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Muutos toimialoilla (tuhansia työllisiä)
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R-U   Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta (90-99)

Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)

P   Koulutus (85)

O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus (84)
M, N   Liike-elämän palvelut (69-82)

K, L   Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (64-68)

J   Informaatio ja viestintä (58-63)

I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)

H   Kuljetus ja varastointi (49-53)

G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus (45-47)
F   Rakentaminen (41-43)

C-E   Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39)

A, B   Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09)

Lähde: Tilastokeskus



Muutos vuodesta 2005 vuoteen 2017 
(tuhansia työllisiä)
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A, B   Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09)

C-E   Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39)

F   Rakentaminen (41-43)

G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)

H   Kuljetus ja varastointi (49-53)

I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)

J   Informaatio ja viestintä (58-63)

K, L   Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (64-68)

M, N   Liike-elämän palvelut (69-82)

O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)

P   Koulutus (85)

Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)

R-U   Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta (90-99)

Lähde: Tilastokeskus



Toimialoilla tapahtuneet muutokset
vuodesta 2005 vuoteen 2017 (%)
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A, B   Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09)

C-E   Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39)

F   Rakentaminen (41-43)

G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)

H   Kuljetus ja varastointi (49-53)

I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)

J   Informaatio ja viestintä (58-63)

K, L   Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (64-68)

M, N   Liike-elämän palvelut (69-82)

O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)

P   Koulutus (85)

Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)

R-U   Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta (90-99)

Lähde: Tilastokeskus
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Työllisyysaste koulutusasteen mukaan
18 - 64 - vuotiailla
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Ylempi korkeakouluaste /
Tutkijakoulutusaste
Alin korkea-aste / Alempi
korkeakouluaste
Toinen aste /
Erikoisammattikoulutusaste
Työllisyystavoite

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

Lähde: Tilastokeskus



15 – 74 – vuotiaiden koulutusrakenne 
työvoimatutkimuksen mukaan 2000 - 2016
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Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon Toinen aste (3,4) Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8)

Lähde: Tilastokeskus



Ammatillinen toinen aste



30 - 69 - vuotiaiden koulutusrakenne
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Tutkijakoulutusaste

Ylempi korkeakouluaste

Alempi korkeakouluaste

Alin korkea-aste

Erikoisammattikoulutusaste

Toinen aste

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

Lähde: Tilastokeskus



Ammatillisessa koulutuksessa leikkaukset 
tehty opetuksesta

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos-%
2011 - 2016

Opiskelijamäärä 149 891 149 721 149 885 149 671 148 592 147 869 -0,7 %

Opetustuntien 
lkm
(milj.tuntia)

12,0 11,6 11,4 11,0 10,7 10,0 -16,7 %

Koulutuksen 
järjestäjiä

138 136 132 131 130 126 -8,7 %

Käyttömenot
€/oppilas

11 322 11 300 11 273 10 987 10 719 10 446 -7,7 %
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Lähde: Aluehallintovirastot

Valtionosuuden perusteena olevasta oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta tunnuslukuja.



Amista tarvitaan jatkossakin

• Lähes 36 % ammateista muuttuu tai katoaa teknologian vaikutuksesta 10-20 vuoden sisällä. 

• Vuoden 1987 jälkeen on hävinnyt 640 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt pelkkä perusasteen 
tutkinto. 

• Ikäluokasta 15 % ei koskaan suorita toisen asteen tutkintoa. 

• 20-24 -vuotiaista jopa neljännes keskeyttää ammatilliset opintonsa. 

• 600 000 aikuisella puutteelliset luku-, numero- ja digitaidot

• Keskimäärin työttömyyden keston lyhentäminen vain yhdellä päivällä säästäisi valtiontalouden 
kustannuksia 10 milj. eurolla.

• 11% peruskoulunsa päättäneistä ei omaa riittäviä taitoja 2. asteen opintoihin



Opettajaa tarvitsevia opiskelijoita enemmän

Kokonaisopiskelijamäärä v 2017 ammatillisessa koulutuksessa 

liki 330 000. Opiskelijamäärässä lievää laskua (- 0,2 %) 
edellisestä vuodesta

Erityisopiskelijoita perustutkintoa opiskelevista on n. 24 000

Kaikkiaan ammatillisia oppilaitoksia on 119 

Vuosittain ammatillisen koulutuksen aloittaa yli 10 000 
vieraskielistä opiskelijaa. 

lähde: OPH
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Ammatillinen oppilaitosmuotoinen 
peruskoulutus, opiskelijamäärät

