
          
Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 
 
Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan 1.1.2014 alkaen. 
Ammattikorkeakoulujen toimiluvista säädetään ammattikorkeakoululain (351/2003, 
muut. 485/2013) 6 §:ssä seuraavasti: ”Valtioneuvosto voi myöntää 
ammattikorkeakoulun toimiluvan kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle 
yhteisölle. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on 
koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset 
ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisten tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen 
toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään toimiluvan hakemisesta ja toimilupahakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista ja selvityksistä. Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää 
ammattikorkeakoulua, jossa annetaan ammattikorkeakouluopetusta toimiluvassa 
määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle 
määrätä myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja muita velvoitteita.”  
 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, 
allekirjoittama hakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2013 klo 
16.15 mennessä.  
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeinen peruste toimiluvan myöntämiselle  
Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii Suomen keskeisimmällä, nopeimmin 
kasvavalla talousalueella. Metropolia on kantanut yhteiskunnallista ja koulutuksellista 
vastuutaan luotettavasti ja sillä on tutkitusti hyvä maine niin nuorten kuin 
työnantajienkin keskuudessa. Metropolia on vetovoimainen työnantaja, jonka 
tarjoamiin työtehtäviin tulee lähes poikkeuksetta, joitain tekniikan erityisaloja lukuun 
ottamatta, erittäin runsaasti hyviä hakijoita. Metropolia on sitoutunut tuottamaan 
jatkossakin alueen työelämän tarvitsemia uudistumiskykyisiä osaajia sekä 
rakentamaan kotimaisten ja kansainvälisten verkostojensa kanssa yhteiskunnan 
kilpailukykyä vahvistavaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoululla 
on vahva taloudellinen pohja toiminnalleen. Metropolialla on näyttöä myös kyvystä 
tehdä merkittäviä uudistuksia toiminnan tulosten parantamiseksi, mm. rakenteellinen 
kehittäminen, osaamisen kehittäminen, strategisen johtamisen kehittäminen. 
Metropolia on vahvasti verkottunut sekä alueen työelämään että kansainvälisiin 
toimijoihin  ja kykenee toimimaan näitä yhdistävänä osaamissiltana. Metropolia toimii 
useiden ratkaisujensa ansiosta ammattikorkeakoulusektorin suunnannäyttäjänä. 

Hakemuksen sisällöt tiivistetysti: 
 
Ylläpitäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii osakeyhtiönä. Yhtiön 
osakkeenomistajat ja omistusosuudet ovat: Helsingin kaupunki (42 %), Espoon 
kaupunki (27 %), Vantaan kaupunki (26 %), Kirkkonummen kunta (4 %), Kauniasten 
kaupunki (1 %). 

 
Toimilupahakemuksessa tulee kuvata, millaisia velvoitteita osakassopimukseen ja 
yhtiöjärjestykseen liittyy. Metropolian osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä on 
seuraava velvoite: Määräenemmistöä edellyttävät päätökset: ”Yhtiökokouksessa 
päätös ammattikorkeakoulun koulutusalojen ja ammattikorkeakoulun sijaintipaikkojen 
muuttamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tehtävä ¾ 
määräenemmistöllä”  
 
Huom! Vuoden 2015 alusta alkaen ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä on 
tarkoitus muuttaa niin, että osakassopimuksissa ja yhtiöjärjestyksissä ei voi enää olla 
em. velvoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että Metropolian osakassopimus ja 



yhtiöjärjestys täytyy vuoden 2014 aikana käydä läpi ja muuttaa uutta lainsäädäntöä 
vastaavaksi. 
Päätoimipiste ja paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa on tarkoitus 
harjoittaa: Metropolian päätoimipiste on Helsingissä, lisäksi 
ammattikorkeakoulutoimintaa harjoitetaan Espoossa ja Vantaalla.  
 
Metropolian strategia ja visio 2020: Metropolia on pääkaupunkiseudun 
ammattikorkeakoulu. Metropolian strategia perustuu sen omistajakuntien strategisiin 
tavoitteisiin, jotka kiteytyvät metropolialueen kilpailukykystrategiassa ”Elinvoimainen 
metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025”. Korkeakouluna Metropolia edistää alueen 
monipuolista kehittymistä. Metropolian visio on: Metropolia on Suomen arvostetuin 
ammattikorkeakoulu.  
 
Keskeiset muutokset 2014-2018:   

 Metropolia jatkaa rakenteellista kehittämistä vuosina 2014-2018 tiivistämällä 
20 kiinteistön toimipisteverkkoaan neljäksi kaupunkikulttuuria kehittäväksi 
oppimis- ja kehittämiskeskukseksi. Kampukset sijaitsevat Arabianrannassa 
(Helsinki), Leppävaarassa (Espoo), Myllypurossa (Helsinki) ja Myyrmäessä 
(Vantaa). 

