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LAHJOITUS SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE TUKEE MAAKUNNAN ELINVOIMAA JA MENESTYSTÄ

 TUE ELINVOIMAA –
LAHJOITA TULEVAISUUDELLE



SAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen sekä teolli-
suuden ja yritysten tuote- ja palvelukehitykseen. Tulok-
set halutaan saada nopeasti alueen yritysten käyttöön. 
Heinäkuussa 2017 SAMKilla oli käynnissä 55 kansal-
lista ja 11 kansainvälistä hanketta. SAMK on myös 
mukana innostamassa lapsia ja nuoria teknologia-alalle 
tukemalla koulujen luonnontieteen opetusta.

Suomen laadukkainta opetusta ja hyvä työllistyminen

Kaikki valmistuvat opiskelijat kertovat näkemyksensä
opetuksen laadusta vuosittain (OKM AVOP -kysely). 
SAMK on vuosien 2005-2016 aikana sijoittunut 26  
ammattikorkeakoulun joukossa aina vähintään kuuden-
neksi. Ykköseksi SAMK on yltänyt neljästi, viimeksi 2016.

SAMK on profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työ- 
voiman toimintakykyä. Alueen tarpeiden perusteella valittu profiili suuntaa panostuksia teollisuuden 
uudistumista tukevaan toimintaan. Satakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää 
jatkossakin laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

LAHJOITUS SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE 
TUKEE MAAKUNNAN ELINVOIMAA JA MENESTYSTÄ



SAMKin vaikuttavuus vuositasolla
• Tutkinto-opiskelijoita 5 500 ja avoimen AMK:n  

opiskelijoita 1 200 
• Valmistuneista Satakuntaan työllistyy noin 60 %
• Opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus  

Satakuntaan noin 450 henkilötyövuotta
• Ulkomaalaisia opiskelijoita alueella keskimäärin 300 

(yli 50 kansallisuudesta)
• Täydennyskoulutukseen osallistuu yli 1 200  

satakuntalaista
• Yrityksiä ja yhteisöjä on yhteistyössä yli 500 
• Yrityskiihdyttämössä on yli 50 opiskelijayrittäjää
• SAMK hakee alueelle Satakunnan ulkopuolelta  

kansallista ja kansainvälistä rahaa yli 2 M€.

Valmistuneiden työllistymisessä SAMK sijoittuu metropoli-
alueen ulkopuolisista ammattikorkeakouluista ensim- 
mäiseksi (Tilastokeskuksen työllistymistilastot). Satakun-
nan alueen yrittäjillä on eniten kokemusta opiskelija- 
yhteistyöstä (Suomen Yrittäjien valtakunnallinen tutkimus) 
ja he näkevät ammattikorkeakoulun alueen vetovoiman 
lisääjänä.

SAMK tarjoaa yrityksille viittä yhteistyömuotoa 
(tarkemmin www.samk.fi):

1. Yhteiset tutkimushankkeet
2. Asiantuntijaopettajien ohjauksessa tehtävät opiskeli-

japrojektit
3. Hidas rekrytointi kesätöitä, harjoittelua ja opinnäyte-

töitä hyödyntämällä
4. Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
5. Start-up-sijoitukset ja aloittavien yrittäjien mentorointi.

Ammattikorkeakoulujen vastinrahamalli  
lisää lahjoitusten merkitystä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kesäkuussa 
2017, että se puoltaa ammattikorkeakoulujen pää-
omittamista vastinrahamallilla vuonna 2018. Valtio on 
varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 
24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Vastinraha koh-
dennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden 
kampanja-aikana keräämään yksityiseen pääomaan. 
Käytännössä tämän voidaan arvioida tarkoittavan, että 
jos SAMK kerää 1 milj. euroa yksityistä pääomaa, valtio 
pääomittaa samalla määrällä vastinrahaa.

Lue lisää: samk.fi/lahjoita

Visiomme on, että jokainen 
opiskelijamme työllistyy.  
Alueen tarpeiden mukaan  
profiloitu koulutus,  
laaja työelämäyhteistyö  
ja yrittäjämäinen asenne  
luovat opiskelijoillemme  
kaikki edellytykset työllistyä.



Miksi kannattaa lahjoittaa SAMKin toimintaan?

Lahjoittamalla Satakunnan ammattikorkeakoululle tuet Satakunnan 
alueen koulutusta, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lahjoitusvarat 
ja niistä saatavat tuotot ohjataan SAMKin strategian mukaiseen 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Vähintään 850 euron 
lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Vähintään 10 000 euron 
lahjoitukset voi osoittaa haluamalleen koulutusalalle.

  Jokainen lahjoitus  
  on meille tärkeä.  
  Kiitos tuestasi.
Lue lisää: samk.fi/lahjoita

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23, 28130 PORI
Suora linja yrityksille (02) 623 4800


