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Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöselvitys  

 

1. Esipuhe ja selvityksen toimeksianto 
 

Tämän korkeakoulujen yhteistyöselvityksen syntysanat lausuttiin keväällä 2016, kun olimme 

kaupunginjohtaja Timo Koiviston sekä rehtori Matti Mannisen kanssa tutustumassa Oulun In-

novaatioallianssin toimintaan. Oulun yliopisto sekä Oulun ammattikorkeakoulu ovat tehneet 

hedelmällistä yhteistyötä erityisesti opiskelijalähtöisen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan 

osalta usean vuoden ajan. Oulusta takaisin Jyväskylään palatessamme kaupunginjohtaja Timo 

Koivisto kysyi minulta ja rehtori Matti Manniselta, eikö Jyväskylässäkin voitaisi toimia siten, 

että kaupungin korkeakoulut tekisivät keskinäisen kilpailun sijasta nykyistä tiiviimpää yhteis-

työtä. Vastauksemme oli myönteinen ja siinä tilaisuudessa tarjouduin tekemään selvityksen 

korkeakoulujen yhteistyön tilasta sekä sen perusteella esittämään uusia tiiviimpiä yhteis-

työavauksia ja toimintamuotoja. Kaupunginjohtaja vei selvitysasian kaupunginhallituksen ko-

koukseen ja minä sain ”virallisen” toimeksiannon selvityksen osalta 12.5.2016. Tavoitteena oli 

saada selvitysraportti valmiiksi lokakuun loppuun mennessä vuonna 2016. 

Yhteistyöselvityksen taustalla on viime vuosina merkittävästi vahvistunut korkeakoulujen ra-

kenteellinen kehittäminen, joka sisältyi myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. Ta-

voitteena on vahvistaa korkeakoulujen toimintaa erilaisten yhteistyömuotojen ja fuusioiden 

kautta sekä vähentää korkeakoulujen lukumäärää. Suomessa on käynnissä lukuisia korkea-

koulujen rakenteelliseen kehittämiseen tähtääviä hankkeita mm. Tampereen T3, Lapin kor-

keakoulukonserni-hanke Rovaniemellä sekä Lappeenrannan korkeakoulujen konserni, joka 

olisi mahdollisesti ulottumassa myös Lahteen saakka. Lisäksi toiminnallista yhteistyötä kor-

keakoulujen välillä ollaan lisäämässä ainakin Vaasassa, Oulussa sekä pääkaupunkiseudulla, 

jossa Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat tehneet itsenäisten ammattikorkeakoulujen 

strategisen liittouman. Lisäksi Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat yhdisty-

mässä vuoden 2017 alusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk). 

Myös Jyväskylässä on pohdittu korkeakoulujen tiiviimpää yhteistyötä jo ennen tämän selvi-

tyksen käynnistämistä. Rehtori Matti Manninen on tehnyt muutamia vuosia sitten esityksen 

Jyväskylän kaupungille Jyväskylän yliopiston halukkuudesta ostaa kaupungilta Jyväskylän am-

mattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Esitys ei kuitenkaan johtanut ammattikorkeakoulun pää-

omistajan Jyväskylän kaupungin puolelta käytännön toimenpiteisiin ja erityisesti ammattikor-

keakoulun johdossa sitä pidettiin jopa eräänlaisena ”nurkanvaltausyrityksenä”. Omistukselli-

sen yhteistyön sijasta korkeakoulut sekä Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä sopivat vuoden 

2016 alussa käynnistetystä EduFutura-yhteistyöstä, joka on lähtenyt hyvin liikkeelle. 

Ryhdyin haasteelliseen selvitystyöhöni keväällä 2016 kokoamalla aluksi tilastotietoja selvityk-

seni tausta-aineistoksi. Työhöni kohdistui jo alusta saakka suuret ennakko-odotukset paitsi 
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korkeakoulujen myös niiden sidosryhmien ja median puolelta. Eräs hyvä ystäväni totesi osu-

vasti, että mikäli ammattikorkeakoulu ja yliopisto pystyvät samaan aitoon ja nykyistä tiiviim-

pään yhteistyöhön, niin kyllä silloin ”graniitti hikoilee”. Otin tämän Juice Leskisen mainiosta 

laulusta poimitun sitaatin positiivisena kommenttina, näkökulmalla, että vahvojen korkea-

koulujen tiiviimmällä yhteistyöllä on suuri merkitys erityisesti Jyväskylän kaupunkiseudun, 

mutta myös koko Keski-Suomen elinvoimaisuuden kehittymisen osalta.  Myös kriittisiä äänen-

painoja ja epäilyjä yhteistyön onnistumisesta on esitetty alueen valtalehden Keskisuomalai-

sen palstoilla. Toki nämä ovat yksittäisten henkilöiden oikeutettuja kannanottoja. 

Selvitystyötä on tehty erittäin hyvässä hengessä ja kaikkien siinä mukana olleiden henkilöiden 

suhtautuminen asiaan on ollut positiivisen innostunut sekä kannustava. Yhteistyössä nähdään 

suuria mahdollisuuksia, mikä on hyvä lähtökohta yhteistyön kehittämiselle. Olen tässä selvi-

tystyössäni keskittynyt korkeakoulujen väliseen toiminnalliseen yhteistyöhön saamani toi-

meksiannon mukaisesti. Ammattikorkeakoulun omistukselliset kysymykset ovat omistajien 

asioita, enkä ole niitä tässä raportissani laajemmalti käsitellyt, enkä niitä myöskään spekuloi-

nut. Toki niitä on tuotu esille joissakin haastatteluissa. 

Olen tehnyt tätä selvitystyötä laadullisen tutkimuksen otteella ja nostanut tuloksina esille 

haastatteluissa esille tulleita näkökulmia ja havaintoja sekä uusia korkeakouluyhteistyön 

avauksia. Selvitystyö on tehty yksityishenkilönä ammattikorkeakoulun rehtorin työn ohessa. 

Olen yrittänyt ottaa puolueettoman selvitysmiehen roolin ja tarkastella asioita ilmiöinä. Siltä 

osin tulokset kuvaavat kattavasti korkeakoulujen toimivan johdon, hallitusten puheenjohta-

jiston, opiskelijakuntien sekä keskeisten sidosryhmien näkemyksiä. Korostan sitä, että esitys-

ten pohjalla ovat haastatteluihin ja muihin aineistoihin pohjautuvat tutkimustulokset, joita 

olen selvitysmiehenä yrittänyt nostaa esille tasapuolisesti. Kaiken kaikkiaan raportissa noste-

taan esille yli 20 uutta varsin konkreettista yhteistyöesitystä ja -avausta korkeakoulujen halli-

tuksen sekä muiden päätöksentekijöiden päätettäväksi. 

 

Haluan esittää parhaat kiitokset sihteeri Hanna Kontulalle haastatteluaineiston analysoinnista 

ja ryhmittelystä, kehittämispäällikkö, musiikkineuvos Hannu Ikoselle tiekartan muotoilusta 

sekä KTT Jari Ritsilälle monista hyvistä kommenteista ja huomioista. 

 

Jyväskylässä 31.10.2016 

 

Jussi Halttunen, 

rehtori, toimitusjohtaja 
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2. Nykyinen korkeakoulujen välinen EduFutura - yhteistyö ja sen kehittyminen 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sekä Jyväskylän yliopisto 

käynnistivät vuoden 2016 maaliskuussa EduFutura-nimisen sopimuspohjaisen kolmikantayh-

teistyön, jonka tavoitteena on pitkäjänteisesti vahvistaa ja tiivistää kolmen oppilaitoksen yh-

teistyötä erityisesti opiskelijoiden oppimisen, koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä 

luoda yhdessä merkittävä osaamiskeskittymä. Korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 

välinen yhteistyö on erityisen merkittävää Jyväskylässä, koska huomattava osa Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista (mm. lukiot sekä ammattiopistot) valmistuneista opis-

kelijoista jatkaa opiskeluaan kaupungissa toimivissa korkeakouluissa. Oppilaitokset ja korkea-

koulut muodostavat Jyväskylässä hyvän systeemisen kokonaisuuden, jota on järkevää raken-

taa yhteiskehittelyn periaatteella (co-creation). 

EduFutura-yhteistyötä on suunnattu alkuvaiheessa seitsemälle oppilaitosten yhdessä sopi-

malle kärkialalle, joita ovat: (1) Kyberturvallisuus, (2) Terveys, hyvinvointi, liikunta ja kuntou-

tus, (3) Suomalainen musiikkikampus, (4) Biotalous, (5) Oppimisen uudistaminen (6) Koulu-

tusvienti ja (7) Yrittäjyyden edistäminen. Jokaiselle kärkialueelle on nimetty oppilaitosten 

edustajista koostuva pieni kehittämisryhmä, joka vastaa yhteistyön koordinaatiosta ja edistä-

misestä. Lisäksi on nimetty erillinen tukipalveluiden ja hallinnon kehittämisryhmä, jossa on 

mukana oppilaitosten ylintä johtoa. Koko EduFutura -yhteistyön johtoryhmässä ovat mukana 

oppilaitosten rehtorit ja muu ylin johto ja sen puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain kiertoperi-

aatteella. 

EduFutura- yhteistyö on selkää jatkoa korkeakouluyhteistyön johtoryhmätyölle, joka käynnis-

tyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston osalta jo 2000-luvun alkupuo-

lella. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä vahvistettiin ja syvennettiin vuonna 2006 valmistu-

neen ulkopuolisen kansainvälisen OECD-IMHE- arvioinnin asiantuntijaryhmän suositusten 

mukaan (Goddard, Etzkowitz, Puukka ja Virtanen 2006). Vuonna 2005 Jyväskylän ammattikor-

keakoulu ja Jyväskylän yliopisto laativat OKM:n toimeksiannosta Keski-Suomen korkeakoulu-

jen yhteisen aluekehitysstrategian vuosille 2005- 2009  (Halttunen, Panhelainen ja Tiihonen 

2005), jonka OKM palkitsi parhaana aluekehitysstrategiana vuonna 2006 runsaalla strategia-

rahoituksella kummallekin korkeakouluille.  Tässä ansiokkaassa asiakirjassa on hyvin kuvattu 

myös korkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa. Samana vuonna OECD-IMHE-arvioinnin suosi-

tuksena korkeakoulut käynnistivät myös Korkeakoulufoorumin, johon osallistui korkeakoulu-

jen lisäksi alueen tärkeimpiä sidosryhmiä. Korkeakoulufoorumin toiminta painottui ajankoh-

taisiin teemoihin. Vuosien varrella korkeakoulufoorumin merkitys väheni muiden sidosryh-

mäyhteistyömuotojen vallatessa sijaa. Yliopisto organisoi omista sidosryhmistä kootun yh-

teiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnan. Myös JAMK on panostanut omaan neu-

vottelukuntatoimintaansa eri aloillaan. 

 Vuonna 2008 Jyväskylän yliopisto, VTT sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu laativat yhdessä 

ansiokkaan suunnitelman tutkimus- ja opetusyhteistyön kehittämiseksi luonnontieteiden ja 
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tekniikan alalla (Räsänen, Rahikkala, Kataja ja Alen, 2008). Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

tehty selvitys tähtäsi diplomi-insinööri-koulutuksen saamiseen Jyväskylän yliopistoon, mitä ei 

sittemmin myönnetty. Siitä huolimatta monet tässä selvityksessä esitetyt yhteistyömuodot 

ovat edelleenkin hyvin relevantteja ja niitä kannattaisi ottaa käyttöön korkeakoulujen ja VTT:n 

yhteistyönä Jyväskylässä edelleenkin. Edelleen, vuonna 2014 korkeakoulut ovat laatineet yh-

dessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa yhteisen oppilaitosten yrittäjyysstrategian. 

