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Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

Tehtävät:

Tarkastella kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistella

ehdotukset osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, erityisesti työelämälähtöisen 

Työvoimakoulutuksen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittämiseksi sekä työvoiman 

ammatillisen ja alueellisen kohtaannon parantamiseksi.

Myös työttömien omaehtoisen opiskelun edistäminen kuuluu alatyöryhmän tehtäviin.

Alatyöryhmän tehtävänä on jatkuvan oppimisen edistämiseksi etsiä keinoja digitaalisuuden 

hyödyntämiseksi, koulutustarjonnan ja rahoitusmallien kehittämiseksi sekä elinikäistä oppimista 

koskevan lainsäädännön kokoamiseksi yhteen.

Elinikäisen ohjauksen saatavuus, nuorisotakuu sekä työn‐ ja työhyvinvoinnin kehittäminen

ovat osa osaavan työvoiman saatavuus –kokonaisuutta.

Pj. Teija Felt, sihteerit, Janne Savolainen ja Anna Toni/TEM, Tiina Polo/OKM

Kokoonpano: TEM, OKM, STM, VM, Kuntaliitto, työmarkkinajärjestöt, SY.
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Tilanne nyt:
• Tilannekuva-analyysin työstäminen

• Ennakointimenetelmät ja osaamiskartoitukset> koulutusten suuntaaminen, 
vastaaminen työnantajien tarpeisiin – kartoitustyö lähes valmis

• OKM ja TEM; nopeat ja lyhytkestoiset koulutukset osaajapulaan> uudet nopeat 
koulutuskokonaisuudet – työ aloitettu

• Jatkuvan oppimisen digitaalinen ekosysteemi (OKM, TEM, OPH, KEHA) –sanasto-
ja arkkitehtuurityö käynnissä

• Selvitykset: Ohjauspalvelut TE-hallinnossa, Muuntokoulutukset ja niiden 
kehittäminen

• Tutkimukset liittyen alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen sekä Ohjaamojen 
vaikuttavuuteen > valmistuvat loppuvuosi/ tammikuu 

• Nuorisotakuu-työryhmä perustetaan lokakuussa 

• Oppisopimustyöryhmä perustetaan > OKM & TEM

• Muutosturvamallin kehittäminen/ valmistelussa 

• Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella - selvittelyssä

• Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman käynnistäminen STM, TEM 1/2020
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Priorisoidaan ensin

1.Ennakointitiedon pirstaleisuus ja systeemaattisen toimintamallin puute, jolla saataisiin 
säännöllisesti työnantajien osaamistarpeet kerättyä ja tehtyä johtopäätökset tarvittavista 
toimista. 

• Alatyöryhmässä keskustellaan syys-lokakuun aikana, millaiset yhtenäiset käytännöt 
ennakointitietojen tuottamisessa ja käytössä olisi otettava pikaisesti yhteisesti käyttöön. 

2. Miten TEM:n ja OKM:n rahoitusta pystytään nykyistä paremmin ja nopeammin 
suuntaamaan ennakointitiedon pohjalta pikaisesti tarvittaviin koulutuksiin 

• TE-hallinto reagoi melko nopeasti työnantajien osaamistarpeisiin. Reagointivalmiutta on 
kuitenkin tehostettava sekä työ- että opetushallinnossa.

3.Asiakkaiden osaamisen ja muiden työllistymisen esteiden tunnistamisen haasteellisuus

• Tehokas ja henkilökohtainen asiakaspalveluprosessin käynnistäminen on nopeiden ja osuvien 
ratkaisujen löytämiseksi tärkeää. Palvelutarpeen tunnistaminen korostuu.

• Osa asiakkaista tarvitsee jo ennen koulutuksen aloittamista myös muita työvoima- tai sote-
palveluita. Asiakkaat tarvitsevat tukea  myös oppimisen aikana

• Työpaikoille tarvitaan työpaikkaohjaajia tukemassa henkilöiden työtä ja oppimista.  

