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Koulutuspolitiikan painopisteet kausittain
1950-1960 luvut: Ammatillisen koulutuksen kasvun kausi
1960-1970-luvut: Peruskoulu-uudistuksen kausi
1970-1980-luvut: Keskiasteen koulunuudistuksen kausi
1980-1990-luvut: Aikuiskoulutuksen kasvun kausi
1990-2000-luvut: AMK-uudistuksen kausi
2000-2010-luvut: Yliopisto-uudistuksen kausi
2010-2020-luvut: Toimintatapojen uudistamisen ja raja-aitojen kaatamisen kausi 
Summaus: Viimeiset 40 vuotta ovat olleet ammatillisen koulutuksen kasvun ja arvostuksen nousun aikaa



Tekniikan koulutus Suomessa
Teknikko- ja insinöörikoulutuksen aloittaneet
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Tekniikan koulutus Suomessa
Insinööriopiskelijoiden pohjakoulutus



Tekniikan koulutus SuomessaTeknikko-opiskelijoiden pohjakoulutus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

kansakoulu
keskik., pk.
ammattik.
ylioppilas



All applicants for general and vocational 
upper secondary education 1998 - 2013 
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Makrotason muutokset
Supistuva rahoitus, kasvavat tulosvaatimukset
Kiihtyvä työelämän muutos, kasvava syrjäytymisriski
Digikauden opiskelija-asiakkaat, kasvavat odotukset
Kansainvälisen nettitarjonnan räjähtävä kasvu
Toimintatapojen perusteellinen uudistuminen
Perinteisten raja-aitojen kaatuminen
Yhden ainoan oikean vaihtoehdon konkurssi / aluekohtaiset ratkaisut, valtakunnallinen varmistus
Koulutusalaluokituksen hämärtyminen
Nuorten ja aikuisten koulutuksen integraatio
Koulutuksen ja työn integraatio



Toimintaympäristö
Valtion ja kuntien talous / tilanne ja näkymät
 Niukkuutta luvassa moneksi vuodeksi
Väestökehityksen pääpiirteet
 Keskittymiskehitys jatkuu, väki vanhenee ja kansainvälistyy
Elinkeino- ja ammattirakenteiden murros 
 Häviävät ja uudet ammatit haastavat ammatillisen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen 
Osaamisvaatimusten nopeutuva muuttuminen
=> Lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen tarve kasvaa



Talouden realiteetit
1. Opetusalan rahoitusnäkymä on negatiivinen usean vuoden ajan
2. Osaamisen tasoa pitää silti pystyä nostamaan
3. Tiukassa tilanteessa saavutetut edut sekä perinteiset toimintatavat ja raja-aidat haastetaan useaan kertaan
4. Myös koulutuspituudet tulevat kriittiseen tarkasteluun
5. Integraatiota nuorten ja aikuisten koulutuksen toteuttamisessa on oleellisesti syvennettävä
6. Työn ja koulutuksen yhteyksiä on tiivistettävä
7. Tarve työssä oppimisen laadun parantamiseen ja hyväksi lukemiseen (AHOT) kasvaa



Rakennemuutokset
1. Rahoitusleikkaukset ja väestörakenteen muutokset johtavat rakenteiden uudistamiseen
2. Toimipisteverkoston rinnalle syntyy uuteen teknologiaan perustuvia yhteistyöverkostoja, jotka täydentävät ja osittain myös korvaavat perinteisen toimipisteverkoston toimintoja 
3. Liittoumien ja yhteisten kampusten merkitys kasvaa sekä palvelujen tuottamisessa että kehityksen vauhdittamisessa
4. Osaamisperusteisuus tuo suuria muutoksia koulutuksen toteutukseen ja toimintatapoihin
5. Ammattikorkeakoulujen uudet valintaperusteet aiheuttavat hankaluuksia toisen asteen ammatilliselle koulutukselle