Huolimatta monista hyvistä strategisista suunnitelmista korkeakoulujen välinen toiminnalli-

nen yhteistyö on jäänyt osin pinnalliseksi ja suppeaksi sekä keskittynyt vain joillekin erityis-

alueille, kuten Musiikkikampukseen, kyberturvallisuuteen, Koulutuksen tutkimuslaitokseen, 

perhetutkimukseen sekä yhteiseen vientiyhtiöön (EduCluster Finland Oy). Kaikkia OECD-IMHE 

arvioinnin suosittamia yhteistyömuotoja ei ole haluttu panna toimeen, koska niillä ei ole 

nähty olevan suoraa vaikutusta OKM:n myöntämään korkeakoulujen perusrahoitukseen ra-

hoitusmallien kautta. Vuosina 2005 - 2006 toteutettu OECD-IMHE arviointi oli monella tapaa 

”aikaansa edellä” ja siinä esitettyjen suositusten toteuttaminen olisi antanut korkeakouluille 

merkittävää kilpailuetua. Kuitenkin todellinen ja vahva yhteistyön tahtotila puuttui korkea-

koulujen silloiselta johdolta, johon myös itse kuuluin. Ammattikorkeakoulua ei ehkä vielä sil-

loin nähty tasavertaisena ja riittävän laadukkaana korkeakoulukumppanina yliopiston taholta.  

OKM on aiemmin vahvasti ohjeistanut ja patistanut ammattikorkeakouluja keskinäiseen yh-

teistyöhön muiden amk:n kanssa ja vastaavasti yliopistoja tekemään yhteistyötä pääosin kes-

kenään. Korkeakoulusektorien rajat ylittävää yhteistyötä on edistetty selkeästi vähemmän ja 

sitä on osin pidetty myös suorastaan ei-toivottavana OKM:n ohjauksen näkökulmasta. Tam-

pereen T3-hanke Tampereen Yliopiston, Tampereen Teknillisen Yliopiston sekä Tampereen 

amk:n tiiviimmästä yhteistyöstä käynnistyi pari vuotta sitten ja se on selkeästi muuttanut 

myös korkeakoulupoliittisen keskustelun suunnan. Useat ammattikorkeakoulut, kuten JAMK 

ovat 25 toimintavuotensa aikana määrätietoisesti kehittäneet toimintaansa ja vahvistaneet 

osaamistaan sekä laatua erityisesti koulutuksen osalta, mikä on tehnyt niistä houkuttelevia 

kumppaneita myös yliopistoille. Ammattikorkeakoulujen erityisenä vahvuutena pidetään hy-

viä ja toimivia yritys- ja työelämäyhteyksiä.  

Onnistuneita korkeakoulujen välisiä yhteistyömuotoja on Jyväskylässä ollut erityisesti yhtei-

nen korkeakoululiikunta, jota on toteutettu korkeakoulujen yhteistyönä noin viiden vuoden 

ajan vuodesta 2012 lähtien. Yhteistyön kautta pystytään tarjoamaan laadukkaat liikuntamah-

dollisuudet ja -palvelut kaikille halukkaille yli 20.000 korkeakouluopiskelijalle Jyväskylässä. Lii-

kuntapalveluja pyritään laajentamaan jatkossa myös toisen asteen opiskelijoille sekä oppilai-

tosten henkilökunnalle. 

Yhteistyötä on rakennettu lisäksi Jyväskylän yritystehtaan käynnistämisen kautta. Yritysteh-

taassa JY:n ja JAMKin kautta on noussut vuositasolla noin 30 opiskelija- ja/ tai henkilöstöläh-

töistä tiimiä valmennettavaksi vuosina 2015- 2016. Lisäksi Yrittäjyys yhdistää-hankkeen 

kautta on toteutettu yrittäjyysopintojen modulia, jossa JY:n ja JAMK:n sekä JAO:n yhteisille 

opintojaksoille on vuosina 2015- 2016 osallistunut noin 200 opiskelijaa. 
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Koulutuksen osalta korkeakoulujen välinen yhteistyö on kuitenkin jäänyt varsin ohueksi, mikä 

pitkälti johtuu korkeakoulujen lainsäädännön asettamista tiukoista rajoituksista ja reunaeh-

doista. Korkeakoulujen järjestämään tutkintokoulutukseen liittyvä opetus on OKM:n laintul-

kintojen näkökulmasta katsottu julkiseksi hallintotehtäväksi (amk- ja yliopistolain 8 §), jota ei 

ole voitu pääsääntöisesti hankkia korkeakoulun ulkopuolelta. Opetusyhteistyötä on tehty Jy-

väskylässä suomalaisen musiikkikampuksen yhteydessä toteutettuina yhteisinä instrument-

tiopintoina, joihin on voinut osallistua molempien korkeakoulujen sekä ammattiopiston mu-

siikin opiskelijat. Yhteistyömalli on ollut kuitenkin kankeahko, eivätkä oppilaitokset pysty las-

kuttamaan toteutuneita kustannuksiaan yhteistyökumppaneiltaan. Myös ns. duaalimallin 

osalta on ollut käytössä yleinen tulkinta, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

tutkintokoulutusta ei voida ”sekoittaa” keskenään. Korkeakoulujen kielikeskusten välillä on 

Jyväskylässä ollut yhteistyösopimus, joka on mahdollistanut yliopiston kielikeskuksen järjes-

tämien ns. harvinaisten kielten opetuspalvelujen tuottamisen tilauskoulutuksena ammatti-

korkeakoulun opiskelijoille. Edelleen, yksittäiset yliopiston professorit ja lehtorit ovat yksityis-

henkilöinä tehneet opetustyötä ammattikorkeakoulussa sivutoimiluvalla, mutta tämä toi-

minta on ollut koko opetustuotannon näkökulmasta varsin vähäistä.  

TKI- toiminnan osalta korkeakoulujen yhteistyö on ollut aktiivista vuodesta 2003 alkaen, jol-

loin amk-lakia uudistettiin ja amk:ien TKI-toiminta käynnistyi Suomessa. Vuosina 2010- 2015 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto toteuttivat yhdessä noin 50 ulkopuoli-

sella rahoituksella toteutettua pääosin aluekehitystyöhön liittynyttä TKI-hanketta, joiden yh-

teinen rahoitus oli yli 17 M€. Tästä ammattikorkeakoulun osuus oli yli 10 M€. Suurimpia yh-

teisiä on ollut EU-rahoitus: ESR 8 M€, EAKR 2 M€ sekä FP7 0,5 M€. Kansallista rahoitusta on 

saatu TEKESiltä 5 M€, Keski-Suomen kehittämisrahastosta 0,8 M€ sekä Suomen Akatemiasta 

0,5 M€. Hankeyhteistyö on kehittynyt vuosi vuodelta parempaan suuntaan, koska siinä ei ole 

ollut samanlaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita kuin opetusyhteistyössä. Alkupuolella 2000-lu-

kua JAMK ja yliopisto käyttivät yhteisesti lähinnä TKI-hankkeisiin liittyviä lakimiespalveluita, 

mutta siitä luovuttiin ja kumpikin korkeakoulu hankki omat lakiasiantuntijat hanketoiminnan 

tueksi. 

Korkeakoulujen välisen yhteistyön kasvun esteenä on useimmiten pidetty korkeakoulujen 

tunnistettua tai koettua keskinäistä kilpailuasetelmaa.  Lisäksi erilaiset henkilösyyt ovat usein 

vaikuttaneet yhteistyöhön. Aiemman rehtorin Aino Sallisen aikana Jyväskylän yliopisto pyrki 

vahvaan yhteistyöhön erityisesti kansainvälisten tiedeyliopistojen kanssa, jolloin alueellinen 

yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa ei ollut yliopiston strategisena painopistealueena. 

Myös valtakunnallinen kiista ammattikorkeakoulujen englanninkielisestä nimestä vuonna 

2005 vaikeutti korkeakoulujen yhteistyötä monen vuoden ajan. Yhteinen koulutuksen vienti-

yhtiö EduCluster Finland Oy perustettiin vuonna 2010 (JY 80 %, JAMK 10 % ja JKKY 10 %) Jy-

väskylän yliopiston konserniyhtiöksi. ECF Oy on keskittynyt vahvasti K12- koulujen sekä am-

matillisten oppilaitosten kehittämiseen etenkin Gulfin alueella ja Kiinassa. Omistajayhteisöjen 

vientitulot yhtiön kautta ovat jääneet kuitenkin vielä varsin vähäisiksi. Yhtiön toimintaa ja sen 

johtamista ollaan tällä hetkellä uudistamassa ja tavoitteena on jatkossa myös omistajien hen-

kilöstön ja asiantuntijoiden parempi hyödyntäminen yhtiön liiketoiminnassa ja vientihank-

keissa. 
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3. Taustatietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopistosta 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun perusrahoitus OKM:n hallinnonalalta on noin 45 M€ vuo-

dessa sisältäen tase-eränä saatavan ALV-kompensaation ilman strategiarahoitusta. Tämän li-

säksi JAMK pyrkii hankkimaan vähintään 10 M€ suuruisen vuotuisen ulkopuolisen täydentä-

vän rahoitusosuuden TKI- ja palvelutoiminnan sekä koulutusviennin osalta. Tämä koostuu 

pääosin erilaisista hankerahoituksista (mm. ESR, EAKR, TEKES) sekä myytävän palvelutoimin-

nan tuloista täydennys- ja työvoimakoulutuksen sekä yrityksille myytävien laboratoriopalve-

lujen osalta. Lisäksi JAMK tavoittelee koulutusviennin osalta 2-3 M€ suuruista vuotuista tuloa. 

 

Jyväskylän yliopiston budjetti on ollut viime vuosina tasolla 220 M€, josta OKM:n perusrahoi-

tus on noin 145 M€ vuodessa. Ulkopuolinen täydentävä tutkimus- ja hankerahoitus (mm. Suo-

men Akatemia, TEKES, EU-rahoitus) on ollut suuruusluokkaa 75 M€ vuodessa. Lisäksi Jyväsky-

län yliopisto on saanut merkittävästi sijoitustoiminnan tuottoja, mikä sisältyy em. täydentä-

vään rahoitukseen. (Kannisto, Välimaa ea. 2016) 

Korkeakoulujen OKM-perusrahoitus määräytyy erillisten ja erittäin monimutkaisten rahoitus-

mallien kautta, jotka perustuvat korkeakoulun sijoitukseen kolmen tilastointivuoden keskiar-

vona usean tulosindikaattorin osalta omassa korkeakoulujen viiteryhmässään. Ammattikor-

keakoulujen julkinen rahoituskehys on suuruusluokkaa 830 M€ ja yliopistojen vastaava 1824 

M€. Lisäksi OKM on myöntänyt korkeakoulujen rakenteelliseen ja muuhun kehittämiseen 

strategiarahaa vuosille 2017- 2020, mikä sisältyy edellä mainittuihin rahoituskehyksiin. Am-

mattikorkeakoulut saavat yhteensä strategiarahaa noin 40 M€/vuodessa ja yliopistot noin 

220 M€/vuodessa. Lisäksi OKM jakaa yliopistolle lisärahoitusta ns. kalliiden alojen koulutuk-

sen (mm. lääketiede) järjestämiseen sekä kansallisiin erityistehtäviin (mm. normaalikoulut). 

