


Ammattikoulutuksen visio on yhdessä sidosryhmien kanssa luotu moniulotteinen kuva 
koulutukseen vaikuttavista muutosvoimista ja tavoitetilasta 2040-luvulla.

Visio auttaa tunnistamaan, mitä tavoiteltu kehityksen suunta edellyttää ammattikoulutukselta ja 
päättäjiltä.  Ammattikoulutus ratkaisee yhteiskunnan kohtaamia kiperiä haasteita.

Tehdään visiosta totta yhdessä!



Visio: kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta. Visio kuvaa toimijan tahtotilaa ja 
edellyttää toimia, jotta sen kuvaamaan maailmaan päästään.

Megatrendi: laaja muutoksen kaari, useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta. 
Megatrendi kuvaa yhteiskunnallista muutosta, joka usein tapahtuu globaalilla tasolla.



Ammattiosaamisella tulevaisuuteen

Ammattikoulutus on oppimisen ja työelämän uudistamisen edelläkävijä. Koulutus vahvistaa työssä ja elämässä tarvittavia 

perustaitoja. Joustavat opintopolut huomioivat eri elämäntilanteet  ja tarjoavat mahdollisuuden kehittyä ylpeäksi 

huippuosaajaksi. Elinikäinen oppiminen jatkaa ja monipuolistaa työuria. 

Ammattikoulutus vastaa merkittävästi toiminta-alueensa elinvoimaisuudesta. Jatkuva vuoropuhelu työelämän ja 

sidosryhmien kanssa varmistaa työvoiman saatavuuden, toiminnan uudistamisen  ja sen, että tutkinnot ja opiskelijoiden 

osaaminen vastaavat työelämän tarpeisiin. Oppijan kykyjä arvostava toiminta lisää itseohjautuvuutta ja synnyttää uutta 

yrittäjyyttä.

Ammattikoulutuksella on keskeinen rooli  työelämän kehittäjänä. Ammattikoulutus saattaa yhteen yritykset, eri 

koulutusasteiden asiantuntijat, uuden teknologian, tutkimustiedon ja käytännön osaamisen. 

Digitalisaatiota ja teknologiaa  hyödyntävä verkostomainen  ja työelämäyhteistyötä rakentava ammattikoulutus ei ole 

riippuvainen omista oppimistiloistaan.

Ammattikoulutus kehittää ja toteuttaa kestäviä ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Ammattiosaamisella yhdessä parempaan huomiseen. 





• Vahvistaa halua itsensä kehittämiseen ja oppimaan oppimisen taitoja

• Varmistaa perusvalmiudet elämään ja työelämään

• Luo polkuja ammattiosaamiseen ja yrittäjyyteen

• Tukee oppijaa tulevaisuuden taitojen hankkimisessa

• Mahdollistaa valmiudet jatko-opintoihin

• Kehittää työelämää yhdessä yritysten kanssa

• Kehittää ennakoivasti koulutus- ja osaamisjärjestelmää yhdessä 
sidosryhmien kanssa

• Vastaa toiminta-alueensa elinvoiman ylläpidosta

• Rakentaa kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta

• Kantaa merkittävää yhteiskuntavastuuta



• Rakentaa yhteisiä oppimisympäristöjä toisen ja korkea-asteen sekä 
työelämän kanssa

• Kehittää ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä

• Tarjoaa kaikki osaamispalvelut yhdeltä alustalta

• Vahvistaa alueellisia ekosysteemejä koulutuksen ja työelämän kanssa

• Toimii haluttuna palvelun tarjoajana  kansallisilla ja kansanvälisillä osaamis-
ja koulutusmarkkinoilla

• Varmistaa koulutuksen saatavuus kaikkialla Suomessa

• On aktiivinen ja omaehtoinen järjestäjäverkon rakenteellisessa 
kehittämisessä

• Hakee aktiivisesti toimivia kumppanuuksia

• Omaa vahvan identiteetin ja tunnistaa erikoisosaamisensa



• Toimii oppimisen uudistamisen edelläkävijänä

• Kehittää osaamista yhdessä työelämän kanssa

• Edistää vuoropuhelulla ja ennakoinnilla oppimista

• Ennakoi ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin

• Luo edellytykset osaavalle, innostuneelle ja sitoutuneelle henkilöstölle

• Hankkii osaamista ja osaajia verkostoista

• Mahdollistaa yksilölliset monialaiset opintopolut sekä tuen ja ohjauksen

• Hyödyntää tekoälyä yksilöllisten oppimistarpeiden tukemisessa, 
oppimisympäristöissä ja oppimisessa 

• Tukee vertaisoppimista opiskelijoiden vahvuuksia hyödyntäen 

• Yhdistää  oppimisessa teorian ja käytännön

• Edistää yksilön ja työyhteisöjen osaamisen näkyväksi tekemistä





1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

3) Verkostomainen valta voimistuu

4) Teknologia sulautuu kaikkeen

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Lähde: Sitra



• Aktiivinen yhteistyö työelämän, erityisesti edelläkävijä yritysten kanssa toimintatapojen, 
opintosisältöjen sekä uuden teknologian hyödyntämisessä

• Tasavertainen toiminta korkeakoulujen kanssa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -
toiminnassa sekä työelämä- ja koulutusyhteistyössä, joissa opiskelijat ovat laajasti 
mukana

• Huomioi kestävän kehityksen läpileikkaavana teemana kaikissa opinnoissa, opetus- ja  
oppimisympäristöratkaisuissa sekä oppilaitosten käytännön toiminnassa

