YRKESPROFFS HÅLLER
KOMMUNEN IGÅNG
Bästa kommunala beslutsfattare,
Utan försäljare, elektriker, närvårdare och proffs
inom tiotals andra yrken finns det inte några
kommunala tjänster och inte heller några företag
som är verksamma på kommunernas områden.
Det är viktigt att säkerställa tillgången till de här
yrkesproffsen.
Kommunerna ansvarar för en betydande del av
finansieringen och genomförandet av
yrkesutbildningen

www.amke.fi/ajankohtaista/kommunalvalet

De 84 medlemmarna i Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf
utbildar 97,4 % av de ungdomar och vuxna som studerar för ett yrke.

Livskraft genom yrkeskunnighet
– KOMMUNALVALET 2021

YRKESUTBILDNING STÄRKER
KOMMUNERNAS LIVSKRAFT

DJÄRVA LÖSNINGAR BEHÖVS FÖR ATT
UPPRÄTTHÅLLA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA

Företagen och arbetsplatserna behöver kunniga arbetstagare. En
förutsättning för att en företagare ska vara framgångsrik är kontinuerlig
uppdatering av kunnandet. Yrkesutbildningstjänster av hög kvalitet bör
finnas tillgängliga för personer i arbetsför ålder..

Tillgången till yrkesutbildning måste säkerställas i alla delar av Finland
också då demografin förändras. Digitala lärmiljöer och lösningar måste
utnyttjas på ett mångsidigt sätt, och lärandet i arbetslivet måste också
stärkas.

Det är viktigt att ungdomar upplever att yrkesutbildning är attraktivt,
eftersom ett yrke också ger sysselsättning i den egna kommunen.

Företag drar nytta av forsknings-, utvecklings- och
innovationssamarbete mellan yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och
universitet. En betydande del av innovationerna skapas i samband med
praktiska arbetsuppgifter.

Många av dem som avlagt en yrkesexamen vill fortsätta sina studier till
exempel vid en yrkeshögskola i det egna landskapet.

STUDERANDE I UTBILDNING
FÖR EXAMEN

STUDERANDE SOM
AVLAGT EXAMEN

320 100

71 600

grundexamen 75 %
yrkesexamen 17 %
specialyrkesexamen 8 %

utbildningsavtal 64 100
läroavtal 60 800

tekniksektorn 27 %
servicesektorn 21 %
hälso-och välfärdssektorn 19 %

kvinnor 51%
män 49%
AV DEM SOM STUDERAR
FÖR YRKE ÄR

62%

ÖVER 20-ÅRINGAR

FINANSIERING AV
YRKESUTBILDNINGEN

1,9 miljarder €
kommunens andel 53%
statens andel 47%

50%
AV DE NYA STUDERANDENA VID
YRKESHÖGSKOLOR KOMMER
FRÅN YRKESUTBILDNING

AV DEM SOM GÅR UT UR
GRUNDSKOLAN OCH TILL
YRKESUTBILDNING

45%

gymnasiet 55%