Korkeakoulukohtaiset strategiarahoitukset vuosille 2017- 2020 julkistetaan vasta 12.12.2016 

jälkeen. 

 

korkeakoulu professorit (IV) yliopettajat lehtorit (IV) tutkijat (II) muut (I) tuntiopettajat htp. yhteensä

JY 213 357 233 574 56 908 2341

JAMK 35 216 117 98 209 671
luvut henkilötyövuosina 
taulukko 1. korkeakoulujen henkilöstö Jyväskylässä v. 2015 

lähde: korkeakoulujen vuosikertomukset ja henkilöstökertomukset 

 

Korkeakoulujen henkilöstötilasto on osin suuntaa antava johtuen erilaista henkilöstöluokituk-

sista ja siitä, että osa luvuista on ilmoitettu henkilötyövuosina (yliopiston opetus- ja tutkimus-

henkilöstö). Vuoden 2015 lopussa Jyväskylän yliopiston 2581 työntekijästä 764 henkilöä (29,6 

%) oli opetushenkilöstöä, 909 henkilöä (35,2 %) oli tutkimushenkilöstöä sekä 908 henkilöä 

(35,2 %) oli muuta henkilöstöä lähinnä korkeakoulun hallinto- ja tukipalvelutehtävissä (Jyväs-

kylän yliopiston tasekirja vuodelta 2015). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä 
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oli 1387 (53,7 %) ja määräaikaista henkilöstöä yhteensä 1194 (46,3 %). Opetus- ja tutkimus-

henkilöstön luvut eivät sisällä Jyväskylän normaalikoulun henkilökuntaa. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko henkilöstön määrä oli 671, josta opetushenkilöstön 

määrä oli 349 henkilöä (52 %), TKI- ja palvelutoiminnan henkilöstöä 117 henkilöä (17,4 %) 

sekä muuta henkilöstöä (hallinto- ja tukipalvelut) 209 henkilöä (31,1 %). JAMKin henkilöstö-

määrä on pienentynyt vuodesta 2011 lähes 12 % pääosin luontaisen poistuman kautta.  

 

Korkeakoulujen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä on yli 30 % koko henkilöstön mää-

rästä. Koska henkilöstökustannukset ovat korkeakouluissa yli 70 % niiden kaikista kustannuk-

sista, muodostaa erityisesti hallinto- ja tukipalvelujen yhteistyö merkittävän toiminnan tehos-

tamispotentiaalin. 

 

koulutusala JY/kand JAMK/amk-n JAMK/amk-a JY/maisteri JAMK/yamk JY/lis JY/tohtori Yhteensä JY JAMK

humanistinen (1) 1457 1078 1 396 2932 2932

kasvatustieteellinen 1051 744 3 157 1955 1955

kauppatieteellinen 1354 1160 151 786 196 3 171 3821 2314 1507

liikuntatieteellinen 433 374 59 866 866

luonnontieteellinen 1814 207 861 11 345 3238 3031 207

maatalous-metsätieteet 152 40 192 192

kulttuuriala 287 1 288 288

psykologia 262 158 38 88 546 546

tekniikan ala 2188 54 332 2574 2574

terveystieteet (2) 101 1226 261 274 313 63 2238 438 1800

yhteiskuntatieteet (3) 602 577 22 144 1345 1345

matkailu-ravitsemus 434 101 124 659 659

amm-opettajankoulutus (4) 0 819

YHTEENSÄ 7074 5654 608 4852 965 78 1423 20654 13427 8046

1 JY:n musiikkitieteen opiskelijat sisältyvät humanistiseen alaan

2 Sisältää JAMKin sosiaali- ja kuntoutusalan opiskelijat

3 Sisältää JY:n sosiaalialan opiskelijat

4 Ammatillista opettajantutkintoa (60 op), opinto-ohjaaja- tai erityisopettajakoulutus

 

taulukko 2. korkeakoulujen opiskelijat Jyväskylässä aloittain v. 2015, lähde Vipunen 

 

Kaiken kaikkiaan Jyväskylässä on yli 20000 korkeakouluopiskelijaa. Lukuun eivät sisälly Huma-

nistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) opiskelijat. JAMKin kirjoilla oli syksyllä 2015 hieman 

yli 8000 tutkinto-opiskelijaa ja Jyväskylän yliopistolla yli 13000 tutkinto-opiskelijaa. Lisäksi 

kummallakin korkeakoululla on paljon avoimen korkeakoulun opiskelijoita ympäri maata. 

JAMK on lisäksi vahva työelämän täydennyskouluttaja, mitkä opiskelijamäärät eivät sisälly yl-

läoleviin lukuihin. Yliopiston tutkinto-opiskelijoista yli puolet (52,7%) on kandidaattitasolla. 

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoista yli kolme neljäsosaa (77,8 %) suorittaa amk-tut-

kintoa.  
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Jyväskylän korkeakouluissa (pl. HUMAK) suoritettiin vuonna 2015 yli 4200 tutkintoa, joista 

Jyväskylän yliopistossa hieman alle 3000. Amk-tutkintoja suoritettiin yli 1100. Yliopiston mais-

teritutkintoja suoritettiin lähes 1500. Maisterin tutkintojen vuotuinen volyymi ylittää selvästi 

kandidaatin tutkintojen tason, joten yliopiston maisterikoulutukseen hakeudutaan myös 

myös muista yliopistoista ja korkeakouluista sekä amk-tutkinnoilla. Yliopiston kandidaatin tut-

kinto on ollut perinteisesti ns. välitutkinto, jolla ei ole hakeuduttu normaalisti työelämään. 

Viime vuosina on käyty keskustelua kandidaatin tutkinnon työelämäkelpoisuudesta. OKM 

neuvottelee korkeakoulujen kanssa vuotuiset tutkintotavoitteet nelivuotiskausiksi. Tavoit-

teen ylittäneistä tutkinnoista ei korkeakoululle makseta sovittua perusrahoitusta. Jyväskylän 

yliopiston tutkintotavoitteet vuosille 2017-2020 kasvavat hieman mm. Vaasan yliopiston 

kanssa tehtyjen järjestelyjen (kielten opetus) johdosta. JAMKin vuotuinen amk-tutkintota-

voite sekä ammatillisen opettajankoulutuksen tavoite pienenevät hieman vuosille 2017-2020. 

 

koulutusala JY/kand JAMK/amk JY/maisteri JAMK/yamk JY/lis JY/tohtori Yhteensä JY JAMK

humanistinen (1) 302 351 1 36 690 690

kasvatustieteellinen 263 279 9 551 551

kauppatieteellinen 202 221 214 40 1 15 693 432 261

liikuntatieteellinen 87 135 10 232 232

luonnontieteellinen 211 28 205 1 61 506 478 28

luonnonvara-ala 30 30 30

kulttuuriala 72 72 72

psykologia 58 87 4 10 159 159 0

tekniikan ala 323 69 392 392

terveystieteet (2) 22 309 60 58 4 453 86 367

yhteiskuntatieteet (3) 116 155 1 15 287 287 0

matkailu-ravitsemus 125 31 156 156

amm-opettajankoulutus (4) 0 431

YHTEENSÄ 1261 1108 1486 198 8 160 4221 2915 1737

1 JY:n musiikkitieteen opiskelijat sisältyvät humanistiseen alaan

2 Sisältää JAMKin sosiaali- ja kuntoutusalan opiskelijat

3 Sisältää JY:n sosiaalialan opiskelijat

4 Ammatillista opettajantutkintoa (60 op), opinto-ohjaaja- tai erityisopettajakoulutus

 

taulukko 3. suoritetut korkeakoulututkinnot Jyväskylässä v. 2015, lähde Vipunen 

 

Jyväskylässä toimivat korkeakoulut ovat hyvin vetovoimaisia hakukohteita ja ne sijoittuvat 

korkeakoulujen valtakunnallisten hakutilastojen kärkipäähän. Jyväskylän yliopiston maisteri-

koulutukseen ensisijaisena hakukohteena haki vuoden 2015 yhteishaussa yli 5600 hakijaa eli 

keskimäärin 3,6 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Yliopiston kokonaishakijamäärä oli 

yli 13700 hakijaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun amk-tutkintokoulutuksen ensisijaisten ha-

kijoiden määrä oli vajaat 5200 hakijaa eli keskimäärin 4,5 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa 

kohden. Ammattikorkeakoulun kokonaishakijamäärä amk-tutkintokoulutukseen oli lähes 

14500 hakijaa. 
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Hakijamäärät vaihtelevat merkittävästi aloittain. Jyväskylän yliopiston suosituimmat haku-

kohteet ovat psykologian alalle (11,9 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) sekä liikuntatietee-

seen (10,3 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka). Yli korkeakoulun keskiarvon ylsivät myös ter-

veystiede (6,4 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) sekä kasvatustiede (4,7 ensisijaista haki-

jaa/aloituspaikka). JAMKin suosituimmat alat olivat sosiaali- ja terveysala (7,3 ensisijaista ha-

kijaa/aloituspaikka) sekä liiketalouden tradenomikoulutus (5,8 ensisijaista hakijaa/aloitus-

paikka). 

 

koulutusala JY JY JY ALPAT ** JY JAMK/amk JAMK/amk JAMK/ALPAT JAMK/amk

tilastovuosi 2015 ensisijaiset kaikki * vetovoima ensisijaiset kaikki * vetovoima

humanistinen (1) 697 2331 321 2,2

kasvatustieteellinen 1072 3100 228 4,7

kauppatieteellinen 691 2745 240 2,9 1448 4240 250 5,8

liikuntatieteellinen 1241 1915 121 10,3

luonnontieteellinen 384 1769 394 1,0 122 612 40 3,1

luonnonvara-ala 79 223 55 1,4

musiikkiala 101 298 40 2,5

psykologia 835 1483 70 11,9  

tekniikan ala   1036 3156 380 2,7

terveystieteet/sote (2) 458 913 72 6,4 2148 6418 295 7,3

yhteiskuntatieteet (3) 304 1180 130 2,3

matkailu-ravitsemus 256 1114 100 2,6

YHTEENSÄ 5682 13713 1576 3,6 5190 14453 1160 4,5

1 JY:n musiikkitieteen opiskelijat sisältyvät humanistiseen alaan

2 Sisältää JAMKin sosiaali- ja kuntoutusalan opiskelijat

3 Sisältää JY:n sosiaalialan opiskelijat

 

taulukko 4. korkeakoulujen hakijamäärät ja vetovoimaisuus aloittain v. 2015, lähde VIPUNEN ja e-

duuni**, * Vipusessa Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten, että Yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla 

riveillä useaan kertaan. Tästä syystä sarakkeiden summat eivät täsmää.  

 

Tilastotietojen perusteella voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että Jyväskylän ammatti-

korkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla ei ole kovin merkittäviä päällekkäisiä koulutuksia ja 

niiden koulutusprofiilit täydentävät hyvin toisiaan. JAMK on vahva tekniikan alan insinööri-

kouluttaja ja lisäksi sen muita merkittäviä koulutusaloja ovat sosiaali- ja terveysala sekä liike-

talouden ala (tradenomikoulutus). Jyväskylän yliopiston vahvoja aloja ovat luonnontieteelli-

nen, humanistinen, kauppatieteellinen ja kasvatustieteellinen ala. Lisäksi yliopiston merkittä-

vinä vahvuusaloina pidetään ICT-alaa (informaatioteknologia ja kyberturvallisuus) sekä Suo-

men ainoaa liikuntatieteellistä tiedekuntaa. 

