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Ammatillinen koulutus vastaa osaavan työvoiman 
saatavuuteen ja on osa innovaatiojärjestelmää
• Ammatillinen koulutus toimii työelämän kumppanina

• Innovaatiot nopeasti tuotantoon ja palveluihin
• Ei tapahdu ilman ammatillista osaamista ja kehittymistä

• Edellyttää joustavuutta sisältöihin
• Sisällöt muuttuvat työelämän mukana

• Erikoisammattitutkintojen suurempi joustavuus

• Ammatillisen osaamisen lisäksi vahva yleissivistys ja jatkuvan 
oppimisen taidot



Ammatillisen koulutuksen aloittaneet iän mukaan

51786 54945 56616 52176

37971 45027 55908 61161

2005 2010 2015 2018

19-24 25 -



Kaikille tukea tarpeen mukaan
• Ammatillinen koulutus on keskeinen toimija oppivelvollisuuden 

toteuttamisessa

• Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja myönteinen erityiskohtelu 

• Uusien (digitaalisten) toimintatapojen pedagogisesti pohdittu 
käyttöönotto

• Opiskeluhuolto ja opiskelijoiden osallisuus

• Ammatillisen koulutuksen ja lukion raja-aitojen madaltaminen



Vuonna 2008 ammatillisen tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot (seuranta-
aika 10 vuotta)

Yhteensä myöhempi tutkinto noin 35 % ammatillisen 
tutkinnon suorittaneista



Joustavat siirtymät jatkoon
• Ammatillisesta koulutuksesta siirtyy yhä useampi 

korkeakouluihin

• Ammatillisten tutkintojen perusteita ja lukion opetussuunnitelmia 
kehitetään siten, että niitä voidaan yhdistellä nykyistä 
joustavammin

• Varmistetaan, että voi toteutua kaikkialla Suomessa

• Ei ole kiinni yksin ammatillisesta koulutuksesta -> korkeakoulujen 
valinnat 



Saatavuus ja laatu
• Väestörakenne muuttuu radikaalisti

• Vaikuttaa kaikkiin Suomen osiin

• Opettamisen ja oppimisen tavat muuttuvat

• Digitaalisuus ei ole uutta 

• Organisatoriset, pedagogiset ja kulttuuriset uudistukset



TILASTOKESKUKSEN ALUEELLINEN 
VÄESTÖENNUSTE VÄESTÖNMUUTOS (%) 

IKÄRYHMITTÄIN 2019-2040

-183 105 hlöä-91 280 hlöä+ 22 089 hlöä+ 39 251 hlöä-28 627 hlöä-99 306 hlöä+386 178 hlöä

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040
Visualisointi ja kartat: Timo Aro 2019



UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRIEN MUUTOS (%)

Lähde: OPH Vipunen, ennakointi MDI
Visualisointi ja kartat: Rasmus Aro 2019

7-vuotiaiden määrän muutos (%)
(Alakoulun aloittavat) 2018-2030

13-vuotiaiden määrän muutos (%)
(Yläkoulun aloittavat) 2018-2030

Uusien lukio-opiskelijoiden määrän 
muutos (%) 2018-2040

Uusien ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden määrän 

muutos (%) 2018-2040

Uusien ammattikorkeaopiskelijoiden
määrän muutos (%) 2018-2040

Uusien yliopisto-opiskelijoiden
määrän muutos (%) 2018-2040



Saatavuus ja laatu
• Toimintakulttuuri: digitaaliset oppimisympäristöt ja pedagoginen 

kehittäminen

• Strategia ja toimenpideohjelma

• Toimijarakenteen järjestäjälähtöinen uudistaminen

• Alueellinen ja paikallinen toteutus

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyminen ja toisen 
asteen kokonaisuudet

• Kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen uudistamisohjelma



Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
tehtävät muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka luo edellytykset uudelle 
vaikuttavuudelle

Osaamis- ja 
työvoimatarpeen 

ennakointi

Osaamis-sisällötEkosysteemien 
tuki

Ohjaus- ja 
neuvontapalveut

Koottu, laadukas 
tietopohja

Tarpeiden ja 
palvelutarjonnan 
kohtaaminen

Nousevat 
osaamistarpeet, 
uudentyyppiset 
osaamissisällöt ja 
kohdennetut 
koulutukset

Vahva tiedolla 
johtaminen

Ilmiölähtöisyys 
digitaalisuus
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