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Lausunto ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden muuttamista koskevista 

esityksistä 

Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua ammattikorkeakoulujen 

koulutusvastuiden muuttamisesityksistä. Keskitymme lausunnossamme teknologia-alan 

osaamistarpeiden kannalta keskeisiin tekniikan alaa koskeviin esityksiin.  

 

Teknologiateollisuus ry katsoo, että hallitusohjelman mukainen, korkeakoulujen 

vahvuuksiin perustuva verkostomainen kehittäminen on koulutusvastuisiin 

nähden ensisijainen ratkaisu osaajatarpeisiin 

 

Teknologiateollisuus on suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkittävä 

osaajatarveala: alan yritykset vastaavat noin puolesta Suomen viennistä ja peräti 70 % 

yrityksissä tehtävistä TKI-panostuksista. Alalle tarvitaan Teknologiateollisuus ry:n tekemän 

tuoreen osaajatarveselvityksen (http://osaamispulssi.fi) mukaan 130 000 uutta osaajaa 

seuraavan kymmenen vuoden aikana, joista 60 % tulisi olla korkeakoulututkintoa vastaava 

osaaminen. 

 

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ”korkeakouluja tuetaan toimintansa 

omaehtoisessa kehittämisessä, vahvuuksiensa löytämisessä sekä keskinäisessä työnjaossa 

ja yhteistyön kehittämisessä”. Laajassa korkeakoulujen ja sidosryhmien yhteisessä 

työskentelyssä laadittu korkeakoulutuksen visio 2030 korostaa kansainvälisesti 

vetovoimaisten osaamisen keskittymien merkitystä. On tärkeää, että ammattikorkeakoulut 

tähtäävät vahvuusalueillaan korkealle kansainväliselle tasolle.  

 

Teknologiateollisuus ry pitää tarpeellisena, että ammattikorkeakouluverkosto voi kehittyä 

elinkeinoelämän tarpeiden uudistuessa. Teknologia-alan osaamistarpeisiin vastaamiseksi 

olennaista on tiivis yritysyhteistyö koulutuksessa ja TKI-toiminnassa riippumatta siitä, 

minkä koulutusvastuun puitteissa koulutusta annetaan. Koulutusvastuiden tulee 

perustua vahvaan elinkeinoelämän tarpeeseen. Tärkeitä tekijöitä tekniikan 

koulutusvastuita arvioitaessa ovat yritysyhteistyön aktiivisuus ja alueen yritysten 

osallistuminen uusien koulutusten valmisteluun, alan vetovoima 

ammattikorkeakoulun rekrytointialueella sekä ammattikorkeakoulun 

investointisuunnitelma uuteen koulutukseen. 

 

Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti korkeakoulujärjestelmää ollaan kehittämässä 

alustaksi, jossa opiskelu on mahdollista joustavasti kaikkien Suomen korkeakoulujen 

tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. Näin ollen 

ensisijaisesti tulisi edistää korkeakoulujen yhteistyötä, jossa korkeakoulut 

suunnittelevat koulutuksia yhdessä ja jakavat toteutusvastuuta korkeakoulujen 

vahvuuksiin perustuen. Tällöin tekniikan alan koulutusta kehitetään tavalla, joka 

ei hajauta resursseja, mutta tuo ne laajemmin hyödynnettäviksi koko maassa. 

 

http://osaamispulssi.fi/
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Peräti kuusi ammattikorkeakoulua hakee uutta koulutusvastuuta ICT-alalle. Kaikki 

hakemukset ovat ammattikorkeakouluilta, jolla on jo tietotekniikan insinöörikoulutus ja 

hakemus koskee tietojenkäsittelyn tradenomin koulutusta tai päinvastoin. Näissä 

tapauksissa alueen osaamistarpeisiin vastaamisen tulisi olla mahdollista myös 

nykyisten koulutusvastuiden kautta, sillä korkeakouluilla on autonomiansa puitteissa 

varsin suuri liikkumavara opetussuunnitelmien laadinnassa. Uuden tai puuttuvan 

asiantuntemuksen tuomiseksi alueelleen tulisi korkeakoulujen hyödyntää aiempaa 

aktiivisemmin yhteistyötä ja ristiinopiskelusopimuksia kumppanikorkeakoulujen kanssa.  

 

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että uusia koulutusvastuita arvioidaan 

kokonaisuutena huomioiden niiden vaikutukset korkeakouluverkoston resurssien käytön 

tehokkuuteen. Vuoden 2030 tavoite, että 50 % nuorista ikäluokista on suorittanut 

korkeakoulututkinnon, edellyttää pysyviä lisäyksiä koulutusmääriin. Koulutuksen resursseja 

ei kuitenkaan ole lisätty pysyvästi. Jos koulutusvastuut lisääntyvät, johtavat 

niukkenevat resurssit kysymykseen, nähdäänkö uusien koulutusvastuiden 

vastinpainona myös poisvalintoja vai onko seurauksena koulutuksien 

toteuttaminen pienentyvin resurssein laadun kustannuksella.  
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