YRKESHÖGSKOLORNA I FINLAND –
kompetent arbetskraft och
innovationer för hela landet

Yrkeshögskolorna i Finland
Grundläggande information om den finländska yrkeshögskoleutbildningen

25 YRKESHÖGSKOLOR
Finlands högskoleväsen består av 23 yrkeshögskolor, 13 universitet samt Högskolan på Åland,
Försvarshögskolan och Polisyrkeshögskolan. I åtta landskap är yrkeshögskolan den enda högskolan.

HÄLFTEN AV HÖGSKOLESTUDERANDENA STUDERAR VID YRKESHÖGSKOLOR
Finlands högskolor har 295 000 examensstuderande, varav 142 000 studerar vid yrkeshögskolor.
Hälften av studerandena som studerar för en lägre eller högre högskoleexamen studerar vid en
yrkeshögskola. 90 procent av dem genomgår en yrkeshögskoleexamen (YH) och 10 procent genomgår en högre yrkeshögskoleexamen (HYH).
De vanligaste examina är tradenom, ingenjör, sjukskötare, socionom och restonom. Över 80 procent av de högskoleutbildade anställda inom social- och hälsovårdsbranschen samt servicebranschen tar sin examen vid en yrkeshögskola. Bland de högskoleutbildade inom områdena för handel, teknik och databehandling utexamineras cirka hälften från en yrkeshögskola.
Den högre yrkeshögskoleexamen är avsedd för att utveckla arbetslivet. Utbildningsprogrammens
teman är t.ex. ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen, byggnadsteknik, ledarskap av teknologikompetens, utveckling av affärsverksamhet samt medieproduktion. Antalet personer som
studerar för och slutför en HYH-examen har fördubblats under detta årtionde.
Förutom YH- och HYH-examensstuderande finns det dessutom 3 000 studerande vid yrkeshögskolorna som genomgår en yrkespedagogisk lärarutbildning. År 2017 utexaminerades över 1 700 personer till yrkeslärare, speciallärare eller studiehandledare från en yrkeshögskola.

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGEN 2017
Examensutbildning
Utbildning som leder till YH-examen
Utbildning som leder till HYH-examen
Yrkespedagogisk lärarutbildning
Kontinuerlig utbildning
Öppen yrkeshögskoleundervisning
Specialiseringsutbildningar och -studier

deltagare
129 000
13 000
3 000
23 000
600

utexaminerade
23 700
2 800
1 700

KONTINUERLIGT LÄRANDE REDAN NU
Förutom HYH-utbildningarna erbjuder yrkeshögskolorna även andra möjligheter till kontinuerligt
lärande genom examensinriktad fortbildning, kompletterande utbildning, personalutbildning och
specialiseringsutbildning. Principerna för kontinuerligt lärande stöds också av den öppna yrkeshögskoleundervisningen. Inom ramen för denna undervisning genomförde 23 600 studerande
studier som motsvarade 900 YH-examina under 2017.
Vuxenutbildningen ligger i den yrkesinriktade högskoleutbildningens kärna, eftersom hälften av
yrkeshögskolestuderandena inleder sina studier när de är 25 år eller äldre. Vuxna studerar inom
flerformsstudier som gör det möjligt att kombinera arbete och studier. En del av dem som kommit
in till en yrkeshögskola är där för att inleda sina första högskolestudier, men det finns också de
som vill byta bransch eller yrke. Många söker sig till en yrkeshögskola för att stärka sin kompetens
och därmed ha en framgångsrik karriär.

KOMPETENT ARBETSKRAFT FÖR HELA LANDET
Genom sina starka kontakter till arbetslivet erbjuder yrkeshögskolorna utbildning som motsvarar
arbetslivets verkliga behov. Det framgår också i sysselsättningsstatistiken för dem som avlagt en
YH- eller HYH-examen: ett år efter att de utexaminerats hade 94 procent av dem som avlagt en
högre yrkeshögskoleexamen och över 80 procent av dem som avlagt en yrkeshögskoleexamen en
arbetsplats. Knappt fyra procent fortsätter med sina studier efter att de utexaminerats.
Det omfattande yrkeshögskolenätverket täcker hela landet, så yrkeshögskolorna producerar kompetent arbetskraft för hela landet. Fem år efter att de tagit sin examen arbetar i genomsnitt 66
procent i landskapet där de genomförde sina studier, medan 55 procent av dem som utexaminerats från ett universitet blir kvar i landskapet där de studerande.

