
POHJOISMAILLA ON KOULUTUKSELLISESTI monia yhtymäkohtia, kuten 
yhtenäinen, maksuton peruskoulutus. Samalla maiden ammatillisen koulu-
tuksen malleissa on merkittäviä eroja. Suomalaisessa ja ruotsalaisessa amma-
tillisessa koulutuksessa ns. koulupohjainen koulutusmuoto on muodostunut 
vallitsevaksi. Sen sijaan Norjassa ja Tanskassa oppisopimuskoulutuksen ja 
työssäoppimisen rooli on perinteisesti ollut vahvempi. 2010-luvulla kaikkien 
Pohjoismaiden järjestelmissä on siirrytty eri koulutusmuotojen piirteitä yh-
distelevään tarjontaan, mutta tarjonnan painopisteissä ja koulutusmuotojen 
houkuttavuudessa on edelleen maiden sisäisiä eroja. Myös siirtymät työmark-
kinoille ja korkeakoulutukseen ovat muotoutuneet Pohjoismaissa erilaisiksi.

Nord-VET hankkeessa tutkittiin, miten ammatillisen koulutuksen järjes-
telmät eri Pohjoismaissa ovat vastanneet näihin kahteen päähaasteeseen: 
työllistyminen ja pääsy korkeakoulutukseen. Lisäksi tutkimushankkeessa 
pohdittiin, miten järjestelmät ovat onnistuneet edistämään osallisuutta (so-
cial inclusion) ja vahvistamaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.

Hanke toteutettiin nelivaiheisesti:

• Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin ammatillisen koulutuksen järjestelmi-
en kehitystä historiallisesti 1850-luvulta tähän päivään, jotta voitaisiin 
ymmärtää ammatillisen koulutuksen muotoutumiseen vaikuttaneita teki-
jöitä. Vertailu toi esille ammatillisen koulutuksen syntyyn vaikuttaneiden 
intressi ryhmien moninaisuuden ja niiden merkityksen vaihtelun eri aika-
kausina. 

• Toisessa vaiheessa tutkittiin lähemmin ammatillisen koulutuksen reformeja 
1990-luvun jälkeen, ja millaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin reformeilla 
on pyritty vastaamaan. 

• Kolmannessa vaiheessa tutkittiin ammatillisen koulutuksen järjestelmien 
uudistamisen nykyhaasteita ja uudistamispyrkimyksiä. Samalla kun am-
matillisesta koulutuksesta on tullut vahvemmin osa koulutusjärjestelmää, 
opetuksen järjestämisestä työelämäläheisesti on tullut ajankohtainen ke-
hittämiskohde.
     Yhtäältä työssäoppimisen vahvistaminen edellyttää kaikilta Pohjoismail-
ta keinojen löytämistä työnantajien osallistamiseksi ammatillisen koulu-
tuksen hallintoon ja tutkintojärjestelmiin sekä koulutuksen laadun kehittä-
miseen. Toisaalta työnantajien ja yritysten rooli ammatillisen koulutuksen 
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järjestelyissä on edellyttänyt lainsäädännöllisiä uudistuksia ja velvoitteita 
työnantajille. 
     Näiden kahden tekijän yhdistäminen tasapainoisesti on ollut haastavaa. 
Suomessa ja Ruotsissa valtion vahva rooli on heikentänyt työnantajien 
sitoutumista koulutuksen järjestämiseen ja vahvistanut koulumuotoisen 
ammatillisen koulutuksen tarjontaa. Norjassa ja Tanskassa vahva työn-
antajien rooli on puolestaan heikentänyt linkkejä peruskoulun jälkeiseen 
yleissivistävään ja korkeakoulutukseen.

• Tutkimuksen neljännessä vaiheessa vertailtiin lähihoitajan ja rakennusalan 
tutkintoja.

Tulosten perusteella tarvitaan aktiivista jatkuvaa keskustelua ammatillisen 
koulutuksen suunnasta eri intressiryhmien, kuten työnantaja- ja työntekijä-, 
ja opiskelijajärjestöjen sekä opetuksen ja koulutuksen hallinnon kesken, jotta 
sekä elinikäisen oppimisen tarpeet ja työelämäläheisyys tulevat huomioiduk-
si tasapainoisesti. 

Suomessa tarvitaan jatkossa ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tut-
kimusta esimerkiksi ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön järjestä-
misen malleista alueellisesti, paikallisesti ja kansainvälisesti.
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