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Valtakunnallinen toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen reformi osana hallitusohjelmaa 
 
 • Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä 

• Uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen 
• Yli 30  % ammattikorkeakouluopiskelijoista Suomessa tulee ammatillisen koulutuksen väylää pitkin ja he 

luonnollisesti ovat meidän opiskelijoista niitä parhaita; niitä, joita kaivattaisiin yrityksissä myös 
suorittavan työn tasolla 

• Huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän 
välistä vuorovaikutusta  

  osaamisperusteisuus 

  asiakaslähtöisyys (opiskelijat, työelämä) 

  tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, laatu  (läpäisy, työllistyminen, jatko-opinnot jne.) 

 Lähde: OKM/Ammatillisen koulutuksen osasto, ylijohtaja Mika Tammilehto 

 
 



• Rahoitusleikkaus v. 2017  

  Salpauksessa yli -10 milj. €, noin -14 % (aiemmin leikattu jo 10 milj.€) 

 

• Ammatillisen koulutuksen lakiuudistus v. 2018 

  sama laki nuorille ja aikuisille 

  yksi tapa suorittaa tutkinto 

  koulutussopimus oppisopimuksen rinnalle  

  rahoitusmallin muutos (50% opiskelijapaikat/35% tutkinnot ja tutkintojen osat/15% vaikuttavuus) 

  nopeampi valmistuminen, samaa asiaa ei kouluteta kahteen kertaan 

 

• Tutkintojen uudistus v. 2019 

     tutkintojen laaja-alaistuminen ja määrän puolittuminen (n. 350 > 160) 

 



Tilanne Päijät-Hämeessä 
 
• Aikuiskoulutuksen opiskelijapaikkoja ja eri toteutusmuotoja on tarjolla runsaasti 

 

• Toisen asteen opiskelupaikka kaikille peruskoulunpäättäville  

peruskoulusta yhteisvalinnassa hakevien nuorten valtakunnallinen suosituimmuus 
asema, syrjäytymisen ehkäisy ja nuorisotakuun toteutuminen  lain ja alueen/omistajien 
näkökulmasta koulutuksen järjestäjän koulutustehtävässä 

opiskelijat ovat juuri ja juuri täysi-ikäisiä vielä valmistuessaankin 

kaikki eivät mene tai pääse lukioon, ammatilliseen koulutukseen Päijät-Hämeessä pääsee 
kaikki, jos vaan on koulukuntoinen 

 tästä seuraa se, että osalle tekniikan aloista päästään (autoala, sähkö) ja osalle aloista 
vielä valitettavasti joudutaan (kone-tuotantotalous, puuala) 



Suoritetut ammatilliset perus- 
tutkinnot koulutusaloittain 2016 (%) 
 

Alueellisen monialaisen 
koulutuksenjärjestäjän 
velvoitteet ja vastuut -> 
pitää kouluttaa 
tasapuolisesti useille eri 
aloille. 
 
Jos alan tarjontaa ei ole 
Päijät-Hämeessä 
hakeudutaan toiselle 
paikkakunnalle tai aivan 
toiselle alalle, ei 
välttämättä tarjolla 
olevalle lähialalle.  
 



• Vapaa hakeutumisoikeus, minne haetaan -> oppilaitoksen 
imago, sijainti  ja oppimisympäristöt, kavereiden vaikutus 

• Nuorten suunta on usein ”etelä ja kasvukeskukset”. Eli jos 
ei pääse Lahteen, ei hakeudu välttämättä Heinolaan 
samalle alalle. 

• Ammattien vetovoima ja imago, peruskoulujen opintojen 
ohjaus, kotien ja huoltajien asenteet, alojen tuntemus, jne.  

•  Ammatillisen koulutuksen/oppilaitoksen imago ja 
vetovoima 

• Perusosaaminen opintojen alkaessa (esim. matematiikan 
osalta, oman elämän hallinnan vaikeudet, asenne jne.) 

Keskeistä on kaikkien eri tahojen yhteistyö opiskelijan kanssa oppimisen ja 
työllistymisen onnistumiseksi.  
Mikään taho ei haasteellisissa tilanteissa onnistu yksin! 
 