 

JAMKin ja Jyväskylän yhteisiä koulutusaloja, joita myöhemmin tässä selvityksessä kutsutaan 

rinnakkaisaloiksi, ovat kauppatiede/liiketalous, ICT-ala, terveystieteet/liikunta/sosiaali- ja 

terveysala sekä musiikki. Lisäksi on löydettävissä synergiaa luonnontieteiden ja tekniikan in-
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sinöörikoulutuksen aloilla. Rinnakkaisalojen amk-tutkintokoulutuksen sekä yliopiston vastaa-

van kandidaatin tutkintokoulutuksen alueilta ja erityisesti niiden rajapinnoilta on löydettä-

vissä korkeakoulujen keskeisin yhteistyöpotentiaali koulutuksen osalta. 

kauppatieteet/liiketalous 

Lähimpänä toisiaan ovat yliopiston Kauppakorkeakoulun järjestämä kauppatieteen kandi-

daattikoulutus sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomikoulutus ja osittain myös res-

tonomikoulutus. Kuitenkin niissä on tunnistettavissa myös selkeitä painotus- ja profiloitumis-

eroja. Jyväskylän yliopisto on ollut perinteisen vahva taloustieteen ja erityisesti kansantalous-

tieteen ja rahoituksen ekonomikouluttaja ja tutkija jo 1970-luvulta saakka. Nuorena alana 

Kauppakorkeakoulussa on vahvistunut viime vuosina ympäristöjohtaminen. JAMKin liiketa-

louden koulutuksen vahvuutena pidetään englanninkielistä International Business-tutkinto-

ohjelmaa, joka on akkreditoitu kansainvälisellä EPAS-laatuleimalla. Muita JAMKin tra-

denomikoulutuksen vahvuusaloja ovat laskentatoimi ja taloushallinto, yrittäjyys (Tiimiakate-

mia), tietojenkäsittely (peliala) sekä urheilumarkkinointi. Monet tradenomikoulutuksen JAM-

Kissa suorittaneet henkilöt hakeutuvat jossakin vaiheessa Jyväskylän yliopiston kauppakor-

keakouluun suorittamaan kauppatieteen maisterin tutkintoa. Nykyisin ei enää vaadita silta-

opintoja tradenomin tutkinnolla KTM-tutkintoa opiskelemaan pyrkivältä hakijalta. Tra-

denomien osuus Jyväskylän kauppakorkeakoulusta valmistuneista maistereista on viime vuo-

sina vaihdellut 10-15 % paikkeilla ja suurin osa hakijoista on ollut Jyväskylän ammattikorkea-

koulusta valmistuneita. 

ICT-ala, informaatioteknologia, kyberturvallisuus 

Myös ICT-ala muodostaa merkittävän yhteistyöpotentiaalin koulutuksen ja TKI-toiminnan 

osalta Jyväskylässä. JAMKin ICT-alan koulutus painottuu insinöörikoulutukseen tietoverkko-

tekniikan, tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, mediatekniikan sekä kyberturvallisuuden 

aloilla. Lisäksi kyberturvallisuuden alalla on järjestetty hyvin vetovoimainen englanninkielinen 

yamk-ohjelma jo usean vuoden ajan. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan vahvuuksia ovat 

mm. informaatioteknologia, tietojärjestelmätiede, peliala, tieteellinen laskenta ja optimointi, 

kognitiotiede sekä kyberturvallisuus (maisteriohjelma). Myös kyberturvallisuuden osalta kor-

keakoulut täydentävät hyvin toisiaan. JAMKin kyberturvallisuus painottuu vahvasti tietoverk-

koihin sekä Dynamon kampuksella oleviin teknisiin laboratorioihin (JyvSecTec), jotka toimivat 

myös Puolustusvoimien harjoitusympäristöinä. Jyväskylän yliopiston kyberosaaminen painot-

tuu enemmän kyberturvallisuuden eri sovellutusalueiden tutkimiseen tietoyhteiskunnassa. 

liikunta, terveystieteet, sosiaali- ja terveysala, kuntoutus 

Hyvinvointialan 1-syklin tutkintokoulutusvolyymit painottuvat vahvasti ammattikorkeakou-

luun, sillä terveystieteen kandidaatintutkinnon opiskelijamäärä on hyvin pieni. Monet sai-

raanhoito- tai kuntoutusalan amk-tutkinnon suorittaneet hakeutuvat opiskelemaan yliopis-

toon terveystieteen maisterin tutkintoa. Edellinen varsinkin siinä tapauksessa, mikäli amk-

tutkinnon suorittaneet haluavat jatkossa alan opetustehtäviin. Jyväskylän ammattikorkea-

koulu koordinoi yhdessä Metropolia amk:n kanssa valtakunnallista kuntoutusalan osaamis-

keskittymää vuoden 2017 alusta lukien. Kuntoutusalan koulutuksen osalta on tunnistettavissa 
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paljon yhteistyömahdollisuuksia mm. yliopiston liikuntatieteiden, musiikkiterapian koulutuk-

sen sekä sosiaalialan koulutuksen kanssa. Luonteva yhteistyömahdollisuus liittyy myös sosio-

nomi-amk koulutuksen ja yliopiston sosiaalialan tutkintokoulutuksen väliseen rajapintaan.  

musiikki 

Musiikin koulutusvolyymit ovat kummassakin korkeakoulussa varsin pienet. Koulutusyhteis-

työtä on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan Suomalaisen musiikkikampuksen yhteydessä, 

jossa on ollut mukana myös Jyväskylän ammattiopiston musiikin koulutus. JAMK on muutta-

nut koko musiikin koulutuksensa musiikkipedagogi-amk tutkintoon tähtääväksi. Yliopistolla 

musiikkitieteen koulutuksessa on yhtenä vahvuutena ollut musiikkiterapia (yhteistyössä Eino 

Roihan säätiön kanssa), joskin musiikkipedagogia on myös yhteinen osaamisalue yliopiston 

puolella. Yhteistyömahdollisuuksia nähdään olevan myös 2-syklin tutkintokoulutuksessa, 

jossa JAMK on käynnistämässä musiikkipedagogi-yamk tutkinto-ohjelmaa sekä erikoistumis-

koulutuksissa.  

korkeakoulujen strategia ja painoalat 

Korkeakoulut ovat strategiatyössään valinneet toiminnalliset opetuksen ja tutkimuksen pai-

noalueet vuosille 2017- 2020, jotka on käyty OKM:n kanssa läpi korkeakoulujen sopimusneu-

votteluissa vuonna 2016. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoalat ovat: Biotalous, Sovellettu kyberturvallisuus, Mo-

nialainen kuntoutus, Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta sekä uutena nousevana alana: au-

tomaatio ja robotiikka. JAMK on valinnut missiokseen ”Osaaminen kilpailukyvyksi” ja pyrkii 

kehittymään uuden sukupolven korkeakouluksi, joka hyödyntää uusia oppimisen muotoja ja 

siihen kehitettyä teknologiaa. 

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti tunnettu monialaisena tiedeyliopistona, joka on oppi-

misen ja opetuksen aloilla yksi maailman johtavista yliopistoista.  Yliopistossa yhdistyvät kas-

vatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis- yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden 

ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopisto on 

strategiassaan määritellyt seuraavat vahvuusalueet: oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat 

kasvu- ja oppimisympäristöt;  luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu; kielet, kult-

tuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa; liikunta, terveys ja hyvinvointi; informaatiotekno-

logia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.   

Strategian toimenpideohjelmassa Jyväskylän yliopisto on tunnistanut nousevat alat: monitie-

teinen aivotutkimus, bioresurssitutkimus, tieteellinen laskenta, big data analytiikan käyttö 

päätöksenteon tukena sekä osana kyberturvallisuuden tutkimusta sekä kriisit ja yhteiskunnan 

muutokset. 

Huolimatta siitä, että korkeakoulujen painoalat ovat hyvin erirakenteisia ja erilaisia on niistä 

löydettävissä myös selkeitä yhteisiä painopistealueita: Kuntoutusala/Liikunta, terveys ja hy-

vinvointi sekä Sovellettu kyberturvallisuus/Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteis-

kunnassa. Nämä alueet tulisi myös nähdä korkeakoulujen välisen yhteistyön keskeisenä toi-

minta-alueena ja pelikenttänä.  
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4. Haastattelututkimus elo-syyskuussa 2016 sekä muu tiedonhankinta 
 

Selvitystyöhön liittyen toteutettiin elo-syyskuussa 2016 laaja teemahaastattelukierros (kysy-

myslomake liitteessä 1), jossa haastateltiin yhteensä 52 henkilöä. Jyväskylän yliopiston osalta 

haastateltiin rehtori, vararehtorit, hallintojohtaja, suunnittelupäällikkö, dekaanit, vastuualu-

eiden johtajat, hallinto- ja tukipalvelujen vastuuhenkilöitä, opiskelijakunta JYY:n johtoa sekä 

hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Yhteensä yliopistolaisia haastateltiin 25 

henkilöä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun osalta haastateltiin vararehtori, hallintojohtaja, 

liiketoimintajohtaja, yksiköiden johtajat, kehityspäällikkö, hallinto- ja tukipalvelujen päälli-

köitä, opiskelijakunta JAMKOn johtoa, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 

hallituksen työelämäedustajia. Yhteensä ammattikorkeakoulusta haastateltiin 20 henkilöä. 

Keskeisten sidosryhmien edustajia haastateltiin 7 henkilöä mm. Jyväskylän kaupungin johtoa, 

Keski-Suomen Liiton, JYKESin, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin sekä koulutuskuntayhtymien 

johtoa. (haastateltujen nimet ovat liitteessä 2) 

Haastattelujen kesto vaihteli 1-2 tuntiin ja painopisteenä oli erityisesti uusien yhteistyömuo-

tojen ja -avausten hakeminen. Kaikki haastateltavat henkilöt suhtautuivat hyvin myönteisesti 

haastatteluun ja ne tehtiin hyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Suurin osa haastatelluista 

henkilöistä tunnisti useita uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kaikki haastatellut pitivät yhteis-

työn tiivistämistä tärkeänä. Laaja henkilöhaastattelukierros vaati paljon aikaa, mutta siihen 

ryhdyttiin, koska sillä arvioitiin olevan myös erittäin positiivinen vaikutus tulevalle yhteistyön 

kehittämiselle. Haastatteluissa ilmeni selkeästi, että korkeakoulujen välinen yhteistyö on kes-

kittynyt yleensä joillekin erityisalueille, kuten Suomalainen musiikkikampus, kyberturvallisuus 

tai perhetutkimus. Monissa yliopiston tiedekunnissa ei ole ollut käytännössä lainkaan yhteis-

työtä amk:n kanssa, eivätkä henkilöstö tunne kollegoitaan tai mahdollisia yhteistyökumppa-

neita naapurikorkeakoulusta. Parhaaksi yhteistyömuodoksi koettiin yleisesti yhteisen Korkea-

koululiikunnan järjestäminen opiskelijoille korkeakoulujen merkittävän panostuksen kautta. 

