
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

AMK-tutkinto – avain menestymiseen työmarkkinoilla?

© Kirjoittaja & Palkansaajien tutkimuslaitos, 2020

Published version

Böckerman, Petri; Haapanen, Mika

Böckerman, P., & Haapanen, M. (2020). AMK-tutkinto – avain menestymiseen työmarkkinoilla?.
Talous & yhteiskunta, (3), 48-53. https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/10/ty32020.pdf

2020



48 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020

1900-luku oli Suomessa koulu-
tuksen vuosisata. Uudistuksia
on toteutettu vaiheittain. Yli-
opistokoulutuksen alueellisen
ja määrällisen laajentumisen

jälkeen kolmannen asteen koulutuksen 
uudistamisessa siirryttiin ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen. Ammatti-
korkeakoulujärjestelmän luominen 
1990-luvulla oli koulutuspolitiikan 
suurin muutos sitten 1970-luvun alussa 
toteutetun peruskoulu-uudistuksen. Uu-
distuksen myötä alle kymmenessä vuo-
dessa luotiin järjestelmä, joka tuottaa 
vuosittain enemmän korkeakoulutettuja 
kuin perinteinen yliopistosektori.

Ammattikorkeakoulujen tärkein ta-
voite on tuottaa korkeatasoista kou-
lutusta. Ammattikorkeakoulutuksen 
konkreettisena tarkoituksena on tarjota 
parempia käytännön työelämän tarvitse-
mia valmiuksia ja taitoja kuin teoreetti-
semmin ja akateemisemmin painottunut 
yliopistotutkinto.

Tämä artikkeli tarkastelee ammat-
tikorkeakoulutuksen vaikutuksia työ-
markkinamenestykseen yksilötasolla. 
Valmistuvien menestymistä työmark-
kinoilla arvioidaan sekä valmistumisen 
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Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulututkintojen vaikutuksia yksilöiden menestymiseen työmarkkinoilla. 
Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin kattaviin rekisteritietoihin työllisyydestä ja ansiotasosta. Tarkastelun 

perusteella AMK-tutkinnot parantavat merkittävästi ansiotasoa. Tämä koskee sekä alempia että ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. AMK-tutkinnon suorittaneet ovat hyötyneet tutkinnoistaan tuntuvasti korkeamman 

ansiotason muodossa – myös silloin, kun tutkinto on suoritettu vanhemmalla iällä.

jälkeisellä työllisyydellä että ansiotasol-
la. Artikkelin empiiriset tulokset perus-
tuvat ammattikorkeakoulu-uudistuksen 
hyödyntämiseen ja Tilastokeskuksen 
kattaviin rekisteriaineistoihin. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN PERUS-
TAMINEN
Salmisen (2001) arvion mukaan am-
mattikorkeakoulu-uudistuksen keskei-
set perustelut voidaan kiteyttää kolmeen 
pääkohtaan:

1. silloisen koulutusjärjestelmän epä-
kohdat (erityisesti koulutusjärjestelmä 
ei kyennyt vastaamaan täysipainoisesti 
nuorten kasvaneisiin koulutustoivei-
siin),

2. pyrkimykset koulutuksen laadun
kehittämiseen sekä

3. yhteiskunnan ja työelämän muutos-
ten huomioon ottaminen koulutuksessa 
(talouselämän kansainvälisen kilpailu- 
ja suorituskyvyn parantaminen kohen-
tamalla työvoiman koulutusta).

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 
seurauksena korkeakoulusektori koos-
tuu sekä yliopistoista että ammattikor-
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keakouluista (Böckerman ym. 2006). 
Ammattikorkeakoulut ovat Suomessa 
yliopistoille rinnakkaisia Saksan ja 
Hollannin asettamien esikuvien mu-
kaisesti. Keskeinen ero yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen välillä on se, 
että ammattikorkeakouluissa ei tehdä 
varsinaista akateemista tieteellistä tut-
kimusta, joka on perinteisen yliopisto-
sektorin yksi tärkeä tehtävä.

Ammattikorkeakoulu-uudistus käyn-
nistyi vuonna 1991, jolloin perustettiin 
22 väliaikaista ammattikorkeakoulua. 
Niiden tarkoituksena oli kerätä koke-
muksia ammattikorkeakouluista tulevaa 
kokonaisvaltaista uudistustyötä varten. 

Ensimmäiset pysyvän aseman saa-
neet ammattikorkeakoulut aloittivat 
toimintansa elokuussa 1996. Elokuusta 
2000 alkaen kaikki Suomessa toimivat 
ammattikorkeakoulut ovat olleet vaki-
naisia. 