Ammatillinen oppilaitosmuotoinen peruskoulutus

2010 2017 Muutos, %

Oppilasmäärä 148 385 144 947 -2,3 %

,joista erityisopiskelijoita 20 714 23 966 15,7 %

Lähiopetustunnit 10 178 817 7 951 787 -21,9 %

Opetuksen osuus kustannusksita 52,4 % 51,5 % -0,4 %

Kaikki ammatilliset oppilaitokset, lkm 197 119 -39,6 %



Ammatillisessa koulutuksessa oli opiskelijoita 
vuonna 2017 ja sitä ennen:

2013 2014 2015 2016 2017

Ammatillinen koulutus yhteensä 313 610 321 736 325 085 327 734 326 952

Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 171 273 170 515 167 503 161 795 157 826

Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 67 457 74 367 79 786 85 118 89 128

Ammattitutkintoon valmistava koulutus 51 959 53 827 53 910 55 538 54 555

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 22 921 23 207 23 886 25 283 25 443

Vuosimuutos-% 2,6 % 1,0 % 0,8 % -0,2 %

Lähde: Tilastokeskus



OAJ taisteli: Opettajan työn ydin säädöksissä

LISÄKSI:

VOS-rahoitteinen OKM:n työvoimakoulutus 
järjestämisluvan alle

AT/EAT, henkilöstökoulutus ja työvoimakoulutus 
aikuisille suunnattuja, 

• AT/EAT osalta korostettiin HOKS 
laadinnan yhteydessä arvioimisen 
tarvetta yto:siin

Työsuhteet virkasuhteisiksi 2018 loppuun

15

1. HOKS laadinta
• Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen

2. Opettaminen, ohjaus/opinto-
ohjaus ja tuki/erityisopetus

3. Työpaikalla tapahtuva opetus, 
ohjaus ja tuki

4. Palaute ja arviointi
5. Rangaistukset/kurinpito

-osa työturvallisuutta
Luottamusmieskirje 16.10.2017 Liite 1 :Opettajan rooli 
reformissa



OAJ:n ammatillinen toiminta syksyn aikana 
ja työ jatkuu
• Amiskierros, ”kummi”alueelle ja kysely

• Amislehti

• Ammatillisen oma LM –kirje

• Koulutukset + Educan valmistelu

• Sidosryhmäyhteistyö 

• Poliittinen vaikuttaminen laajaa (vaalit ja muu)

• Uudistusten etenemisen seuranta monin tavoin, tiedonkeruu

• Tiedotus ja uutisointi kaikkien toimesta monipuolisin kanavin

• Vuosityöajan koulutus

• Eduskuntavaalit

• Kasvupalvelut: oppilaitokset yritysten kanssa yhteistyössä, samoja tiloja ja opojen 
osaaminen hyödynnetty

• Skills week ja muu kv.vaikuttaminen ja yhteistyö



Eduskuntavaalit huhtikuussa 2019

Vaatii tästä eteenpäin jatkuvaa vaikuttamista 

ja ammatillisen esillä pitämistä.



Miksi OAJ panostaa paljon 
eduskuntavaalivaikuttamiseen?
• Eduskunta päättää kansallisista koulutuksen kehittämislinjauksista, 

rahoituksesta ja lainsäädännöstä. OAJ:lle keskeisiä kysymyksiä ovat 
mm. opetusalan resurssit, kelpoisuudet ja työolosuhteet, joihin 
lainsäädännöllä on suuri vaikutus. Tämä huomattu, mm. 
ammatillinen reformi…

• Eduskuntavaalivaikuttamisella OAJ:
• Varmistaa että resurssit ja lainsäädäntö kehittyvät OAJ:n jäsenille 

suotuisaan suuntaan seuraavalla vaalikaudella.
• Edistää, sitä että opetusalan ääni kuuluu ja näkyy kansallisessa 

politiikassa ja koulutus nousee vahvasti esiin puolueiden 
eduskuntavaalitavoitteissa ja sen jälkeen niiden harjoittamassa politiikassa.

• Vahvistaa yleistä kuvaa opettajan profession merkityksestä ja 
koulutukseen panostamisen tärkeyttä. 

• Tavoitteena on, että koulutuksen resursseja vahvistetaan ja 
koulutukseen tehdään uudistuksia, jotka parantavat opetusalan 
työoloja, työllisyyttä ja työsuhteen ehtoja. 



OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet vastaavat viheliäisiin 
ongelmiin ja tarjoavat ratkaisuja

Syrjäytymiskehityksestä 
osallisuuskehitykseen
Vahva alku opinpolkuun jokaiselle

Tehokkuuden tavoittelu ja tuloshakuisuus 
kasvatuksessa ja koulutuksessa on johtanut yhä 
enemmän siihen, ettei aikaa jokaisen lapsen ja nuoren 
arvostavaan sekä kiireettömään kohtaamiseen ole. 

Kaikille mahdollisuus työllistyä koulutuksen kautta 

Työvoiman kysyntä, osaaminen ja tarjonta eivät kohtaa 
Suomessa. Lisäksi Suomi ikääntyy. Työtehtävät ja 
ammatit ovat murroksessa. 

Koulutuksen tasa-arvon hyväksi 
vahvoja tekoja
Koulu ei kykene tasoittamaan perhetaustaustasta 
johtuvia eroja niin kuin ennen.

Turvallisuus ja hyvinvointi oppimisen 
perustana
Maahanmuutto, sosioekonomisten ja hyvinvoinnin 
erojen kasvu ovat aiheuttaneet muun muassa 
syrjäytymisen ja radikalisoitumisen lisääntymistä. 

Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä 
on vahvistettava uusien työpaikkojen 
luomiseksi
Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomi on jäänyt 
jälkeen tutkimukseen, koulutukseen ja uudistavaan 
innovaatiotoimintaan panostamisessa. 

Maailman parasta 
koulutusjärjestelmää kehitettävä 
kokonaisuutena
Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat nostaneet Suomen 
maailman onnellisimpien, edistyksellisimpien ja 
vauraimpien maiden joukkoon. Huolehditaan, että näin 
on jatkossakin.

Lisäksi OAJ:llä on työmarkkinatavoitteita sekä opettajuuden kehittämiseen liittyviä tavoitteita



OAJ:n hallitusohjelmatavoitteet

Sidosryhmäyhteistyö vaikuttaminen: YHTEISET NÄKEMYKSET 

SEURAAVALLE HALLITUSKAUDELLE 

• Rahoitusta lisättävä ja kehitettävä tukemaan laatua.

• Oppivelvollisuus uudistettava kokonaan ja ulotettava toiselle asteelle. 

• Opiskelijan oikeus opettajaan turvataan säätämällä 
opettajamitoituksesta.

• Opiskelijan oikeus tarvitsemaansa opettaja johtoiseen opetukseen, 
opinto-ohjaukseen ja tukeen sekä muuhun ohjaukseen oppilaitoksessa, 
työpaikalla ja muissa opiskeluympäristöissä toteutuu.

• Yleissivistävien opintojen merkitystä on korostettava. Opiskelijan 
mahdollisuuksia suorittaa opintoja muissa toisen asteen oppilaitoksissa 
sekä korkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen aikana parannetaan. 



OAJ:n hallitusohjelmatavoitteet

• Vahvistetaan ohjaus- ja urapalveluja oppilaitosten tarjoamina. Tehdään 
tukiopinto-ohjauksesta lakisääteinen toimintamalli.

• Kohdistetaan räätälöityjä matalan kynnyksen koulutuskokonaisuuksia niille 
aikuisille, joilla on puutteita luku-, numero- tai digitaidoissa. Näitä taitoja 
vahvistamalla avataan reitti myös tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

• Aloitetaan viisivuotinen kokeilu avoimen korkeakoulun kaltaisesta avoimesta 
ammatillisesta koulutuksesta.

• Opettajien kelpoisuusvaatimukseksi tulee asettaa ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

• Vahvistetaan opettajien ja esimiesten koko uranaikaista osaamisen kehittymistä 
ja työuransa aloittavien opettajien perehdyttämistä jaa mentorointia.

#koulutusratkaisee



Ammattikorkeakoulutus 
Vahva osa korkeakoulutusta myös Visio2030 myötä



Tunnistetaan korkeakoulujen yhteistyö 
- amk ja yliopisto antavat siivet suomalaiselle kilpailukyvylle!

DUAALI 

• ei ole häkissä olemista – omia kuplia ei 
tarvita,

• ei sulje pois yhteistyötä,

• ei ole sellaista uudistusta mikä kehittää vain 
tieteenpolkua tai ammattiosaamista,

• ei ole seiniä,

• ei ole huonoa kilpailua ja olemassa olon 
kamppailua.