Haastattelujen lisäksi korkeakouluilta pyydettiin tiiviit analyysit eräistä tuki- ja korkeakoulu-

palveluista liittyen niiden käyttämiin resursseihin kuten henkilötyövuodet, talousarvio, tilan-

käyttö sekä tuotetut suoritteet ja palvelut. Tarkasteluvuotena käytettiin vuoden 2015 toteu-

tuneita kirjanpidosta saatavia tietoja. Analyysit pyydettiin korkeakoulujen kielikeskuksista, 

kirjastoista sekä tietohallinnosta. 
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5 Korkeakoulujen uudet avaukset haastattelututkimuksen perusteella 
 

5.1 Tutkintoon johtava koulutus amk-tutkinnon ja kandidaattitasolla (rinnakkaisalat) 
 

Opintojaksojen ristiinvalinta amk-tutkintokoulutuksessa ja kandidaattikoulutuksessa 

Konkreettisena lähitulevaisuuden yhteistyömuotona kannattaisi toteuttaa kummankin kor-

keakoulun opiskelijoiden vapaa opintojaksojen ristiinvalinta (osana vapaasti valittavia opin-

toja) aluksi korkeakoulujen rinnakkaisalojen amk-tutkintokoulutuksen sekä yliopiston kandi-

daattikoulutuksen tarjonnasta: ICT-alalla, Kauppakorkeakoulu/liiketalous/matkailu, Lii-

kunta/terveystieteet/sosiaali-ja terveysala, musiikki sekä luonnontieteet/tekniikan ala sekä 

korkeakoulujen tarjoamat kieliopinnot (JAMK otetaan mukaan yliopiston käynnistämään Kie-

likampus-hankkeeseen). Toimenpide suositellaan käynnistettäväksi lukuvuoden 2017/2018 

alusta syksyllä 2017. Myöhemmin ristiinvalintaa voidaan laajentaa myös muihin korkeakoulu-

jen tarjoamiin opintojaksoihin. Opintojaksojen valintamahdollisuuksia tarjotaan jatkossa 

myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa opiskeleville. 

Yhteinen kolmas lukukausi ja kesäopintojen tarjonta 

Korkeakoulut toteuttavat yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston sekä Jyväskylän koulutuskun-

tayhtymän kanssa yhteisen kolmannen lukukauden tarjonnan (kesäopinnot), jotka ovat kaik-

kien kolmen oppilaitoksen opiskelijoiden vapaasti valittavissa kesästä 2018 alkaen (pilotointi 

kesällä 2017). Kesäopintojen tarjonnan painopisteenä ovat kv-opinnot, kielten opinnot, luon-

nontieteelliset perusopinnot sekä opinnäytetyöklinikat. Kesäopintojen tarjonta koostuu sekä 

lähiopetuksesta että yhteisistä verkko-opinnoista ja MOOCeista.  

Yhteinen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan ekosysteemi 

Korkeakoulut rakentavat ja toteuttavat EduFutura-yhteistyönä  Jyväskylän koulutuskuntayh-

tymän kanssa yhteisen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristön ja ekosystee-

min, jossa hyödynnetään aiempia hyviä pedagogisia kokemuksia mm. JAMK Generaattorista 

(innovaatioviikko, esihautomo), Tiimiakatemiasta, Jyväskylän yritystehtaasta sekä Oulun kor-

keakoulujen yhdessä toteuttamista malleista. Opintojen toteutuksessa pyritään monialaisiin 

opiskelijaryhmiin sekä yhteistyöhön Jyväskylän kaupungin kehittämisalustojen kanssa (ns. Fu-

ture factory-mallin mukaisesti). Tavoitteena on, että yhteinen oppimisympäristö on toimin-

nassa syksyllä 2018. Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana käynnistettävien pilottien avulla. 

Tämä yhteistyöesitys sisältyi myös vuonna 2006 julkaistuun OECD-IMHE arviointiraporttiin 

(Goddard, Etzkowitz, ea. 2006). 
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Yhteiset oppimisympäristöt 

Korkeakoulut sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä avaavat kaikki opetukseen soveltuvat la-

boratorio-ympäristönsä toistensa käyttöön vapaana olevan kapasiteetin osalta ja yhdessä laa-

dittavien aikataulujen mukaisesti. Tilojen käytöstä suoritettavat korvausperusteet yhtenäis-

tetään ja ensisijaisesti tilat luovutetaan vastavuoroisuusperiaatteella, jonka ylittävät korvauk-

set tarkastellaan ja tasataan vuoden lopussa. Toiminta otetaan käyttöön syksystä 2017 al-

kaen. 

Opetussuunnitelmien yhtenäistäminen 

Opetussuunnitelmien rakenne ja perusteet yhtenäistetään rinnakkaisalojen amk-tutkinto-

koulutuksessa ja kandidaattikoulutuksessa ristiinvalintojen ja opintojen hyväksilukemisten 

(AHOTT) helpottamiseksi sekä opintopolkujen joustavoittamiseksi. Tavoitteena on moduuli-

pohjainen opintojaksojen rakenne, joka soveltuisi paremmin ristiinvalintoihin korkeakoulujen 

välille. Siltaopinnoista luovutaan opiskelijoiden siirtyessä rinnakkaisaloilla amk-tutkinnolla yli-

opiston maisterikoulutukseen.  

Koulutuksellinen työnjako 

Toteutetaan korkeakoulujen rinnakkaisalojen osalta nykyistä selkeämpi koulutuksellinen 

työnjako, jossa jaetaan opintojaksojen toteutusvastuita uudella tavalla tavoitteena korkea-

koulujen osaamisen parempi hyödyntäminen. Tavoitteena on myös lisätä yhdessä tuotetta-

vien opintojaksojen määrää amk-tutkintokoulutuksessa ja kandidaattikoulutuksessa. Pilotoi-

daan ja kokeillaan ns. Vaasan y-mallin mukaista koulutuksen yhteistyömallia sovellutusta Jy-

väskylässä ICT-alan insinöörikoulutuksessa sekä yliopiston informaatioteknologian ja tietojär-

jestelmätieteen kandidaattikoulutuksessa. 

Hyvinvointialan osaamiskeskittymä 

Vahvistetaan yhteistyötä ja selkiytetään keskinäistä koulutuksen työnjakoa liikunnan, kuntou-

tusalan sekä sosiaalialan 1-syklin tutkinto-ohjelmissa. Lisätään opiskelijoiden ristiinvalinta-

mahdollisuuksia sekä yhdessä tuotettuja opintojaksoja myös verkko-opintoina sekä monia-

laisten lab-opintojaksojen avulla. Panostetaan yhteisiin tutkimusjatkumoihin.  

 

5.2 Aikuiskoulutus, avoin korkeakoulu ja opettajankoulutus 
 

Avoimen korkeakoulun yhteistyö 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto syventävät ja tiivistävät yhteistyötä 

avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun osalta, tavoitteena aikuiskoulutuksen 

merkittävä tarjonnan lisääminen yhdessä. Toteutetaan yhteisiä verkko-opintojaksoja sekä 

MOOCeja (onko kaikille tuttu termi vai tulisiko käyttää esim. moduuli sanaa?) sekä käytetään 

yhteisiä opettajaresursseja. Yhdistetään avoimen yliopiston ja avoimen amk:n oppilaitos-

kumppaniverkostot. Korkeakouludiplomikoulutusta sekä erikoistumiskoulutusta järjestetään 
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korkeakoulujen yhteisinä hankkeina. Järjestetään aikuiskoulutusta alueellisina pilottihank-

keina (esimerkiksi Äänekosken malli).  

 

Opettajankoulutusyhteistyö 

Lisätään korkeakoulujen yhteistyötä ja yhteisiä opintojaksoja opinto-ohjaajien, erityisopetta-

jien sekä opettajien muussa täydennyskoulutuksessa (mm. digitalisaatiokehitykseen varautu-

minen) sekä kotimaassa että ulkomailla. 

 

Tohtorikoulut ja –ohjelmat ammattikorkeakoulujen yliopettajille 

Tutkitaan mahdollisuudet yhdessä toteutettaviin työelämälähtöisiin tohtoriohjelmiin ja -kou-

luihin tavoitteena ammattikorkeakouluun rekrytoitavien uusien ja tulevien yliopettajien pä-

tevöityminen. Tehdään yhteistyötä Kauppakorkeakoulun suunnitteleman DBA-ohjelman 

osalta, josta voisi kehittyä soveltuva koulutusväylä yamk-tutkinnon suorittaneille, jotka halua-

vat saada ammattikorkeakoulujen yliopettajan pätevyyden. OKM:n virkamiesjohdon vierailun 

yhteydessä Jyväskylässä tammikuussa 2016 keskusteltiin myös musiikin alan yhteisestä ylem-

män korkeakoulututkinnon mallista, josta voitaisiin johtaa myös uudenlainen pedagoginen 

tohtoritutkintomalli. Tällaisia uusia avauksia on tarpeen selvittää jatkossa edelleen. 

 

5.3 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 
 

Hankeyhteistyö ja tutkimusjatkumot 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa lisätään kv-hankkeiden sekä alueellisten ja 

kansallisten painopistealojen kehitystä vahvistavien yhteisten hankkeiden suunnittelua ja val-

mistelua tavoitteena merkittävä ulkoisen hanke- ja tutkimusrahoituksen kasvu. TKI-

yhteistyössä pyritään Perhetutkimuksen alueella aiemmin pilotoidun yhteistyömallin kaltai-

siin tutkimusjatkumoihin, joissa yliopiston vahvaan perustutkimukseen liitetään ammattikor-

keakoulun työelämä- ja yritysrajapinnassa toteuttama kaupallistaminen ja kehitystyö.  

Tutkimusinfran yhteiskäyttö 

Otetaan käyttöön olemassa olevan tutkimusinfran nykyistä parempi hyödyntäminen yhtei-

sissä tutkimus- ja työelämän kehittämishankkeissa sekä edistetään tutkimuslaboratorioiden 

joustavaa yhteiskäyttöä korkeakoulujen, oppilaitosten ja niiden tutkijaryhmien välillä.  

Pedagoginen kehittäminen ja sen tutkiminen 

Toteutetaan yhdessä merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä pedagogisen kehittämisen hank-

keita sekä niihin liittyviä arviointitutkimuksia. 
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5.4 Kiinteistöt sekä JAMKin kampusten sijoittuminen Jyväskylässä 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tunnistanut neljä vaihtoehtoista (A-B-C-D) mallia kampus-

tensa sijoittumiselle tulevaisuudessa. Kampuksen sijoittumisvaihtoehdoista valitaan koko-

naiskustannusten kannalta edullisin vaihtoehto vuoden 2017 aikana, jolloin mahdollinen uu-

den kampuksen rakentaminen voidaan toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tarkastelussa on 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus. Kaikissa vaihtoehdoissa säilyvät Musiikkikam-

pus Pitkäkadulla sekä Biotalousinstituutti Tarvaalassa. 

 

A: Nykyinen kampusrakenne Rajakatu-Lutakko/Dynamo 

B: Uudisrakennus Kankaan alueelle (Jyväskylän kaupunki) 

C: Uudisrakennus Mattilanniemen alueelle (SYK Oy) 

D: Uudisrakennus Lutakon alueelle (Technopolis Oy) – Lutakko/Dynamo 

JAMKin kampuksen sijainti vaikuttaa korkeakoulujen yhteistyön intensiteettiin ja tiiviyteen 

sekä yhteisten opiskelijapalvelujen järjestämiseen. Toisaalta JAMK tavoittelee kampuksensa 

sijoittamisella myös yritys- ja työelämäyhteyksien tiivistämistä. Yhteisten opiskelijapalvelui-

den järjestämisen kannalta vaihtoehto C (Mattilanniemi) tarjoaisi parhaat mahdollisuudet. 

