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Visio
(luonnos)
Jokainen työikäinen
kehittää osaamistaan
aktiivisesti ja joustavasti
työuran aikana.

Kaikilla on
merkityksellisen
elämän ja muuttuvan
työn edellyttämät
taidot ja osaaminen.

Osaaminen
uudistaa työelämää
ja työelämä osaamista.
Osaava työvoima
tukee kestävää kasvua,
innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta
hyvinvointia.

Jatkuvan oppimisen visio, luonnos

Kaikilla on
merkityksellisen
elämän ja muuttuvan
työn edellyttämät
tiedot, taidot ja
osaaminen.

Jokainen työikäinen
kehittää osaamistaan
aktiivisesti ja joustavasti
työuran aikana.

Osaaminen uudistaa työelämää
ja työelämä osaamista. Osaava
työvoima tukee kestävää kasvua,
innovaatioita, kilpailukykyä ja
sitä kautta hyvinvointia.

Työtä häviää ja muuttuu automatisaation vuoksi
– uusia työpaikkoja syntyy

► Teknologinen

kehitys muuttaa merkittävästi
joka kolmatta työtehtävää,

• Ikäryhmien osuus väestöstä 1970–2018 ja
ennustettu osuus 2019–2070,%

► Eniten vähenevät/muuttuvat

matalapalkkaiset
ja lyhyempää koulutusta vaativat työt

► Syntyvät

uudet työt vaativat korkeaa
taitotasoa

► Ikääntyvien

rooli työelämässä kasvaa

• Koulutusasteiden osuudet uuden työvoiman
tarpeesta 2017–2035, %

• Eri taitotason ammattien prosenttiosuus työllisistä, muutos 1995–2015

• OECD: Suomessa
9/10 työvoimapulaammatista jo korkean
osaamistason ammatti

Poimintoja
Elinikäinen oppiminen Suomessa -kansalaiskyselystä 12/2019

Lähes 80 %

Lähes 60 %

uskoo, että omassa työssä
tulee 5v. aikana muutoksia,
joiden vuoksi kehitettävä osaamista.

olisi valmis vaihtamaan alaa,
jos se auttaisi työelämässä.

Osaaminen ja
osallistuminen kasautuu

►
►
►
►

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

• Työllisyys koulutusasteen mukaan 1987–2017, 18–
64-vuotiaat

Ylempi korkeakouluaste tai
tutkijakoulutusaste

• Koulutukseen vuoden aikana (12 kk) osallistuneiden aikuisten
(25–64-vuotiaat) osuus 2016/2017

Alin korkea-aste tai alempi
korkeakouluaste
Toinen aste tai
erikoisammattikoulutusaste
Ei perusasteen jälkeistä
tutkintoa tai koulutusaste
tuntematon

• Aikuiskoulutukseen osallistuminen taustan mukaan

• 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.

Poimintoja
Elinikäinen oppiminen Suomessa -kansalaiskyselystä 12/2019

Korkeasti koulutetut

Joka kolmas

kokevat sekä omat valmiudet
että ympäristön tarjoamat
mahdollisuudet osaamisen
kehittämiseen paremmiksi
kuin matalammin koulutetut.

kehittäisi enemmän osaamistaan,
jos se olisi taloudellisesti mahdollista.

Kohtaannon kysymykset ovat alueellisia

► Työvoiman

kysynnän ja tarjonnan
kysymykset ovat alueellisia,
valtakunnalliset vastaukset eivät riitä

• Vailla toisen asteen tutkintoa olevien osuus
30–34-vuotiaista ja 50–54-vuotiaista maakunnittain

• Esimerkki alueellisesta kohtaannosta (ohutlevysepät)

OECD: Jatkuvan oppimisen järjestelmä,
Suomen haasteet
• 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:n julkaisu 19.2.2020: Continuous
Learning in Working Life in Finland

Julkaistut suuntaviivapaperit ja selvitykset
https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen
• Jatkuvan oppimisen tavoitteet ja mitattavat indikaattorit (14.5.)
• Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän uudistaminen, kehittämisen
suuntaviivat (14.5.)
• Selvitys jatkuvan oppimisen palveluorganisaation perustamisesta (3.7.)
• Ennakoinnin kehittämisen suuntaviivat (4.9.)
• Aliedustettujen ryhmien osaaminen, kehittämisen suuntaviivat (4.9.)
• Osaamisen johtaminen ja kehittäminen työelämässä, kehittämisen
suuntaviivat (13.10.)
• Ohjauksen kehittämisen suuntaviivat (13.10.)
• Etuudet, kehittämisen suuntaviivat (13.10.)
=>

Jatkuvan oppimisen linjaukset ja tiekartta (joulukuu)

• Avoin sidosryhmäseminaari 19.11.2020

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen
linjausten ja tiekartan valmistelu 2020
MITATTAVAT TAVOITTEET/INDIKAATTORIT
• esittely ja evästykset
valmisteluun

TILANNEKUVA – MIKÄ
HYVIN, MITÄ PITÄÄ
PARANTAA
• yhteinen näkemys

28.1.

