
HALLITUS-
OHJELMA-

TAVOITTEET
2015-2019

Rohkeasti uudistuva ammat-

tikorkeakoulutus.

Parhaat mahdollisuudet 

työelämään ja tulevaisuuteen.

Terveys ja toimeentulo opinto-

jen edistäjänä.

sam
  k



Rohkeasti uudistuva ammattikorkeakoulutus
 
Ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat muodostavat alati 
kansainvälistyvän korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisössä 
opiskelijat eivät ole asiakkaita vaan täysivaltaisia jäseniä, 
ja heillä on vahva rooli ammattikorkea-
koulun kehittämisessä.
Ammattikorkeakoulutusta järjes-
tetään monialaisilla kampuksil-
la, joissa on tarjolla kattavat ja 
laadukkaasti järjestetyt opiskeli-
japalvelut.Opetuksessa käytettävät 
tilat ja järjestelmät ovat saavutetta-
via. 

Ammattikorkeakouluilla on yhteisiä 
kampuksia ja tukipalveluita yliopistojen ja 
toisen asteen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoiden 
siirtymiseen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sisällä ja välillä 
on luotu selkeät käytänteet, joita korkeaoulut noudattavat. Yhteistyöl-
lä eri toimijoiden kesken varmistetaan  enemmän resursseja ydin-
tehtävien toteuttamiseen ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen 
rahoitusta kasvattamalla ja siten panostamalla koulutukseen turva-
taan Suomen talouskasvu.

Korkeakoulutus kaikkien mahdollisuutena

Korkeakouluun hakeutuminen on yhdenvertaista, saavutettavaa ja 
hakijoiden oikeusturva on varmistettu. Toisen asteen koulutuksessa 
panostetaan opiskelijan saamiin valmiuksiin edetä korkeakouluun ja 
opiskella siellä. Kaikki hakijat pääsevät pääsääntöisesti valintakokee-
seen. Opiskelija voi pyrkiä ammattikorkeakouluun joko suorittamalla 
pelkän valintakokeen, valintakokeen ja todistuspisteiden yhdistelmäl-
lä tai pelkillä todistuspisteillä. Valintakokeet ovat esteettömiä ja 
niissä huomioidaan hakijan tarvitsemat apuvälineet ja erityis-
järjestelyt. Maahanmuuttajataustaiset hakijat saavat halutessaan 
korkeakoulutukseen valmentavia ja kielivaatimuksien saavuttamista 
tukevia opintoja.
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Parhaat mahdollisuudet työelämään ja 
tulevaisuuteen
 
Korkeakoulut tarjoavat kaikille opiskelijoille riittävät tiedot, taidot
ja valmiudet laadukkaan työllistymisen, työuran, kansainvälistymisen 
ja elinikäisen oppimisen varmistamiseksi. Opetushenkilökunnalle 
järjestetään täydennyskoulutusta jatkuvasti. Koulutuksessa ja tutkin-
tojen sisällöissä huomioidaan erilaiset oppijat ja kaikkien yhdenver-
tainen kohtelu. Opiskelijan on mahdollista saada tunnustettua kaikki 
soveltuva osaamisensa osaksi tutkintoaan.
  
Sähköiset materiaalit ja laajat, verkon kautta tarjottavat opintomah-
dollisuudet tarjoavat opiskelun mahdollisuudet kaikille ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Kaikki avoimen ammattikorkeakoulun opetus-
tarjonta on saatavilla valtakunnalliselta virtuaalikampukselta, jonka 
tarjontaa hyödynnetään myös tutkinto-opetuksessa. Lähiopetukseen 
ja erilaisiin tki-hankkeisiin osallistumisesta jokainen opiskelija saa 
aitoa lisäarvoa. Viimeisimpiä laitteita, ohjelmistoja ja tutkimusta 
hyödynnetään opetuskäytössä koulutuksen työelämävastaa-
vuuden varmistamiseksi. Kaikkiin opintoihin sisältyy kansainväli-
syysjakso, jonka voi suorittaa joko vaihdossa tai kansainvälisellä 
opintojaksolla Suomessa. 

Kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen 
jäämisen mahdollisuuksia edistää kotoutu-
minen paitsi omaan korkeakouluyhteisöön, 
myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän 
varmistamiseksi heille tarjotaan laaduk-
kaita harjoittelumahdollisuuksia,
yrittäjyysopintoja, yrityshautomotoi-
mintaa sekä riittävä määrä pakollisia 
kotimaisten kielten opintoja. Kansainväli-
set opiskelijat voivat jäädä valmistumisensa 
jälkeen Suomeen kahdeksi vuodeksi etsimään 
töitä. 
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Terveys ja toimeentulo opintojen edistäjänä
 
Opiskeluterveydenhuolto työurien pidentäjänä 

Opiskeluterveydenhuolto on laadukasta, yhdenvertaista ja saavu-
tettavaa. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto 
järjestetään yhtenä kokonaisuutena, jossa painotetaan en-
naltaehkäiseviä palveluita. Palveluiden saatavuutta kohdistetaan 
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti erityisesti 
opiskelukyvyn edistämiseen, mielenterveys- 
ja suun terveydenhuoltopalveluihin. Ra-
hoitus on järjestetty ja turvattu opiskel-
uterveydenhuollon ennaltaehkäiseville 
palveluille. Kokonaisuutena tämä edistää 
opiskelukykyä ja opiskelijat siirtyvät val-
mistuttuaan työkykyisinä työurille. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
järjestää ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-
opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja sen asema 
järjestäjänä on turvattu.
 
Opintotuki opintojen mahdollistajana 

Riittävä opintotuki antaa kaikille mahdollisuuden täysipäiväiseen 
opiskeluun. Opintotuen elementtejä ovat opintoraha, asumislisä ja 
opintolaina. Opintorahaan on tehty tarvittavat tasokorotukset ja se on 
indeksisidonnainen. Asumislisä on ympärivuotinen. Vapaaehtoinen 
valtion takaama opintolaina toimii tarvittaessa toimeentulon täy-
dentäjänä. Opintotuki on opintorahapainotteinen ja sen tulorajat on 
sidottu ansiotasoindeksiin. Opiskelijaperheiden taloudellisia edel-
lytyksiä parantaa opintorahan huoltajakorotus, joka mahdol-
listaa yhtäaikaisen opiskelun, perheen perustamisen ja jälkikasvusta 
huolehtimisen. Huoltajakorotus  vähentää perheellisten opiskelijoiden 
tarvetta tukeutua  toimeentulotukeen.
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