
Ammatillinen koulutus katsoo tulevaisuuteen 

 

Viime aikoina on eri medioissa valtakunnan tasolla käyty vilkasta keskustelua ammatillisen koulutuksen 
nykytilasta. Ammatillisen koulutuksen uudistus on suurin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tehty 
kertamuutos. Koulutusta päivitetään nykyaikaan, ja haasteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. 

Varsinais-Suomessa on positiivinen vire päällä. Työntekijöistä on monella alalla pulaa, työttömät pyritään 
työllistämään ja uusia työpaikkoja jatkossakin luomaan. Ammatilliset koulutuksenjärjestäjät haluavat 
omalta osaltaan olla auttamassa ja tukemassa alueen elinkeinoelämän toimintaa ja menestystä. 

Yhtenä keinona tähän on tulevaisuuden ennakointityö. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hanke pyrkii 

vastaamaan siihen, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pystymme määrittämään tulevaisuuden tarpeet 

hyvissä ajoin olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä ja uutta hankkimalla. Hankkeen tavoitteena on luoda 

toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja 

systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja eri koulutusalojen oppilaitosten 

(ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, yliopisto) verkostoyhteistyönä. Ennakointitiedon avulla 

voimme tehdä oikeita päätöksiä alueella tarjottavista koulutuksista, räätälöidä koulutusten sisältöjä ja 

kouluttaa työmarkkinoille oikean määrän osaavia työntekijöitä.   

Menneisyys on meillä olemassa historiana ja muistettuna tietona. Nykyisyys on aistihavaintojamme tästä 

hetkestä. Tulevaisuutta ei vielä ole. Se on avoimia odotuksia, toiveita, pelkoja ja todennäköisyyksiä. Osittain 

vaikeasti ennustettavissa, osittain ei. Ainoa varma asia on se, että muutoksilta emme voi välttyä. Sen lisäksi, 

että pitää miettiä realistisia mahdollisuuksia ja lähiaikojen työllisyystilannetta, pitäisi osata ajatella myös 

vielä käsittämätöntä tulevaisuuden työtä. Tekoälymaailmassa, jossa robotit ehkä tekevät suuren osan 

töistä, ihmiset pelastaa luovuus, kyky ideoida uutta – nähdä mahdollisuuksia haasteissakin. Keksimme kyllä 

varmasti itsellemme paljon uusia ammatteja robottien rinnalle, mutta sitä millaisia ne ovat, on vielä vaikea 

hahmottaa.  

Pääasia on, että teemme aktiivisesti jotain tulevaisuutemme eteen. Tämän ajan päätökset ja toimet myös 

osaltaan vaikuttavat siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme. Kun hahmotamme signaaleja ja tiedämme 

suuntaviivoja, on helpompaa ja perustellumpaa tehdä myös päätöksiä. 

Kouluttautuminen on tulevaisuudessakin tärkeää. Se vieläpä korostuu entisestään. 

Enää ei yksi ammatti riitä. Jatkuvasti on opeteltava lisää, ja yritettävä pysyä kehityksen isossa mäessä 

kelkan kyydissä. Ensimmäinen tutkinto on vasta ensimmäinen ponnistus työelämään, jossa varsinainen 

oppiminen ja tiedon syventäminen alkaa. Jos onnistuu hankkimaan erityisosaamista, jota kaikilla ei ole, on 

vahvoilla. Tärkeää on löytää myös itseä aidosti motivoiva ja innostava ala, jotta jaksaa paremmin elämänsä 

aikana kehittää ja kouluttaa itseään. Koska ennustaminen on vaikeaa ja osittain myös epävarmaa, on 

tärkeää kuunnella myös omaa sydäntään. 
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