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DIGITALISAATIO TUO VALINNANMAHDOLLISUUKSIA
JA JOUSTAVUUTTA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
Toisen asteen koulutustarjonnalla on ratkaiseva merkitys maaseudun elinvoimalle.
Koulutustarjonta vaikuttaa nuorten perusasteen jälkeiseen koulutukseen osallistumiseen,
maaseutualueiden väestön koulutustasoon ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Digitalisaation
hyödyntämiseltä odotetaan paljon. Parhaimmillaan se tuo opiskeluun vaihtoehtoja ja joustavuutta.
Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa kontaktiopetusta ja maaseudun oppilaitosten
tuottamaa positiivista alueellista vaikuttavuutta.

Toisen asteen koulutuksen tasa-arvoinen alueellinen saavutettavuus on osaamisen, työvoiman saatavuuden ja alueen
elinvoiman kannalta oleellinen tekijä. Koulujen lakkauttamisten ja koulutuksen keskittämisen seurauksena koulutuksen alueellinen saavutettavuus on kokonaisuudessaan
heikentynyt ja alueelliset erot ovat varsin suuria.
Digitaalisten mahdollisuuksien käyttäminen muuttaa koulutuksen saavutettavuutta, kun opiskelu tulee osin ajasta ja
paikasta riippumattomaksi. Verkko-opiskelun ja digitaalisten mahdollisuuksien, kuten virtuaalisten oppimisympäristöjen, hyödyntäminen ovat ammatillisessa koulutuksessa
voimakkaasti kehittyvä alue. Digitalisaatiolta odotetaan
paljon, mutta ratkaiseeko se koulutuksen heikon saavutettavuuden maaseudulla?
Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen Työtä
ja koulutusta maaseudulle -hankkeessa on tutkittu sitä,
miten digitalisaatio, tietoverkot ja sähköiset palvelut tukevat
työntekoa, yrittäjyyttä, opiskelua ja asumista maaseudulla.

Tutkimuskohteina ovat olleet pääosin harvaan asuttua maaseutua edustava Pohjois-Karjala ja Etelä-Pohjanmaa, josta valtaosa on ydinmaaseutua. Tutkimuksessa selvitettiin
kahden maakunnan toisen asteen kouluverkkoa, ammatillisen koulutuksen koulutustarjontaa, väestön koulutusrakennetta, valmistuneiden sijoittumista sekä digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä koulutuksessa.
Koulutusrakennetta tutkimusalueilla on selvitetty paikkatietopohjaisen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan
Tilastokeskuksen Maaseutuindikaattorit-tietokannan pohjalta. Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista maakuntien
oppilaitoksista on tutkittu Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelun ja Opetushallituksen Vipunen-tilastopalvelun
avulla. Oppilaitosten yksiköiden sijoittumista maaseutualueille ja niiden koulutustarjontaa selvitettiin oppilaitosten
internetsivustojen avulla. Lisäksi käytettiin dokumenttiaineistoja ja haastateltiin koulutusorganisaation asiantuntijoita digitaalisuuden hyödyntämisestä.
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KOULUTUSYKSIKKÖJEN SIJAINNILLA ON MERKITYSTÄ
Koulutuksen saavutettavuus on Pohjois-Karjalassa heikompaa kuin Etelä-Pohjanmaalla sekä lukiokoulutuksen
että ammatillisen koulutuksen osalta. Saavutettavuuteen
vaikuttavat Pohjois-Karjalan pitkät välimatkat ja ammatillisen koulutuksen keskittyminen. Kaventuva koulutustarjonta ja heikko saavutettavuus ovat mitä ilmeisimmin
johtaneet siihen, että kunnissa, joissa ei ole oppilaitoksia,
jää muita suurempi osuus nuorista perusasteen jälkeisen
koulutuksen ulkopuolelle. Koulutus vaikuttaa nin nuorten
mahdollisuuksiin työllistyä kuin myös paikkakuntien osaavan työvoiman saatavuuteen.
Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen yksiköitä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Etelä-Pohjanmaalla
enemmän kuin pinta-alaltaan isommassa ja väestömäärältään hieman pienemmässä Pohjois-Karjalassa. EteläPohjanmaan maakunnan 17 kunnasta neljässä ei järjestetä toisen asteen ammatillista koulutusta. Pohjois-Karjalan
maakunnan 13 kunnasta koulutusta ei järjestetä seitsemässä kunnassa. Pelkästään perusasteen (kansa-, keski- tai
peruskoulu) suorittaneiden osuus työvoimasta on suurta
molempien maakuntien niissä kunnissa, joissa ei ole ammatillisen koulutuksen yksikköä.
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Ikäryhmässä 20–34 sekä naisten että miesten koulutustaso oli vuonna 2015 alhaisempi kuin vuonna 2005 harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla ja maaseudun
paikalliskeskuksissa. Paikkatietopohjaisen kaupunki-maaseutuluokituksen mukainen koulutustason muutos antaa
viitteitä siihen, että väestön koulutustason nousu näyttää
pysähtyneen erityisesti kyseisillä alueilla asuvilla nuorilla,
niin miehillä kuin naisilla.
TYÖVOIMAN SAATAVUUS RIIPPUU ALUEEN KOULUTUSTARJONNASTA
Maakunnan ammatillisilla oppilaitoksilla on merkittävä
asema osaavan työvoiman kouluttajina. Pohjois-Karjalan
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista jää hieman
suurempi osa (80 %) koulutusmaakuntaan kuin EteläPohjanmaan ammatillisista oppilaitoksista (77 %) valmistuneista. Etelä-Pohjanmaan ammatillisista oppilaitoksista
valmistuneet olivat vuosi valmistumisensa jälkeen työllistyneet hieman paremmin kuin ammatillisen tutkinnon
suorittaneet Pohjois-Karjalassa ja siten heidän työttömyytensä oli myös hieman alhaisempaa kuin Pohjois-Karjalasta
valmistuneiden.
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Harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla ja maaseudun paikalliskeskuksissa asuvilla oli vuosina 2005 ja
2015 kaikissa ikäryhmissä alhaisempi koulutustaso kuin
kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla asuvilla. Naiset olivat miehiä korkeammin koulutettuja kaikissa
aluetyypeissä molemmissa tarkastelun kohteena olleissa
maakunnissa.
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Kuvio 1. Ammatillisten oppilaitosten yksiköt ja vapaan sivistystyön oppilaitokset Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kunnissa
vuonna 2017 sekä perusasteen suorittaneiden osuus työvoimasta vuonna 2015. Lähteet: Oppilaitosten internetsivut, Tilastokeskus, Elinkeinorakenne ja työssäkäynti.
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DIGITAALISAATIO RIKASTAA TOISEN ASTEEN
KOULUTUSTA

