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 AMKE:S BUDSKAP INFÖR KOMMUNALVALET 2017: 
KUNNIGA YRKESMÄNNISKOR - UTBILDNING FÖR ALLA

KUNNIGA YRKESMÄNNISKOR FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT

En ny tid kräver en ny typ av kompetens och den uppstår inte ur intet utan via utbildning. Företagen 
behöver kompetent arbetskraft och för att bli sysselsatt är yrkeskunskap en förutsättning. Yrkesut-
bildad personal står för hälften av företagens rekryteringsbehov. Mot bakgrund av detta utgör yrkesut-
bildning ett verktyg för kommunen att främja samhällets livskraft och det stöder också företagens 
konkurrenskraft. Kompetens och utbildning är verktyg för att utveckla närings- och arbetslivet. 

Till Finlands största problem hör långtidsarbetslöshet och obalansen mellan utbud och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Ingendera av problemen kan lösas utan att investera i kunskap.

Yrkesutbildningen styrker välfärdssamhället genom att stöda konkurrenskraften och den ekonomiska 
tillväxten. Av alla innovationer uppstår 96 % i samband med praktiskt arbete och de här vardagliga 
innovationerna skapar nycklar till ekonomisk tillväxt. De som tar examen från en yrkesutbildning kan 
och vågar lösa problem som de stöter på och utveckla sitt arbete. 

I framtiden kommer utbildningar allt oftare att anordnas i samarbete med företag och arbetsgivare. Till 
partnerskapet hör utbildning av den befintliga personalen i takt med att kompetenskraven förändras. 
Yrkesutbildning är en oersättlig resurs såväl för individen som för företagen och samhället i stort. 

Omvälvningarna i arbetslivet ställer krav på förändringar i yrkesutbildningen. För att stödja denna 
förändring förnyas lagstiftningen, finansieringsmodellen och examensupplägget för utbildningen under 
åren 2018-2019. 

Mod att bryta sig loss från de befintliga strukturerna upprätthåller yrkesutbildningens attraktionskraft 
både på studerande i alla åldrar och på arbetsgivare.

UTBILDNING FÖR ALLA - FRÅN UNGDOM TILL KARRIÄRVÄXLARE, FRÅN TOPPEXPERT TILL VANLIG 
KNEGARE

Yrkesutbildningen i Finland är av europeisk och internationell toppklass sett till dess attraktionskraft. 
I tillägg till alla ungdomar som studerar på en yrkesutbildning, deltar varje år över 200 000 vuxna i 
utbildningarna. 

Yrkesutbildningen har som särskild uppgift att se till att alla hittar en plats i samhället. Det här gäller 
de unga, de som betyder bransch till följd av omvälvningarna i arbetslivet eller de som kommit till 
Finland som invandrare. Yrkeskompetens i sig räcker inte till. Utbildning formar medborgare som 
framgångsrikt klarar sig i samhället.

Det är viktigt att utbilda de människor som på senare tid flyttat till Finland och också se till att de 
integreras bra i samhället. Detta är en viktig samhällelig uppgift där yrkesutbildningen, i samarbete 
med kommunen, är en viktig aktör.

Utbildningsanordnarna arbetar tillsammans med kommunens basservice och arbetskraftsförvaltning. 
Att bära detta ansvar är möjligt när utbildningsresurserna är långsiktigt säkrade. 

Att bibehålla yrkesutbildningens attraktionskraft kräver mod och djärvhet att bryta sig loss från de 
befintliga strukturerna. Om yrkesutbildningen inte förnyar sig tappar den sin betydelse. Yrkesutbild-
ningen besitter de redskap som behövs för att möta framtiden. 
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Utbildningsanordnarna är stolta över de kompetenta yrkesarbetare som utexamineras från läroans-
talterna. Dessa är fulla av energi och förändringskraft. Förändringskraft som Finland, och även resten 
av världen, behöver för att kunna förnya sig. Det här är något vi vill hålla fast vid också i framtiden. 

YRKESUTBILDNINGEN BEHÖVER BESLUTSFATTARE SOM:  

• förstår utbildningens betydelse som del av kommunens näringslivspolitik 

• säkrar behovet av kompetent arbetskraft genom att satsa på utbildning 

• säkerställer att varje ungdom i kommunen har en studieplats efter grundskolan 

• säkerställer att det finns resurser också att integrera och utbilda invandrare 

• stöder yrkesutbildningens förnyelse i rollen som ägare och finansiär 

  
KOMMUNEN OCH YRKESUTBILDNINGEN 

De som studerar på en yrkesutbildning är kommuninvånare. Kommunen finansierar yrkesutbild-
ningen genom statsandelsystemet. Kommunerna fungerar som ägare för yrkesutbildningarna via 
samkommuner som anordnar utbildning, börsbolag, stiftelser och samfund. 

Kommunerna är partner för utbildningsarrangemanget och tillhandahåller elevvårdstjänster. 
Yrkesläroanstalterna samarbetar med ungdoms- och socialvården och med andra läroanstalter. 

YRKESUTBILDNINGEN IDAG 

År 2017 uppgår finansieringen av yrkesutbildningen till 1 662 miljoner euro. Av dessa står kommunerna 
för 972 miljoner. Finansieringen har minskat med 380 miljoner euro sedan år 2012. Detta trots att 
antalet studerande har ökat (Källa: Statens budget) 

År 2015 deltog 325 000 finländare i yrkesutbildning. De avlade 75 000 examina. (Källa Statis-
tikcentralen 27.9.2016) 

Enligt en undersökning som publicerades år 2015 visste över 70 procent av de studerande redan innan 
den gemensamma ansökan att de ville studera på en yrkesutbildning. 18 procent av de studerande har 
flyttat till en annan ort på grund av studierna.

 De som väljer en yrkesinriktad utbildning vet redan tidigt vilket yrke som intresserar dem och väljer 
studieplats enligt det. Av de studerande uppger hälften (53 %) att arbete lockar mera än skolan. Det här 
framkom i en undersökning om yrkesutbildningens image som utfördes våren 2016. 

80 procent av de studerande uppger att de trivs med att studera på yrkesläroanstalt och 75 procent 
anser att undervisningen till största del är bra. Två tredjedelar av de studerande (66 %) är ganska eller 
mycket nöjd med hur de egna studierna framskrider. (Källa Amisbarometern 2015) 

Enligt en undersökning som undervisnings- och kulturministeriet låtit göra tror 82 procent av företa-
gsledarna och arbetsgivarna att det kommer att bli brist på hantverkare och yrkesarbetare på arbets-
marknaden. Av de arbetsgivare som svarade på enkäten bedömde 78 procent kvaliteten på yrkesut-
bildningen som minst ganska bra men lika många ansåg att utbildningen är undervärderad. Enligt 
arbetsgivarna lider yrkesutbildningen i Finland av image-problem. (Källa UKM 16.6.2016)