• Kehittää koulutusta, sen toimintakulttuuria ja johtamista kestävän kehityksen 
näkökulmasta

• Hyödyntää digitaalisuutta ja verkostomaista yhteistoiminta, jonka seurauksena 
kiinteistöjen tarve vähenee

• Kouluttaa huomisen osaajia, jotka ratkaisevat osaltaan ekologista kriisiä



• Huomioi oppijoiden moninaisuuden, ml. erilaiset oppijat  ja tarjoaa  vahvaa 
erityisopetusta, moniammatillista ohjausta ja tukea, joka integroidaan tehokkaasti 
muihin palveluihin

• Huomioi palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä aikuisopiskelijoiden 
kasvavan määrän

• Lisää tutkintojen ja tutkintorakenteen joustavuutta, kuten tutkintoja pienempien 
kokonaisuuksien tarjontaa 

• Kehittää työvaltaista pedagogiikkaa

• Kehittää monipuolisia erilaiset ja eri ikäiset oppijat huomioivia    
opetusmenetelmiä

• Mahdollistaa avoimet ammattiopinnot



• Kehittää osaamispalveluita ja –sisältöjä, jotka tukevat koulutusta ja joustavia 
työurasiirtymiä

• Vaikutetaan työurien pidentymiseen tarjoamalla ammattiosaamisen palveluita 
ikääntyneille, myös vanhuuseläkkeellä oleville 

• Tukee maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä, kotoutumista ja                                  
aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla tehokkaita ohjauspalveluita, työn ja                                    
koulutuksen integraatiota sekä vieraskielistä koulutusta ja tutkintoja

• Saavuttaa eri asiakasryhmät riittävällä toimintaverkostolla,                                           
teknologialla ja erikoistumisella

• Houkuttelee osaajia ja työ ammatillisen koulutuksen eteen                                                
koetaan merkityksellisenä



• Toimii verkostovaikuttajana osaamisekosysteemissä kaikkien 
koulutusasteiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa joustavissa 
verkostoissa

• Toimii verkostomaisessa ekosysteemissä TKI-yhteistyössä

• Kehittää verkosto-osaamista ja tiimityöskentelyä osana koulutusta 

• Sisällyttää aktiivista kansalaisuutta vahvistavia sisältöjä opintoihin

• Toimii laajassa kansainvälinen yhteistyöverkostossa

• On haluttu yhteistyökumppani

• Vahvistaa osallisuutta sitouttamalla esimerkiksi henkilöstön, opiskelijat ja 
alumnit toiminnan kehittämiseen



• Ottaa aktiivisesti ja rohkeasti käyttöön sekä  toimii kumppanina uuden teknologian kehittämisessä

• Hyödyntää ja kehittää tekoälyä robotiikkaa ja digitaalisuutta kaikessa koulutuksessa ja 
oppisisällöissä 

• Huomioi, että teknologinen kehitys ei syrjäytä kädentaitojen merkitystä

• Tukee opiskelijoiden halua ja kykyä  ottaa käyttöön uutta teknologiaa

• On mukana tki-ekosysteemeissä ja -hankkeissa

• Hyödyntää digitaalisuuden ja fyysisten laitteiden ja tilat muodostavaa yhtenäistä kokonaisuutta

• On mukana työelämän ja korkea-asteen yhteisissä laite-, tila- ja infrainvestoinneissa

• Räätälöi teknologian avulla koulutustuotteet opiskelijalähtöisiin tarpeisiin

• Edistää osaamispalveluiden saatavuutta valtakunnallisen digitaalisen koulutuspalvelualustan 
avulla

• Toimii myös valtakunnallisessa eKampuksessa



• Tuottaa maailman parasta ammattiosaamista sekä työelämän kehittämispalveluita, jotka 
varmistavat yritysten kilpailukykyä

• Ennakoi ja uudistaa jatkuvasti toimintaansa

• Opettaa yrittäjämäistä toimintatapaa ja kriittistä ajattelua

• Kehittää yksilön taloustaitoja

• Tukee oppijaa erilaisissa elämän ja työelämän tilanteissa

• On hyvin resursoitu, koska sen yhteiskunnallinen arvo tunnistetaan ja tunnustetaan

• Kehittää koulutusviennistä kansallisesti merkittävän vientialan

• Toimii aktiivisesti kilpailluilla markkinoilla Suomessa ja maailmalla

• Toimintaa ohjaa selkeät tavoitteet, talousohjurit ja pitkäjänteisyys

• Mittaa, analysoi ja kehittää toimintaansa jatkuvasti





• Kehitetään omaa toimintaa aktiivisesti ja ennakoivasti
• Kehitetään osaamis- ja koulutuspalveluita jatkuvassa yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa
• Käydään vuoropuhelua opetushallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa koko 

koulutusjärjestelmän kehittämiseksi
• Etsitään ja toteutetaan ratkaisuja yhteiskuntaa koskeviin haasteisiin



• Kehitetään ammattikoulutusta ja koulutusjärjestelmää 
pitkäjänteisesti yli vaalikausien

• Varmistetaan rahoituksen ennakoitavuus, pitkäjänteisyys ja selkeys
• Kehitetään ammattikoulutusta osana koko työikäisen väestön jatkuvaa 

oppimista
• Vahvistetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää
• Tunnustetaan ammattikoulutuksen moninainen rooli ja merkitys 

alueiden sekä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana




