanhempana. Aikuiset opiskelevat monimuotokoulutuksissa, jotka mahdollistavat työn ja opintojen yhdistämisen. Osa ammattikorkeakouluihin sisään päässeistä aloittaa ensimmäiset korkeakouluopintonsa, mutta mukana on myös alan
tai ammatin vaihtajia. Moni hakeutuu ammattikorkeakouluun vahvistaakseen osaamistaan ja menestyäkseen tätä kautta työurallaan.

OSAAVAA TYÖVOIMAA KOKO MAAHAN
Tiiviiden työelämäyhteyksiensä kautta ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta, jolla vastataan
työelämän todellisiin tarpeisiin. Tämä näkyy myös AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisessä: ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 94 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yli 80 prosenttia on työssä vuosi valmistumisen jälkeen. Opintoja
jatkaa vajaa neljä prosenttia valmistuneista.
Ammattikorkeakouluverkosto on maantieteellisesti kattava ja ammattikorkeakouluista valmistuukin osaavaa työvoimaa koko Suomeen. Tutkinnon suorittaneista keskimäärin 66 prosenttia on
opiskelumaakunnassaan töissä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen, yliopistoista valmistuneista
opiskelumaakuntaan jää 55 prosenttia.

INNOVAATIO- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ MAANLAAJUISESTI YLI 13 000 KUMPPANIA
Ammattikorkeakoulujen toinen lakisääteinen tehtävä on työelämää ja aluekehitystä edistävä ja
elinkeinorakennetta uudistava soveltava tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja taiteellinen
toiminta. Ammattikorkeakoulut tekevät kehittämis- ja innovaatiotyötä sekä tuotekehitystä yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistarpeet lähtevät työelämästä.
Vuonna 2017 TKI-toimintaan osallistui yli 13 000 ulkopuolista kumppania, joista yli puolet oli yrityksiä (54 %). Erityisen sidosryhmän TKI-yhteistyössä muodostavat pk-yritykset, jotka alueellisesti
kattava ammattikorkeakouluverkko tavoittaa tehokkaasti.
TKI-toimintaan käytettiin vuonna 2017 yhteensä 166 miljoonaa euroa, mikä vastaa 18 prosenttia
ammattikorkeakoulujen liikevaihdosta. TKI-toiminnan ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 95 miljoonaa euroa ja se kattoi 57 prosenttia TKI-toiminnan kokonaiskustannuksista. Loput rahoitettiin
ammattikorkeakoulujen perusrahoituksella ja omilla varoilla.
Suurimmat TKI-toiminnan ulkopuoliset rahoittajat ja rahoituslähteet ovat Euroopan unionin rakennerahastot (45 miljoonaa) sekä ministeriöt ja kunnat (14 miljoonaa). Yritysten ja TEKES:n osuus oli
kummankin reilut 7 miljoonaa euroa. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ammattikorkeakoulut saivat yli 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 oli käynnissä 2 250 ulkopuolista rahoitusta
saanutta hanketta, joista viidesosa sai kansainvälistä rahoitusta.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti ammattikorkeakoulujen julkaisuista 70 prosenttia on avoimesti saatavana. Julkaisujen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2010.

RAHOITUS JÄÄ JÄLKEEN KUSTANNUSTEN NOUSUSTA
Ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 945 miljoonaa euroa vuonna 2017.
Opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja strategiarahoitus oli 785 miljoonaa euroa, joten valtion
rahoitus kattaa 83 prosenttia AMK-sektorin liikevaihdosta.
Ammattikorkeakoulujen rahoituksen reaaliarvo on vähentynyt yli 20 prosenttia ja rahoitus yli 200
miljoonaa euroa vuoden 2012 jälkeen. Indeksijäädytysten vuoksi rahoitus jää koko ajan jälkeen
kustannuskehityksestä, mikä johtaa uusiin sopeuttamisen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulut ovat
tehostaneet toimintaansa, sillä opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt ennalleen vuoden 2012 jälkeen. Vuodessa 55 opintopistettä suorittaneiden määrän lisääntyminen kertoo myös toiminnan tehostumisesta.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijakohtaisen rahoituksen reaaliarvo oli 17,3 prosenttia pienempi
vuonna 2016 kuin vuonna 2000. Samaan aikaan koko koulutusjärjestelmän yhteenlasketun opiskelijakohtaisen rahoituksen reaaliarvo kasvoi prosentin. Nykyisin ammattikorkeakoulujen osuus koulutuksen koko rahoituksesta on pienempi kuin AMK-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista.
Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen henkilöstömenot olivat yhteensä 626 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulut työllistivät 9 661 henkilötyövuotta, joista 5 000 kohdistui opetukseen. Henkilöstö on supistunut 15 prosenttia vuoden 2012 jälkeen. Yhteenlasketusta liikevaihdosta 80 prosenttia kohdistuu henkilöstöön.

ON AIKA KATKAISTA KOULUTUKSEN HEIKENTYMISEN KIERRE
Suomalainen yhteiskunta on suuressa muutoksessa, mikä asettaa korkeakoulutukselle uusia vaatimuksia. Korkeakoulutuksen rakenteiden ja tehtävien kannalta erityisen merkityksellisiä ovat väestökehitys, nopea teknologinen kehitys ja menossa oleva työn murros. Muutosten ennakoidaan jatkuvan jopa kiihtyvällä vauhdilla.
Arene tukee korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -tavoitteita tutkinnon suorittaneiden
määrän, jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien ja innovaatiorahoituksen lisäämiseksi. Arene muistuttaa, että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteet saavutetaan käytännön työllä korkeakouluissa.
Korkeakoulutuksen kehittämisen suunta pitää määrittää vaalikautta pidemmälle ajalle. Samalla rahoituksen ja muun ohjauksen on oltava pitkäjänteistä ja sillä on tuettava korkeakoulujen yhteistyötä
niiden keskinäisen kilpailun sijaan.
Ammattikorkeakoulujen on voitava kasvaa, erilaistua ja erikoistua toimintaympäristöjensä tarpeisiin vastaamiseksi. Kasvu on mahdollista jatkuvassa oppimisessa, verkko-opetuksessa, kansainvälisessä koulutuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Samalla korkeakoulut erilaistuvat ja tekevät työnjakoa keskenään.
Vision tavoitteiden saavuttamiseksi ja suomalaisen yhteiskunnan osaamisen ja uudistumisen tarpeisiin vastaamiseksi Arene esittää seuraavaa:

• Ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen tehdään tasokorotus leikkausten jälkeen ja rahoitukseen palautetaan indeksikorotukset.
• Korkeakoulujen tehtäviin lisättyyn jatkuvaan oppimiseen määritetään työelämän
rahoitusvastuu, koska jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ei voida laajentaa ilman
lisäresursseja.
• Innovaatiotoiminnan ja soveltavan tutkimuksen rahoitusta suunnataan alle 50 henkeä työllistävien yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön yritysten kasvun ja uudistumisen tukemiseksi.
• Koulutusviennin edistämistä jatketaan aktiivisesti ja Suomessa tutkinnon suorittaville taataan automaattisesti määräaikainen työ- ja oleskelulupa.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY
Arene on ammattikorkeakoulujen ja niiden rehtoreiden yhteistyö- ja etujärjestö sekä korkeakoulupolitiikan asiantuntija. Arenen jäseninä ovat kaikki 25 rehtoria ja ammattikorkeakoulua.

1. Arcada
2. Centria-ammattikorkeakoulu
3. Diakonia-ammattikorkeakoulu
4. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
5. Humanistinen ammattikorkeakoulu
6. Hämeen ammattikorkeakoulu
7. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
8. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
9. Kajaanin ammattikorkeakoulu
10. Karelia-ammattikorkeakoulu
11. Lahden ammattikorkeakoulu
12. Lapin ammattikorkeakoulu
13. Laurea-ammattikorkeakoulu
14. Metropolia Ammattikorkeakoulu
15. Oulun ammattikorkeakoulu
16. Poliisiammattikorkeakoulu
17. Saimaan ammattikorkeakoulu
18. Satakunnan ammattikorkeakoulu
19. Savonia-ammattikorkeakoulu
20. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
21. Tampereen ammattikorkeakoulu
22. Turun ammattikorkeakoulu
23. Vaasan ammattikorkeakoulu
24. Yrkeshögskolan Novia
25. Högskolan på Åland