Maantieteellisen kattavuuden osalta 
yliopistosektori ja ammattikorkeakou-
luverkosto eroavat merkittävästi toisis-
taan. Ammattikorkeakouluja on kaikissa 
maakunnissa, toisin kuin yliopistoja.

AMK-tutkinnoissa painotetaan 
työelämän tarvitsemien 

ammatillisten valmiuksien ja 
taitojen korkeaa tasoa.

Ammattikorkeakoulututkinnot (AMK-
tutkinnot) ovat korkea-asteen tutkin-
toja. Niissä painotetaan työelämän tar-
vitsemien ammatillisten valmiuksien 
ja taitojen korkeaa tasoa. Yhteyksien 
rakentaminen ja vaaliminen käytännön 
työelämään toiminta-alueella painottuu 
voimakkaasti ammattikorkeakoulujen 
toiminnassa. Tavoite heijastuu koko-
naisvaltaisesti ammattikorkeakoulujen 
kaikessa keskeisessä toiminnassa. Esi-
merkiksi opetushenkilökunnan rek-

rytoinnissa ammattikorkeakouluihin 
korostetaan vahvasti sitä, että hakijoil-
la täytyy olla monipuolinen ja kiinteä 
työelämän kontaktipinta, jota opettajat 
voivat aktiivisesti hyödyntää opetustoi-
minnassaan.

Ammattikorkeakoulututkinnon laa-
juus on koulutusohjelman mukaan 210–
270 opintopistettä, ja sen suorittaminen 
kestää tavallisesti noin 3,5–4,5 vuotta. 
Ammattikorkeakouluissa suoritettaviin 
opintoihin sisältyy vastaavia yliopisto-
tutkintoja enemmän käytännön työhar-
joittelua toiminta-alueen yrityksissä ja 
yhteisöissä. Ammattikorkeakouluissa 
tehtävät opintonäytteet palvelevat myös 
useissa tapauksissa läheisesti paikalli-
sen elinkeinoelämän tarpeita.

Ensimmäiset AMK-tutkinnon suorit-
taneet opiskelijat valmistuivat oppilai-
toksista vuonna 1994. AMK-tutkinnon 
suorittaneiden määrä on kasvanut tä-
män jälkeen nopeasti. Nykyisin suori-
tetaan vuosittain noin 23 000 alempaa 
AMK-tutkintoa. Ensimmäiset ylemmät 
AMK-tutkinnot suoritettiin puolestaan 
vuonna 2004. Tämän jälkeen tutkintojen 
määrä on kasvanut tasaisesti, ja nykyisin 
niiden määrä on vuosittain suurin piir-
tein 2 800 (Vipunen 2018).

Nykyjärjestelmässä ehdottomasti suu-
rimmat tutkintoalat ovat tekniikan ja 
liikenteen alat, hallinnon ja kaupan ala 
sekä sosiaali- ja terveysala. Näiltä aloilta 
valmistuu lähes 85 prosenttia kaikista 
AMK-tutkinnon suorittaneista. Useim-
miten ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet ovat AMK-insinöörejä, 
sairaanhoitajia tai tradenomeja.

KOULUTUS JA TYÖMARKKINAT
Työmarkkinoita käsittelevän taloustie-
teellisen tutkimuksen eräs keskeisim-
piä kysymyksiä on se, miten koulutus 
vaikuttaa yksilöiden taloudelliseen ja 
ei-taloudelliseen menestymiseen työ-
markkinoilla (Trostel et al. 2002). 

Lukuisista aiemmista empiirisistä 
tutkimuksista huolimatta kysymys on 
jatkuvasti esillä taloustieteellisessä 
keskustelussa muun muassa siksi, että 
koulutusjärjestelmien kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen käytetään valtavia sum-
mia julkisia varoja. Veronmaksajat ovat 
syystä kiinnostuneita panostustensa ra-
hallisista tuotoista.

AMK-uudistus tarjoaa 
hyvän tilaisuuden arvioida 

koulutuksen tuottoja.

Keskeinen ongelma tutkittaessa koulu-
tuksen tuottoja yksilötasolla on, miten 
voidaan varmistaa, etteivät muut havait-
semattomat tekijät vääristä merkittäväs-
ti koulutuksen rahallisia tuottoarvioita. 
Luotettavien vaikutusten saamiseksi 
tarvitaan eksogeenista, tutkittavasta 
henkilöstä itsestään riippumatonta vaih-
telua koulutustasossa. AMK-uudistus on 
erityisen mielenkiintoinen myös tästä 
näkökulmasta, koska se synnytti ekso-
geenista vaihtelua koulutustasoihin. 
Uudistuksen tekee hyödylliseksi myös 
sen ajallisesti ja alueellisesti asteittai-
nen toteuttaminen.

