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• Jatkuva oppiminen tarkoittaa 

koko elämänkaaren aikaista, eri 

elämänalueille ulottuvaa oppimista.

• Uudet osaamisvaatimukset 

edellyttävät koko koulutusjärjestelmän 

kehittämistä saumattomaksi 

kokonaisuudeksi. Jokaiselle yksilölle 

tulee varmistaa osaaminen, 

jonka pohjalta jatkuva oppiminen 

on mahdollista. 

• Jatkuvan oppimisen uudistuksessa 

tarkastellaan erityisesti työuran 

aikaista/työikäisten oppimista. 

• Jatkuva oppiminen kattaa 

koulutusjärjestelmän mukaisen 

oppimisen ja siitä täysin 

riippumatta tapahtuvan oppimisen.

• Työssä oppiminen on yksi 

merkittävimmistä koulutus-

järjestelmän ulkopuolella 

tapahtuvan oppimisen muodosta.

Mitä uudistus koskee
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Tilannekuva
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► Teknologinen kehitys muuttaa merkittävästi joka kolmatta työtehtävää, 

► Eniten vähenevät/muuttuvat matalapalkkaiset ja lyhyempää koulutusta vaativat työt 

► Syntyvät uudet työt vaativat korkeaa taitotasoa

► Ikääntyvien rooli työelämässä kasvaa

• Ikäryhmien osuus väestöstä 1970–2018 ja 

ennustettu osuus 2019–2070,%
• Koulutusasteiden osuudet uuden työvoiman 

tarpeesta 2017–2035, % 



• Koulutukseen vuoden aikana (12 kk) osallistuneiden aikuisten 

(25–64-vuotiaat) osuus 2016/2017

53.9.2020

Figure Virhe. Tiedostossa ei ole määritetyn tyylistä tekstiä..1. There are large participation gaps between 

groups 

Share of adults participating in education and training, by group, 2012, % 

  

Note: The baseline varies across categories, e.g. skill-level refers to all adults, while contract type refers to employed adults only. 
Source: OECD PIAAC data (2012). 

• Aikuiskoulutukseen osallistuminen taustan mukaan 
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• Työllisyys koulutusasteen mukaan 1987–2017, 

18–64-vuotiaat
► Suomalaisten osaaminen ja osallistuminen on 

kansainvälisesti hyvällä tasolla

► Osaamisen kehittäminen kasautuu voimakkaasti

► Peruskoulun ja heikon taitotason varassa olevia on paljon

► Peruskoulu (tai vähempi) ei riitä työmarkkinoilla 

• Kansainvälinen aikuistutkimus (16–65-vuotiaat) PIAAC (OECD) 

Suomen tulokset vuodelta 2012

Sijoitus: 

• lukutaito 2.

• numerotaito 2.

• tietotekniikkaa soveltava 

ongelmanratkaisutaito 3.

Mutta alimmalla tasolla 1 tai sen alapuolella:

• lukutaito 370 000,

• numerotaito 450 000 

• jompikumpi tai molemmat 600 000.

Alle tason 1 tai tieto puuttuu

• tietotekniikkaa soveltavassa 

ongelmanratkaisutaidossa: 1 000 000.



63.9.2020

• Vailla toisen asteen tutkintoa olevien osuus 

30–34-vuotiaista ja 50–54-vuotiaista maakunnittain

• Esimerkki alueellisesta kohtaannosta (ohutlevysepät)

► Työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

kysymykset ovat alueellisia, 

valtakunnalliset vastaukset eivät riitä



• Suomella ei ole kattavaa jatkuvan oppimisen 

strategiaa

• Koulutustarjonnassa on puutteita/aukkoja

► Puuttuu vaihtoehtoja ammatillisen 

osaamisen tason nostamiseksi 

► Puuttuu lyhyitä, työelämärelevantteja 

koulutuksia

• Järjestelmä kannustaa osallistumaan tutkintoon 

johtavaan koulutukseen (maksuttomuus, 

avoimuus, etuudet)

► Joskus tarkoituksenmukaista

► Ei aina tehokkain tapa

► Saattaa heikentää nuorten pääsyä 

koulutukseen

• Nykyinen koulutustarjonta ei kovin hyvin vastaa 

työelämän tarpeisiin  – osin koska 

ennakointitiedon hyödyntämisen mekanismit 

ovat heikkoja 

• OECD-maiden suurimmat osallistumiserot 

heikomman ja keskitason/hyvän taitotason 

omaavien välillä. Kohdennettu tuki vähäistä.  

► Hakeva toiminta puuttuu 

► Opiskelun tuki puuttuu 

► Erityiset, kohdennetut opiskeluohjelmat 

puuttuvat 

OECD: Jatkuvan oppimisen järjestelmä, 

Suomen haasteet
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I Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava 

jatkuvan oppimisen järjestelmä

A. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen työelämässä

B. Osaamisen kehittämisen tavat ja koulutustarjonta 

C. Työmarkkinoiden toimivuus (kohtaanto, ennakointi, ohjaus)

II Erityiskysymyksenä aliedustettujen ryhmien osaaminen

Tilannekuvan pohjalta jatkotyön pääotsikot ovat:
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Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen 

linjausten ja tiekartan valmistelu 2020
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Jatkuvan 

oppimisen 

tavoitteet ja 

mitattavat 

indikaattorit



• Suomalaisten osaamistaso nousee, 

• Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25-64-vuotiaiden määrä ja 
osuus vähenee. 

• Osaamistaso paranee ja osallistuminen lisääntyy etenkin seuraavissa 
ryhmissä 

* heikon taitotason omaavat 

* työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, lomautetut

* 55-vuotta täyttäneet 

* matalapalkkaiset

* pk- ja mikroyrityksissä työskentelevät 

* rakennemuutosaloilla/-tehtävissä työskentelevät 

* maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset 

Tavoitteet



Seurantaindikaattoreiden ulottuvuudet

A. Yksilö B. Työelämä

C. Tarjonta D. Yhteiskunta

Tavoitteena seurata jatkuvan oppimisen uudistukseen kytkeytyvien ilmiöiden kehitystä 

ja luoda arviointikehys jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanolle
Indikaattoreista tarkemmin https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen



Kysymyksiä ja 

kommentteja?

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen


