AMMATTIOSAAMISELLA TULEVAISUUTEEN
– AMMATTIKOULUTUKSEN VISIO
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AMMATTIOSAAMISELLA
YHDESSÄ PAREMPAAN
HUOMISEEN
Ammattikoulutuksen visio on yhdessä sidosryhmien
kanssa luotu moniulotteinen kuva koulutukseen vaikuttavista muutosvoimista ja tavoitetilasta 2040-luvulla.

AMMATTIKOULUTUKSEN KATSE
ON TULEVAISUUDESSA!
Kari Kallonen

Visio auttaa tunnistamaan, mitä tavoiteltu kehityksen suunta edellyttää ammattikoulutukselta ja
päättäjiltä. Ammattikoulutus ratkaisee yhteiskunnan kohtaamia kiperiä haasteita.
Kiitän kaikkia visiotyöhön osallistuneita arvokkaasta panoksestanne.
Tehdään visiosta totta yhdessä!
Lue lisää www.amke.fi/visio.

Kari Kallonen
Katso AMKEn hallituksen puheenjohtajan
Kari Kallosen videopuheenvuoro.

Opiskele
tulevaisuuden
osaajaksi.

sdo.fi

AMKE
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VISIO 120 SANALLA
Ammattikoulutus on oppimisen ja työelämän
uudistamisen edelläkävijä. Koulutus vahvistaa
työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja. Joustavat opintopolut huomioivat eri elämäntilanteet,
elinikäinen oppiminen jatkaa ja monipuolistaa
työuria. Ammattikoulutus vastaa merkittävästi
toiminta-alueensa elinvoimaisuudesta. Jatkuva
vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien kanssa
varmistaa työvoiman saatavuuden, toiminnan
uudistamisen sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä.

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

Ammattikoulutuksella on keskeinen rooli työelämän kehittäjänä. Ammattikoulutus saattaa yhteen
yritykset, eri koulutusasteiden asiantuntijat, uuden teknologian, tutkimustiedon ja käytännön
osaamisen. Digitalisaatiota, teknologiaa ja työelämäyhteistyötä hyödyntävä ammattikoulutus ei
ole riippuvainen omista oppimistiloistaan.

Opiskele ammatti,
joka vie sinua eteenpäin!
KOULUTUSKESKUS

Valitse koulutus

23 perustutkinnosta,
19 ammattitutkinnosta,
8 erikoisammattitutkinnosta tai
kouluttaudu oppisopimuksella.

jedu.fi

Jatkuva haku

www.jedu.fi/koulutustarjonta
HAAPAJÄRVI

NIVALA

PIIPPOLA

HAAPAVESI

OULAINEN

YLIVIESKA

KALAJOKI
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AMMATTIKOULUTUKSEN
KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT
• 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 yhdessä yritysten ja
yhteisöjen kanssa.
• Kehittää ennakoivasti koulutus- ja osaamisjärjestelmää
yhdessä sidosryhmien kanssa.
• Vastaa toiminta-alueensa elinvoiman ylläpidosta.
• Rakentaa kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta.
• Kantaa merkittävää yhteiskuntavastuuta.

AMKE
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AMMATTIKOULUTUKSEN
ORGANISOITUMINEN
• Rakentaa yhteisiä oppimisympäristöjä toisen ja
korkea-asteen sekä työelämän kanssa.
• Kehittää ajasta ja paikasta riippumattomia
digitaalisia oppimisympäristöjä.
• Vahvistaa alueellisia ekosysteemejä koulutuksen
ja työelämän kanssa.
• Toimii haluttuna palvelun tarjoajana kansallisilla ja
kansanvälisillä osaamis- ja koulutusmarkkinoilla.
• Hakee aktiivisesti toimivia kumppanuuksia.
• Omaa vahvan identiteetin ja tunnistaa erikoisosaamisensa.
• Tarjoaa kaikki osaamispalvelut yhdeltä alustalta.
• Varmistaa koulutuksen saatavuuden kaikkialla
Suomessa.
• On aktiivinen ja omaehtoinen järjestäjäverkon
rakenteellisessa kehittämisessä.

Koulutus Nord - avain pohjoismaisille työmarkkinoille
Pohjoismaista yhteistyötä yli 50 vuoden ajan
Est 1970

utbnord.fi
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OPPIMISEN VARMISTAMINEN

AMMATTIKOULUTUS:
• 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 opetus- ja muulle henkilöstölle.
• Hankkii osaamista ja osaajia verkostoista.