AMMATTIKORKEAKOULULAISTEN ME-
NESTYMINEN TYÖMARKKINOILLA
Tutkimuksissa on tarkasteltu AMK-
uudistuksen vaikutuksia työllisyyteen 
ja ansiotasoon yksilötasolla (Hämä-
läinen ja Uusitalo 2008, Böcker-
man et al. 2009, Böckerman et al. 
2018, 2019). Tutkimukset perustuvat 
Tilastokeskuksen laajoihin rekisteriai-
neistoihin, joissa on tietoja Suomessa 
AMK-tutkinnon suorittaneista henki-
löistä. Niiden avulla voidaan arvioida 
luotettavasti työmarkkinamenestyksen 
keskeisiä mittareita. Niihin lukeutuvat 
työllisyyden ja ansiotason lisäksi muun 

"AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUS KÄYNNISTYI VUONNA 1991."
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muassa työttömyys tutkinnon suoritta-
misen jälkeisenä ajanjaksona.

Hämäläisen ja Uusitalon (2008) 
tutkimuksessa havaittiin, että ammatti-
korkeakoulu-uudistuksen myötä opisto-
tason kauppatieteiden koulutuksen saa-
neiden suhteelliset palkat heikkenivät 
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 
tradenomien tullessa työmarkkinoille. 
Böckerman et al. (2009) raportoivat, 
että AMK-uudistus edisti myös kauppa-
tieteestä valmistuneiden työllisyyttä ( ja 
ansioita). Uudistuksella ei sitä vastoin 
ollut juurikaan vaikutusta muilla keskei-
sillä tutkintoaloilla (tekniikan ja tervey-
den aloilla).

Böckermanin et al. (2018) työ-
markkinamenestyksen pidemmän ai-
kavälin seurantaan perustuvat tulokset 
osoittavat, että alempaan AMK-koulu-
tukseen osallistumisen vuosituotto oli 
kymmenen vuotta opintojen aloittami-
sen jälkeen nuoremmassa ikäryhmässä 
keskimäärin noin 3 300 euroa (taulukko 
1).1 AMK-koulutukseen osallistuneita 
verrataan sellaisiin mahdollisimman sa-
mankaltaisiin henkilöihin mm. työmark-
kinahistorian perusteella, jotka eivät 
ole osallistuneet AMK-koulutukseen. 
Vanhemmassa ikäryhmässä vastaava 
tuotto oli hieman korkeampi. Nuorem-
massa ikäryhmässä ammattikorkeakou-
lutus paransi työllisyysastetta enemmän 
kuin vanhemmassa ikäryhmässä, mutta 
koulutusta edeltänyt työllisyysaste oli 
vanhemmassa ikäryhmässä vastaavasti 
korkeampi.

Taulukossa 1 on raportoitu tuotto 
koulutukseen osallistuneilla henkilöil-
lä. Kaikki vaikutukset ovat tilastollisesti 
merkitseviä (vähintään 5 prosentin ris-
kitasolla), pl. kaupallisen alan työlli-
syysvaikutus 25–50 vuotiailla. Tulokset 
perustuvat tutkimukseen Böckerman 
et al. (2018).

Edellä mainitussa tutkimuksessa 
tarkasteltiin myös, miten ammattikor-

keakoulutukseen osallistumisen tuotto 
riippuu sukupuolesta ja koulutusalasta. 
Tulosten mukaan ammattikorkeakoulu-
tuksen tuotot – ansiotaso ja työllisyys 
– ovat suurempia nuorilla naisilla kuin 
nuorilla miehillä, ja koulutuksen tuotos-
sa on myös koulutusalakohtaisia eroja. 
Työllisyysvaikutukset ovat sekä nuorilla 
että vanhemmilla tutkinnon suorittajilla 
suurimmat terveys- ja sosiaalialalla.

Alempien AMK-tutkintojen 
työllisyysvaikutukset ovat 

olleet suurimmat terveys- ja 
sosiaalialalla.

Tutkimuksessa koulutuksen tuotot 
laskettiin tilastollisen kaltaistamis-
menetelmän avulla. Menetelmässä 
kullekin AMK-opinnot aloittaneelle 
henkilölle etsittiin taustaominaisuuk-
siltaan mahdollisimman samankaltai-

nen verrokkihenkilö, joka ei aloittanut 
AMK- tai yliopisto-opintoja. Käytet-
tyjä taustaominaisuuksia olivat muun 
muassa aiempi työmarkkinahistoria ja 
opintomenestys sekä perhetausta, joilla 
kaikilla on merkittävä vaikutus henki-
lön myöhempään menestymiseen työ-
markkinoilla.