 Metropolin lisää aiempaa monialaisempien ja joustavampien 
yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvia opintopolkua opiskelijoille 
toteutus opiskelijoille 

 Metropolian opetus perustuu entistä vahvemmin ja laajemmassa 
mittakaavassa uusien käytännön ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämiseen 
yhdessä työelämän ja yrittäjäverkoston kanssa 

 Metropolia edelleen vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön sitouttamista 
yhteisiin päämääriin korkeakoulun menestystarinan luomiseksi, 

 Metropolia vaikuttaa ammattikorkeakoulusektorin kehittymiseen 
suunnannäyttäjänä ja 

 Metropoian parantaa kustannustehokkuutta ja kannattavuutta sekä 
ulkopuolisen rahoituksen määrää lisääminen. 
 

Koulutusvastuut: 
Alustavana näkemyksenä on, että Metropolia ei hae; 

- hammastekniikan, 
- esittävän taiteen ja 
- musiikkipedagogien koulutusvastuita. 

Keskeisimpänä tekijänä ovat em. koulutusvastuiden kustannukset ja Metropolian 
mahdollisuudet niukkenevassa taloustilanteessa vastata koulutuksen laadukkaasta 
toteuttamisesta. 
 
Toiminnalliset edellytykset: 
Toimintaympäristö: Metropolia toimii Suomen keskeisimmällä talousalueella, jonka 
kehittymisnäkymät ovat valtakunnan parhaat. Pääkaupunkiseudun työvoiman 
tarpeen arvioidaan pysyvän suhteellisen korkeana myös lähitulevaisuudessa.  
 
Koulutustehtävä: Keskeisimmät tunnusluvut niin hakijamäärissä kuin 
valmistuneiden työllistymisessä ovat erinomaiset. Kevään 2013 yhteishaussa oli 
11900 hakijaa (keskimäärin 6,3 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka), 16 % sai 
opiskelupaikan, 82 % valmistuneista työllistyy alueelle ja < 3 % oli työttöminä vuosi 
valmistumisen jälkeen. Haasteena on opintojen viivästyminen.   
 
 



Tutkimus- ja kehitystyö:  Metropolin tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaisvolyymi 
on kaksinkertaistunut 6,9 miljoonasta 13,8 miljoonaan euroon, ulkopuolisen TKI-
rahoituksen määrä on yli kaksinkertaistunut 3,0 miljoonasta 6,9 miljoonaan euroon, 
toimintaan osallistuvan henkilöstön määrä on noussut reilusta 300:sta yli 600 
henkilöön ja TKI-opintopisteiden määrä on noussut kolmesta noin seitsemään /läsnä 
oleva opiskelija/vuosi. Haasteena on tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymin 
kasvattaminen suhteessa Metropolian kokoon nähden. 
 
Henkilöstö: Henkilöstön kokonaismäärä on 1200, josta päätoimisia opettajia 740. 
Henkilöstö on osaavaa ja korkeasti kouluttautunutta. Työantajamaine on hyvä 
(keskimäärin 40-50 hakijaa avoinna oleviin työpaikkoihin). Metropolia panostaa 
henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittymiseen. Haasteena on 
ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen leikkauksen myötä niukkenevat 
henkilöstöresurssit toiminnan volyymin pysyessä lähes ennallaan.  

Talous: Metropolia on viiden toimintavuotensa aikana onnistunut kaikilla talouden 
tunnusluvuilla mitattuna hyvin. Viiden vuoden positiivinen tulos helpottaa tilanteessa, 
jossa valtionrahoitusta leikataan n. 16 %. Tavoitteena on, että liikevaihto kasvaa 
liiketoiminnan volyymiä lisäämällä, mutta kasvu on realistinen. Liikevaihtoon on 
tulossa samaan aikaan myös merkittäviä vähennyksiä, joiden tilalle kasvatetaan 
myytävää palvelu- ja tki-toimintaa. 

Talouden tasapainottamiseksi Metropoliassa on käynnistetty yt-neuvottelut enintään 
100 henkilötyövuoden vähentämisestä vuosina 2013 - 2014. Samaan aikaan on tehty 
suunnitelma muiden kuin henkilöstökulujen säästöistä. Vuosina 2013 - 2014 
toteutetaan yhteensä 8 milj.euron säästöt. Alustavat laskelmat vuosien 2015 - 2016 
säästöistä on tehty. Jatkossa tulos on edelleen positiivinen, mutta euromäärältään 
pienempi. Oleellisin talouteen vaikuttava säästö toteutunee vuodesta 2017 tai 2018 
alkaen, kun suunniteltu neljän kampuksen malli toteutuu. Tässä yhteydessä 
keskittämisellä tavoitellaan 5 miljoonan euron säästöä vuosittain.   

Investointeja lisätään merkittävästi vuosina 2014 - 2016, jolloin kampussuunnitelmat 
ja myös tuleva alv-kompensaatio toteutuvat. Metropolian osakassopimuksen mukaan 
osinkoa ei jaeta osakkaille vaan mahdollinen kertynyt voitto käytetään Metropolian 
toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Tilastrategian mukaisille neljälle 
kampukselle tehdään investointeja myös vuosina 2017 - 2018 arviolta 12 miljoonalla 
eurolla. 
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