KESKEISET KÄSITTEET:
Toisen asteen koulutuksella tarkoitetaan lukioita ja ammatillista koulutusta
Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista sekä lisäkoulutuksena suoritettavista
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista
Digitalisaation hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa tarkoittaa sitä, että opetuksessa käytetään erilaisia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä uudenlaisia pedagogisia
ratkaisuja ja oppimateriaaleja.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon vuosina 2012–2015
suorittaneita asui vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla lähes
10 000 ja Pohjois-Karjalassa vajaa 8 000. Tutkimusmaakunnissa asuneista ammatillisen perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkinnon suorittaneista noin 80 prosenttia
oli opiskellut maakuntien omissa oppilaitoksissa.
Etelä-Pohjanmaalla asuneista yli puolet oli suorittanut
erikoisammattitutkintonsa
asuinmaakuntansa
ulkopuolella sijaitsevissa oppilaitoksissa. Pohjois-Karjalassa
asuneista alle puolet oli suorittanut lisäkoulutuksena
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon muualla kuin
asuinmaakunnassaan.

Digitalisaation hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa on mahdollistanut sen, että entistä enemmän
opintoja on mahdollista suorittaa etänä verkossa. Kiinnostavia avauksia on tehty myös virtuaalitodellisuuden, pelillisyyden, simulaattoreiden tai lisätyn todellisuuden hyödyntämisessä opetuksen ja oppimisen tukena. Digitalisaation
ja tekniikan hyödyntämistä opiskelijoiden ohjauksessa ja
oppimisen todentamisessa ei sovi myöskään unohtaa, koska
oppiminen on tulevaisuudessa siirtymässä yhä enemmän
työpaikoille.
Digitaalisaatio lisää opiskelun joustavuutta sekä ajasta ja
paikasta riippumattomuutta, mikä merkitsee koulutuksen
saavutettavuuden paranemista. Digitalisaation avulla voidaan myös säilyttää tai monipuolistaa pienten yksiköiden
koulutustarjontaa. Digitalisaatio rikastaa opetusta ja monipuolistaa oppimateriaalia, kun hyödynnetään esimerkiksi
multimediaa, simulaattoreita, pelillisyyttä sekä ilmiöpohjaista ja virtuaalista oppimista.
Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen tarkoittaa
maaseudun nuorille arjen joustavoitumista ja koulutuksen
hankkimisen helpottumista. Digitalisaation hyödyntäminen parhaimmillaan parantaa koulutuksen saavutettavuutta, uudistaa koulutuksen toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. On myös pidettävä kirkkaasti mielessä, että
myös maaseudulla tarvitaan edelleen oppilaitoksia ja / tai
niiden yksiköitä vastaamaan osaavan työvoiman tarpeeseen.
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Kuvio 2. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2012–7/2015 suorittaneiden tutkinnon suoritusmaakunta ja asuinmaakunta vuonna 2015. Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu.
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POLITIIKKASUOSITUKSET
1. On huolehdittava toisen asteen koulutusyksiköiden säilymisestä
ja monipuolisesta koulutustarjonnasta maaseutualueilla.
Työvoimakoulutusta tulee järjestää myös maaseutualueilla
työvoiman kysyntään vastaamiseksi.
2. Digitalisaatiota hyödyntävää koulutusta on edistettävä
erityisesti pienten oppilaitosten ja koulutusyksiköiden säilyttämiseksi
ja monipuolisemman opetustarjonnan turvaamiseksi.
3. Maaseutualueiden yrityksiä on kannustettava tarjoamaan nuorille työssä oppimispaikkoja. Erityisesti pienyrityksiä on tuettava opiskelijoiden ohjauksessa
ja digitalisaation hyödyntämisessä ohjauksen välineenä.
4. Kunnissa ja maaseutualueilla, joista puuttuu toisen asteen oppilaitos
(lukio tai ammatillisen oppilaitoksen yksikkö), on nuorille kohdennettava erityisiä
tukitoimia koulutukseen osallistumiseen. Maaseudun nuoret tarvitsevat erityistä tukea
koulutukseen hakeutumiseen, liikkumiseen ja asumiseen toisella paikkakunnalla.
5. Toisen asteen opiskelijoille on tarjottava tukea etäopinnoissa tarvittavien
digilaitteiden ja yhteyksien hankintaan.
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