Böckerman et al. (2019) tutkivat 
puolestaan ylempien AMK-tutkintojen 
työmarkkinavaikutuksia yksilötasolla. 
Tutkimuksen perusteella myös osal-
listuminen ylempiin AMK-tutkinto-
ohjelmiin on keskimäärin johtanut 
korkeampaan ansiotasoon verrattuna 
sellaisiin mahdollisimman samankaltai-
siin henkilöihin, jotka ovat suorittaneet 
ainoastaan alemman AMK-tutkinnon. 
Esimerkiksi viisi vuotta koulutuksen 
aloittamisen jälkeen osallistujien palk-
katulot ovat noin 2 900 euroa korkeam-
mat kuin vertailuryhmän tulot (tauluk-
ko 2). Myös ylempien AMK-ohjelmien 
tuotot ovat keskimäärin korkeammat 

AMK-KOULUTUKSEN TUOTTAMA VUOSIPALKAN LISÄYS VERRATTUNA 
OPISTOTASON TUTKINTOIHIN ON OLLUT HUOMATTAVA.

Taulukko 1. Alempaan AMK-koulutukseen osallistumisen keskimääräinen laskennallinen 
tuotto ja työllisyysaste kymmenen vuotta aloittamisen jälkeen. AMK-koulutukseen osal-
listuneita verrataan sellaisiin mahdollisimman samankaltaisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
osallistuneet AMK-koulutukseen.

Palkkatulot (€) vuodessa Työllisyysaste vuoden lopussa
Ikä opintojen alussa 19–24 vuotta 25–50 vuotta 19–24 vuotta 25–50 vuotta
Kaikki + 3 287 + 3 719 + 0,066 + 0,025

Sukupuoli
Miehet + 2 256 + 3 887 + 0,028 + 0,025
Naiset + 4 921 + 3 798 + 0,103 + 0,035

Koulutusala
Kaupallinen ala + 5 408 + 3 480 + 0,088 + 0,004
Tekniikan alat + 3 885 + 4 996 + 0,025 + 0,011
Terveys- ja sosiaalialat + 4 360 + 4 956 + 0,125 + 0,084
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naisilla kuin miehillä (lyhyellä aikavä-
lillä). Koulutuksen tuotto on selvästi 
korkeampi terveys- ja sosiaalialalla kuin 
kaupallisilla tai tekniikan aloilla.

Taulukossa 2 on raportoitu tuotto 
koulutukseen osallistuneilla henki-
löillä, jotka aloittivat opinnot 25–55 
vuotiaina. Kaikki vaikutukset ovat ti-
lastollisesti merkitseviä (vähintään 
yhden prosentin riskitasolla). Tulokset 
perustuvat tutkimukseen Böckerman 
et al. (2019).

Työllisyyden osalta tutkimuksessa ei 
havaita taloudellisesti merkitseviä vai-
kutuksia. Työllisyysvaikutusten puut-
tuminen johtuu olennaisilta osiltaan 
siitä, että ylemmän AMK-tutkinnon 
suorittaneiden henkilöiden työllisyys 
on erittäin korkealla tasolla myös en-

nen koulutukseen hakeutumista. Ylem-
piä AMK-tutkintoja suoritetaan (lähes 
aina) säännöllisen työssäkäynnin yh-
tey dessä.

PÄ ÄTELMÄT
Ammattikorkeakoulu-uudistus oli pe-
rusteiltaan työelämälähtöinen muutos 
koulutusjärjestelmässä. Uudistuksen 
keskeisenä pyrkimyksenä oli luoda 
työelämän tarpeita paremmin vastaava 
korkeakoulutason tutkinto. Työelämän 
tarpeista lähtevän uudistuksen onnistu-
mista on luontevaa arvioida työmarkki-
noiden näkökulmasta.

Työmarkkinoilla koulutuksen arvoa 
voidaan mitata lähinnä tutkinnon suo-
rittaneiden työllisyystilanteella, ansio-
tasolla sekä työelämään sijoittuneiden 

vastavalmistuneiden työtehtävien vaa-
tivuudella. Tämän vuoksi rekisteriai-
neistoihin perustuvissa tutkimuksissa 
on tavallisesti arvioitu ammattikorkea-
koulu-uudistuksen vaikutuksia käyttäen 
kriteerinä vastavalmistuneiden työlli-
syystilannetta ja ansiotasoa ammatti-
korkeakoulusta valmistumisen jälkeen. 
Työtehtävien vaativuudelle ei ole rekis-
teriaineistoissa suoria mittareita.