Yhteisiä haasteita… 



Yritysten ja Salpauksen yhteisiä 
toimenpiteitä ja keinoja   
 

• Markkinointiyhteistyö mm. Teknologiateollisuuden ja alueen yritysten kanssa peruskoululaisille, 
opoille ja huoltajille (erityisesti jo 8 -luokkalaisille) -> valtakunnallinen Teknologia -tiistai, 
Taitaja9, Taitaja- ja World Skills -kilpailut jne. 

• Työssäoppiminen tehdään tavoitteellisesti yritysten sijaintipaikkakunnilla ja/tai  opiskelijoiden 
kotipaikkakunnilla oppilaitoksen sijaintipaikasta riippumatta 

• Polkuopinnot ja yksilölliset ratkaisut yritysten kanssa  

• Kesäaikojen parempi hyödyntäminen (kesätyöt, työssäoppiminen jne.) 

• Työelämän kumppanuuksien vahvistaminen, kumppanuussopimukset, yhteiset tilaisuudet, 
Ammattiosaamisen toimikunta, jne. 

• Oppisopimuskoulutus aloille, joilla ei ole tarpeeksi vetovoimaa kokonaisten ryhmien 
kouluttamiselle tai jotka sopivat paremmin aikuisille kun alaikäisille opiskelijoille (muovi, 
kiinteistönhoito jne.) 

• Ammattikorkeakoulu polku 

  



Erilaisia polkuja alueen yritysten tarpeisiin 



Koulutuspalvelujen kehittäminen yritysten tarpeisiin  
 

Esimerkkejä koulutustarpeista yrityksen eri henkilöstöryhmille 

Ylin johto Johtamisen eat, yrittäjän at, alakohtaiset erikoisammattitutkinnot, 
tuotekehitystyön eat, kielikoulutukset, tieto- ja viestintätekniikan 
koulutukset 

Keskijohto Lähiesimiestyön at, alakohtaiset erikoisammattitutkinnot ja 
ammattitutkinnot, tuotekehitystyön eat,  

Työntekijät Alakohtaiset tutkinnot pt / at, tuotekehitystyön eat, 
korttikoulutukset 

Myynti- ja 
markkinointihenkilöstö 

Myynnin at, markkinointiviestinnän at, tuotekehitystyön eat, 
kielikoulutukset 

Taloushallinnon 
henkilöstö 

Talous- ja henkilöstöhallinnon eat, taloushallinnon at, 
tuotekehitystyön eat, tieto- ja viestintätekniikan koulutukset 

 Osaamisen kehittämistarpeet yrityksessä 

Koulutuspalvelujen suunnittelu yhteistyöllä yrityksen tarpeisiin 

Henna Erkamo 



• Tarjonnan suunnittelua yhdessä yritysten tarpeista   

syksyllä 2017 alkava prosessiteollisuuden perustutkinto 

 johtamisen erikoisammattitutkinto, lähiesimiehen ammattitutkinto 

erilaiset muut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

 lupakortti-, asiakaspalvelu- ja kielikoulutukset ym. 

henkilöstön rekrytointi ja lisäkoulutus 

 työpaikkaohjaajan koulutus 

yrittäjyysosaamisen tukeminen  

• Yritysten asiantuntijuuden hyödyntäminen osana opetusta ja opettajien osaamisen lisäämistä 

• Oppilaitoksen oppimisympäristöjen rakentaminen työelämän ajatuksia kuunnellen  

Vipusenkadun suuri saneeraus 

Teknologia-alan koulutusten erilaiset toteuttamissuunnitelmat (mitä, missä, milloin, miten …) 

• Jatkuva hyvä ja pitkäjänteinen yhteistyö alueen yritysten kanssa - Kiitos siitä Teille kaikille! 

 



Vipusenkadun teknologiakampus työn alla… 



Vipusenkadun teknologiakampus 

A1   2 134 brm 
- Luokat, ruokala, 
monitoimisali, näiden 
aputilat 

A2   5 600 brm 
Oppimisen työsalitilat 
Työsalien aputilat ja sosiaalitilat 
Varastot 

Yhteensä   7 734 brm 


