
Turun ammattikorkeakoulun avajaispuhe 

 

 

Ammattikorkeakoulutus ja Turun ammattikorkeakoulu ovat olleet merkittävässä osassa suomalaisessa 

työelämässä. 

When I think about the time when universities of applied sciences were starting, I can only imagine how 

much work it took to build a model of two higher education institutions in Finland. And I’m sure that the 

work wasn’t done when the university of applied sciences model was ready. Instead, the battle for survival 

against the surrounding nature began, something we all know from wildlife documentaries. Throughout 

their history, universities of applied sciences have had to justify their existence not only as a system 

responding to working life needs but also as an educator and as an important part of the society. 

Yleisesti en puheissani en halua katsoa taakse vaan keskittyä tulevaan. Kuitenkin kun sain puheeseeni 

teeman yhteisöllisyys, koin enemmän kuin tärkeäksi muistaa ja muistuttaa siitä, miten paljon tämä yhteisö 

on pystynyt tekemään yhdessä ja kuinka merkittävän muutoksen ammattikorkeakoulut ja 

ammattikorkeakoulutetut ovat jättäneet tämän lyhyen pätkän aikana. Mistä muusta kuin yhteisöstä ja 

yhteisöllisyydestä se kertoo?  

Kun katson, miten korkeakoulutuksen rahoitus valtiomme osalta jakautuu, täytyy minun todeta, että 

vieläkään valtiomme ei julista ammattikorkeakoulua tai sen koulutusta samalle viivalle kuin esimerkiksi 

yliopistoa. Me puhumme duaalimallista ja sen molemmista, yhdenvertaisista, osapuolista. Rahoituksesta ja 

puheista kuitenkin huomaa, että läheskään aina arvostus ei ole mallin molemmin puolin samalla 

korkeudella. 

 

Haluankin muistuttaa meitä kaikkia täällä olevia, siitä, että vaikka paljon on saatu aikaan sen jälkeen, kun 

ammattikorkeakoulutus on noussut yleiseen tietoisuuteen, työtä vielä paljon jäljellä. Kerran 

ammattikorkean kasvatti, aina ylpeästi amk.  

Mitä voimme siis tehdä? Niin kuin tähänkin asti ammattikorkeakoulun voima ja etu on ollut uskomaton 

yhteisö ja muutoskyvykkyys. Me emme pelkää tehdä tulevaisuutta, joka on ehkä erinäköinen kuin me 

tahdoimme hienoissa strategioissamme ja visioissamme. Ammattikorkeakoulu ei sattumalta kykene 

tuottamaan osaajia, joilla on vielä aitoa työelämän ymmärrystä. Turun ammattikorkeakoulu ja sen koulutus 

on uskaltanut olla aallonharjalla ja ottaa vastaan uusia malleja opettaa ja kouluttaa suomalaisia. Sen vuoksi 

meidän alemman korkeakoulutuksen saaneet tradenomit eivät kamppaile työpaikoista yliopiston vastaavan 

koulutuksen saaneiden kandien vaan ylemmän korkeakoulutuksen saaneiden maistereiden kanssa.  

 

Maailma muuttuu, me voimme olla osa muutosta ja vaikuttaa siihen tai voimme katsoa sivusta, kun joku 

muu tekee sen muutoksen. Toivon, että ammattikorkeakoulu on ja tulee olemaan muutos, jota tämä maa 

tarvitsee. Toivon, että vielä seuraavat 30 vuotta ja sitä seuraavat 30 vuotta ammattikorkeakoulu näyttää, 

että se kuuluu osaksi suomalaista koulutusta ja se saa ansaitsemansa arvon. #ylpeästiAMK 

 


