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• Kuntien ja TE-toimistojen työllisyyspalveluiden tukeminen 
osaamispalveluita kehittämällä

• Laaja yhteistyöverkosto, jossa mukana kaikki asian kannalta 
relevantit tahot

• Alueellisesti ohjautuva ja tuettu malli

• Hallinnonalojen rajat ylittävä toteutus

• Vaikuttavuutta työllisyystoimiin 

• Alueiden elinkeinojen ja elinkeinostrategioiden tuki 

• Työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen

• Osaajapula-alojen työvoiman saatavuuden parantaminen
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Tavoitteet

12.12.2019



312.12.2019



412.12.2019



512.12.2019



• Valtionosuudella rahoitettu ammatillinen työvoimakoulutus 
• vähintään 8350 opiskelijavuotta

• Muu valtionosuusrahoitteinen ammatillinen koulutus 
• josta kysynnän mukaan osa suuntautuu työttömien 

omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella

• ELY-keskusten hankkimat työvoimakoulutukset, kotouttamiskoulutus sekä 
valmennukset

• TE-toimistojen uraohjaus, TE-Asiakaspalvelukeskuksen koulutusneuvonta-
ja uraohjaus sekä työkokeilut ja oppisopimuskoulutus palkkatuella

• Korkeakoulujen tarjonta
• josta kysynnän mukaan työttömien omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella

• Vapaan sivistystyön tarjonta
• Kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskukset
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Osaamispalvelut työllisyyden hoidon tukena

12.12.2019

► Koulutustarjontaa on 
paljon, kyse on siitä 
miten se saadaan 
parhaiten palvelemaan 
työllisyystavoitteita ja 
alueiden elinkeinoja

► Erityisenä haasteena 
on kohderyhmän 
motivointi ja tuki

► Tavoitteena, että 
koulutuksen järjestäjien 
tarjonta olisi osuvasti ja 
kattavasti käytettävissä



• hypoteettisen kunnan alueen hypoteettinen koulutustarjonnan rakenne
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Seudun kaikki osaamispalvelut käyttöön

12.12.2019



Mukana ainakin:
• Kokeiluun osallistuvat kunnat ml. kuntien työllisyys- ja elinkeinotoimi
• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
• Korkeakoulut
• TE-toimistot ja ELY-keskus
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• KEHA-keskus
• Maahanmuuttajien osaamiskeskukset
• Ohjaamot 
• Alueen työnantajat, edustuksellisuus vai muu tapa?
• Muita tahoja (?)
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Alueellinen yhteistyörakenne
luodaan työllisyyden kuntakokeilun ympärille

12.12.2019

► Verkostot voidaan 
luoda usealla tavalla 
ottaen huomioon 
olemassa olevat 
toimintatavat



Kysyntäanalyysi

• Yritysten tarpeet

• Kunnan työllisyys- ja elinkeinotoimi ja 
elinkeinostrategia 

• ELY-keskukset

• Kuntien omat ennakointimenetelmät

• TE-hallinnon ennakointimenetelmät 
(KEHA, ELY-keskukset, TE-toimisto)

Tarjonta-analyysi

• Väestötiedot ja väestön osaaminen 

• Työttömät, työvoiman ulkopuoliset

• Työlliset 

• Maahanmuuttajat

9

Toimintatavat

12.12.2019

► Tavoitteena konkreettinen polutus osaamisesta työhön, työpaikka näkyvissä



• Pätevöittävät koulutukset
• Tutkinnon osista muodostuvat osaamiskokonaisuudet
• Erikoistumiskoulutukset tai lyhyemmät koulutukset työvoimapula-aloille
• Oppimisen ja työllistymisen tuki – ohjaus- ja neuvontapalvelut 

sekä osaamiskartoitukset
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Tuoteperhe työllisyyden hoitoon, 
valtionavustukset

12.12.2019

• Oppimisen ja työllistymisen tuki
• Kuntakokeilu

• Lyhytkestoiset koulutukset
• Oppimisen ja työllistymisen tuki
• Hakeva toiminta
• Kuntakokeilu
• Muu osaamistarve

• Osaamisen kartoittaminen, ohjaus ja tuki
• Vanhempien kielitaidon ja perustaitojen kehittäminen 

yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa



Paremmin työllistävä koulutus
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Esimerkkinä ammatillisen koulutuksen työllistymistä 
tukevien toimien kehittäminen ja pilotointi

12.12.2019



Jotta uudistus on mahdollinen, 
on tärkeää löytää 
yhteinen linja ja tahto.
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