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Jatkuvan oppimisen uudistus - mihin muutoksiin 
johtamisessa tulee varautua?

▪ Avaussanat
Puheenjohtaja Maija Aaltola SAJO ry

▪ Uudistuksen tavoitteet ja odotukset ammatilliselle koulutukselle
Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen OKM

▪ Näkökulmia jatkuvaan oppimiseen – mitä tämä tarkoittaa arjessa?
STM:n selvityshenkilö Työllisyysrahaston tehtävien kehittämiseksi, 
Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

▪ Keskustelua ja kommenttipuheenvuoroja aiheesta
Fasilitoijana SAJO ry hallituksen jäsen Jukka Kosunen

▪ Kommenttipuheenvuoro
Timo Karkola, Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry



Toimenpidekokonaisuudet, 27 toimenpidettä

Jatkuva oppiminen 
osaksi työelämää

Oppivan työyhteisön kehittäminen

Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Työelämän ja osaamisjärjestelmän 
yhteyden tiivistäminen

Jatkuvan oppimisen saavutettavuuden 
varmistaminen

Ohjauksen kokonaisvaltainen 
kehittäminen

Hakeva toiminta ja viestintä

Etuusjärjestelmän kehittäminen 
tukemaan jatkuvaa oppimista

Jatkuvan oppimisen 
palvelujärjestelmän luominen

Koulutustarjonnan uudistaminen

Ennakoinnin systemaattinen ja 
kokonaisvaltainen kehittäminen 
ja parempi hyödyntäminen

Oppijan ja työnhakijan 
palveluprosessien kehittäminen

Digitaalisuuden mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Työn ja osaamisen liiton 
vahvistaminen

Jokainen kehittää 
osaamistaan työuran 

aikana.

Kaikilla on 
työllistymisen ja 

merkityksellisen elämän 
edellyttämät tiedot, 
taidot ja osaaminen. 

Osaaminen 
uudistaa työelämää 

ja työelämä osaamista. 

Toimeenpanosuunnitelma ja talousarviovalmistelu keväällä 2021



• Vakiinnutetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toiminta. 
• Varmistetaan ja vakiinnutetaan riittävä kohdennettavissa oleva 

koulutustarjonta, hakeva toiminta ja tuki työikäiselle väestölle. 
• Investoidaan digitaalisiin palveluihin luomalla jatkuvan oppimisen digitaalinen 

palvelukokonaisuus ja vahvistetaan ennakointia.
• Elinikäistä ohjausta vahvistetaan. Osaamisen ja osaamistarpeiden 

kartoittamiseen ja työssä hankitun osaamisen tunnistamiseen välineitä ja 
menettelyjä kehitetään.

• Tehdään esiselvitys työttömien opiskelumahdollisuuksien kehittämisestä ja 
arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet.

• Kartoitetaan edellytykset opintotukilain muuttamiseksi edistämään jatkuvaa 
oppimista.

Uudistuksen toimeenpano edellyttää seuraavia osin 
hallinnonalojen rajat ylittäviä lisätoimia/linjauksia 
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• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamisen tavoitteena 
on palvelujärjestelmän uudistaminen siten, että työikäisen väestön osaamisen 
kehittäminen on aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä 
alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen.

• Luodaan jatkuvan oppimisen palveluekosysteemi, joka tukee kansalaisten, 
yritysten ja muiden työnantajien sekä alueiden edellytyksiä vastata työelämän 
muutokseen ja soveltaa innovaatioita palveluissa ja tuotannossa.

• Keskus on työ- ja elinkeinohallinnon, opetushallinnon ja työelämän järjestöjen 
yhteinen instrumentti vastata työn ja työelämän muutoksen aiheuttamiin 
osaamishaasteisiin. Palvelukeskus tarjoaa toimenpidekokonaisuuksia, joilla 
kansalaisille, yrityksille ja muille työnantajille sekä alueille luodaan edellytyksiä 
sopeutua muutokseen.

