
Jatkuvan oppimisen uudistus
– MITEN TYÖIKÄISTEN OSAAMINEN VARMISTETAAN

Opetus- ja kulttuuriministeriö



Suomalaiset osallistuvat aikuiskoulutukseen 

verrattain paljon, mutta aiempaa vähemmän



• KUVIO 1. Koulutukseen vuoden aikana (12 kk) osallistuneiden 
aikuisten (25–64-vuotiaat) osuus 2016/2017
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Suomalaisten osallistuminen on kansainvälisesti hyvällä tasolla.

7.11.2019



• KUVIO 2. Aikuiskoulutukseen 

osallistuminen vuosina 1980–2017 

(18–64-vuotias väestö).
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Osallistumisen suunta on laskeva

7.11.2019

• KUVIO 3. Aikuiskoulutuspäivien määrä 

(odotusarvo) henkeä kohden vuosina 

1990–2017 (18–64-vuotias väestö).



Osaaminen ja 

osallistuminen kasautuu 



• KUVIO 4. Osallistuminen 2000–2017 sosioekonomisen 

aseman mukaan (18–64-vuotias väestö).
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Eniten osallistuvat toimihenkilöt. Sosioekonomisen aseman vaikutus 

aikuiskoulutukseen osallistumiseen ei juurikaan ole muuttunut. 

7.11.2019

Työnantajan kustantamaan 

koulutukseen osallistui 

työntekijöistä 39 %, 

alemmista toimihenkilöistä 61 % 

ja ylemmistä toimihenkilöistä 67 %.



• KUVIO 5. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutusasteen 

mukaan vuosina 1990–2017 (18–64-vuotias väestö).
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Perusasteen suorittaneiden osallistuminen ei ole lisääntynyt.
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Yleisimpiä syitä 
osallistumattomuuteen ovat 

• koulutuksen ja työn 
yhteensovittamisen vaikeus, 

• perhesyistä johtuva ajan puute, 

• koulutusta ei järjestetty riittävän 
lähellä, 

• työnantajien tuen puute, 

• liian kallis koulutus ja 

• vaikeus löytää koulutusta, 
johon haluaisi osallistua.



• KUVIO 6. Osallistumiserot heikon- ja keskitasoisen/hyvän osaamistason ryhmien välillä.
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Suomessa erot heikon ja keskitasoisen/hyvän osaamistason 

ryhmien välillä sekä erot matalapalkkaisten ja muiden välillä 

koulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia.
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Osaaminen pitää pinnalla – heikot perustaidot 

ovat yhteydessä työttömyyteen



• KUVIO 7. Kansainvälinen aikuistutkimus (16–65-vuotiaat) PIAAC
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Osaaminen on korkealla tasolla. Sadoillatuhansilla työikäisillä 

on kuitenkin merkittäviä puutteita osaamisessa.
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• KUVIO 8. Työmarkkina-asema 

henkilöillä (16–65-vuotiaat), 

joiden luku- tai laskutaito alle 

tason 2.
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Heikot perustaidot omaavista 16–65-vuotiaista vain puolet oli töissä. 
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Lisäksi 30 %:lla pelkän peruskoulun ja 20 %:lla 

ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli heikot 

perustaidot. 

Ensimmäisen polven maahanmuuttajista yli puolella oli 

puutteita taidoissa.



• KUVIO 9. Työllisyys koulutusasteen mukaan 1987–2017, 18–64-vuotiaat
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Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on noin 43 %.
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Työtä häviää ja muuttuu automatisaation vuoksi 

– uusia työpaikkoja syntyy



Osaaminen vanhenee työelämän muutoksissa. 

• KUVIO 10. Osuus 

työpaikoista, joilla suuri 

riski korvautua tai muuttua 

merkittävästi.

147.11.2019

Joka neljäs työtehtävä muuttuu 

merkittävästi seuraavan 10–20 

vuoden aikana. Muutos voi koskea 

yli 400 000 henkilöä. Suurin muutos 

on matalapalkkaisissa ja lyhempää 

koulutusta edellyttävissä tehtävissä. 

Heitä koulutus tavoittaa huonosti.



• KUVIO 11. Uuden työvoiman tarve 2017–2035. Koulutusasteiden osuudet tarpeesta.
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Lähes 80 % syntyvistä uusista työpaikoista edellyttää 

korkeakoulutasoista osaamista. Nuoret ikäluokat eivät riitä. 

Tarvitaan isoja muutoksia jo työssä olevien osaamiseen.
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• KUVIO 12. Tuotannon kasvun esteet
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Työnantajista 40 % ilmoittaa rekrytointiongelmista ja EK:n jäsenyrityksistä 

19 % piti osaavan työvoiman saantia kasvun esteenä (7/2019). Osaavan 

työvoiman saatavuus rajoittaa myös pk-yritysten kasvua. 
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• KUVIO 13. Työpaikka on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uutta 

sosioekonomisen aseman mukaan 2003, 2010, 2018 (%).
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Suurin osa työntekijöistä katsoo, että työpaikka tukee oppimista.

7.11.2019



Mitä on jo tehty ja miten rahoitetaan?
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Jo toteutettuja toimenpiteitä

7.11.2019



• Työnantajat rahoittavat henkilöstökoulutusta ja osallistuvat 
koulutuksen aikaisen toimeentulon rahoittamiseen sekä opiskelun 
aikaisten palkkojen maksajana että aikuiskoulutustuen ja 
työttömyysetuuksien rahoittajana.

• Palkansaajat/kansalaiset maksavat opiskelumaksuja ja muita 
koulutuksen kustannuksia ja osallistuvat aikuiskoulutustuen ja 
työttömyysetuuksien rahoittajana koulutuksen aikaisen 
toimeentulon kustannuksiin.

• Koulutuslainsäädännön piiriin kuuluvan ja työvoimapoliittisen 
koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista 
vastaavat pääosin valtio ja kunnat. Valtio rahoittaa koulutuksen 
aikaista toimeentuloa opintotuen ja muiden etuuksien kohdalla 
niihin kohdentuvien valtionosuuksien kautta. 
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Rahoitus monesta kukkarosta
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Työuran aikaisen koulutuksen rahoitus

7.11.2019
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• Kuvio 13. 
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Kuvalähteet
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Jotta uudistus on mahdollinen, 

on tärkeää löytää 

yhteinen linja ja tahto.


