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Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton lausunto Jyväskylän ammattikorkeakoulun
koulutusvastuiden laajentamisehdotuksista
Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Suomen liitto puoltavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun uusia
koulutusvastuiden laajentamisen esityksiä.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun esitys koskien Liikunnanohjaaja (AMK) ja Rakennusmestari (AMK)
tutkintoalojen vuonna 2023 alkavia uusia koulutusvastuita on vahvasti linjassa Keski-Suomen maakunnan
ja alueen kehittämisen sekä tulevien strategialinjauksien kanssa.
Keski-Suomi ja erityisesti Jyväskylä on vahvasti linjannut hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan
tulevaisuuden vahvimmiksi kasvu- ja kehityskärjikseen. Hyvinvointitalous on ollut maakunnan kehityskärkenä jo usean vuoden ajan. Myös maakunnan keskeisimmät matkailu- ja hyvinvointikohteet nojautuvat
hyvinvointiin ja liikuntaan. Jyväskylän yliopiston, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, Gradian
liikunta- ja terveysalojen koulutusvastuiden ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaaminen yhdistyvät
Keski-Suomessa kansainväliseksi kärkitoimialaksi. Jyväskylän kaupunki on myös valtion kanssa
tekemässään ekosysteemisopimuksessaan suuntautunut vahvasti liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen. Jyväskylässä on niin ikään erittäin vahvaa osaamista terveyden ja hyvinvoinnin
digitalisaation ja mittaamisen aloilla. Lisäksi liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön yhdistyminen
ammattikorkeakouluun tarjoaa vahvan pohjan tulevaisuuden kasvulle sekä tutkimuksellisen ja
kehityksellisen alustan Liikunnanohjaaja (AMK) tutkinnolle.
Rakennusmestareiden koulutus käynnistettiin ammattikorkeakouluissa uudelleen 2000-luvulla. Suuret
ikäluokat ovat myös rakennusalalta eläköitymässä ja osaajapula on vahvasti esillä niin alueen kuin
valtakunnallisissakin keskusteluissa. Rakennusala on yksi tärkeimpiä työllistäjiä Keski-Suomessa. Vaikka
maakunnassa on jatkuvasti kasvava tarve ammattilaisista, jotka hallitsisivat rakennusmestarin
osaamisprofiilin mukaisia tehtäviä, tarjolla ei kuitenkaan ole tätä osaamistarvetta täyttävää koulutusta.
Rakennusmestari (AMK) koulutusta tarvitaan siis kipeästi. Myös Keski-Suomen Talonrakennusteollisuus
ry:n jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan kaikki näkevät koulutuksen lisäämisen tarpeelliseksi.
Keski-Suomessa panostetaan vahvasti osaamisen kehittämiseen, myös tulevaisuuden rakennusmestareille
tärkeään bio- ja kiertotalouteen sekä digitaalisuuteen. Rakennusjätteiden uusiokäytölle on tullut vahvat
velvoitteet vuoden 2020 alusta. Muun muassa näin kiertotalous linkittyy rakennusalaan ja tähän liittyvää
osaamista tarvitaan enenevästi rakennusmestarin osaamisprofiilissa. Digitalisaation laajempi
hyödyntäminen rakennusalalla on välttämättömyys paremman tuottavuuden ja laadun saavuttamiseksi.
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja alueen yhteistyöverkostoissa on vahvaa bio- ja kiertotalouteen sekä
digitalisaatioon liittyvää osaamista, jotka myös osaltaan tukevat erinomaisesti toivottuja uusia
Rakennusmestari (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK) koulutuskokonaisuuksia.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun esitys on näkemystemme mukaan erittäin perusteltu ja koulutusalojen
laajennus tarpeellinen.
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