• Keskus lisää koko koulutusjärjestelmän kykyä toimia nopeasti muuttuvassa 
maailmassa ”jatkuvan oppimisen alustana”. Keinona jatkuvan oppimisen 
digitaalisessa palvelukokonaisuudessa koostuvaan reaaliaikaisempaan 
tietopohjaan perustuva ennakointi, jonka pohjalta rahoitetaan ja hankitaan 
palveluita.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
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Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
tehtävät muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka luo edellytyksen uudelle 
vaikuttavuudelle

Osaamis- ja 
työvoimatarpeen 

ennakointi

Osaamis-sisällöt
Ekosysteemien 

tuki

Ohjaus- ja 
neuvontapalveut

Koottu, laadukas 

tietopohja

Tarpeiden ja 

palvelutarjonnan 

kohtaaminen

Nousevat 

osaamistarpeet, 

uudentyyppiset 

osaamissisällöt ja 

kohdennetut 

koulutukset

Vahva tiedolla 

johtaminen

Ilmiölähtöisyys 

digitaalisuus



• Palveluiden kehittäminen ja koordinointi

• Edistää ohjauspalveluiden yhtenäisyyttä ja vaikuttavuutta
• Mm. kerää yhteen ja jakaa tietoa ohjaus- ja neuvontapalveluita koskevista 

menettelyistä, saatavuudesta, laadusta ja rahoituksesta

• Kehittää toimintamalleja
• Esimerkiksi hakevan toiminnan ja erilaisten tukitoimien menettelyt

• Asiakasohjaus (kansalaiset ja työpaikat) tuotettaisiin edelleen 
monikanavaisesti ja hajautetusti

Tieto- neuvonta ja ohjauspalvelut
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• Ennakointitietoa kokoava, analysoiva ja tulkitseva keskus
• Työikäisen väestön ja työnantajien tarpeet

• Analysoidaan sekä kansallisia että alueellisia tarpeita 
• Tukee alueiden elinkeinojen kehittämistä ja profiloitumista

• Lyhyt (kohtaanto), keskipitkä (3-9-vuotta) ja tarvittaessa pitkä 
aikaväli

• Tiiviissä yhteistyössä mm. KEHA-keskuksen, ELY-keskusten, OPH:n ja 
maakuntien kanssa

Osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointi
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• Palvelukeskus luo uutta kohdennettua tarjontaa olemassa olevaa 
tarjontaa täydentämään
• Valtionavustuksilla

• Säännelty koulutus, ammatillisen koulutuksen osalta vain tutkintokoulutus (ml. 
oppimisvalmiuksia tukevat opinnot) 

• ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot, vapaa sivistystyö
• Hankintatoiminnalla

• Sääntelemätön koulutus
• Sisällöt vahvasti räätälöitävissä; koulutusaloja ja –asteita ylittäviä kokonaisuuksia

• Säännelty koulutus, ammatillisen koulutuksen osalta muu kuin tutkintokoulutus
• Säädöksin varmistutaan laadusta

• Palvelukeskus käyttää rahoitusinstrumenttejaan myös ns. hakevaan 
toimintaan ja koulutusten suorittamista tukeviin muihin toimiin

• Säädöksin varmistettu yhteistyö ELY-keskusten kanssa
• Kohderyhmänä pääsääntöisesti työlliset ja työvoiman ulkopuolella olevat

Koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden 
valtionavustusten myöntäminen ja hankinta
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• Tukee alueellisia yhteistyöverkostoja ja edistää niiden vaikuttavuutta 
kansalaisten osaamisen kehittämisessä ja yritysten ja muiden 
työnantajien kilpailukyvyn kasvattamisessa

• Hyödyntää työssään pääsääntöisesti olemassa olevia verkostoja 

• Yhteistyössä mukana kaikki keskeiset toimijat

• Organisoitumisen muoto voisi vaihdella maan eri osissa ja tukea 
alueiden elinkeinojen profiloitumista ja kansalaisten tarpeita

Yhteistyöverkostojen tuki
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Jatkuvan oppimisen palveluyksikön hallintomallin tulee mahdollistaa

1. OKM:n ja TEM:n yhteinen, suora ohjaus 

2. työelämän konkreettiset vaikuttamismahdollisuudet

Samalla mallin tulee varmistaa, että palvelukeskus voi keskittyä sille 
lainsäädännössä määriteltävien ydintehtävien hoitamiseen.