Ketterä kumppani
Tarjoamme hyvinvointia ja kilpailukykyä

tasokkaiden, vetovoimaisten ja työelämälähtöisten
koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta
Keski-Uudeltamaalta käsin.
Keuda.fi | #TyöelämääVarten #uniikki #kestävä #vastuullinen

• 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.

AMKE

Tule tekemään
ihmeitä yhdessä!

Seuraa meitä:

vahaku
#ysao #jatku
mattiopisto
m
na
vo
#yläsa
i
#byiisalm

Jatkuva haku koulutuksiin
www.ysao.fi
YSAO

Asevelikatu 4
74100 Iisalmi

Lisätietoja

Puh. 0400 827 251
www.ysao.fi

Toimipisteet

Iisalmi, Kiuruvesi,
Liperi, Siilinjärvi,
Vieremä

Antaa
taidon
näkyä.

7

8

AMKE

MEGATRENDIT
MEGATRENDIT
& JÄ N N I T T E E T
& JÄ N N I T T E E T

Uudenlaiset
heimot ja
yhteisöt
Uudenlaiset
heimot ja
yhteisöt

Väestö
ikääntyy
ja
Väestö
monimuoikääntyy
ja
toistuu
monimuotoistuu

Verkostomainen
valta
Verkostovoimistuu
mainen valta
voimistuu

Reilu vai eriarvoistava
siirtymä?
Reilu vai eriarvoistava
Kestävyysvajesiirtymä?

Keskitetyt päätökset vai
Ekolaaja osallistuminen?
logisella
Keskitetyt päätökset vai
Ekolaaja osallistuminen?
jälleenrakenTulevaisuusvalta
logisella
Kestävyysvaje
nuksella
on
jälleenrakenTulevaisuusvalta
kiire on
nuksella
Ratkaisut mahdollisuutena
Ympäristö resurssina vai
kiire
vai uhkana?

ympäristön tilan parantaminen?
Ympäristö resurssina vai
ympäristön tilan parantaminen?

Talous
hakee
Talous
suuntaa
hakee
suuntaa

Ratkaisut mahdollisuutena
vai uhkana?

Työn ja
kulutuksen
muutos
Työn ja
kulutuksen
muutos

Teknologia
sulautuu
Teknologia
kaikkeen
sulautuu
kaikkeen

LUE LISÄÄ SITRAN TULKINNASTA GLOBAALIEN
+ M E TAT R E N DI T
MUUTOSILMIÖIDEN
SUUNNISTA – MEGATRENDEISTÄ
+ M E TAT R E N DI T

Sitran Megatrendit 2020. Kuva: Topias Dean, Sitra.

Postnormaalit

Tunteet

AMKE

SUOMEN TULEVAISUUDEN
HAASTEET

Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen
kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. Keskeinen
megatrendi on ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Megatrendit ja niiden
väliset suhteet vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Tarvitaan nopeita päätöksiä ja kaikkien
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AMMATTIKOULUTUS AUTTAA
RATKAISEMAAN YHTEISKUNNAN KOHTAAMIA
KIPERIÄ HAASTEITA

sitoutumista epäsuotuisan kehityksen pysäyttämiseksi ja suotuisan vahvistamiseksi. Teknologia
auttaa, mutta se voi tuoda mukanaan myös haittoja. Parempi huominen rakennetaan yhdessä!

Vamia - energinen kumppani

akut täynnä virtaa
opiskelijan ja
työelämän asialla

Vamia, Työelämä- ja yrityspalvelut
Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa
050 435 4844 ja 040 727 8898
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VISIO TODEKSI – YHDESSÄ

Odotukset ammattikoulutuksen järjestäjille

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

HUOMISEN OSAAJAT OVAT
MUKANA RATKAISEMASSA
EKOLOGISTA KRIISIÄ

• Käydään vuoropuhelua opetushallinnon ja
poliittisten päättäjien kanssa koko koulutusjärjestelmän kehittämiseksi.

AMMATTIOSAAMISEN
PALVELUT PIDENTÄVÄT
TYÖURIA

• Etsitään ja toteutetaan ratkaisuja yhteiskuntaa
koskeviin haasteisiin.

