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Rohkeutemme omaksua yhdessä 
uutta tekee meistä edelläkävijöitä.
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Monien 
kulttuurien 

yhteisö

Perustehtävämme on kouluttaa koko ikäluokka toisella asteella sekä
kehittää aikuisväestön osaamista ja työelämää.

Sivistys ja
taitaminen

Työ ja 
yrittäminen

Arvot
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Edesautamme kaikkien peruskoulusta valmistuvien siirtymistä toisen asteen koulutukseen, jokaiselle yksilölle parhaiten sopivalle yksilölliselle polulle.Kehitämme aikuisväestön osaamista sekä työelämää alueen ja yhteiskunnan menestyksen varmistamiseksi.



Tulevaisuus on
radikaalisti erilainen.



Työ ja elämä Rahoitus Lainsäädäntö

Muutoksen ajurit



Työelämän trendit
Työn ja elämän muutos on tärkein lähtökohta strategiaan

Kestävyyskriisi
Ikääntyminen

Palkkatyö – yrittäjyys?
Tyypillinen työ?

Resurssien niukkuus

Digitalisaatio
Robotisaatio

Virtuaalisuus, keinoäly
Älykkäät materiaalit

Asioiden Internet

Kuinka kaikki tämä vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän toimintaan?

Globalisaatio
Kaupungistuminen, 24/7

Maahanmuutto
Joukkoalustat
Muutosnopeus

Nykyammateista 
katoamassa yli 30%. ”



Uudet toimintaympäristöt
Työn ja elämän muuttuminen on innovatiivinen lähtökohta toimintaympäristön 
kehittämiseen ja sitä tukeviin kumppanuuksiin.



Yhteiskunnan suurimpia menoeriä ovat sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä koulutuspalvelut

• Vanheneva väestörakenne
• Alhainen työllisyys
• Valtion rahoitus painottuu sosiaali- ja 

terveysministeriön alalle

Koulutuksen julkinen rahoitus pienenee noin 0,5 miljardia 
euroa JKKY:n rahoitus pienenee vastaavasti yli 20 MEUR 

v. 1989 110

v. 2014 141

Huoltosuhde

Kutistuva rahoitus



Volyymirahoitus

Tulosrahoitus

Vuoden 2017 loppuun

Vuoden 2018 alusta eteenpäin

• Uusi lainsäädäntö haastaa sekä koulutuksen 
järjestämisen oppilaitosrakenteet että opettajuuden.

• Sääntelyn purkaminen ja toiminnan vapauttaminen
• Toisen asteen tutkintojen vientikokeilu: laajamittainen 

tutkintojen myynti

Henkilökohtaistaminen ja valintojen mahdollistaminen

Ammatillisen 
koulutuksen reformi

Vaikuttavuusrahoitus

Perusrahoitus

Suoritusrahoitus



Kyky uudistua on välttämättömyys.



Haasteena luoda uusi normaali

Koulutussektorin haaste: 
vähemmällä enemmän –
uudella parempaa

Ei väliaikainen leikkaus, 
vaan pysyvä uudistamisen 
tarve

Nyt luodaan uusi normaali:
• Uudet rakenteet
• Toimintamallien radikaali 

uudistaminen
• Laadun takaaminen



Vain yhdessä voimme onnistua.



Presenter
Presentation Notes





	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 5
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 20
	Slide Number 21

