
Työvoimakoulutus osana 
ammatillista koulutusta-työkokous

Teija Felt, TEM



Organisaatiomuutoksesta-
TTM: Osaava työvoima- tehtävät/ Teija Felt

• työvoiman osaaminen ja kohtaanto

• työvoiman liikkuvuus (kansainvälinen, alueellinen ja 
ammatillinen)

• työelämän laatu ja työssä oppiminen

• elinikäinen oppiminen ja ohjaus

• siviilipalvelus

• talouspolitiikan analyysi työpolitiikan ja elinkeinopolitiikan 
näkökulmasta

• kasvupalveluja koskeva politiikka- ja kehitystyö
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AKO: Kasvupalvelut –tehtävät/ 
Tiina Korhonen

Rahoitus/ Mikko Ojala

• Henkilö- ja yritysasiakkaiden rahoituspalvelut 

• Yrittäjyyden edistäminen 

Työvoiman saatavuus/ Outi Viljamaa

• Työvoiman saatavuutta edistävät kasvupalvelut 

• Kasvupalvelujen yhteensovittaminen

Palveluekosysteemit/ Jarkko Tonttila
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Kehysriihipäätökset/ Osaavan työvoiman saatavuus ja 
liikkuvuus

• Tehostetaan ja lisätään volyymiä yrityslähtöisiin työvoimakoulutuksiin/ 
kasvupalvelukoulutuksiin, 29 M€ (TEM)

• Toimeenpano: 

• Lisämääräraha 24 M€ jaetaan elokuussa, toimintamenomäärärahat 
jaettu- Skypepalaveri sovittava

• 5 miljoonaa euroa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymisen edistämiseksi käynnistettäviin kasvupalvelupilotteihin

• Turvataan ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien saatavuus, 
10 M€ -valmistellaan yhteistyössä OKM:n kanssa

• Toteutetaan kertaluonteinen ammatillisen osaamisen pilotti, jossa tavoitteena on 
kehittää malli, jolla mahdollistettaisiin alan vaihto täsmäkoulutuksella,16 M€, kirje 
OKM/114/592/2018

• Lisätään luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen osa-aikaista ja joustavaa 
koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, 2 M€ OKM 

• Digiaikakauden taidot -ohjelma aikuisille 7 M€, OKM

• Työasuntovähennystä uudistetaan niin, että se paremmin tukee työn perässä 
muuttamista. 0,6 milj.€, (VM) 

• Pitkään perhevapailla olleiden henkilöiden paluuta takaisin työelämään tuetaan 
pilotilla, jossa perhekeskuksien yhteydessä on tarkoitus tarjota ura- ja 
työnhakuvalmennusta> STM &TEM/AKO 
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Jatkuvan oppimisen reformi- Osaava 
Suomi

• Hallitusohjelman kirjaus:”Hallitus päätti käynnistää jatkuvan oppimisen 
reformin (Osaava Suomi). Ammatillisen koulutuksen reformin sekä 
työvoimakoulutusten joustavuutta hyödynnetään ja korkeakoulujen 
koulutustarjontaa ja oppimisympäristöjä avataan sekä yksilöiden että 
elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Tutkinnon osista tai sitä pienempien 
kokonaisuuksien suorittamisesta tehdään avointa ja joustavaa. Toiminnan 
tueksi luodaan digitaaliset palvelut. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen 
painoarvoa korkeakoulujen taloudellisessa ohjauksessa lisätään.

• Työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja jatko- ja täydennyskoulutusten 
lisäämiseksi arvioidaan opintovapaa- ja aikuiskoulutustukea koskevan 
lainsäädännön uudistustarpeita.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteistyönä käynnistetään jatkuvaa oppimista tukeva 
digitaalinen palvelukokonaisuus. Se yhdistää jatkuvaa oppimista tukevat 
palvelut, osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalvelut, urasuunnittelu- ja 
ohjauspalvelut sekä osaamisen hankkimisen ja kehittämisen palvelut.” / 
Digitaaliset palvelut: Työmarkkinatori (TEM)-Ohjaustaverkossa (TEM)-
Opintopolku-kokonaisuus (OKM)
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Ajankohtaista