Koulutusjärjestelmässä toteutettuja 
uudistuksia arvioitaessa luonteva vertai-
lukohta on uudistusta edeltävä tilanne. 
Ammattikorkeakouluista valmistuneita 
on luontevinta verrata aiemmin samois-
ta kouluista opistotasoisen tutkinnon 
suorittaneisiin. Uudistuksen vaikutusta 
voidaan arvioida sen perusteella, para-
neeko vai heikkeneekö valmistuneitten 
asema työmarkkinoilla koulun muuttu-
essa ammattikorkeakouluksi. Vastaa-
vasti ammattikorkeakoulusektorin va-
kiinnuttua osaksi koulutusjärjestelmää 
Tilastokeskuksen keräämiin rekisteri-
tietoihin perustuvat pitkittäisaineistot 
ovat tarjonneet mahdollisuuden verra-
ta opintoihin hakeutuneiden suoriutu-
mista työmarkkinoilla ennen ja jälkeen 
AMK-koulutuksen.

Tutkimukset ovat päätyneet suh-
teellisen myönteiseen näkemykseen 
ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja 
-tutkintojen vaikutuksista yksilötason 
menestymiseen työmarkkinoilla. AMK-
tutkinnon suorittaneet ovat hyötyneet 
tutkinnoistaan selvästi korkeamman an-
siotason ja myös paremman työllisyyden 
muodossa – myös silloin, kun tutkinto 
on suoritettu vanhemmalla iällä.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet 
sen, että AMK-tutkinnon suorittanei-
den muuttoalttius alueiden välillä on 
suurempi kuin opistotason tutkinnon 
suorittaneilla (Böckerman ja Haapa-
nen 2013, Haapanen ja Böckerman 
2017). Koulutustason nousu näyttääkin 
parantavan sekä työmarkkinatulemia 

"AMK-TUTKINNON SUORITTANEIDEN MUUTTOALTTIUS ALUEIDEN VÄLILLÄ
ON SUUREMPI KUIN OPISTOTASON TUTKINNON SUORITTANEILLA."

Taulukko 2. Ylempään AMK-koulutukseen osallistumisen keskimääräinen laskennallinen 
palkkatuotto 3, 5 ja 7 vuotta aloittamisen jälkeen verrattuna henkilöihin, jotka ovat suo-
rittaneet ainoastaan alemman AMK-tutkinnon.

Palkkatulot (€) vuodessa
Seurantavuosi
(vuotta aloittamisen jälkeen)

3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta

Kaikki + 1 757 + 2 856 + 3 149

Sukupuoli
Miehet + 1 433 + 2 543 + 3 272
Naiset + 2 225 + 2 900 + 3 359

Ikä opintojen alussa
25–34 + 2 185 + 3 343 + 3 478
35–55 + 1 832 + 2 920 + 3 951

Koulutusala
Kaupallinen ala + 1 987 + 2 438 + 2 390
Tekniikan alat + 1 569 + 2 947 + 2 150
Terveys- ja sosiaalialat + 2 573 + 3 646 + 4 654
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(työllisyyttä ja ansiotasoa) että tehos-
tavan osaltaan myös työmarkkinoiden 
alueellista toimintaa. •

Viitteet 

* Artikkeli on osa Suomen Akatemian 

strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa 

WIP-hanketta. AkavaWorks on tukenut 

suomenkielisen yhteenvedon laatimista.

1 Nuoret opiskelijat koostuvat tutkimuksessa 

henkilöistä, jotka olivat 19–24-vuotiaita 

AMK-opintojen alussa. Vastaavasti 

vanhemmat opiskelijat aloittivat AMK-opinnot 

25–50-vuotiaina. Molemmissa ryhmissä 

seurattiin vuosina 1997–2004 opintonsa 

aloittaneita henkilöitä. Heistä noin 75 prosenttia 

suoritti alemman AMK-tutkinnon vuoden 

2014 loppuun mennessä. Tutkimuksessa 

käytettiin Tilastokeskuksen rekisteripohjaisia 

kokonaisaineistoja. Ne mahdollistavat 

työmarkkinoilla suoriutumisen seurannan 

keskimäärin 13 vuotta koulutusvalinnasta 

eteenpäin. Suoriutumisen mittareina käytettiin 

aiempien tutkimusten tapaan vuosittaisia 

ansiotuloja ja työllisyyttä vuoden lopussa.

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT OVAT NOSTANEET HUOMATTAVASTI
ANSIOTASOA MUTTA EIVÄT TYÖLLISYYTTÄ.




