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Uudistuksessa tarkastellaan jatkuvaa 
oppimista kokonaisuutena. 
Kokonaistarkastelussa otetaan 
huomioon koko koulutuspolun 
koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, 
sosiaaliturvan, muutosturvan, 
työttömyysturvan, omaehtoisen ja 
työvoimapoliittisen koulutuksen sekä 
osaamisen tunnistamisen 
niveltäminen uuteen järjestelmään. 



Organisointi 
Parlamentaarinen uudistusryhmä
- Puheenjohtaja opetusministeri Andersson, vpj tiede-

ja kulttuuriministeri Kurvinen ja työministeri 
Haatainen

- Kokonaistarkastelu 
- Linjaukset pitkäjänteiselle kehittämiselle 
- Kansliapäälliköt pysyvinä asiantuntijoina
- Sihteeristö (OKM; TEM; STM; VM)

Työmarkkinoiden 
keskusjärjestöt
- Parlamentaarisen 

ryhmän tukena

Seurantaryhmä
- Laaja-alainen
- Valmistelu ja seuranta
- Sidosryhmäyhteistyö

Valtioneuvostossa uudistusta johtaa osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden ministerityöryhmä, 
Myös työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän tehtävänä  

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM033:00/2019

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM033:00/2019


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. 



Parlamentaarisen ryhmän 
linjaukset 17.12.2020 

Osaaminen turvaa tulevaisuuden. 
Jatkuvan oppimisen 
parlamentaarisen uudistuksen 
linjaukset (valtioneuvosto.fi)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162614/VN_2020_38.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Visio ja tavoitteet

• Jokaisella on mahdollisuus 
uudistaa osaamistaan 
ennakoivasti, jotta työssä 
kehittyminen, työllistyminen 
uusiin tehtäviin ja uralla 
eteneminen olisi mahdollista.

• Osallistumisen tasa-arvo 
lisääntyy.

• Osaava työvoima tukee kestävää 
kasvua, innovaatiota ja kilpailukykyä ja 
sitä kautta hyvinvointia. 

• Työnantajilla on osaavaa työvoimaa. 

• Työyhteisöt tukevat uuden oppimista.

• Osaamistaso nousee.

• Työllisyysaste nousee

• Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden 25–64-
vuotiaiden määrä ja osuus 
kasvaa ja perusasteen 
jälkeistä tutkintoa vailla 
olevien 25–64-vuotiaiden 
määrä ja osuus vähenee.

Kaikilla on työelämän 
ja merkityksellisen 

elämän edellyttämät 
tiedot, taidot ja 

osaaminen. 

Jokainen kehittää 
osaamistaan työuran 

aikana.

Osaaminen uudistaa työelämää 
ja työelämä osaamista. 

Osaaminen turvaa tulevaisuuden 



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. 



• Osaamisen tunnistamista edistetään

• Työryhmä laatii ehdotukset valtakunnallisista periaatteista, joita noudatettaisiin työssä 
ja muualla kuin koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen 
tunnistamisessa.

• Laajennetaan osaamisen tietovarantoja (vapaa sivistystyö, palvelukeskuksen 
rahoittamat koulutukset, taiteen perusopetus)

• Osaamiskartoituksia pilotoidaan (RRF)

• TYÖ2030-ohjelmassa edistetään jatkuvaa oppimista

• Toimialojen ja työpaikkojen ennakointikyvykkyys

• Osaamisen johtamisen tuki

• PK-yritysten osaamisverkosto

Linjausten toimeenpano etenee: jatkuva oppiminen 
osaksi työelämää

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM044:00/2021
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030


• Kehitetään jatkuvan oppimisen digitaalisia palveluja ja palvelupolkuja (RRF)
• Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

• Korkeakoulujen digivisio

• Jatkuvan oppimisen digitaalinen tarjontaa avataan

• Ennakointia kehitetään kokonaisvaltaisesti (RRF)
• Lyhyen aikavälin ennakointi, keskipitkän aikavälin malli, osaamisluokitus, digitaalinen 

raportointijärjestelmä

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön TE-palveluissa

• Jatkuva oppiminen pilottina OECD:n tukemassa valtion ennakoivaa ohjausta 
kehittävässä hankkeessa

Linjausten toimeenpano etenee: palvelujärjestelmän 
uudistaminen (1)

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM069:00/2021
https://digivisio2030.fi/
https://tem.fi/pohjoismainen-tyovoimapalvelumalli
https://vm.fi/valtion-ennakoiva-ohjaus


• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus aloitti toimintansa

• Alueellisen yhteistyön tuki

• Jalostettu ja analysoitu ennakointitieto

• Koulutustarjonnan täydentäminen ml. hakeva toiminta (lisärahoitus RRF)

• Ohjauksen kehittäminen ja koordinointi

• Koulutusjärjestelmän jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia uudistetaan

• Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma

• Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

• Perustaitojen vahvistamisen saatavuus ja näkyväksi tekeminen (esim. osaamismerkit)

• Koulutustoimijoiden jatkuvan oppimisen toimintamallit ja rakenteet (mm. ESR+)

Linjausten toimeenpano etenee: palvelujärjestelmän 
uudistaminen (2)

https://okm.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-palvelukeskus
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM049:00/2021
https://okm.fi/toisenasteenkoulutus


• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa myös 
hakevaa toimintaa

• Ohjauspalveluja kehitetään ja koordinoidaan (RRF)

• Tarkastellaan työttömyysturvalain päätoimisen opiskelun määritelmää 
ja sen mahdollista muuttamista.

• Tehdään laaja selvitys omaehtoisista opinnoista

• Nostetaan opintotuen tulorajoja

• Sosiaaliturvauudistuksessa huomioidaan jatkuvan oppimisen 
kysymykset

Linjausten toimeenpano etenee: saavutettavuuden 
varmistaminen

https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus
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