-> toteutuvat mallissa, jossa palveluyksikkö toimii OPH:n
erillisyksikkönä

Hallintomalli



VN OKM ja TEM
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
neuvosto 

Palvelukeskuksen johtaja OPHn pääjohtaja

Substanssi

Hyväksyvät 
palvelukeskuksen 
toiminnan 
kehittämissuunnitelman 
(5v). 

1. Osallistuu palvelukeskuksen 
strategiseen suunnitteluun. 

2. Päättää laajakantoisista tai 
merkittävistä lausunnoista ja 
aloitteista. 

3. Laatii esityksen 
palvelukeskuksen 
kehittämissuunnitelmasta. 

4. Päättää vuosittaisesta 
toimintasuunnitelmasta ja sen 
tarkistamisesta. 

1. Johtaa keskuksen 
toimintaa ja vastaa 
keskuksen toiminnan 
tuloksellisuudesta.  

2. Päättää avustuksista ja 
hankinnoista sekä 
kehittämishankkeiden 
käynnistämisestä 
toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 

Vastaa siitä, että 
palvelukeskus hoitaa 
tehtävänsä lainsäädännön 
mukaisesti sille osoitettujen 
määrärahojen puitteissa. 

TA-valmistelu

Päättää valtion 
talousarvioesityk-
sestä.

Päättävät 
palvelukeskusta 
koskevasta 
talousarvioehdotuksesta 
osana hallinnonalojen 
talousarvioehdotuksia.

Laatii esityksen 
palveluyksikköä koskevaksi 
talousarvioesitykseksi.

Päättää saatuaan 
erillisyksikön esityksen koko 
viraston 
talousarvioehdotuksesta sekä 
viraston tilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta.

Nimittäminen 
ja organisoi-
tuminen

Nimittää neuvoston 
ja sen 
puheenjohtajat. 
Nimittää johtajan.

Päättää viroista, nimittää 
henkilöstön, päättää 
toimenkuvista.

Hallintomalli ja tehtävät 



• Kehitteillä oleva jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus 
tukee palvelukeskuksen toimintaa (tarpeet huomioitu suunnitelmissa)

• Palvelukeskus toimisi sekä digitaalisten palvelujen käyttäjänä että 
osallistuisi aktiivisesti niiden kehittämiseen

• Keskeistä:
• Tiedon kokoaminen ja jalostaminen digitaalisista tietovarannoista

• Tiedon jakaminen yhteisillä alustoilla (esim. ennakointi, koulutustarjonta) ja 
muiden toimijoiden informoiminen käytössä olevista palveluista ja tiedoista 

• Kehitettävissä palveluissa huomioidaan työikäisten tarpeet (esim. osaamisen 
kartoittamisen ja tunnistamisen välineet)

• Osaamispalveluiden tarjoaminen digitaalisesti kohderyhmän tarpeiden mukaan

Digitaaliset toiminnot keskeisessä asemassa
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NÄKÖKULMIA JATKUVAAN 

OPPIMISEEN –
MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA ARJESSA? 

S A J O  2 3 . 4 . 2 0 2 1

R I I K K A - M A R I A  Y L I - S U O M U

S O S I A A L I - J A  T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö N  S E L V I T Y S H E N K I L Ö  

O M N I A N  L I I K E T O I M I N T A J O H T A J A  

15.4.2021
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TYÖLLISYYSRAHASTON TEHTÄVIEN 

KEHITTÄMINEN

▪ Työllisyysrahaston tehtäviä halutaan kehittää tukemaan nykyistä 
laajemmin aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. 

▪ Selvitystyö on määrätty Marinin hallituksen hallitusohjelmassa.