ÖVER 13 000 INNOVATIONS- OCH UTVECKLINGSPARTNER FRÅN HELA LANDET
Yrkeshögskolornas andra lagstadgade uppgift är att utföra forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet som främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen samt förnyar näringsstrukturen. Yrkeshögskolorna utför utvecklings- och innovationsarbete
samt produktutveckling i samarbete med arbetslivet. Utvecklingsbehoven utgår från arbetslivet.
År 2017 deltog över 13 000 utomstående partner i FUI-verksamheten, varav hälften var företag
(54 procent). Inom FUI-samarbetet utgörs en särskild intressentgrupp av små och medelstora företag, som det landsomfattande yrkeshögskolenätverket kan nå på ett effektivt sätt.
Under 2017 användes totalt 166 miljoner euro på FUI-verksamhet, vilket motsvarar 18 procent av
yrkeshögskolornas omsättning. FUI-verksamhetens utomstående finansieringsandel var 95 miljoner euro, som täckte 57 procent av FUI-verksamhetens totala kostnader. Resten finansierades
med yrkeshögskolornas grundfinansiering och egna medel.
FUI-verksamhetens största utomstående finansiärer och finansieringskällor är Europeiska
unionens strukturfonder (45 miljoner euro) samt ministerier och kommuner (14 miljoner euro).
Andelen för både företagen och TEKES är drygt 7 miljoner euro. Från EU:s ramprogram för forskning och innovation fick yrkeshögskolorna över 5 miljoner euro. År 2017 pågick 2 250 projekt som
fått utomstående finansiering, varav en femtedel fick internationell finansiering.
I enlighet med principerna för öppen vetenskap och forskning är 70 procent av yrkeshögskolornas publikationer tillgängliga för allmänheten. Antalet publikationer har fördubblats sedan 2010.

FINANSIERINGEN HÅLLER INTE TAKT MED DE STIGANDE KOSTNADERNA
kulturministeriets grundfinansiering och strategiska finansiering utgjorde 785 miljoner euro, så
den statliga finansieringen täcker 83 procent av YH-sektorns omsättning.
Yrkeshögskolornas finansierings reella värde har sjunkit med över 20 procent och finansieringen
har sjunkit med över 200 miljoner euro sedan 2012. På grund av indexfrysningarna håller finansieringen inte takt med kostnadsutvecklingen, vilket leder till nya anpassningsbehov. Yrkeshögskolorna har effektiverat sin verksamhet, eftersom antalet studerande och slutförda examina har varit på samma nivå sedan 2012. Att antalet studerande som tar 55 studiepoäng per år
har ökat är också ett tecken på att verksamheten blivit effektivare.
Realvärdet på yrkeshögskolornas finansiering per studerande var 17,3 procent lägre 2016 än 2000.
Samtidigt steg realvärdet på hela utbildningssystemets sammanräknade finansiering per studerande med en procent. I dagsläget är yrkeshögskolornas andel av utbildningens totala finansiering mindre än YH-studerandenas andel av alla studerande.
År 2017 utgjorde yrkeshögskolornas personalkostnader totalt 626 miljoner euro. Yrkeshögskolorna sysselsatte 9 661 årsverken, varav 5 000 var inom undervisningen. Personalantalet har minskat med 15 procent sedan 2012. Av den sammanräknade omsättningen riktas 80 procent till personalkostnader.

DET ÄR DAGS ATT STOPPA UTBILDNINGENS NEGATIVA UTVECKLING
Det finländska samhället genomgår stora förändringar, vilket ställer nya krav på högskoleutbildningen. Med tanke på högskoleutbildningens strukturer och uppgifter är befolkningsutvecklingen,
teknologins snabba utveckling och omvälvningarna i arbetslivet särskilt viktiga. Dessa förändringar
förutspås fortsätta i en allt snabbare takt.
Arene stöder målen i Visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030 för att öka antalet
personer som genomgår en examen, möjligheterna till kontinuerligt lärande och finansieringen för
innovation. Arene påminner att målen i Visionen för högskoleutbildningen och forskningen kan uppnås genom praktiskt arbete vid yrkeshögskolorna.
Högskoleutbildningens utvecklingsriktning måste fastställas för en längre period än en valperiod.
Samtidigt måste finansieringen och den övriga styrningen vara långsiktig, och den bör stöda samarbete mellan högskolorna i stället för att ställa dem i konkurrens med varandra.
Yrkeshögskolorna måste kunna växa, differentiera sig och specialisera sig så att de motsvarar
verksamhetsmiljöernas behov. Tillväxt är möjlig inom kontinuerligt lärande, webbaserad undervisning, internationell utbildning och innovationsverksamhet. Samtidigt differentierar högskolorna
sig och fördelar arbetet sinsemellan.
För att uppnå visionens mål och motsvara det finländska samhällets kompetensbehov och behov av
reform föreslår Arene följande:

• En nivåförhöjning bör göras på yrkeshögskolornas grundfinansiering efter nedskärningarna, och indexhöjningarna bör återinföras.
• I det kontinuerliga lärandet som inkluderats i högskolornas uppgifter bör man inkludera arbetslivets finansieringsansvar, eftersom möjligheterna till kontinuerligt
lärande inte kan utvidgas utan tilläggsresurser.
• Finansiering för innovationsverksamhet och tillämpad forskning ska riktas till företag som sysselsätter färre än 50 personer och till högskolesamarbete för att stöda
företagens tillväxt och förnyelse.
• Man bör aktivt fortsätta med att främja utbildningsexporten och automatiskt bevilja
dem som genomgår en examen i Finland ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd.

RÅDET FÖR YRKESHÖGSKOLORNAS REKTORER ARENE RF
Arene är yrkeshögskolornas och deras rektorers samarbets- och intressebevakningsorganisation samt
en expertorganisation inom högskolepolitik. Arenes medlemmar består av alla 25 rektorer och yrkeshögskolor.

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

