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Vaasan seudun ammattikoulujen yhdistäminen  

Vaasan seudulla ja Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä kaksi ammattikoulu-organisaatiota yhden keskittyessä 
suomenkieliseen opetukseen ja toisen ruotsinkieliseen opetukseen. Ruotsinkielinen Yrkesakademi i Österbotten 
(edempänä YA), kouluttaa neljällä kampuksella (Vaasa, Pedersöre, Pietarsaari, Närpiö) Suomenkielinen Vamia, kouluttaa 
toisen asteen opiskelijoita ainoastaan Vaasassa kahdella kampusalueella. 

Hiljattain julkaistu hälyttävä pitkän tähtäimen väestöennuste sekä Vaasan kaupungin teettämä, kaupunkiamme ei niin 
hyvin mairitteleva imagotutkimus tulisi ottaa kriittisesti ja myös Vaasan on ryhdyttävä toimiin. Vahvemman 
yhteenkuuluvuuden tunteen sekä jo nuoressa iässä ihmisten alueeseemme sitoutumisen helpottaminen ovat keskeisiä 
tekijöitä väestöliikenteen sekä työpaikkojen lisäämisessä alueellamme. 

Koulutusyhteistyö on yksi keskeisimpiä kuntia, ihmisiä sekä alueita yhdistäviä tekijöitä. Tällä hetkellä Vaasan alueen 
tilanne jaottelee jo nuoressa vaiheessa opiskelijat ryhmiin ja eriyttävät mm. kielellisesti sekä kulttuurillisesti ryhmiä 
toisistaan.  

Suomenkielisen Vamian toimiessa ainoastaan Vaasan rajojen sisällä, ei luontevaa koulutusyhteistyötä Pohjanmaan 
alueen muihin kuntiin synny lainkaan. Alueellista yhteistyötä on tehnyt toistaiseksi vain YA, joka toimii Vaasan lisäksi 
käytännössä vain lähes yksinomaan ruotsinkielisissä kunnissa rannikkoalueella. Yhteinen ammattikoulukenttä voisi olla 
Pohjanmaan alueen ruotsin- ja suomenkielisten kuntien merkittävän yhteistyön, identiteetin ja työmarkkinoiden 
vahvistamisen kipinä, jonka avulla sitoutamme tulevaisuuden osaajia alueellemme entistä voimakkaammin.  

Vertailu naapurimaakunnasta: Seinäjoen seudun koulutuskuntayhtymä SEDU toimii kahdellatoista paikkakunnalla 
kouluttaen toisen asteen opiskelijoita yli puolessa Etelä-Pohjanmaan alueen kunnassa. Toimipiste löytyy jopa Vaasan 
Runsorista, jossa koulutetaan logistiikka-alan osaajia. SEDU onkin yksi keskeisimmistä eteläpohjalaisten alueen kuntia 
yhdistävistä tekijöistä. Koulutusyhteistyön kautta myös muunlainen yhteistyö on luontevampaa ja tämän kautta on 
maakuntaan syntynyt mm. kuntien yhteisiä hankkeita sekä moniulotteisia investointeja.  

Vamian toiminta on Vaasan kaupungin sivistystoimen alaisuudessa. 

YA:n toiminta on tällä hetkellä ruotsinkieliseen toimintaan keskittyvän SÖFUK- kuntayhtymän alaisuudessa. 

Vaasan tulisikin olla tässä asiassa suunnannäyttäjä ja ryhtyä toimenpiteisiin kahden alueemme ammattikoulun 
yhdistämiseksi. Yhteinen organisaatio tuo edellä mainittujen hyötyjen lisäksi merkittäviä säästöjä. Tämä hanke 
toteutuessaan yhdistäisi alueemme nuoria tulevaisuuden tekijöitä jo varhaisessa vaiheessa ja rakentaisi siltoja niin 
ihmisten, kuin alueen kuntiemme välille. Koska Vaasan kaupunki on suurin omistaja SÖFUK-kuntayhtymässä, tulisi 
Vaasan olla hankkeessa aktiivinen toimeenpanija.  

Aloitteen hyväksyessään Vaasan kaupunki edistää kaupungin sekä Vaasan seudun alueen nykyisellään 
erillään olevien ammattikoulujen hallinnollisten rakenteiden yhdistämistä. 
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