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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.

5.11.2021

Lähde: The adult education 
survey (AES), Eurostat 2017



• KUVIO 2. Aikuiskoulutukseen 
osallistuminen vuosina 1980–2017 
(18–64-vuotias väestö).
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Osallistumisen suunta on laskeva

5.11.2021

• KUVIO 3. Aikuiskoulutuspäivien määrä 
(odotusarvo) henkeä kohden vuosina 
1990–2017 (18–64-vuotias väestö).

Lähde: 
Aikuiskoulutustutkimus 2017, 
Tilastokeskus



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. 

5.11.2021

Työnantajan kustantamaan koulutukseen 
osallistui työntekijöistä 39 %, 
alemmista toimihenkilöistä 61 % 
ja ylemmistä toimihenkilöistä 67 %.

Lähde: 
Aikuiskoulutustutkimus 2017, 
Tilastokeskus



• KUVIO 5. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutusasteen 
mukaan vuosina 1990–2017 (18–64-vuotias väestö).
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Perusasteen suorittaneiden osallistuminen ei ole lisääntynyt.

5.11.2021

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.

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 
2017, Tilastokeskus



• 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.

5.11.2021

Lähde: Getting Skills Right: 
Future-Ready Adult Learning 
Systems. OECD 2019.
Figure 4.9.



Osaaminen pitää pinnalla – heikot perustaidot 
ovat yhteydessä työttömyyteen



• 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. 

5.11.2021

Lisäksi 30 %:lla pelkän peruskoulun 
ja 20 %:lla ammatillisen tutkinnon 
suorittaneista oli heikot perustaidot. 
Ensimmäisen polven maahan-
muuttajista yli puolella oli puutteita 
taidoissa.

Lähde: Building Skills For All: 
A Review of Finland. OECD 
2015. Figure 1.9.



• KUVIO 9. Työllisyys pohjakoulutuksen mukaan ikäryhmittäin 2018
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Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on selvästi heikompi

5.11.2021

Lähde: Työssäkäyntitilasto, 
Tilastokeskus.
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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.

135.11.2021

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.

Lähde: The Risk of 
Automation for Jobs in 
OECD Countries. OECD 
2016.



• 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.

5.11.2021

Lähde: Osaamisen
ennakointifoorumi: Ilpo 
Hanhijoki 4.4.2019, 
Opetushallitus. Lisätietoa
Koulutus ja työvoiman
kysyntä 2035. OPH 2020:6.



• KUVIO 12. Tuotannon kasvun esteet
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EK:n työnantajista jopa 80 % ilmoittaa rekrytointiongelmista ja 
jäsenyrityksistä 46% piti osaavan työvoiman saantia kasvun esteenä 
(10/2021). Osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa myös pk-yritysten 
kasvua. 

5.11.2021

Lähde: Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK. 
Suhdannebarometri, 
Lokakuu 2021. 
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• KUVIO 13. Työpaikka on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uutta 
sosioekonomisen aseman mukaan 2003, 2010, 2020 (%).
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Suurin osa työntekijöistä katsoo, että työpaikka tukee oppimista.

5.11.2021

Lähde: Työolobarometri 
2020, TEM



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. 

Toimeenpanosuunnitelma vuonna 2021 (jatkuvasti päivittyvä asiakirja)



• EU:n elpymisvälineen rahoitusta kohdennetaan vuosina 2021-2024:
• Koulutusten, tukitoiminnan ja hakevan toiminnan rahoittamiseen 30 me
• Ennakointiin 4 me
• Ohjauksen kehittämiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 10 me
• Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma 46 me

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustaminen

• Korkeakoulujen ja oppilaitosten koulutustarjontaa uudistetaan. Valmistelu yhteistyössä koulutuksen 
järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa (taustaksi keskustelumuistio)

• Tuki työpaikalla tapahtuvalle osaamisen kehittämiselle, mm. verkostojen tukeminen osana 
TYÖ2030-ohjelmaa

• Työttömyysetuuksien kehittäminen: selvityksessä päätoimisen opiskelun määritelmä ja 
omaehtoisten opintojen enimmäistukiajan pidentäminen, jos puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. 

• Jatkuva oppiminen Sotu-komiteassa

Toimeenpano on käynnissä, poimintoja:

https://minedu.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-palvelukeskus
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/83d58d9a-95e5-425b-9b21-8328982e883b/60f58f0e-eeec-4617-9b55-493a38fad54e/MUISTIO_20211004104121.pdf


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. 



Jatkuvan oppimisen uudistus
Osaaminen turvaa tulevaisuuden

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen
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