▪ Selvityshenkilöiden tehtävänä on arvioida Työllisyysrahaston nykyisiä 
tehtäviä ja tarvetta muuttaa niitä siten, että tehtävät tukisivat nykyistä 
paremmin jatkuvaa oppimista ja työkyvyn ylläpitämistä 
työnantajan, yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

▪ Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilöiksi Riikka-Maria Yli-
Suomun ja Tapio Huttulan ajalle 1.1.– 31.5.2021.

21.4.2021

Työllisyysrahasto on 
palkansaajien ja työnantajien 
rahoittama laitos, joka vastaa 
työttömyysvakuutusmaksuilla 
rahoitettavista

▪ Työttömyysturvaetuuksista 

▪ Aikuiskoulutusetuuksista 
(aikuiskoulutustuki, 
ammattitutkintostipendi)

▪ Palkkaturvasta

Työllisyysrahaston asiakkaita 
ovat 

▪ kaikki työllistävät 
työnantajat 

▪ 17-64 -vuotiaat palkansaajat
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KESKUSTELUN AJUREITA

300 000 
30-60 -VUOTIASTA HENKILÖÄ 

TYÖMARKKINOILLA 

PERUSASTEEN VARASSA 

500 000
HENKILÖÄ TARVITSEE 

UUDELLEENKOULUTUSTA 

TAI LAAJAA TÄYDENNYSKOULUTUSTA 

LÄHIVUOSINA

21.4.2021 Lähde: OKM ja EK

34 % 
TYÖTEHTÄVISTÄ POISTUU TAI MUUTTUU 

MERKITTÄVÄSTI 

10-20 VUODEN AIKANA 

45 %
TYÖVOIMAA HAKENEISTA TYÖNANTAJISTA 

ILMOITTAA REKRYTOINTIVAIKEUKSISTA



4

TYÖPAIKKOJEN VIRRAT OVAT SUURIA

TYÖPAIKKOJEN SYNTYMINEN JA TUHOUTUMINEN 

OVAT SAMAN PROSESSIN KAKSI ERI PUOLTA

TEKNOLOGIAN KEHITYS JA INNOVAATIOT 

EIVÄT TUHOA TYÖTÄ, MUTTA TYÖN SISÄLTÖ MUUTTUU 

21.4.2021 Lähde: Mika Malirannan laskelmat Tilastokeskuksen rekisteristä. Etlan raportti 2019

+500
TYÖPAIKKAA SYNTYY

JOKA PÄIVÄ

500 
YRITYSSEKTORIN TYÖPAIKKAA 

TUHOUTUU JOKA PÄIVÄ
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Jatkuva oppiminen
• Työllisyysasteen nostamisen paine ja 

väestökehityksen vaikutus

• Jatkuvan oppimisen uudistuksessa 
tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa ja 
rahoitusta sekä opintojen aikaista 
toimeentuloa

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskus käynnistynee syksyllä 2021

SUOMEN KOULUTUSPOLIITTISET 

UUDISTUKSET 

Oppivelvollisuus
• Oppivelvollisuutta jatketaan 18 

ikävuoteen asti

• Toisen asteen koulutuksesta tulee 
laajennetun oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvalle opiskelijalle maksutonta

• Voimaan 1.8.2021

Riikka-Maria Yli-Suomu 
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SUOMALAINEN 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ ON 

HYVÄ, MUTTA KOULUTUS 

KASAUTUU.

MIKSI?

21.4.2021
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KOULUTUKSEEN OSALLISTUMATTOMUUDEN SYITÄ

Syitä

Hinta € Koulu-
tuksen ja 

työn 
yhteen-
sovitus

Perhe ja 
vapaa-

ajan 
puute

Väli-
matkaTyönan-

tajan
tuen 

puute

Vaikeus 
löytää 

koulutus

Epäluotta
mus 

koulutuks
een

Epäluotta
mus 

omaan 
kykyyn 
oppia

Myöskään työnantajalla 
ei ole osaamista

Lyhytkoulutusten tarjonnan puute

Ohjauksen ja neuvonnan puute

Koulutusjärjestelmä ei osaa tuotteistaa koulutuksiaan

Julkinen puhe keskittyy tutkintoihin

Matalan kynnyksen valmennuksien puute

Matalan kynnyksen neuvonta- ja uraohjauspalveluiden puute
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JATKUVAN OPPIMISEN JA TYÖLLISYYDEN 

PALVELUKESKUS

23.4.2021
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JATKUVAAN OPPIMISEEN LIITTYVIÄ  

UUDISTUKSIA ON KÄYNNISSÄ PALJON

Työllisyys

Toimeen-
tulo

Työelämä

Koulutus ja 
osaaminen

Kannus-

tavuus

Osaa-

misen

jatkuva

ylläpito

Työuran 

jatkuvuus

Oppijan

toimeen-

tulo

Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (STM): 
Perusturvaetuuksien lainsäädännön 

yhtenäistäminen

Työllisyyden ministerityöryhmä
alaryhmineen (TEM)

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen 
uudistusryhmä (OKM)

Työ 2030 Työelämän (työn ja 
hyvinvoinnin) kehittämisohjelma
(STM)

Työkykyohjelma (Työllisyyden 
ministeriryhmä)

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskus (OKM/ TEM) 

Muutosturvapaketti 
Yli 55-v kohdistuvan irtisanomisen 

yhteydessä 2 kk palkkaa vastaava koulutus. 

Työttömyysturvavalmistelu:
lomautettujen mahdollisuus osaamisen 

kehittämiseen

Oppivelvollisuuden pidentäminen 

Työllisyysrahaston tehtävien 
kehittäminen – selvitystyö

Kuntakokeilut

Jatkuvan oppimisen digitaalinen 
palvelukokonaisuus (OKM) 

Jatkuvan oppimisen alueelliset 
ekosysteemit (Sitra) – 9 aluetta

Lähde: hallitusohjelma, jatkuvan oppimisen linjaukset ja Jatkuvan oppimisen uudistuksen kotisivut 
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Rahoitus vähenee

Uudet asiakaskohderyhmät? Uudet yhteistyön avaukset? Kaupalliset koulutusmarkkinat?

Vaikuttavuutta parannettava

Yksilölliset ohjaus- ja 
koulutuspalvelut

Sisällöt ja pedagogiikka
Hyvä johtajuus ja henkilöstön 

edellytykset työnteolle

Osaamispalveluiden tarve kasvaa

Perusasteen varassa ei pärjää 
(Oppivelvollisuusikä)

Työllisyysastetta on nostettava 
(Jatkuva oppiminen)

Osaaminen on yritysten 
kilpailukykytekijä

M IHIN  K I INNITTÄ Ä  HUOM IOTA  KOULUTUKSEN JÄ R JESTÄ JÄ NÄ

Riikka-Maria Yli-Suomu
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PYSTYYKÖ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

VASTAAMAAN YKSILÖN JA YRITYSTEN 

OSAAMISTARPEISIIN 

RAKENNEMUUTOKSESSA

Asiat, joihin voimme itse vaikuttaa

▪ Miten koulutuksen järjestäjän tulisi 
kehittää toimintaansa, jotta se voi tukea 
yksilöä ja työnantajaa 
rakennemuutoksessa?

21.4.2021

Asiat, joihin tulisi vaikuttaa kansallisesti

▪ Miten järjestelmää ja rakenteita tulisi 
kehittää, jotta koulutuksen järjestäjä voi 
tukea yksilöä ja työnantajaa 
rakennemuutoksessa? 

Huomioi yksilön näkökulma ja työnantajan näkökulma, joka voi olla sama tai eri kulma
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YHTEISTYÖSSÄ

Riikka-Maria Yli-Suomu

Omnian liiketoimintajohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilö, kevät 2021

E-mail: riikka-maria.yli-suomu@omnia.fi

Puh: 050 3486544

Twitter: @RiikkaMYliSuomu

LinkedIn: Riikka-Maria Yli-Suomu

www.omnia.fi

21.4.2021

mailto:riikka-maria.yli-suomu@omnia.fi
http://www.omnia.fi/

