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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE METROPOLIA
AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT

Ammattikorkeakoulun tulee jatkaa strategiansa määrätietoista toteuttamista.

2. PERUSTEHTÄVÄT

2.1 KOULUTUS

Ammattikorkeakoulu jäi selvästi tutkintotavoitteestaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.
Ammattikorkeakoulun merkitys pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän osaavan työvoiman turvaamisessa on
keskeinen, minkä vuoksi korkeakoulun tulee panostaa tutkintotavoitteensa saavuttamiseen.
Ammattikorkeakoulun tulee kiinnittää huomiota myös valtakunnan keskitasoa heikompaan läpäisyyn ja
opintojen keskeyttämiseen ottaen huomioon ammattikorkeakoulun opetukseen liittyvät strategiset tavoitteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ammattikorkeakoulun suunnitelmia koulutuksen uudelleen järjestämiseksi
ja katsoo, että ne luovat hyvän pohjan vahvemmille ja laadukkaammille koulutusyksiköille.

Kansainvälinen opiskelijavaihto on kehittynyt tavoitteen mukaiselle tasolle. Ammattikorkeakoulun 2011
käyttöönottama kansainvälisten kumppanuuksien toimintamalli luo edellytyksiä keskittää strategisia
kumppanuuksia painoalojen kehittämiseksi.

Korkeakoulu on erityisesti panostanut maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutusmahdollisuuksiin,
esimerkiksi järjestämällä valmentavia opintoja.

2.2 TUTKIMUS- KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Ammattikorkeakoulu on kasvattanut ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärää edelliseen vuoteen.
Ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti moniin aluekehitystä tukeviin
hankkeisiin. OKM katsoo, että vuoden 2011 aikana tapahtuvan TKI-strategian päivittämisen yhteydessä tulee
määritellä keskeisimmät strategiset kumppanuudet TKI-toiminnan vahvistamiseksi sekä opetuksen ja
TKI-toiminnan vastavuoroisuuden tukemiseksi. Henkilökunnan aktiivinen kansainvälisyys, erityisesti
liikkuvuus, tukee korkeakoulun strategiaa ja sen toimeenpanoa.

3. JOHTAMINEN, TALOUS JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN

Hallituskaudella toteutetaan ammattikorkeakoulu-uudistus. Ammattikorkeakouluihin kohdistuu merkittäviä
määrärahasäästöjä, joista osa toteutetaan koulutustarjontaa vähentämällä ottaen huomioon
koulutustarve-ennakointien tulokset. Muutokset tulee toteuttaa vuodesta 2013 alkaen.

Tavoitteen saavuttamiseksi ammattikorkeakoulun tulee vähentää kulttuurialan koulutusta 65 sekä tekniikan ja
liikenteen alan koulutusta 100 aloituspaikan verran.

Vastaavasti koulutustarjontaa tulee lisätä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 50 sekä liiketalouden alalla 60
aloituspaikan verran. Tämän tulee tapahtua ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa uudelleen kohdentamalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että toimintoja kokoamalla mahdollistettaisiin profiililtaan erilaisten
pääkaupunkiseudulla toimivien kampusten muodostuminen ja ammattikorkeakoulun toimintaedellytykset
vahvistuisivat edelleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute 2010, kausi 2010 -
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4. RAPORTOINTIA EDELLYTTÄVÄT JATKOTOIMET

Ammattikorkeakoulu on raportoinut kauden 2010-2012 sopimuksessa määriteltyjen keskeisten
kehittämistoimenpiteiden etenemisestä. Ministeriö on ottanut tämän huomioon kohtien 1-3 kannanotoissaan.

LIITTEET

- Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille sekä raportointi koskien vuoden 2011
toimintaa
- Kauden 2010-2012 sopimustavoitteiden toteumaraportti ja korkeakoulun koulutusalojen asemoituminen
valtakunnallisessa tarkastelussa
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