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KyAMK ja MAMK saivat 3 miljoonaa  
strategiseen kehittämiseen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänään 28.9.2012 sopimuskautta 20132016 koskevissa 
neuvotteluissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle 3 miljoonaa euroa strategiseen 
kehittämiseen vuodelle 2013. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on Mikkelin ja Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulujen emoyhtiö. 
 
”Summaa on pidettävä erittäin merkittävänä! Se on samalla suurin tähän asti neuvotteluissa myönnetyistä 
rahoituksista”, toteaa Kaakkois-Suomen AMK:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko painottaa, että 
pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ Kaakkois-Suomen AMK:n hyväksi kantaa nyt hedelmää. ”Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin laajan ja tasokkaan koulutuksen ja aluekehityksen takaamiseksi molemmissa 
maakunnissa”, hän iloitsee. 
 
Neuvotteluissa käsiteltiin ammattikorkeakoulujen tulevaa toimilupakierrosta sekä tulevaa rahoitusta. 
KyAMK ja MAMK ovat ministeriön näkemyksen mukaan edenneet merkittävästi rakenteellisessa 
kehittämisessä. Seuraavalla kaudella 20132016 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy edelleen 
tiivistää yhteistyörakennettaan sekä selvittää yhden korkeakoulun mahdollisuutta.  
 
Yhteisten rakenteiden kehittäminen käynnistyy yhteisten tukipalveluiden keskittämisellä. 
Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet selvittää vielä vuoden 2012 aikana mahdollisuudet keskittää 
tietohallinnon, kirjaston ja oppimisteknologian tukipalvelut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun 
vuoden 2013 alusta. 
 
Neuvotteluissa Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluja edustivat Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitusten puheenjohtaja Jussi 
Lehtinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko, Kymenlaakson 
Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Eero Mattila, Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja ja MAMK:n rehtori Heikki Saastamoinen, KyAMK:n rehtori 
Petteri Ikonen, KyAMK:n vararehtori Mirja Toikka sekä MAMK:n vararehtori Kalevi Niemi.  
 
Tehtävät, profiilit, painoalat ja kehittämiskohteet  
 

OKM:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut 
muodostavat strategisen korkeakoulukokonaisuuden, jolla on yhteinen omistaja. Korkeakoulujen yhteinen 
painopiste on Venäjä-yhteistyö. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi KyAMK:lle ja MAMK:lle OKM asetti 
yhteisten rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen.  
 

KyAMK 
 KyAMK korostaa tehtävässään alueen elinkeinorakennetta uudistavaa koulutusta sekä tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa.  
 Ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisen ja erityisesti Venäjä-osaamisen kehittäjäksi yhdessä 

korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulun painoaloina ovat  
o ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen 
o kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus 
o käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut.  
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 KyAMK:n kehittämiskohteena on uudistaa opiskelijavalintoja ja opintoprosesseja sekä tukea tutkimus- ja 
kehitystyöllä toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimialarakenteiden uudistamista. 

 
MAMK 

 Mikkelin ammattikorkeakoulun tehtävänä on toimia veturina alueensa osaamisen, elinvoimaisuuden ja 
hyvinvoinnin kehittämistyössä. 

 Ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi tk-toimijaksi. 
 Mikkelin ammattikorkeakoulun painoaloja ovat: 

o kestävä hyvinvointi 
o sähköinen arkistointi ja digipalvelut 
o materiaalit ja ympäristöturvallisuus 

 MAMKin kehittämiskohteena on uudistaa opiskelijavalintojaan, tehostaa opintoprosesseja sekä vahvistaa 
koulutustarjontansa vetovoimaa. 

 

Määrälliset tavoitteet 20132016 
 

Ammattikorkeakoulututkinnot KyAMK MAMK 
Humanistinen ja kasvatusala 0 55 
Kulttuuriala 95 35 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 160 125 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 70 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 200 270 
Tekniikan ja liikenteen ala 190 225 
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 35 
Luonnontieteiden ala 0 25 
Ylemmät AMK-tutkinnot 80 100 

Tutkinnot yhteensä 727 940 
Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 240 220 
Suomesta lähteneiden tai Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (vaihdon 
kesto yli 3 kk) 

300 250 

 

Tunnuslukutavoitteet 20132016 
 

Indikaattori KyAMK MAMK 
Ammattikorkeakoulututkinnot / opetus- ja T&K-henkilökunta 3,20 3,95 
Vähintään 55 op suorittaneiden osuus (%) 47,0 45,0 
T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet / läsnä olevat opiskelijat 9,00 9,00 
Julkaisut ja audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat / opetus- ja 
T&K-henkilökunta 

0,45 1,00 

Henkilökunnan kv-liikkuvuus / opetus- ja T&K -henkilökunta 1,00 1,00 
Maksullisen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus (%) 17,0 20,0 
Ulkopuolinen T&K -rahoitus / kokonaisrahoitus (%) 11,0 12,5 
 
 
Lisätietoja 
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 
hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206, etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi 
hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko, p. 0400 143 661, etunimi.sukunimi@evl.fi 
 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
rehtori Petteri Ikonen, p. 044 702 8200, etunimi.sukunimi@kyamk.fi 
 



 TIEDOTE 3 (3) 
   
  
 
 28.9.2012 id96433 
 

www.kyamk.fi www.mamk.fi www.kyamkmamk.fi  

Mikkelin ammattikorkeakoulu 
rehtori Heikki Saastamoinen, p. 050 312 5151, etunimi.sukunimi@mamk.f 
 