DUAALI

• rakentaa kilpailukykyistä Suomea ja hyviä 
ammattilaisia,

• on hyvää ja tasavertaista kahden polun ja 
osaamisen rakentamisen tunnistamista,

• on tieteen ja vahvan ammattiosaamisen 
kehittämistä palvelevaa yhteistyötä,

• on resurssien parempaa hyödyntämistä ja 
tuottavampaan toimintaa myös toisen asteen 
kanssa yhdessä,

• tunnistaa ja tunnustaa tieteen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja kehittämisen,

• muodostaa vahvoja osaamiskeskittymiä, 
innovaatioalustoja.



Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ 

SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE 
JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA 
YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto

Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden 
kehittämistä elämän eri tilanteisiin 

4 % BKT:sta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan: tieteen uutta 
luovaa voimaa, kestävää kasvua, 
lisääntyvää hyvinvointia

UUTTA LUOVAT YLIOPISTOT 
JA AMMATTIKORKEAKOULUT 

Lisää ennakoivuutta ja reagointikykyä

Vahvat ja kansainvälisesti vetovoimaiset 
osaamisen keskittymät 

Aktiivisesti mukana maailman 
kiinnostavimmissa verkostoissa

Avoimuus, kansainvälisyys ja globaali vastuu

Vahva TKI-toiminta ja monimuotoinen korkeakoulutus 
yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen muutosvoimina

Maailman osaavin työvoima kilpailuetuna 
ja hyvinvoinnin rakentajana  

Eettisyys ja yhteiskuntavastuu

MAHDOLLISTAVA OHJAUS, 
RESURSSIT JA RAKENTEET

Luovuutta, dynamiikkaa ja 
toimintamahdollisuuksia!

Lähde: OKM/ Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Korkeakoulutus uudistuu
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• Puolet korkeakouluopiskelijoista on amkissa (143 519)

• 2/3 opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa, tutkintoja n. 28 000/ v.

• YAMK on profiililtaan vahvasti työelämää kehittävä ja 

valmistuneiden työllisyys on 95 %

• Opetus- ja tki-henkilöstöä n. 6200, joista n. 700 tohtoria

• 13 000 ulkopuolista tki-kumppania (yrityksiä 54 %)

• 2 249 hanketta ulkopuolisella rahoituksella 

• Noin 7 700 julkaisua vuodessa, joista 68 % avoimesti käytettävissä

• TKI-opintopisteitä n. 934 000 vuodessa

• Amk-opiskelijan päätyminen yrittäjäksi todennäköisyys on 

yliopiston opiskelijoihin verrattuna 1,6 –kertainen
Lähteet: Vipunen, Arene, SY



Niukat rahoituksen 
instrumentit ovat amkin
TKI-toiminnan suurimpia haasteita.

Eduskuntavaaleissa tavoite:
• Amkien potentiaalia on 

hyödynnettävä alueellisen 
elinvoiman vahvistamisessa. 

• TKI-toiminta näkyy suoraan 
yritysten kilpailukyvyssä ja 
kasvussa. 

• Yritysten ja amkien väliseen 
yhteistyöhön tarvitaan 
kansallinen TKI-
rahoitusmekanismi.



Tunnistetaan rahoitushaaste amkeissa: 
Tarvitaan laajempi rahoituspohja, sillä koulutukseen on 
käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa.

Ulkopuolisen rahoituksen saaminen raamin päälle on yhä merkityksellisempää.

• Ulkopuolinen kotimainen ja kansainvälinen tutkimusrahoitus 

• Kotimainen kansainvälistymis-, kasvu- ja innovaatiorahoitus 

• Aluekehitys- ja rakennerahastojen rahoitusinstrumentit 

• Yritysten ja muiden yhteisöjen lahjoitukset 

• Koulutusvienti: kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut 

• Muu koulutusvienti (esimerkiksi ulkomailla tuotettu koulutus ja kansainvälisten 
asiakkaiden konsultointi) 

• Tulot maksullisesta täydennyskoulutuksesta ja konsultaatiopalveluista yrityksille ja muille 
organisaatioille. 

• HE:n suomat mahdollisuudet aikuisväestön osaamisen kouluttamisessa maksullisena.



Parasta ammattiosaamista
ammatillinen toinen aste 

ammattikorkeakoulu 

aikuisväestön koulutus



Koko ammatillinen ketju loistaa osaamisella

Tarvitaan huipputiedettä, mutta Suomi tarvitsee myös toisen 
pilarin vahvuuden:

Maailman parhaita 
ammattiosaajia 
työelämäläheisesti.

Koulutus, aluetta palveleva 
toiminta, kehittäminen ja 
innovaatiotoiminta keskiöön.




