
Jatkuvan oppimisen 
mahdollisuuksien kehittäminen 
koulutusjärjestelmässä

Linjauksen toimeenpano



• Parlamentaarisen ryhmän linjauksissa yhtenä jatkovalmistelua 
edellyttävänä linjauksena korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyisen 
työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen. 

• Toimenpide 7: Uudistetaan korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille 
kohdennettavaa koulutustarjontaa, tarvittaessa kokeiluin, työelämän ja 
koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä. 

• Valmistelun tueksi laadittu syksyllä 2021 keskustelumuistio, jonka pohjalta 
käytiin keskustelua korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja 
vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestöjen edustajien kanssa. 

• Koherentti politiikkakokonaisuus muiden koulutuspoliittisten tavoitteiden 
kanssa (mm. kopo-selonteon linjaukset) huomioiden keskeiset 
johtopäätökset ja toimintaympäristön muutokset
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Korkeakoulujen ja 
oppilaitosten nykyinen 
työikäisille kohdennettu 
koulutustarjonta



Visio
(luonnos)

Jokainen työikäinen 
kehittää osaamistaan 
aktiivisesti ja joustavasti 
työuran aikana. 

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

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



Mitä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on 
tarjolla oppijalle? 



Mitä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on 
tarjolla työantajille? 



Koulutuksen julkinen rahoitus kohdentuu tutkintoon johtavaan 
koulutukseen, jota työikäiset hyödyntävät

*Arvio laskennallisen rahoituksen 
kohdentumisesta. Ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen 
kohdentumisessa on käytetty 
vähintään 25 v. osuutta vuoden 2021 
laskennallisen rahoituksen (yht. 1,85 
mrd.) perusteena käytetyistä 
suoritteista. Ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen rahoituksen arvio 
perustuu koulutuksen suoritteiden 
perusteella myönnetyn (pl. jatkuva 
oppiminen) rahoituksen osuuteen, 
josta on laskettu vähintään 30 v. 
tutkinnon suorittaneiden osuutta 
vastaava osuus. Korkeakoulut saavat 
valtionrahoitusta rahoitusmallin kautta 
perustuen suoritteisiin sekä 
strategiarahoituksena. 
Strategiarahoitus kohdistuu 
korkeakoulujen omien strategioiden 
mukaisiin toimiin tai hallitusohjelmasta 
nouseviin strategisiin hankkeisiin. 
Ammattikorkeakoulujen 
kokonaisrahoitus rahoitusmallin 
kautta on 835M€ ja yliopistojen 
1,730M€.



Tavoitteena joustava oppijan 
polku ja osaamistarpeisiin 
vastaava koulutustarjonta



Työikäisen oppijan joustava polku



Minkä on muututtava 
nykyisestä?



• Koulutustarjonnan ja sen toteutuksen oltava joustavampaa

• Vastattava entistä paremmin työikäisten, työelämän ja alueiden muuttuviin 
osaamistarpeisiin

• Mahdollistettava opiskelu työnteon ja perhe-elämän ohessa (ei alenna
työllisyysastetta)

• Rajalliset julkiset voimavarat kohdennettava yhteiskunnan ja työelämän kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla

• Järjestelmän kannustettava alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyöhön 
koulutusasteiden välillä ja sidosryhmien (ml. työelämän) kanssa

• Aliedustetut ryhmät huomioitava koulutustarjonnassa ja koulutusten toteutuksessa 
nykyistä paremmin

• Ohjausta on oltava enemmän tarjolla hakeutumisen ja  osaamisen kehittämisen 
tueksi

Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää?



• Koulutuksen järjestäjien toimintamallit ja ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä tukemaan 
koulutuksen tarjonnan suuntaamista yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin 

 Ohjauksen ja rahoituksen kehitystyö
• Toteutus osana toisen asteen kehittämistä ja korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaa

 Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia

 Koulutustoimijoiden jatkuvan oppimisen toimintamallit ja rakenteet
• Toteutus mm. ESR+ valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman kautta

• Kansallisten säännösten ja määräysten kehittäminen tukemaan osaamisen 
tunnustamista ja uudenlaisen koulutustarjonnan järjestämistä

 Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehitystyö

 Perustaitojen osaamismerkkijärjestelmä 

 Pienet osaamiskokonaisuudet

Askeleet kohti muutosta 1
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• Digitaalisuus lisäämään saavutettavuutta, kohtaantoa ja ohjausta

 Digitaaliset palvelut ja tietovarannot

• Toteutus osana jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa

 Digitaalisuuden hyödyntäminen koulutusten toteutuksessa 

• Toteutus osana toisen asteen kehittämistä ja korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaa

• Maksuttomuus vähentämään osallistumisen esteitä aliedustetuille ryhmille

 Maksuton luku- ja kirjoitustaidon sekä kotouttava suomen ja ruotsin kielen 
koulutus kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille

Askeleet kohti muutosta 2

https://okm.fi/digipalvelut-ja-ohjelma
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• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskus

• Alueellisen yhteistyön tuki

• Jalostettu ja analysoitu ennakointitieto

• Koulutustarjonnan täydentäminen ml. 
hakeva toiminta

• Ohjauksen kehittäminen ja koordinointi

• Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-
ohjelma (RRF)

• Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (RRF)

• Ennakoinnin kehittäminen (RRF)

• ELO-strategia

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

• TYÖ2030

• Etuusjärjestelmän kehittäminen

Muiden jatkuvan oppimisen linjausten toimeenpano 
edistää myös koulutustarjonnan uudistamista



Esimerkkitapauksia
Jatkuvan oppimisen osaamistarpeisiin 
vastaaminen eri tilanteissa



Digitaaliset palvelut tukevat koulutusten 
saavutettavuutta ja kohtaantoa



Hankittu osaaminen tehdään näkyväksi ja 
huomioidaan koulutusten toteutuksessa



Reagointimahdollisuudet yhä enemmän alueilla



Osuvaa osaamista työnantajien tilaamana



Pätevöitymispolku ulkomailta tuleville on sujuva
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