Teknologian mahdollisuudet ja haasteet
1. Uusiutumisen nopeutuminen / paineet kestävän perusosaamisen rakentamiselle ja osaamisen jatkuvan päivittämisen mahdollistamiselle2. ICT ja sosiaalinen media mullistavat oppimiskäytännöt3. Kansainvälinen tarjonta haastaa suomalaiset korkeakoulut uuden teknologian hyödyntämisessä4. Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen merkitys on noussut uudelle tasolle5. Ajasta ja paikasta riippumattomien toteutusten kehittäminen edellyttää lisääntyvää yhteistyötä6. Teknologian kallistuminen edellyttää lisääntyvää yhteistyötä yritysten kanssa7. Integraatiota koulutuksen ja työelämän välillä on syvennettävä



Mukavuusalue ja siltä poistuminen
Mukavuusmalli
• Eriytetty koulutusmalli
• Omat tilat ja palvelut
• Sirpaleinen toimipisteverkko
• Kasvava rahoitus
• Määrällinen painotus
• Maksuton opiskelu
• Rutinoitunut tehtäväkuva
• Oppilaitospohjainen opiskelu
• Kansallinen orientaatio
• Säilyttävä vakiotarjonta
• Palkansaajapainotus
• Perinteinen oppiminen
• Oppilaitoskeskeinen toteutus

Haasteellinen malli
• Yhtenäinen koulutusmalli
• Yhteiset tilat ja palvelut
• Yhteiset kampukset
• Niukkeneva rahoitus
• Laadullinen painotus
• Osittain maksullinen opiskelu
• Tulosvastuullinen tehtäväkuva
• Työhön integroitu opiskelu
• Kansainvälinen orientaatio
• Uudistava joustava tarjonta
• Yrittäjyyspainotus
• Monimuotoiset oppimismallit
• Opiskelijakeskeinen toteutus



Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
• Monimuotoisuuden lisääminen sekä tarjonnassa että toteutuksessa (erilaiset tarpeet ja oppijat)
• Viimeinen vuosi kasvavassa määrin työpaikalla, (2+1)-malli sopimuspohjaisesti
• Koulutuspituuksien variointi todellisten tarpeiden pohjalta + moduulirakenteinen lisäkoulutus ja jatkamismahdollisuus (myös työn ohella)
• Työn ohella opiskelun ja työssä oppimisen tukeminen ja kehittäminen
• Lisää pelivaraa ja päätösvaltaa alueellisten tarpeiden huomioon ottamiseen



Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
• Seutukunnallisten yhteiskampusten kehittäminen yli perinteisten raja-aitojen
• Toisen asteen koulutuksen kokoaminen samoille omistajille/ylläpitäjille paikkakunnittain
• Tarjontapaletin avaaminen (hallitusti) yli perinteisten raja-aitojen
• Oppilaitoksille mahdollisuus myös tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiin (tilauskoulutus) 
• Tutkintoon johtava koulutus opiskelijalle edelleen pääsääntöisesti maksutonta 



Amk-koulutuksen kehittäminen
Opetusjärjestelyt

• Ops-työhön parempi yhteys työelämään
• Ensimmäiseen lukuvuoteen edelleenkin lisää paukkuja
• Opintojen etenemisen seuranta ja tuki järjestelmälliseksi
• Opiskelu opiskelijan työksi (vrt. kv-vertailut)
• Viikko-ohjelmaan vaihtoehtoisia toteuttamismalleja
• Opiskelijoiden tehollisen lukuvuoden pidentäminen
• Työpaikkaopintojen ja harjoittelun kehittäminen 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa (yritykset ja yhteisöt)
• TKI-intergraation syventäminen ja resurssien uudenlainen 

kohdentaminen



Amk-koulutuksen kehittäminen
Voimavarojen järkevä käyttö

• Yksiköiden ja ohjelmien koon kasvattaminen
• Työnjaon edistäminen rahoitusta kohdentamalla ja 

liittoumia rakentamalla
• Synergiahyötyjen maksimointi (raja-aidat nurin)
• Henkilöstön osaamispotentiaalin käytön optimointi
• Yhteisten palvelujen ja tilojen hyödyntäminen
• Henkilöstörakenteen kehittäminen
• Tulorahoituksen lisääminen tuloksia parantamalla
• Työaikasuunnitelmien tavoitteellisuuden lisääminen
• Työelämäyhteistyön laajempi hyödyntäminen