MITATTAVAT
TAVOITTEET/
INDIKAATTORIT
• alustavat linjaukset

11.3.

VISIO JA TEEMAKOKONAISUUDET
• hyväksyminen

ETUUDET JA TUET
• kehittämisen suuntia

ETUUDET JA TUET
• esittely ja evästykset

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAVAT JA
KOULUTUSTARJONTA
• kehittämisen suuntia

10.2.

SEURANTARYHMÄ
• Sivistysvaliokunta

• Eduskuntaryhmät
• Tutkijatapaaminen

14.5.
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAVAT JA
KOULUTUSTARJONTA
• kehittämisen suuntia
OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄSSÄ
• esittely ja evästykset

2.4.

19.5.

• Ministerityöryhmät

ETENEVÄT RINNALLA:
• Työllisyyden ministerityöryhmä alatyöryhmineen
• Työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma
• Sosiaaliturvan uudistus

TEEMAT

9.6.
TYÖMARKKINOIDEN
TOIMIVUUS
(KOHTAANTO JA
OHJAUS)
• esittely ja evästykset
ALIEDUSTETTUJEN
RYHMIEN OSAAMINEN
• esittely ja evästykset

JULKISTUS
17.12.2020

TEEMAT

TEEMAT

TEEMAT

3.7.

9.9.

13.10.

TYÖMARKKINOIDEN
TOIMIVUUS
ENNAKOINTI
• kehittämisen suuntia

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄSSÄ
• kehittämisen suuntia

ALIEDUSTETTUJEN
RYHMIEN OSAAMINEN
• kehittämisen suuntia

ETUUDET JA TUET
• kehittämisen suuntia

JATKUVAN OPPIMISEN
PALVELUJÄRJESTELMÄ

PARLAMENTAARISEN
RYHMÄN LINJAUKSET
JA TIEKARTTA
• lähetekeskustelu

4.11.

9.11.
tukiryhmä

parlamentaarikot

PARLAMENTAARISEN
RYHMÄN LINJAUKSET
JA TIEKARTTA

2.12. 10.12.
parlamentaarikot
parlamentaarikot
+ tukiryhmä

OHJAUS
• kehittämisen suuntia

28.8.

23.9.

• Sidosryhmien
kuuleminen
• Eduskuntaryhmät

22.10.
• Sivistysvaliokunta

20.11.
• Sidosryhmäseminaari 19.11.

• Ministerityöryhmät

Tiekartan toimenpidekokonaisuudet, luonnos
Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän
luominen

Jatkuva oppiminen osana työelämää
1. Oppivan työyhteisön kehittäminen
2. Osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen

Jokainen työikäinen kehittää
osaamistaan aktiivisesti ja
joustavasti työuran aikana.

1. Uusi jatkuvan oppimisen
palvelujärjestelmä
2. Uudistuva tarjonta

3. Työelämän ja osaamisjärjestelmän
yhteyden tiivistäminen

Kaikilla on merkityksellisen
elämän ja muuttuvan työn
edellyttämät tiedot, taidot ja
osaaminen.

Jatkuvan oppimisen saavutettavuuden varmistaminen
1. Ohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen
2. Aliedustettujen ryhmien erityistoimet
3. Etuusjärjestelmän kehittäminen tukemaan jatkuvaa
oppimista

Osaaminen uudistaa
työelämää ja työelämä
osaamista. Osaava työvoima
tukee kestävää kasvua,
innovaatioita, kilpailukykyä ja
sitä kautta hyvinvointia.

3. Ennakoinnin systemaattinen ja
kokonaisvaltainen kehittäminen ja parempi
hyödyntäminen
4. Oppijan ja työnhakijan palveluprosessin
kehittäminen
5. Digitaalisuuden mahdollisuuksiin
tarttuminen

Jatkuva oppiminen työelämässä, luonnos
Oppivan työyhteisön kehittäminen:
•

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja toimialojen verkostoyhteistyön ja osaamisen kehittämisen edistäminen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
•

Arviointiosaamisen kehittäminen, yhtenäisten käytäntöjen ja välineiden luominen osaamisen tunnistamiselle ja
tunnustamiselle erilaisissa osaamisen määrittelytilanteissa.

•

Jatkuvan oppimisen digiekosysteemissä kehitetään ohjaus- ja osaamiskartoitusväline

•

Työssä opitun osaamisen tunnistaminen

Työelämän ja osaamisjärjestelmän yhteyden tiivistäminen:
•

Uudet toimintamallit ja verkostot koulutusjärjestelmän & muiden palveluntuottajien kesken

•

Työpaikoilla tavoitetaan aliedustettuja ryhmiä ja kannustetaan sekä ohjataan osaamisen kehittämiseen

Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä,
luonnos 1/2
Uusi jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä
•

Työn ja osaamisen liiton sekä alueellisten ekosysteemien vahvistaminen yhteistyörakenteita tukemalla

•

Ohjauksen, palvelujen ja koulutustarjonnan parempi koordinaatio ja tiedolla johtaminen

•

Osaamisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustaminen

Uudistuva tarjonta:
•

Koulutustarjontaa uudistetaan ja lisätään erilaisten koulutuksen tarjoajien ja työnantajien välisenä yhteistyönä
siten, että alueen työnantajilla on osaavaa työvoimaa ja yksilöillä on mahdollisuus uudistaa osaamistaan
ennakoivasti

•

Uusien joustavien, lyhytkestoisten, räätälöityjen ja työelämän tarpeisiin vastaavien osaamispalvelujen
hankinnat

•

Koulutustarjontaa räätälöidään ja kehitetään aliedustettujen ryhmien tarpeisiin

•

Kehitetään etuusjärjestelmiä tukemaan paremmin non-formaalia kouluttautumista

Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä,
luonnos 2/2
Ennakoinnin systemaattinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen ja parempi hyödyntäminen
•

Lyhyen aikavälin ennakointitiedon tuotannon uudistaminen, keskipitkän aikavälin ennakointimallin
kehittäminen, osaamisluokituksen luominen ja ennakointitiedon saavutettavuuden kehittäminen

•

Parannetaan ennakointitiedon vaikuttavuutta ja käytetään tietoa päätöksenteon ja koulutustarjonnan
suuntaamisen tukena

Oppijan ja työnhakijan palveluprosessin kehittäminen
•

Osaamisen tunnistaminen, ohjausosaamisen kehittäminen ja monialainen yhteistyö asiakkaan tueksi

Digitaalisuuden mahdollisuuksiin tarttuminen:
•

Digiosaamisen (organisaatio- ja yksilötasolla) ja urasuunnittelutaitojen vahvistaminen läpi elämän ja
erityisesti työuran aikana

•

Digitaalinen urasuunnittelu osaksi jatkuvan oppimisen digitaalisia palveluja: Jatkuvan oppimisen
digitaalinen palvelukokonaisuus otetaan käyttöön asteittain vuoteen 2023. Ennakointitieto osaksi
urasuunnittelua

Jatkuvan oppimisen saavutettavuuden
vahvistaminen, luonnos
Ohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen
•

Monialaisen ohjaus- ja palvelupolun kehittäminen

•

Urasuunnittelutaitojen ja ohjausosaamisen edistäminen

•

Proaktiivisen ohjauksen kehittäminen työelämässä: Kehitetään työssä olevien osaamisen kartoittamisen ja
urasuunnittelun tapoja ja välineitä

•

Ohjauksen koordinaatio ja tiedolla johtaminen, ml. aliedustettujen ohjauspalvelujen saavutettavuus

Aliedustettujen ryhmien osallistamisen erityistoimet (muutoin läpileikkaavana kaikissa):
•

Hakeva toiminta vahvistaa aliedustettujen ryhmien osaamisen kehittämistä, jota toteuttaa
osaamispalveluiden tarjoajien lisäksi niiden yhteistyöverkostot

Etuuksien kehittäminen tukevaan jatkuvaa oppimista:
•

Työttömien opiskelumahdollisuuksien laajentaminen

•

Opintotuen kehittäminen tukemaan työikäisten oppimista

•

Etuusjärjestelmän kehittäminen aliedustettujen näkökulmasta

Visio
(luonnos)
Jokainen työikäinen
kehittää osaamistaan
aktiivisesti ja joustavasti
työuran aikana.

Kaikilla on
merkityksellisen
elämän ja muuttuvan
työn edellyttämät
taidot ja osaaminen.

Osaaminen
uudistaa työelämää
ja työelämä osaamista.
Osaava työvoima
tukee kestävää kasvua,
innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta
hyvinvointia.

Erityisavustukset jatkuvaan oppimiseen vuonna 2020
• 20 miljoonaa jatkuvan oppimisen kehittämishankkeisiin, joilla vastataan
nopeasti työelämän osaajapulaan sekä tuetaan työllisyyden
kuntakokeilun tavoitteita ja alueellisten toimintamallien kehittämistä.
•

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille, korkeakouluille, vapaan sivistystyön
toimijoille

• 4,5 miljoonaa euroa kuntien maahanmuuttajien koulutus ja tuki (ml.
maahanmuuttajien osaamiskeskukset)
• JOUSTE -seuranta- ja vaikuttavuustutkimus jatkuvan oppimisen
nopeista toimista
• Neljäs lisätalousarvio: uusi 20 miljoonan lisärahoitus jatkuvan oppimisen
toimiin (hakuaika päättyi 11.11.2020), lisäksi 0,5 miljoonaa jatkuvan
oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden suunnitteluun

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

