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Kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen 
ammattikorkeakouluissa

• Tiedolla johtamisella varmistamme ammattikorkeakoulun menestymisen.  Tietolähteinä 
esim.

• Vipunen: koulutustiedot ja TKI sekä jatkuva oppiminen

• Tilastokeskus; MDI

• Toimialaraportit (TEM)

• Alueelliset toimijat (maakuntaliitot, alueelliset ennakointiryhmät)

• Tietoa on, mutta päätöksenteossa tiedon hyödyntäminen oleellisinta

• Toimialojen kehittymisen näkökulma:  

• Toimialojen määrällisen kehittymisen ennakointi 

• Toimialojen sisällöllinen kehittyminen – tekoäly, automaatio, digitalisaatio….
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Koulutustarpeen ennakointi

• Valtakunnan tasolla osaamisen ennakointifoorumi

• Ennakointitulokset kertovat, että prioriteetista merkittävin on ammattikorkeakoulutettujen 
määrän lisääminen

• Tulevaisuuden kompetenssien tarkastelussa korotettiin geneeristä osaamista ja kaikilla aloilla 
yhteisiä mm.  analyyttisyys, kriittisyys, ongelmaratkaisutaidot. 

• AMKista valmistuneiden työllisyysaste on yli 90% vuosi valmistumisen jälkeen.  Osaaminen 
kohtaa työmarkkinat. 

• Ajankohtainen kysymys on se, miten eri alojen työvoimatarvetta pystytään arvioimaan 
huomioiden alueelliset tarpeet. Sote on helpoin ennakoitava kokonaisuus, sillä työnantajat isoja ja 
julkisia toimijoita, mutta muiden alojen osalta ennakointi vaikeampaa. 

• Tuleeko ennakoinnin olla enemmän kansallista vai alueellista? Koulutusvastuiden säätelyssä tämä 
keskeistä. Kysymys ei ole pelkästään kysynnän tyydyttämisestä, vaan myös tarjontalähtöisestä 
toiminnasta, joka luo mahdollisuuksia uudelle elinkeinotoiminnalle. 
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Alueellinen koulutustarve-ennakointi

• Ammattikorkeakoulut ovat kiinteästi integroitunut osaksi ympäröivää elinkeinoelämää, 
jolloin dialogi on jatkuvaa (TKI, opiskelijaprojektit, ONT:)

• Keskeisiä kysymyksiä aikajänne ja tarvittava osaaminen. 
• Yritysten tarve akuutti. Tutkintokoulutus pitkäkestoinen.  Tutkintojen tuottaman osaamisen tulee 

olla riittävän geneerisellä tasolla, jolloin sen vastaavuus työelämätarpeeseen varmistetaan.

• Tarve luoda jatkuvan oppimisen tuotteita, joilla vastataan joustavasti spesifimpiin tarpeisiin 
luomatta tarpeettomia rakenteita.

Sitra : Alueiden osaamisen aika, jossa mukana Ylä-Savo: 
Yhdeksän kunnan, seutukunnan ja maakunnan päättäjät, yritykset, oppilaitokset  ja järjestöt ovat 
kevään 2021 aikana onnistuneet luomaan yhteisen kuvan alueensa haasteista ja mahdollisuuksista. 
Millaista verkostoyhteistyötä on tehtävä, jotta osaajat saadaan alueella ja työpaikoilla pystytään 
vastaamaan muuttuviin osaamisen tarpeisiin?

Hanna Kososen selvitys (OKM 2021):  Koulutus ja osaaminen lisäävät seutukaupunkien elinvoimaa ja 
elinkeinojen uudistumista 
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Savonian vaikuttavuuden kulttuuri

Koulutusten määrä

TKI-volyymi

Liiketoiminnan 
volyymi

Henkilöstön määrä 
ja osaaminen

Koulutus- ja muut 
ympäristöt

Korkeakoulu-
palvelut

Tietovarannot

Tilat

KOULUTUS

TKI-
TOIMINTA

LIIKETOIMINTA

Tutkinnot, opintosuoritukset

Tekniset yms dokumentit
Taiteelliset tuotokset
Kaupalliset oikeudet
Ohjelmistot
Julkaisut
Rahoitukset yrityksille

Demot, konseptit, protot, 
todennetut ratkaisut, PoC, PoB

Tilaisuudet
Tapahtumat
Osallistumiset
Kontaktit

Arvioinnit
Raportit
Standardit
Määrä – Laatu

Haastattelut
Maininnat

Tietohaut
Tilojen käyttö
Yleisötapahtumat

Hyvinvointi
Oppiminen
Kilpailukyky
Aluekehitys
Kestävyys
Vastuullisuus

UUSI
TIETO   

UUSI       
OSAAMINEN

UUDET 
RATKAISUT 

VUORO-
VAIKUTUS

PYSYVÄ 
MUUTOS: 

Työllistyminen

Alkanut yritys

Syntynyt työpaikka

Muuttunut 
toimintatapa

Lanseerattu 
tuote/palvelu

Todennettu 
käyttöönotto 
innovaatio

Lisääntynyt 
liikevaihto / vienti

Tehostunut 
prosessi

Säästetty € 

Pienentynyt päästö

Parantunut 
energia-tehokkuus

Panos             >       Ydinprosessi         >     Suorite                 >             Tulos         >             Vaikutus >            Vaikuttavuus
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Viikon vaikuttavimmat

UUSI
TIETO   

UUSI       
OSAAMINEN

UUDET 
RATKAISUT 

VUORO-
VAIKUTUS


