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Seutukaupungit ammatillisen koulutuksen kumppaneiksi 

AMKE allekirjoittaa selvityshenkilön johtopäätöksen, että erityisesti toisen asteen ja ammattikorkea-

koulutasoisen koulutuksen merkitys on seutukaupungeille suuri. Johtopäätöksestä seuraavat 

selvityshenkilön konkreettiset toimenpide-ehdotukset kuitenkin puuttuvat. Seutukaupunkien 

kilpailukyvyn vahvistaminen sekä alueiden elinkeinoelämän kasvun tukeminen yhteistyössä vaatii sekä 

kulttuurisia että käytännöllisiä toimia.  

On hyvä huomata, että osassa selvitykseen nostetuissa seutukaupungeissa on sekä ammatti-

korkeakoulu että ammatillinen oppilaitos. Osassa alueen ammatillisesta koulutuksesta vastaa toinen 

aste yksin. AMKE näkee, että kaikkien selvityksessä tarkastelussa olevien kaupunkien etu on vahva, 

vetovoimainen ammatillinen koulutus. Tämä edellyttää nykyistä merkittävämpää taloudellista 

panostusta ammatilliseen koulutukseen.  

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen vaikutus seutukaupunkien kehitykseen 

Koko ammatillinen koulutus rahoituksesta toimintalakiin on uudistunut tämän vuoden alusta. 

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia seutukaupunkien kehitykseen on tästä syystä vaikea 

kokonaisuutena arvioida.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön opiskelijavuosivolyymin jako on seutukaupunkien näkökulmasta hyvin 

merkityksellistä. Opiskelijavuosien jaossa keskeinen rooli on tällä hetkellä koulutuksen järjestäjien 

ensisijaisen toiminta-alueen Ikäluokkakehityksellä, joka taustamateriaalienkin mukaan on 

seutukaupungeissa negatiivista.  

Koulutuksen järjestäjien näkökulmasta pelkkä ikäluokkakehitys ei yksistään kuvaa seutukunnan 

koulutustarvetta. Myös mm. alueen työvoiman eläköityminen, yritysten kasvu ja toimialojen 

teknologinen kehitys vaikuttavat koulutustarpeeseen. Yritysten työvoimatarve on Suomen kasvun ja 

kilpailukyvyn näkökulmasta merkityksellistä.  Esimerkiksi selvityksessä mainitussa Kemissä 3 % väestöllä 

tuotetaan 7−8 % Suomen viennistä.  

Seutukaupunkien näkökulmasta tärkeää on varmistaa seudun yritysten osaamistarpeisiin vastaaminen. 

AMKE tahtookin tässä yhteydessä korostaa aikuisille tarjottavan koulutuksen ja ammatillisen 
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työvoimakoulutuksen rahoituksen merkitystä. Ammatillisen koulutuksen mittavien rahoitusleikkausten 

lisäksi työministeriön rahoituksen ohjautuminen muihin kuin formaaliin koulutusjärjestelmään 

vaikeuttaa erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien tilannetta. OKM:n tutkintoihin johtavan 

rahoituksen lisäksi onkin merkittävää se, miten ja millaisella taloudellisella panostuksella TEM kouluttaa 

alueen työvoimaa ja miten maakuntauudistuksen jälkeen kasvupalvelut käyttävät hyväksi ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien osaamista ja resursseja. AMKE toivookin seutukaupunkien edustajilta tukea 

ammatillisen työvoimakoulutuksen ja aikuisille suunnatun koulutuksen rahoituksen turvaamiselle.  

Seutukaupunkien innovaatiokumppanina ammatillinen koulutus 

Selvityksen mukaan riski- ja innovaatiorahoituksen ohjautuminen seutukaupunkeihin ja niissä toimiviin 

yrityksiin on heikkoa. Yksi selitys tälle on, että kaikesta innovaatiorahoituksesta Suomessa puuttuu 

toisen asteen näkökulma. Kuitenkin innovaatioista käytännön tasolla syntyy 80−90 prosenttia. Suomen 

yrittäjien selvityksen mukaan yli 60 prosentilla yrittäjistä on ammatillinen koulutus. Ammatillisen 

koulutuksen roolia ei ole tunnistettu osana innovaatiojärjestelmää.  

AMKE esittää, että ammatillisen koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen 

yhteishankkeille varattaisiin osuus innovaatiorahoituksesta.  

 

Lisätietoja: 
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Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 84 koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen 

etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat 96 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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