Kankaan ja Lutakon alueelle sijoittumisen etuna nähdään hyvät yritysyhteistyömahdollisuu-

det ja Kankaan osalta lisäksi kaupungin kehittämisalustan vahvistamisen. Nykyistä sijaintia Ra-

jakadulla pidetään perusvaihtoehtona, mutta siinä menetetään uudisrakennuksen kautta saa-

vutettavat edut nykyaikaisen oppimisympäristön kehittämiseksi. 

Lopullinen päätös tulevaisuuden kampusvaihtoehdosta tehdään yhdessä JAMKin pääomista-

jan Jyväskylän kaupungin kanssa vuoden 2017 aikana. Uuden kampuksen sijaintipäätös on 

merkittävä linjanvetoratkaisu korkeakoulujen toiminnan kannalta.  

 

5.5 Opiskelijoille tuotettavat palvelut 
 

Opiskelijapalvelujen osalta toteutettava yhteistyö riippuu tulevaisuudessa myös JAMKin kam-

puksen sijainnista. Monet opiskelijapalvelut ovat opiskelijamääristä riippuvia lähipalveluja, 

joiden tehokkuutta, laatua ja toimivuutta voidaan parantaa mm. erilaisten mobiili- ja itsepal-

velusovellusten kautta.  

Opiskelijahallinnon tietojärjestelmien yhteensovittaminen 

Varmistetaan opiskelijahallinnon tietojärjestelmien riittävä yhteensopivuus ottamalla käyt-

töön samanlaisia ja yhteensopivia tietojärjestelmäsovelluksia sekä verkko-oppimisalustoja. 

Hanke toteutetaan lähivuosien aikana, kun tietojärjestelmien korvausinvestoinnit ovat ajan-

kohtaisia. 

  



18 
 

Yhteinen ura- ja rekrytointipalvelutoimisto 

Kampusvaihtoehdosta riippumatta toteutetaan yhdessä opiskelijoiden ura- ja rekrytointipal-

velu yhden luukun periaatteella yrityksille ja muille työnantajille suunnattuna. Palveluja tar-

jotaan kummankin korkeakoulun opiskelijoille ja niistä valmistuville. Palvelu voidaan tuottaa 

myös yhteistyössä jonkun alan yrityksen kanssa. Tarjottaviin työelämäpalveluihin kuuluvat 

mm. harjoittelupaikat, opinnäytetyöpaikat sekä työnvälitys. Jyväskylän yliopiston kehittämän 

Student life- toimintamallin soveltaminen ja käyttöönottomahdollisuus selvitetään ammatti-

korkeakoulussa. Pilotointi toteutetaan vuoden 2017 aikana. 

Kansainvälinen markkinointiyhteistyö 

Kansainvälistä opiskelijarekrytointia tukeva markkinointi toteutetaan yhteisesti resursoituna 

”Study in Jyvaskyla”- toimintona tavoitteena nykyistä vahvempi kansainvälinen näkyvyys opis-

kelijarekrytoinnin kohdemarkkinoilla sekä lukuvuosimaksullisten opiskelijapaikkojen tehokas 

myynti korkeakoulujen kv-partneriverkostoja hyödyntäen. Pilotointi vuonna 2017 ja toteutus 

vuodesta 2018 alkaen. 

Kirjastoyhteistyö 

Lisätään korkeakoulukirjastojen tuottamia yhteisiä opiskelijoille suunnattuja palveluja, kuten 

tenttiakvaariot, tiedonhakukoulutukset sekä tiedon louhinta ja jalostaminen yritysten tarpei-

siin. Tiivistetään edelleen kirjastojen yhteistyötä (ml. Jyväskylän kaupunginkirjasto) sekä sel-

kiytetään kirjastojen työnjakoa erityisesti kokoelmapolitiikan alueella. JAMK otetaan mukaan 

JY:n avoimen tieteen palvelukeskuksen kehittämishankkeeseen.  Korkeakoulukirjastojen fuu-

sio yhdeksi kirjastoyksiköksi voisi aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen mm. ulkomaisten 

tutkimusjulkaisujen hankinnan ja lisenssimaksujen osalta, koska ne hinnoitellaan aina korkea-

koulujen yhteisen opiskelijamäärän (FTE-luku) perusteella.  

 

5.6 Korkeakoulujen hallinto- ja tukipalvelut 
 

Korkeakoulujohdon tapaamiset 

Järjestetään korkeakoulujohdon (rehtoraatti, dekaanit ja yksikönjohtajat) säännöllisiä tapaa-

misia vähintään lukukausittain, jotka mahdollistavat uusien yhteistyömuotojen käynnistämi-

sen korkeakoulujen välillä ja niiden johtamisen. Myös EduFutura- yhteistyön puitteissa järjes-

tetään korkeakoulujen ja oppilaitosten operatiivisen johdon säännöllisiä tapaamisia. Korkea-

koulujen hallitusten yhteistapaaminen suositellaan järjestetävän vuosittain.  

Korkeakoulujohdon yhteinen strategiapäivä 

Järjestetään vuosittain yhteinen korkeakoulujohdon strategia- ja visiotapahtuma, jossa ana-

lysoidaan yhdessä toimintaympäristön kehitystä suhteessa käynnistettyihin yhteistyömuotoi-

hin sekä niiden yhteensopivuutta korkeakoulujen strategisten valintojen kanssa. Otetaan 

käyttöön korkeakoulujen yhteinen strategisen suunnittelun prosessimalli (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Korkeakoulujen yhteinen strategisen suunnittelun prosessi (Pirkkalainen) 

 

Hallinto- ja tukipalvelujen arviointi 

Arvioidaan vuosittain benchmarking-prosessin kautta osa korkeakoulujen hallinto- ja tukipal-

veluista sekä niiden henkilöstötarpeet, rekrytoinnit, ostopalvelut sekä yhteisten resurssien 

käyttömahdollisuudet tavoitteena hallinnon tehokkuuden jatkuva parantaminen yhteistyön 

ja keskinäisen työnjaon kautta.  

Tietohallinnon järjestelmien ja sovellutusten synergian parantaminen 

Laaditaan analyysi ja selvitys korkeakoulujen tietojärjestelmäsynergiasta sekä tietojärjestel-

mien yhteensopivuudesta tavoitteena synergian ja keskinäisen käytettävyyden parantaminen 

tietojärjestelmien kehittämisen ja investointien osalta. Toteutus vuoden 2017 aikana. 

 

5.7 Koulutusvientiyhteistyö, EduCluster Finland Oy 
 

EduCluster Finland Oy:n yhteistyö 

Yhtiön liiketoimintamalleja uudistettaessa varmistetaan omistajayhteisöistä tulevien asian-

tuntijoiden nykyistä suurempi käyttömahdollisuus sekä pyritään aktiivisesti markkinoimaan ja 

myymään korkeakoulujen ja oppilaitosten tuottamia kansainvälisiä koulutuspalveluja yhtiön 
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kautta. Uudistetaan yhtiön tulonjakomallia siten, että omistajayhteisöjen tarjoamien asian-

tuntijoiden käyttö mahdollistuu nykyistä suuremmassa määrin ottaen kuitenkin huomioon kv-

markkinoiden toiminta ja sen mukainen hinnoittelu.  

Kansainvälisen partneriverkoston hyödyntäminen koulutusviennissä 

Kummallakin korkeakoululla JAMK ja JY on merkittävä ja laaja kansainvälisten korkeakoulu-

kumppanien verkosto kaikilla maailman mantereilla. Olisi järkevää tutkia niihin liittyvät syner-

giset yhteistyömahdollisuudet koulutusviennin sekä muun kansainvälisen hanketoiminnan 

osalta. Kansainväliset korkeakoulukumppanit voisivat olla myös merkittävässä roolissa mak-

sullisille lukuvuosipaikoille tulevien opiskelijoiden rekrytoinnissa (mm. tutkinto-opiskelijat, 

double-degree opiskelijat) EU-ETA-alueiden ulkopuolelta. 

 

6. Korkeakoulujen tiiviimmällä yhteistyöllä tavoiteltavat hyödyt 
 

Kaikilta haastateltavilta kysyttiin arvioita ja käsitystä niistä hyödyistä, joita Jyväskylän korkea-

koulujen nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä tavoitellaan ja mitä sillä voisi olla. Yleisenä käsityk-

senä useimmilla haastatelluista oli, että korkeakoulujen yhteistyötä tulisi suunnata vain niille 

aloihin ja toimintoihin, joissa saavutettaisiin merkittävimmät taloudelliset hyödyt. Ylipäätään 

sellaista yhteistyötä monet haastatelluista pitivät jopa ajan hukkana, missä ei kyetä osoitta-

maan siitä saavutettavaa hyötyä. Monella oli kokemuksia aikaisemmasta yhteistyöstä, joka oli 

jäänyt joko puolitiehen tai jopa puheiden ja suunnitelmien tasolle. Monet haastatelluista kat-

soivat, että tiivistyvällä yhteistyöllä olisi positiivinen vaikutus resurssien kohdentamiseen kor-

keakoulujen perustehtäviin sekä niiden kehittämiseen. Myös täydentävän osaamisen pa-

rempi saatavuus tutkimushankkeissa toisesta korkeakoulusta nähtiin merkittävänä yhteis-

työn hyötynä ja odotusarvona. Tiiviimmän korkeakouluyhteistyön kautta nähtiin myös mah-

dollisena kasvattaa TKI-toiminnan rahoitusvolyymiä sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen 

myyntiä sekä koulutusvientiä.  

Korkeakoulujen toimintamenot koostuvat pääosin (n. 70 %) henkilöstökustannuksista, tila-

kustannuksista sekä erilaisista ostettavista palveluista. Jyväskylän korkeakoulut ovat tehneet 

merkittäviä tilankäytön tehostamisia viime vuosien aikana. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

on käytännössä puolittanut tilankäyttönsä viimeisten 10 vuoden aikana. Toki tiloja on remon-

toitu voimakkaasti ja se on nostanut niiden neliövuokrahintoja. Tilojen vähentämisen lisäksi 

toinen säästömuoto on tilojen käyttöasteen nostaminen. Nykyisellään korkeakoulujen tilojen 

kokonaiskäyttöaste jää varsin alhaiseksi, vaikka opetustilat ovatkin lukukausien huippuaikoina 

ja päivisin korkealla käytöllä. Tutkimus- ja laboratoriotilojen käyttöasteet ovat yleensä varsin 

alhaiset. Korkeakoulujen yhteistyön avulla tilojen käyttöastetta pystyttäisiin todennäköisesti 

nostamaan merkittävästi varsinkin siinä tapauksessa, jos JAMKin mahdollinen uusi pääkam-

pus sijoittuisi yliopistokampuksen läheisyyteen.  

Henkilöstökustannusten säästöjen saavuttaminen yhteistyön kautta liittyy erityisesti hallinto- 

ja tukipalvelujen sekä koulutuksen osalta tehtävään yhteistyöhön. Tällöin pitäisi tarkastella 
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henkilöresurssien nykyistä tehokkaampaa käyttöä mm. yhteisten henkilöresurssien, tehok-

kaamman työnjaon sekä resurssien uudelleenkohdistamisen kautta. Hallinto- ja tukipalve-

luissa työskentelee yli 30 % kummankin korkeakoulun henkilöstöstä. Kysymyksessä on mer-

kittävä henkilöstöresurssi, jonka nykyistä parempi kohdistaminen ja töiden uudelleenorgani-

sointi voivat antaa huomattavia säästöjä ja tehokkuuden lisääntymisen. Käytännössä tällöin 

pitäisi pystyä sopimaan keskinäisestä työnjaosta, yhdessä tuotetuista palveluista sekä yhtei-

sistä henkilöresursseista. Osa hallinto- ja tukipalveluista, kuten opiskelijahallinto sekä henki-

löstöpalvelut (mm. palkanlaskenta) on mitoitettu suoraan opiskelijoiden tai henkilöstön mää-

rän perusteella, jolloin kehittämisessä on tärkeintä palvelujen tehokkuuden ja tuottavuuden 

parantaminen. Kaikista kalleimpia tukipalveluja ovat korkeakoulujen tietohallinto sekä kor-

keakoulukirjastot, joissa myös erilaiset ostopalvelut (lisenssit ja tietojärjestelmäsovellutukset 

sekä laitekustannukset ovat suuret). Jyväskylän yliopisto on ulkoistanut osan talous- ja henki-

löstöhallinnon palveluista Certia Oy:lle. Tietohallinnossa ja kirjastoissa käytetään myös CSC 

Oy:n myymiä palveluja. 