• Loka-marraskuussa esitykset osaamistarpeiden kartoittamiseksi 
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Jatkuvan oppimisen 

parlamentaarinen uudistus

Hallitus toteuttaa parlamentaarisen jatkuvan oppimisen 

uudistuksen, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan 

tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista
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Organisointi 
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Parlamentaarinen 

uudistusryhmä
- Puheenjohtaja opetusministeri 

Andersson, vpj tiede- ja 

kulttuuriministeri Kosonen ja 

työministeri Harakka

- Kokonaistarkastelu 

- Linjaukset pitkäjänteiselle 

kehittämiselle 

- Kansliapäälliköt pysyvinä 

asiantuntijoina

- Sihteeristö (OKM; TEM; STM; 

VM)

Työmarkkinoiden 

keskusjärjestöt
- Parlamentaarisen ryhmän 

tukena

Seurantaryhmä
- Laaja-alainen

- Valmistelu ja seuranta

- Sidosryhmäyhteistyö

Valtioneuvostossa uudistusta johtaa osaamisen, sivistyksen ja 

innovaatioiden ministerityöryhmä, 

Myös työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän tehtävänä  

Uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä 

yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa
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Toimikausi 25.9.2019–31.12.2020
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Tilannekuvan luominen, 

keskeisten kysymysten 

määrittely

Teemojen käsittely ja linjausten 

valmistelu

syyskuu-joulukuu 2019 tammikuu-lokakuu 2020

Linjauk-

set

marraskuu-joulukuu 2020

Jatkuvan 

oppimisen tila; 

työelämän muutos 

ja murros sekä 

väestön 

osaaminen ja 

osallistuminen

Tutkijatapaaminen ja aineistot

OECD:n Continuous learning review in Finland, raporttiluonnos

Kansalaiskysely (Sitra) 

Yhteinen viestintä OKM, TEM, STM, VM

Työpajat, ac hoc -työryhmät seurantaryhmässä 
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Hankkeessa tarkastellaan jatkuvaa oppimista kokonaisuutena. Kokonaistarkastelussa otetaan 
huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, 
työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen 
niveltäminen uuteen järjestelmään. 

Osana kokonaistarkastelua tulee tehdä ehdotukset seuraavien hallitusohjelman linjausten toteuttamiseksi

• Eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että syntyy kattava tarjonta 
työelämälähtöisiä, monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia.  

• Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet.  

• Luodaan kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut. Ohjauksen avulla tuetaan myös aliedustettujen ryhmien 
osallistumista. Haasteena tunnistetaan, että uudelleenkoulutustarve korostuu ryhmissä, jotka osallistuvat 
vähän aikuiskoulutukseen.  Erityisenä haasteena tunnistetaan, että työn murros ja digitalisaatio
muuttavat eniten matalamman koulutustason töitä, mikä korostaa uudelleenkoulutusta ryhmissä, jotka 
osallistuvat vähän aikuiskoulutukseen.

• Kehitetään korkeakoulujärjestelmää oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat 
oppijat voisivat opiskella joustavasti kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja 
maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. 
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• Painotetaan korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta siten, että se kannustaa avaamaan 
koulutustarjontaansa mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoille sekä 
järjestämään opetusta yhteistyössä korkeakoulujen kesken.  

• Kehitetään rakennemuutoksen ennakointia. Kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, joihin 
kohdistuu muutospaineita teknologian kehityksen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. 
Muutosturvaa kehitetään parantamaan työntekijöiden osaamista ja työllistymistä. 

• Kehitetään opintovapaata ja mahdollistetaan sen yhä laajempi käyttö aikuiskoulutustukea 
kehittäen. Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista.

• Lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Tavoitteena on jatkuvan 
oppimisen edistäminen, työntekijöiden työsuhdeturvan parantaminen, aikuisten puuttuvien 
perustaitojen vahvistaminen sekä eri alueiden ja toimialojen työvoimatarpeeseen vastaaminen. 

• Kehitetään yksilöiden erilaisten tarpeiden pohjalta uusia kustannustehokkaita palvelumuotoja. 
Tarjotaan yksilöityjä koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi toisen asteen ja vapaan sivistystyön 
oppilaitoksissa mahdollistamalla myös ammatilliset näyttötutkinnot. Erityisenä painopisteenä 
otetaan huomioon vähän koulutetut, uudelleenkoulutettavat työttömät ja työttömyysuhan alla 
olevat. 

• Parannetaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa. 

• Selvitetään mahdollisuudet laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan nykyistä laajemmin 
aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. 
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Kiitos!