OSAAMINEN VAHVISTAA
KANSAINVÄLISIÄ
VERKOSTOJA

AMMATILLISEEN KEHITTYMISEEN

monialaista koulutusta ja osaavia asiantuntijapalveluita
• perustutkintoja
• ammattitutkintoja
• erikoisammattitutkintoja
• oppisopimuskoulutusta

• työvoimakoulutusta
• lyhytkoulutusta
(kortit, passit, ammattipätevyydet)
• henkilöstökoulutusta

Luksia on Länsi-Uudellamaalla toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Toimipaikat Lohjalla, Vihdin Nummelassa,
Espoon Perkkaalla ja Kirkkonummen Jorvaksessa.

AMKE

AMMATTIKOULUTUKSELLA ON
TÄRKEÄ TEHTÄVÄ RATKAISTA
TULEVAISUUDEN HAASTEITA
Veli-Matti Lamppu

TUETAAN KOULUTUS- JA
TYÖPERÄISTÄ MAAHANMUUTTOA

AMMATTIOSAAMISELLA
VARMISTETAAN YRITYSTEN
KILPAILUKYKY
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA JA
KÄDENTAIDOT LUOVAT
AINUTLAATUISIA
KOKONAISUUKSIA

Katso AMKEn toimitusjohtajan
Veli-Matti Lampun videopuheenvuoro.

Kaikki on mahdollista.

osao.fi

KAIKKI
ON
MAHDOLLISTA

Koulutuskuntayhtymä OSAO
Suomen johtava ammattiosaajien
koulutusyhteisö.
Oulu – Kempele – Liminka – Muhos – Pudasjärvi – Taivalkoski
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VISIO TODEKSI – YHDESSÄ

Ammattikoulutuksen odotukset päättäjille
• Kehitetään ammattikoulutusta ja koulutusjärjestelmää yli vaalikausien.

AMMATTIKOULUTUS
PALVELEE MEITÄ KAIKKIA
Anita Lehikoinen

• Varmistetaan rahoituksen ennakoitavuus,
pitkäjänteisyys ja selkeys.
• Kehitetään ammattikoulutusta osana koko
työikäisen väestön jatkuvaa oppimista.
• Vahvistetaan työelämän kehittämis- ja
palvelutehtävää aktiivisesti TKI-toiminnalla.
• Tunnustetaan ammattikoulutuksen moninainen rooli ja merkitys alueiden sekä koko
yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana.
Katso opetus- ja kulttuuriministeriön
kansliapäällikkö Anita Lehikoisen
videopuheenvuoro.

aitojen taitojen juurilla
Dieđu ja dáiddu guovddáš
Puigâ tááiđui ruottâsijn
Čeä´ppvuõđi maddjin

Koulutustarjonta: www.sogsakk.fi

AMKE
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Kainuun ammattiopistossa on jatkuva haku!
Tarjolla yli 100 erilaista koulutusvaihtoehtoa.

KAO tarjoaa ammatillista koulutusta monipuolisesti.
Tarjontaan kuuluvat muun muuassa:
• ammatilliset perustutkinnot
• ammattitutkinnot
• erikoisammattitutkinnot
• lyhyt- ja täydennyskoulutukset.
Tutustu tarkemmin ja hae - www.kao.fi
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”Digi osataan ja
hyödynnetään!”

”Yhteistyöllä ja johtamisella
tavoitteisiin.”

- Marita Hanssen, assistentti

- Veli-Matti Lamppu,
toimitusjohtaja

”Yhdessä olemme enemmän.”
- Satu Ågren,
johtava asiantuntija

AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTYS AMKE RY
AMKE on ammattikoulutuksen edunvalvoja. Olemme mukana kehittämässä
maailman parasta ammattiosaamista. Asiantuntijuutemme syntyy
yhteistyöllä!

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

Tutustu tutkintoihin ja koulutuksiin

AMKE

”Motivaatio ja asenne
ratkaisevat.”
- Hanna-Mari Bennick,
tiedottaja

”Tulevaisuus ei ole jotain
mihin valmistaudutaan vaan
asia, jota luodaan aktiivisesti
joka päivä.”

”Muutos vie eteenpäin.”
- Pirve Harakka,
tapahtumatuottaja

- Saku Lehtinen, asiantuntija

Toimintamme ytimessä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jäsenemme ovat kunnallisia ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, jotka kouluttavat 98
prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista.

TUTUSTU TOIMINTAAMME
OSOITTEESSA
WWW.AMKE.FI!

OPISKELE
VERKKOTOTEUTUKSENA
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen osaamisala

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto
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