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YLEISKUVAUS  

Vuosittain järjestettävän Euroopan ammattitaitoviikon (European Vocational Skills Week) 

tavoitteena on tuoda positiivista näkyvyyttä ammatilliselle koulutukselle ja tarjota alan 

toimijoille eri puolilta Eurooppaa mahdollisuuksia vuoropuheluun ja verkostoitumiseen. 

Vuoden 2019 viikko on järjestyksessään neljäs ja sen päätapahtuma järjestetään lokakuussa 

Helsingissä osana Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Tapahtuman järjestää 

Euroopan komissio yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön kanssa. 

 

TEEMA: VET FOR ALL – SKILLS FOR LIFE  

Vuoden 2019 ammattitaitoviikon teemana on ”VET for All –Skills for Life”, mikä korostaa 

ammatillisen koulutuksen merkitystä sekä nuorten että aikuisten työllistymisen ja 

sosiaalisen osallisuuden kehittämiselle elämän ja työuran eri vaiheissa. Viikon tapahtumissa 

käytävien keskustelujen tuloksia hyödynnetään valmisteltaessa Suomen EU-

puheenjohtajakaudella käytävää keskustelua koulutuksen ja eurooppalaisen 

koulutusyhteistyön tulevaisuudesta. 

 

OSALLISTUJAT JA TILAISUUDET  

Ammattitaitoviikon päätapahtumaan Helsingissä osallistuu ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien sekä ammatillista koulutusta käsittelevien ministeriöiden, virastojen ja 

järjestöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa. Useat eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen 

alan työryhmät pitävät omia kokouksiaan päätapahtuman yhteydessä, minkä lisäksi 

järjestetään muutamia laajemmalle osallistujajoukolle tarkoitettuja konferensseja ja 

keskustelutilaisuuksia sekä gaalajuhla, jossa jaetaan vuosittaiset ammatillisen koulutuksen 

huippuosaamisen palkinnot (Vocational Excellence Awards). 

 

OPPILAITOSTEN JA OPISKELIJOIDEN ROOLI 

Viikon päätapahtuman osallistujille tarjotaan myös mahdollisuuksia vierailla ammatillisissa 

oppilaitoksissa ja muissa viikon teemoihin liittyvissä kohteissa sekä tutustua työelämässä 

oppimisen mahdollisuuksiin. Opiskelijat näkyvät viikon aikana muulloinkin kuin vierailujen 

yhteydessä, sillä he opastavat osallistujia tapahtumapaikalla, järjestävät taukojumppaa 

kokouksissa ja konferensseissa, esiintyvät gaalajuhlassa ja viikon päätöskonferenssissa, 

suunnittelevat gaalajuhlan kukkasomisteet ja niin edelleen. Helsingissä järjestettävän 

päätapahtuman lisäksi järjestetään lukuisia paikallisia tapahtumia, joiden järjestäjät voivat 

itse ilmoittaa tapahtumansa osaksi viikon ohjelmaa komission ylläpitämän verkkosivuston 

kautta: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
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VUODEN 2018 AMMATTITAITOVIIKKO LUKUINA 

 1852 tapahtumaa 45 maassa tavoittaen 2,4 miljoonaa ihmistä 

 20 800 Twitter- ja Facebook-päivitystä; sosiaalisen median kautta tavoitettiin 

yhteensä 94,5 miljoonaa ihmistä  

 26 ammattitaitoviikon lähettilästä 

 15 ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen palkintoa, joiden saajista äänesti 

verkossa yli 9 400 ihmistä 

 160 työnantajapäivien tapahtumaa 

 

VUODEN 2019 AMMATTITAITOVIIKON PERUSTIEDOT 

 Aika: 14.-18.10.2019 

 Paikka: Päätapahtuma Finlandia-talolla Helsingissä, lisäksi paikallisia tapahtumia eri 

puolilla Eurooppaa 

 Osallistujamäärä: Päätapahtumassa enimmillään noin 1000, paikallisissa 

tapahtumissa yhteensä satojatuhansia 

 

POIMINTOJA VUODEN 2019 OHJELMASTA 

 “VET for All – Skills for Life” –pääkonferenssi 

 Kansainvälinen “VET in and for the World” -konferenssi 

 Euroopan oppisopimusallianssin konferenssi 

 Uraohjausseminaari 

 Ammatillisen koulutuksen pääjohtajakokous (jäsenmaiden korkeimmat 

ammatillisesta koulutuksesta vastaavat virkamiehet) 

 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien EU-verkoston kokous 

 Koulutusalan EU-työryhmien yhteiskokous digitalisaation merkityksestä 

ammatilliselle koulutukselle 

 Kuuleminen ammatillisesta koulutuksesta Erasmus+ - ohjelmassa vuoden 2020 

jälkeisellä ohjelmakaudella 

 Ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen palkintogaala 

 


