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TYÖN MURROS ON JO 
TODELLISUTTA

• Teknologinen kehitys muuttaa talouden toimintalogiikoita ja rakenteita, 
ammatti- ja tehtävärakenteita, työn tekemisen muotoja, työtehtäviä ja 
niihin liittyviä osaamisvaatimuksia

– Digitalisaatio, tekoäly, koneoppiminen, robotisaatio, IoT, alustatalous, 

jakamistalous, kiertotalous ym.

• Muutoksen nopeus ja perinpohjaisuus vaihtelee alasta riippuen

• Eri arvioiden (esim. OECD,  mukaan nykyisistä toimialoista merkittävä 
osa (9-47%) tulee häviämään automatisaation ja 
koneoppimisen/tekoälyn myötä

• Työ ei kuitenkaan häviä. Työvoimaa tarvitaan jatkossakin, mutta 
tehtävät ja osaamistarpeet poikkeavat merkittävästi nykyisestä.

• Onko ammatillisella koulutuksella tarvittavaa kyvykkyyttä tuottaa 
tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista? 



Uusi ammatillinen koulutus 
1.1.2018 alkaen



TOIMIVA HENKILÖKOHTAISTAMINEN 

VAIKUTTAVUUDEN PERUSTANA





Tulokset ja vaikuttavuus
rahoituksen perusteina

• Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden painoarvo uudessa 
rahoitusmallissa merkittävä (suoritusrahoitus ja vaikuttavuusrahoitus 
= 50 % vuodesta 2022).

• Miksi?

– Opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ohjaamaan vahvemmin koulutuksen 

järjestäjän ratkaisuja, kun koulutuksessa on yhdenmukaiset suoritteet 

(esim. opiskelijavuosia, tutkintoja ja niiden osia) ja rahoitusperusteet.

– Kannustetaan aiemmin hankitun osaamisen tehokkaaseen 

tunnustamiseen ja opintopolkujen sujuvoittamiseen.

– Palkitaan työllistymisen edistämisestä, jatko-opinnoista sekä 

asiakastyytyväisyydestä



KEHITTÄMISELLÄ 
VAIKUTTAVUUTTA





Tukiohjelman tarkoitus

• Tukea uudistetun lainsäädännön nopeaa ja tehokasta toimeenpanoa

• Tukea ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin uudistamista

• Kehittää ja ottaa käyttöön kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisiä 
toimintatapoja ja työvälineitä, jotka tukevat asiakaslähtöistä ja 
osaamisperusteista toimintaa – oppija keskiössä

• tiivistää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, työ- ja elinkeinoelämän, 
opetus- ja työhallinnon sekä muiden sidosryhmien kanssa

– pedagogiset toimintamallit

– digitaaliset työkalut, materiaalit

• luoda toimijoille pidemmän aikajänteen näkymä koulutuksen 
kehittämiseen

– koordinoitu kokonaisuus – tiekartta ja askelmerkit tuki- ja kehittämistoimille ja 

toimintakulttuurin uudistamiselle





TOIMEENPANON TUEN 
RAHOITUSLÄHTEET

• Valtionavustukset – yhteistä kehittämistä

– yhteiset, koko ammatillisen koulutuksen kenttää tukevat kehittämistoimet

– pääosin verkostohankkeita

– uudistetun ammatillisen koulutuksen ydinprosessit

– digitaaliset palvelut, oppimateriaalit, oppimisalustat ym.

– käytettävissä noin 40 miljoonaa euroa 2018-2020

– Yksittäisistä hankkeista verkostomaisiin, pitkäjänteisiin kehittämisohjelmiin

– Opetushallitus pääsääntöisesti myöntää avustukset

– Tuloksellisuuden seuranta!

• Strategiarahoitus

– Koulutuksen järjestäjien strategialähtöisen kehittämisen tukeminen

– Koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen



STRATEGIARAHOITUS REFORMIN 
TOIMEENPANON TUKENA

• Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata koulutuksen 
järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa 
koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti 

• Tuetaan koulutuksen järjestäjän strategialähtöistä, pitkäjänteistä 
toiminnan kehittämistä reformin tavoitteiden mukaisesti

• Vuonna 2019 strategiarahoituksella tuetaan erityisesti:

– ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamista

• Tarjonnan rakenteen uudistaminen

• Tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen

– ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen 

varmistamista 

• HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen 

kehittäminen

• Yhteisten toimintatapojen ja työvälineiden käyttöönotto



MISTÄ VAIKUTTAVUUTTA 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN?

• Asiakas palveluiden lähtökohdaksi

– Opiskelijan tarpeet, oppimisen edellytykset, motivaatio ja tarpeet

– Työelämän tarpeet

– Osaamisen kehittäminen sinne, missä oppija osaamista käyttää

• Osaaminen ja oppiminen keskiöön 

– Toimivat ja asiakaslähtöiset prosessit ja pedagogiset toimintamallit

– Pedagogiikka edellä – mikään ei ole tärkeämpää kuin oppiminen

– Yhdenmukaiset toimintatavat – helpompi hahmottaa, miten polku etenee

• Tieto käyttöön toiminnan ohjaamisessa

– Tieto oppimis/opiskeluprosessin etenemisestä

– Tieto saavutetuista tuloksista

– Analytiikka – mistä tiedämme, miten olemme onnistuneet?

• Digitalisaatio tukemaan oppimista

– Uudet mahdollisuudet kannattaa hyödyntää

– Oppiminen ja pedagogiikka määrittävät, miten digitalisaatiota voidaan 

parhaiten hyödyntää 

• Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta



KIITOS!



VUODEN 2019 
STRAGTEGIARAHOITUS

• Strategiarahoitusta jaettiin n. 34 miljoonaa euroa

• Hakemuksia tuli 101 koulutuksen järjestäjältä

• Haettu määrä oli noin 62 miljoonaa euroa

• Strategiarahoituksen painopisteet ja haetut määrät

– Tarjonnan rakenteen uudistamiseen 9 561 424 €

– Tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen 13 691 032 €

– Koulutuksen järjestäjien yhdistymiseen 5 108 143 €

– Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 28 142 186 €

– Lentokoneasennuskoulutuksen kehittämiseen 1 385 000 €

– Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen 3 037 381 € 



VUODEN 2019 
STRAGTEGIARAHOITUS

• Strategiarahoitusta myönnettiin 93 koulutuksen järjestäjälle

• Strategiarahoitus jakautui painopisteittäin seuraavasti:

– Tarjonnan rakenteen uudistamiseen 236 000 € (5)

– Tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen 9 468 000 € (26)

– Koulutuksen järjestäjien yhdistymiseen 1 998 000 € (8)

– Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 17 766 000 € (85)

– Lentokoneasennuskoulutuksen kehittämiseen 1 385 000 € (7)

– Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen 3 025 000 € (4)