Monet sidosryhmien edustajista pitivät merkittävänä tavoiteltavana hyötynä Jyväskylän kor-

keakoulujen korkeakoulupoliittisen painoarvon lisääntymistä kansallisesti ja kansainvälisesti 

oikein toteutetun strategisen yhteistyön kautta. Yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen 

voisi kumpikin korkeakoulu saada myös merkittävästi OKM:n ylimääräistä strategiarahoitusta 

Tampereen T3:n tavoin. Korkeakoulujen erilaiset profiilit ja orientaatio mahdollistavat hyvän 

synergisen yhteistyön, jonka ansiosta korkeakoulujen ja erityisesti yliopiston kolmas tehtävä 

ja työelämäkontribuutio voisi vahvistua ammattikorkeakouluyhteistyön avulla. Alueellisena 

hyötynäkökulmana korostui korkeakoulujen parantunut ja lisääntynyt kyky palvella alueen ja 

työelämän kehittäjänä sekä toimia alueen osaamisen vahvistajana yhteistyön kautta. Suuruu-

den ekonomian katsottiin mahdollistavan myös paremman resurssien kohdentamisen paino-

pistealueille ja korkeakoulujen ydintoimintoihin koulutukseen ja tutkimukseen. Yhteisen ura- 

ja rekrytointipalvelun avulla saataisiin lisättyä alueen yritysten ja työelämän organisaatioiden 

rekrytoimia Jyväskylän korkeakouluista valmistuneita osaajia. Tällä hetkellä erityisesti monet 

lahjakkaat yliopistosta valmistuneet henkilöt muuttavat pääkaupunkiseudulle, eikä heidän 

osaamisensa hyödytä alueen yrityksiä. Korkeakoululähtöisen yrittäjyyden vahvistamiseen 

kohdistuu suuri odotus. Jyväskylän korkeakoulujen välinen yhteistyö yrittäjyys- ja innovaatio-

toiminnan osalta voisi jatkossa lisätä Jyväskylän kaupunkiseudun ja muun Keski-Suomen uu-

sien kasvuyritysten määrää. 

Taloudellisia säästöjä nähtiin olevan mahdollista saavuttaa eniten tutkintokoulutusyhteis-

työssä lisääntyneen työnjaon ja yhteistyön kautta sekä parantuneen tehokkuuden myötä. 

Säästöjä on mahdollista saada myös päällekkäisen tarjonnan karsinnan sekä lisääntyneen tu-

kipalveluyhteistyön kautta. Myös yhteiset opettajaresurssit, henkilöstövaihto sekä yhteiset 

opiskelijahallinnon tietojärjestelmät toisivat kustannussäästöjä. Yhteiseen kampukseen pyr-

kiminen sekä JAMKin sijoittuminen yliopiston alueelle rakennettavaan uudisrakennukseen 

nähtiin olevan pidemmällä tähtäyksellä merkittävä taloudellinen säästö, koska silloin olisi 

mahdollista tuottaa opiskelijapalvelut yhdessä ja parantaa tilojen käyttöastetta. Korkeakou-

lujen yhteistyön kautta nähtiin mahdollisuuksia pienentää hallinnon kustannuksia sekä tuot-

taa tukipalveluja edullisemmin suuruuden ekonomiaa hyödyntäen. 
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TKI-toiminnan osalta nähtiin yhteistyön kautta olevan mahdollista muodostaa vahvempia tut-

kimusryhmiä, hankekonsortioita ja tutkimusjatkumoita yliopistojen perustutkimuksesta kau-

pallistamiseen ja yritysten kehittämiseen asti. Monet haastatelluista uskoivat, että mahdolli-

suudet menestyä hanke- ja tutkimusrahoituskilpailussa myös kansainvälisesti voisivat paran-

tua amk-yliopistoyhteistyön kautta. Monilla aloilla, kuten esimerkiksi ICT-alalla nähtiin mah-

dolliseksi, että Jyväskylän korkeakoulut voisivat tiiviimmän yhteistyön avulla nousta alan (ky-

berturvallisuus ja informaatioteknologia) merkittävimmäksi TKI-toimijaksi Suomessa. Yhteis-

työ JAMKin kanssa voisi parantaa yliopiston tutkimuksen soveltamista ja näkyvyyttä, mikä 

vahvistaisi jatkossa kumpaakin korkeakoulua. 

Opiskelijakuntien edustajat näkivät tiivistyvässä korkeakouluyhteistyössä merkittäviä hyötyjä 

erityisesti opintojaksojen tarjonnan ja valinnanmahdollisuuksien lisääntymisenä. Hyvin tär-

keänä pidettiin myös kesäopintojen ja verkkokurssien yhteisen tarjonnan lisäämistä. Opiske-

lijat arvioivat, että yhteistyöllä voisi olla positiivinen vaikutus korkeakouluopetuksen laatuun, 

koska opetukseen voisi tulla enemmän resursseja ja uusia muotoja amk-yhteistyön kautta. 

Opiskelijat katsoivat myös, että mahdolliset siirtymät oppilaitoksesta toiseen helpottuisivat, 

eikä ylimääräisiä siltaopintoja tarvitsisi enää suorittaa. Opintopolkujen joustavoittaminen, nii-

den parempi hallinta sekä laajemmat opintojaksojen ristiinvalinnan mahdollisuudet voisivat 

tuoda opiskelijoille hyötyjä ja voisivat nopeuttaa tutkinnon suorittamista.  

Konkreettisimpiä hyötyjä korkeakouluyhteistyöstä on OKM:n rahoitusmalli-indikaattoreilla 

mitattavien tulosten parantuminen, mikä saattaa parantaa ja lisätä jatkossa kummankin kor-

keakoulun saamaa OKM:n perusrahoitusta.  Tiiviimmän yhteistyön kautta perusrahoituksen 

kautta saatavat resurssit saadaan paremmin kohdistettua korkeakoulujen perustehtäviin. 

 

7. Yhteistyön edellytykset ja reunaehdot 
 

Haastatteluissa kysyttiin myös henkilöiden käsityksiä onnistuneen yhteistyön edellytyksistä ja 

reunaehdoista. Keskusteluissa nousi esille yllättävän samansuuntaisia ja yhdenmukaisia käsi-

tyksiä. 

Korkeakoulujen toimintaa ja myös yhteistyötä säädellään Suomessa varsin yksityiskohtaisesti 

niitä koskevalla lainsäädännöllä ja asetuksilla. Sekä nykyinen yliopistolaki että amk-laki eivät 

erityisesti suosi tutkintokoulutuksen alueella tehtävää koulutusyhteistyötä korkeakoulujen 

kesken. Tutkintokoulutukseen sisältyvä opetus on pääsääntöisesti tuotettava korkeakoulun 

oman vakinaisesti palkatun opetushenkilöstön toimesta, eikä ulkopuolelta edes toisesta kor-

keakoulusta ostopalveluna hankittua opetusta ole käytännössä hyväksytty. Myös korkeakou-

lujen opetushenkilön kelpoisuudesta on säädetty varsin yksityiskohtaisesti. OKM on kuitenkin 

valmistelemassa sekä yliopistolain että amk-lain 8 § (koulutustehtävän järjestäminen) muu-

toksia, jotka mahdollistavat korkeakoulujen nykyistä joustavamman yhteistyön opintojakso-

jen toteutuksessa. Lakimuutos on lähtenyt liikkeelle Tampereen T3-hankkeen aloitteesta ja 
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on tulossa hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Mikäli lakimuutos hy-

väksytään Eduskunnassa hallituksen esityksen mukaan, tämä avaa suuret mahdollisuudet ny-

kyistä joustavampaan yhteistyöhön ja työnjakoon myös Jyväskylässä. 

Yksi keskeinen korkeakoulujen yhteistyön reunaehto ja puitetekijä on korkeakoulujen duaali-

malli ja siihen pohjautuvat omat erilliset rahoitusmallit ammattikorkeakouluille ja yliopis-

toille. Kummallakin korkeakoulusektorilla on oma julkinen rahoituskehys valtion budjetissa, 

josta korkeakoulun perusrahoitus jaetaan rahoitusmallin tulosten mukaisesti. Kaikissa am-

mattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteenliittymissä edellytetään toistaiseksi duaalimallin 

noudattamista, koska se varmistaa myös perusrahoituksen saamisen. OKM edellyttänee 

myös, että ammattikorkeakouluja koskeva juridinen päätöksenteko tehdään amk-lain mukai-

sesti valituissa ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden hallituksissa. Mahdolliset konserniraken-

teet ja muut toimielimet eivät nykylainsäädännön mukaisesti voi ohittaa suoraan amk-osake-

yhtiön hallitusta ammattikorkeakoulua koskevassa päätöksenteossa. Duaalimallin ortodoksi-

sesta tulkinnasta ollaan mitä ilmeisimmin luopumassa ainakin sen suhteen, että jatkossa sal-

litaan ja jopa suositellaan opetuksen järjestämistä korkeakoulujen yhteistyönä amk-tut-

kinto/kandidaattitasolla.  Monialaiset ja eri korkeakoulusektoreilta kootut opiskelijaryhmät 

nähdään jopa vahvuutena ainakin yrittäjyys- ja innovaatio-opinnoissa ja uudentyyppisissä lab-

ympäristöissä, kuten Oulun Business-Kitchen.  

Onnistuneen ja tuloksekkaan korkeakouluyhteistyön välttämättömänä edellytyksenä on kor-

keakoulun johdon ja erityisesti ylimmän johdon (rehtoraatin) sekä omistajahallinnon vahva 

tuki ja sitoutuminen yhteistyön tavoitteisiin. Yhteistyöstä ja sen tavoitteista ja hyödyistä tulisi 

vallita laaja-alainen ja kokonaisvaltainen ymmärrys sekä yhteinen näkemys korkeakoulujen 

ylimmän johdon, tiedekuntien ja koulutusyksiköiden johdon ja vastuuhenkilöiden sekä kes-

keisten toimijoiden ja henkilöstön kesken. Onnistunut korkeakouluyhteistyö perustuu kuiten-

kin aina viime kädessä sitä aktiivisesti käytännössä tekevien ihmisten väliseen keskinäiseen 

luottamukseen. Sovitut yhteistyömuodot ja -toimenpiteet tulisi ottaa mukaan korkeakoulujen 

strategian toimeenpanosuunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen on varauduttava myös budje-

toinnin tasolla. Niistä on myöskin aktiivisesti viestittävä ja tiedotettava korkeakoulujen sisällä 

henkilöstölle ja opiskelijoille sekä huolehdittava ulkoisesta näkyvyydestä sidosryhmille, omis-

tajille sekä ministeriön suuntaan. 