Koulutuspolut ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö



Arvioinnin tausta: koulutuspolut
Ammatillinen koulutus toimii väylänä ammattiin ja työelämään, mutta myös jatko-
opintoihin. Ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinto 
tuottavat kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakoulut ovat keskeinen 
jatkokoulutusväylä ammatillisen tutkinnon suorittaneille. 
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Opetuksen suunnittelu- jaopetussuunnitelmatyö

Koulutuksen markkinointi

Opiskelijarekrytointi

Opiskelijavalinta

Aikaisemmin hankitun osaamisentunnistaminen ja tunnustaminen

Opetuksen järjestäminen
Työssäoppimis- /työharjoittelupaikkojen järjestäminenOppimisympäristöjen järjestäminen

Päättötöihin / opinnäytetöihin liittyväyhteistyö

Ammatillisen koulutuksen opintojen /tutkinnonosien opiskelunmahdollistaminen…

Ammattikorkeakouluopintojenopiskelun mahdollistaminenammatillisen koulutuksen…

Ammatillisen koulutuksen opettajatkäyvät opettamassaammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulun opettajatkäyvät opettamassa ammatillisessakoulutuksessa

Koulutuksen ja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyö

Ammatillinen koulutus: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
Ammatillinen koulutus: Missä määrin teette yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Missä määrin teette yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
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5Koulutuksen kehittäminen

Pedagogiikkaan tai sen kehittämiseenliittyvät hankkeet tai projektit

Opetusmenetelmien kehittäminen

Koulutuksen arviointi

Koulutuksen laadunvarmistusTyöpaikkaohjaajakoulutuksenjärjestäminen

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Alumnitoiminta

Valmistuneiden opiskelijoidensijoittumisen seuranta

Koulutuksen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvä yhteistyö

Ammatillinen koulutus: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
Ammatillinen koulutus: Missä määrin teette yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Missä määrin teette yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
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Aluekehitystyö

Neuvottelukuntatoiminta

Strategiset kumppanuudet työelämänkanssa

Osaamis- ja koulutustarpeidenennakointiTyöelämän kehittämiseen liittyväthankkeet tai projektit

Innovaatiotoiminta

Työelämän kehittämistoiminnanvaikuttavuuden arviointi

Työelämän kehittämiseen liittyvä yhteistyö

Ammatillinen koulutus: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
Ammatillinen koulutus: Missä määrin teette yhteistyötä AMKien kanssa?
AMK: Missä määrin teette yhteistyötä ammatillisen koul. järj. kanssa?
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Johtopäätöksiä ja huomioita
Yhteistyön koetut tarpeet ja todellisuus ovat kaukana toisistaan
Kyselyjen vastausten ja opiskelijahaastattelujen välillä on huomattavia eroja
Yhteistyön tahtotilassa (ja toteutuksessa) on suuria eroja maan eri osien välillä
Hyviä käytäntöjä on runsaasti, mutta ne eivät ole yleisesti käytössä
Jatko-opintoihin ohjaus ei ole järjestelmällistä (”ohjausta saa, jos osaa pyytää”)
Erot ohjauksen laadussa ovat erittäin suuret
Opiskelijavalinta ammattikorkeakouluihin näyttäytyy usein epäselvänä
AHOT-menettely on vielä liian hajanainen ja opiskelijalle epämääräinen
Rahoitusjärjestelmä ei riittävästi kannusta yhteistyöhön ja etenemisen esteiden poistamiseen
Ohjauksen keskeisen merkityksen tiedostamisessa on puutteita
Tiukkeneva talous edellyttää kaikkien voimavarojen järkevää kohdentamista