Sitran koulutuksen rahoitusselvitys
• Raportti loppukesästä

• Julkisrahoitteinen osuus 96% - valtio ja kunnat

• Rahoitus painottuu osaamispohjan luomiseen (lapset ja nuoret)

• Sekä palkansaajien että työnantajien rahoitusosuus aikuiskoulutustukeen n. 95,6M€

• Siirtymävaiheet haasteellisia (toimeentulo, ohjaus)

• Kolmen vuoden jatkohanke

Tulevaisuuskatsaus/TEM

• Alustatalous, tekoälyohjattu robotisaatio muuttavat maailmankauppaa. Syntyy 
uudenlaisia arvonluontiketjuja ja uudenlaisia ekosysteemejä.

• Työn murros: Työllisenä pysyminen vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä, 
ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Siirtymissä uraohjaus- ja tukipalvelujen tarve 
kasvaa merkittävästi.

• Julkiset palvelut hyödyntävät jatkossa aiempaa enemmän markkinoita ja 
kilpailullisuutta

• Kaupungistuminen on globaali megatrendi, myös Suomessa. Toisaalta työ, opiskelu 
ja vapaa-aika eivät ole yhtä vahvasti kuin aikaisemmin paikkaan sidottuja.

• Pitkällä aikavälillä energiajärjestelmä uudistuu Suomessa hiilineutraaliksi.
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Kestävän kasvun agenda

• TEM:n keskeisin tehtävä 
on huolehtia siitä, että 
markkinat toimivat hyvin 
ja osaaminen kehittyy 
jatkuvasti.

• Tämä luo kasvua ja 
hyvinvointia

• Edellytyksenä on laaja 
poikkihallinnollinen 
yhteistyö 
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Makrotalouden tasapaino
• Julkisen talouden tasapaino
• Inflaatio
• Luottoluokitukset

Mahdollistava infrastruktuuri ja muut kasvun mahdollistavat 
perustekijät. Esim. tie-, energia- ja digiverkot, peruskoulu ja 

terveydenhoito, toimivat instituutiot ml. TEM:n lukuisat toiminnot 
(KKV, Tukes, PRH, HVK jne.)

Markkinat

• Tuote- ja palvelumarkkinat
• Työmarkkinat
• Rahoitusmarkkinat
• Energia

• Uusien markkinoiden 
luominen

• Markkinoiden liberalisointi
• Toimintahäiriöihin 

puuttuminen

Osaaminen

• Korkeakoulut
• Tiede- ja 

elinkeinoelämän 
yhteistyö

• Teknologian levinneisyys
• TKI-panostukset 

(yksityiset ja julkiset)
• Ekosysteemin toimivuus
• Innovaatiot ja niiden 

käyttöönotto
• Aineeton arvonluonti ja 

jalostusarvon kehitys
• Osaava työvoima
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Globalisaatio

Kestävä kehitys ja 
energiamurroksen 
markkinamahdollisuudet

Väestön ikääntyminen

Digitalisaatio

Kaupungistuminen



Tietopolitiikka ja tekoälyn aika haasteena
Osaamistarpeisiin vastaamiseksi:

1) On varmistettava kognitiiviset perustaidot jokaiselle

2) Tarvitaan  kansalaisten yleisten 
tietotekniikkataitojen/tietoyhteiskuntataitojen nostamista 

3) Teknologian hyödyntämistä koulutuksessa on lisättävä kaikilla 
koulutusasteilla, naiset saatava kiinnostumaan ei-perinteisille aloille

4) Työssäoppiminen keskeistä; tarvitaan monipuoliset, joustavat osaamisen 
jatkuvan uusintamisen keinot ja välineet - sekä kannusteet

5) Yrityksissä osaamisen kehittäminen on nostettava strategiseksi teemaksi

6) Tarvitaan Suomen omia huippuosaajia ja toisaalta lisää kansainvälisiä 
osaajia Suomeen 

7) Työttömien, työttömyysuhan alaisten, syrjäytymisvaarassa olevien ja 
työvoiman ulkopuolella olevien osaamisen päivittämistä työmarkkinoiden 
tarpeisiin

8) Motivointia elinikäiseen oppimiseen  
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Kiitos!