 

8. Mahdolliset haasteet sekä yhteistyön esteet 
 

Haastatellut henkilöt näkivät korkeakoulujen yhteistyön haasteiden liittyvän sekä sisäisiin 

että ulkoisiin esteisiin, jotka helposti vaikeuttavat yhteistyötä tai jopa estävät kokonaan sen 

käynnistämisen. 

Sisäisistä haasteista merkittävimpänä tuotiin esille korkeakoulujen erilainen toimintakult-

tuuri, joka on muotoutunut pitkän ajan kuluessa ja jota voi olla vaikea muuttaa. Monialaisen 

tiedeyliopiston toimintakulttuuri on pitkälti rakentunut tiedeyhteisön ja erityisesti tutkijan 
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profession pohjalta, joka on hyvin yksilökeskeinen toimintamalli. Yliopistoja ei ole totuttu joh-

tamaan kovin tiukalla keskushallinnon otteella ja tiedekunnat ja laitokset toimivat varsin itse-

näisesti. Uuden yliopistolain myötä rehtorin ja ylimmän johdon asemaa on vahvistettu, mikä 

on aikaansaanut tietynlaista kritiikkiä tiedeyhteisössä ja mm. professorikunnassa. 

Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuri on selkeästi lähempänä oppilaitoksen ja koulun 

kulttuuria, jotka ovat opettajakeskeisiä ja opettajien vahvaan professioon ja orientaatioon 

pohjautuvia. Monet ammattikorkeakoulut, kuten myös JAMK käynnistettiin aikanaan osake-

yhtiömuotoisia, jolloin niihin haluttiin luoda selkeitä johtamismalleja ja uudentyyppisiä orga-

nisaatioita verrattuna aikaisempiin pohjaoppilaitoksiin. Viimeisten kahdenkymmen vuoden 

aikana ammattikorkeakouluihin on kehittynyt tietynlainen ”suunnitelmatalous” sekä vahva 

yhteisöllisyys ja työryhmäkulttuuri. Silti opettajien rooli ja arvostus on edelleen vahva. 

Toimintakulttuurien erot voivat vaikuttaa siihen, miten korkeakouluyhteistyötä voidaan joh-

taa, mitkä ovat siihen tarvittavat kannusteet ja kuinka toiminta kannattaa organisoida. Yhteis-

työn sujuvuuden ja etenemisen kannalta kannattaa alkuun panostaa sellaisiin yhteistyömuo-

toihin, joissa varsin pian voidaan saada näkyviä tuloksia sekä konkreettisia hyötyjä ja edisty-

mistä. Myös etukäteen haasteellisiksi tiedettyjä henkilösuhteita kannattaa välttää yhteistyön 

organisoinnissa. 

Yliopistojen omistusosuuden lisääminen ammattikorkeakouluosakeyhtiöissä voi osoittautua 

merkittäväksi haasteeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ottanut voimakkaasti kantaa sii-

hen, että yliopistojen perusrahoitusta ei voida käyttää ammattikorkeakouluyhtiöiden osak-

keiden ostoon. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi Lappeenrannan ja Imatran kaupun-

git sekä muut kuntaomistajat siirsivät Saimaa ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet Lappeen-

rannan tekniselle yliopistolle annettavaksi pääomalainaksi.  Lapin yliopisto ja Rovaniemen 

kaupunki sekä koulutuskuntayhtymä ovat sopineet Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osake-

kaupasta, mutta kauppahinnan lopullinen rahoitus lienee vielä avoinna. Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun osalta Jyväskylän yliopisto on aiemmin ilmoittanut kiinnostuksensa JAMKin 

osakkeiden ostoon. Yliopiston omistusosuus ammattikorkeakouluyhtiössä voi olla perusteltua 

vain siinä tapauksessa, mikäli se lisää olennaisesti korkeakoulujen välisen yhteistyön toimin-

taedellytyksiä. Kuitenkin OKM on myös selkeästi linjannut, että uusissa korkeakouluraken-

teissa ammattikorkeakoulua ja sen rahoitusta ja resurssien käyttöä koskeva päätöksenteko 

tulee olla amk-lain mukaisesti valitulla ammattikorkeakoulun hallituksella. Tämä linjaus ja 

kannanotto yhdessä amk-osakkeiden vastikkeettoman siirtovaatimuksen kanssa voi merkit-

tävästi heikentää pyrkimyksiä ammattikorkeakoulujen muuttamisesta yliopistojen konserni-

yhtiöiksi. 

Korkeakouluyhteistyön tulisi perustua tasavertaiseen kumppanuuteen ja rakentua tunnistet-

tujen vahvuuksien pohjalle. Kaikenlaiset alisteiset ja pakottavat yhteistyömuodot ja -raken-

teet vahvemman ja suuremman korkeakoulun yksipuolisesti sanelemana, joissa hyöty jakau-

tuu eriarvoisesti osapuolten kesken, ovat haasteellisia, eivätkä voi olla pitemmällä tähtäyk-

sellä menestyksellisiä.  
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Merkittävin haaste lienee kuitenkin se, että tämä(kin) selvitys jää aiemmin tehtyjen tavoin 

arkistoihin pölyttymään ilman, että siinä esitetyt korkeakoulujen yhteistyöavaukset toteutu-

vat millään tavalla. Merkittävimpänä haasteena lienee korkeakoulujen keskijohdon sitoutu-

minen yhteistyön toimeenpanoon. 

 

9. Yhteistyön arviointi ja tiekartta v. 2017-2020 (tarkentuu) 
 

Korkeakoulujen yhteistyön toteutumista on syytä arvioida säännöllisesti ja sille tulee määri-

tellä selkeästi mitattavat yhteiset tavoitteet. Yhteistyön arvioinnin käytännön toimeenpano 

tulisi vastuuttaa EduFutura-yhteistyön johtoryhmälle ja sen alaisuudessa työskenteleville ke-

hittämisryhmille. Korkeakouluyhteistyön vaikuttavuudesta kannattaisi toteuttaa ulkopuoli-

nen arviointi v. 2020. Yhteistyötä voidaan arvioida myös KARVIn toteuttamien korkeakoulujen 

laatujärjestelmäauditointien yhteydessä. 

 

 

 

kuvio 2. Korkeakouluyhteistyön tiekartta vv. 2017-2020 
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Liite 1. Teemahaastattelun kysymyslomake 

 

JY-JAMK yhteistyöselvitys – teemahaastattelun kysymysrunko 

 

haastateltavan nimi:  

 

vastuualue:  

 

haastatteluajankohta:  

 

 

aiempi kokemus yhteistyöstä JAMKin /JY:n kanssa: 

 

 

mitä uutta yhteistyötä näet olevan mahdollista toteuttaa korkeakoulujen kesken omalla 

vastuualueellasi ? 

 

korkeakoulujen tiiviimmän yhteistyön kautta saavutettavat hyödyt: 

 

 

yhteistyön edellytykset/reunaehdot: 

 

 

tunnistetut esteet ja haasteet korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle: 

 

 

 

muita näkökohtia/avoimet vastaukset: 
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Liite 2. Teemahaastatteluun osallistuneet 

 

pe  05.08.2016    klo 12-13  Asta Wahlgrén (JAMK) 

pe  05.08.2016 klo  14-16  Kari Pitkänen (JY) 

ma 08.08.2016 klo 12-14  Pertti Malkki (JAMK) 

ti    09.08.2016 klo  9-11  Jarkko Pirkkalainen (JY) 

ti    09.08.2016 klo  12-14  Matti Manninen (JY)  

ke  10.08.2016 klo 9-11  Heikki Kunttu (JY) 

ke  10.08.2016 klo 12-14  Antti Määttä (JY/Keskimaa) 

ke  10.08.2016 klo 14-16  Kirsi Moisander (JY) 

to   11.08.2016 klo  9-11  Timo Koivisto (Jyväskylä) 

to   11.08.2016 klo  12-14  Terhi- Anna Wilska (JY) 

to   11.08.2016 klo  14-16  Pekka Risku (JAMK) 

pe  12.08.2016 klo  9-11  Pekka Jääskö (JAMK) 

pe  12.08.2016 klo 12-14  Jarmo Siltanen (JAMK) 

pe  12.08.2016 klo 14-16  Lasse Heikkilä  (JYY) 

ma 15.08.2016 klo 13-15  Pirkko Pollari  (JAMK)    

ti    16.08.2016 klo  9-11  Anu Mustonen (JY) 

ti    16.08.2016 klo 12-14  Veli-Pekka Päivänen (KS-Liitto) 

ti    16.08.2016 klo 14-16  Jouni Välijärvi (JY) 

ke  17.08.2016 klo 9-11  Aila Paloniemi (JAMK/Eduskunta) 

ma  22.08.2016 klo  10-11.30  Eemeli Rajala ja Hannu Järvistö (Jamko) 

ma 22.08.2016 klo  11.30-13  Pauli Partanen (JAMK/JKKY/Jyväskylä) 

ma  22.08.2016 klo 15-16.30  Hannu Ikonen (JAMK) 

to    25.08.2016 klo  12-14  Helena Rasku-Puttonen (JY)) 

to    25.08.2016 klo 14-16  Lasse Kannas (JY) 

pe   26.08.2016 klo  13-15  Pekka Äänismaa (JAMK) 

pe    26.08.2016 klo  14.30-16.30 Nina Björn, Tuija Koponen ja Anna 

    Grönlund (JAMK, JY, JY) 
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ma 29.08.2016 noin klo 11-12 Jari Vähäpesola ja Vesa Arkko 

 (JAMK/hallitus) 

ke  31.08.2016 klo 10-12  Ari Ilkka (JAMK) 

ke  31.08.2016 klo 13-15  Heli Toivola (JAMK) 

to    01.09.2016 klo 9-10.30  Ari Muhonen (JY) 

to    01.09.2016 klo 12-14  Peppi Taalas (JY) 

to    01.09.2016 klo 14-16  Hanna-Leena Pesonen (JY) 

to    05.09.2016 klo  9-11  Pasi Raiskinmäki (JAMK) 

ma  05.09.2016 klo  12-14  Marja-Leena Laakso (JY) 

ma  05.09.2016 klo  14-16  Minna-Riikka Luukka (JY) 

ti     06.09.2016 klo 8-10  Juha Kinnunen (Ksshp) 

ti     06.09.2016 klo  12-14  Jukka Lerkkanen (JY) 

ti     06.09.2016 klo 15-16.30  Anne-Chiristine Ritschkoff (JY/VTT) 

ke   07.09.2016 klo. 9-10:30  Veli-Pekka Heikkinen (JYKES) 

to   08.09.2016 klo  9-11  Teemu Makkonen (JAMK) 

to   08.09.2016 klo 11-13  Pekka Neittaanmäki (JY) 

to   08.09.2016 klo 13-15  Heikki Malinen (JAMK) 

ma  12.9.2016 klo 13-15  Jari Ritsilä (JY) 

ti    13.09.2016 klo 9-11  Mikko R. Salminen (JAMK) 

ti    13.09.2016 klo. 14-15:30  Eino Leisimo (Jyväskylä) 

To  15.09.2016 klo  14-16  Tapani Mattila (KS-Liitto) 

ma  26.09.2016 klo 11-12   Simo Halttunen (JAMK/Jyväskylä) 

ti  27.09.2016 klo. 10-11:30  Ari Hiltunrn (JYKES) 

pe  30.9.2016 klo 8.30-10  Mari Kröger (JYY) 

Ti  04.10.2016 klo 12.30-14.30 Kaisa Miettinen (JY) 


