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Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valmisteluryhmän asettaminen 

Hallitus kirjasi vuoden 2021 talousarviota koskevassa budjettiriihessä: 

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä 

työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021.  

Tavoitteena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. 

Keskus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. 

Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja työ‐ 
ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa. Tarkemmat hallinnolliset 

ratkaisut valmistellaan osana kokonaisuutta. 

Organisointi ja tehtävät 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettavat riihikirjauksen 

toimeenpanoa varten valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on: 

Laatia 30.11.2020 mennessä selvityksessä määriteltyjen ydintehtävien pohjalta ehdotus 

jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen: 

- Sijoittamispaikasta; keskus tulee sijoittaa olemassa olevan toiminnon yhteyteen siten, 

että se on hallinnollisesti mahdollisimman kevyt ja hyötyy sijoitusyhteisön olemassa 

olevista tehtävistä.  

- Tarvittavasta henkilöstömäärästä  

- Keskuksen toimintaan tarvittavista resursseista sekä mahdollisista vaikutuksista muiden 

toimijoiden resursseihin 

- Keskuksen roolista ja yhteistyöstä/työnjaosta muiden toimijoiden kanssa (toiminnan 

käynnistämisen vaiheet huomioiden) 

Laatia hallituksen puoliväliriiheen mennessä ehdotus:  

- Keskukselle esitettyjen tehtävien toimeenpanosta ja mahdollisista muista tehtävistä. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtäviksi sitä koskevassa 

selvityksessä esitettiin: 

 Kansalaisten ja yritysten ohjaus 
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 Alueellisten palveluekosysteemien ja työikäiselle väestölle kohdistuvan 

koulutuksen koordinointi 

 Jatkuvaa oppimista tukevan ennakoinnin kehittäminen ja ennakointitiedon 

tuottaminen 

 Innovatiivisten osaamispalveluiden hankinta 

- Keskuksen ohjaus- ja hallintomallista siten, että se täyttää riihikirjauksen tavoitteet 

- Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteista ml. budjettiriihessä päätetyn 40 miljoonan 

euron strateginen kohdentamissuunnitelma 

- Yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa 

Toimikausi 

Valmisteluryhmän toimikausi on 8.10.2020-30.4.2021. 

Valmisteluryhmän kokoonpano 

Teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, työ –ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja 

Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 

Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK ry 

Asiantuntija Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 

Johtava asiantuntija Elina Sojonen, Akava ry 

Johtava asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry 

Koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät ry 

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, KT Kuntatyönantajat 

Hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos 

Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos 

Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 

Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 

Johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus 

Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto ry 

Budjettineuvos Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö 

Opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö, sihteeri 

Erityisasiantuntija Saara Ikkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö, sihteeri 

Erityisasiantuntija Minna Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri 

Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja nimetään valmisteluryhmään myöhemmin. 

Valmisteluryhmän jäsenille ei nimetä varajäseniä. Valmisteluryhmän työhön voi osallistua 

sijaisia tarpeen mukaan. 

Valmisteluryhmän tulee työssään kuulla keskeisiä sidosryhmiä kuten laajasti koulutuksen 

järjestäjäorganisaatioita ja te-hallintoa. 

 

Kustannukset 

Hankkeen kulut maksetaan talousarviotililtä 29.01.53. Matkakulujen osalta toimitaan valtion 

matkustussäännön ohjeiden mukaisesti. 

 

Muuta 

Valmisteluryhmän asettamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momenttia, koska työryhmään on kutsuttu 

jäsenet heidän erityisen ammatillisen osaamisensa johdosta, jota ei voida korvata toisella 

henkilöllä. 
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Kansliapäällikkö               Anita Lehikoinen  Kansliapäällikkö     Raimo Luoma 
 
 
 
 
Neuvotteleva virkamies    Iiris Patosalmi  Osastopäällikkö     Marja-Riitta Pihlman 

 

 

Jakelu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valmisteluryhmän jäsenet    
 

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteerit  
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustajat  
Työministerin valtiosihteeri  
Työministerin erityisavustajat  
Työ- ja elinkeinoministeriön osastot ja yksiköt 
Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja yksiköt 
Jatkuvan oppimisen uudistusryhmän jäsenet 
Jatkuvan oppimisen seurantaryhmän jäsenet 
ELY-keskukset 
TE-toimistot 
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