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”Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen
kehitys muuttavat Suomea ja maailmaa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.
Muutos tarjoaa suuria mahdollisuuksia maamme kehittämiselle, mutta myös
turvattomuutta ja huolta tulevasta.” (Pääministeri Rinteen hallitusohjelma)

Pohjois-Suomen alueen ennakoituja kehityssuuntia (Lähde: Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategia-asiakirjaluonnos)

1. Väestö ikääntyy - huoltosuhde heikkenee.
2. Väestö keskittyy kaupunkiseuduille ja maaseutu autioituu.
3. Maahanmuuton merkitys kasvaa.
4. Julkiselta hallinnolta odotetaan uudistumista; asiakkaiden

palvelutarpeisiin tulee kyetä vastaamaan entistä tehokkaammin. Paine
tarkastella julkisten palvelujen tilaa ja laatua voimistuu.

5. Elinkeinoelämä uudistuu ja kehittyy digitalisaation sekä teknologisen
kehityksen myötä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

6. Osaavan työvoiman saatavuus ja riittävyys.
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..Oulun seutukunta 15,6 ..Salon seutukunta 27,1

..Helsingin seutukunta 16,8 ..Vakka-Suomen seutukunta 27,1

..Jyväskylän seutukunta 18,7 ..Äänekosken seutukunta 27,1

..Tampereen seutukunta 19,3 ..Raaseporin seutukunta 27,3

..Rovaniemen seutukunta 19,4 ..Kotkan-Haminan sk 27,3

..Kuopion seutukunta 20,7 ..Kouvolan seutukunta 27,5

..Porvoon seutukunta 20,9 ..Ylä-Savon seutukunta 28

..Turun seutukunta 20,9 ..Loviisan seutukunta 28,3

..Vaasan seutukunta 21,1 ..Pohjois-Satakunnan sk 28,3
Koko maa 21,8 ..Forssan seutukunta 28,3
..Riihimäen seutukunta 21,9 ..Mikkelin seutukunta 28,3
..Kokkolan seutukunta 21,9 ..Järviseudun seutukunta 28,6
..Ylivieskan seutukunta 22,2 ..Suupohjan seutukunta 28,7
..Jakobstadsregionen 22,5 ..Kuusiokuntien seutukunta 28,9
..Seinäjoen seutukunta 22,7 ..Åboland-Turunmaan sk 29
..Joensuun seutukunta 22,8 ..Lounais-Pirkanmaan sk 29
..Kyrönmaan seutukunta 23,8 ..Varkauden seutukunta 29,6
..Raahen seutukunta 24,1 ..Luoteis-Pirkanmaan sk 31,2
..Kajaanin seutukunta 24,2 ..Pieksämäen seutukunta 31,2
..Tunturi-Lapin seutukunta 24,2 ..Jämsän seutukunta 31,4
..Lappeenrannan seutukunta 24,5 ..Imatran seutukunta 31,7
..Hämeenlinnan seutukunta 24,7 ..Sydösterbotten 31,9
..Nivala-Haapajärven sk 25 ..Savonlinnan seutukunta 32,3
..Kemi-Tornion seutukunta 25 ..Saarijärven-Viitasaaren sk 32,3
..Haapaveden-Siikalatvan sk 25,3 ..Keuruun seutukunta 32,9
..Etelä-Pirkanmaan seutukunta 25,6 ..Sisä-Savon seutukunta 33,6
..Lahden seutukunta 25,9 ..Keski-Karjalan seutukunta 33,8
..Rauman seutukunta 26,1 ..Ylä-Pirkanmaan seutukunta 34,3
..Kaustisen seutukunta 26,1 ..Pielisen Karjalan seutukunta 35
..Pohjois-Lapin seutukunta 26,4 ..Koillis-Savon seutukunta 35,2
..Porin seutukunta 26,5 ..Kehys-Kainuun seutukunta 35,6
..Oulunkaaren seutukunta 26,7 ..Itä-Lapin seutukunta 37,4
..Loimaan seutukunta 26,9 ..Torniolaakson seutukunta 37,6
..Koillismaan seutukunta 27 ..Joutsan seutukunta 38,4

Yli 65-v. osuus (%) seudun väestöstä 2018



TYÖLLISYYSASTE (%) KUNNITTAIN 
VUONNA 2017*
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* Kyse on vuoden 2017 ennakkotiedoista. Muutos + - 1 prosentti koko maan tasolla mahdollinen



Pohjois-Pohjanmaan työllisyysaste 75 prosenttiin

 Työikäisiä (alkuvuonna 2019) 253 000

 Työllisiä (kvartaalika. 2019) 178 000

 Työllisyysaste (kvartaalika. 2019) 70,5 %

75 % työllisyysaste edellyttäisi 12 000 työllistä nykyistä  
enemmän.  





Lähde: Työttömyyskatsaus Akava Works 9/2019

Korkeakoulutettujen työllisyystilanteesta Suomessa



Lähde: Työttömyyskatsaus Akava Works 9/2019



Lähde: Työttömyyskatsaus Akava Works 9/2019



Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Työttömänä:
• Alempi korkeakouluaste 1468 (8/2019)
• Ylempi korkeakouluaste 670 
• Tutkijakoulutusaste 95

Poimintoja työttömien tutkintonimikkeistä:
• Tradenomi 291
• Insinööri (tieto- ja tietoliikennetekn.) 74
• Terveydenhuollon amk- tutkinto 151
• Kasvatustieteiden maisteri (op.k.) 89
• Kauppatieteiden maisteri 68
• Filosofian maisteri / kandidaatti (tietojenkäsittely) 49
• FM (biologia, biokemia, ympäristöt.) 55



Työttömät työnhakijat kuukausittain Pohjois-Pohjanmaalla 
2014 - 2019 

Lähde: TEM / työnvälitystilastot


Kaavio1

		Tammi		Tammi		Tammi		Tammi		Tammi		Tammi

		Helmi		Helmi		Helmi		Helmi		Helmi		Helmi

		Maalis		Maalis		Maalis		Maalis		Maalis		Maalis

		Huhti		Huhti		Huhti		Huhti		Huhti		Huhti

		Touko		Touko		Touko		Touko		Touko		Touko

		Kesä		Kesä		Kesä		Kesä		Kesä		Kesä

		Heinä		Heinä		Heinä		Heinä		Heinä		Heinä

		Elo		Elo		Elo		Elo		Elo		Elo

		Syys		Syys		Syys		Syys		Syys		Syys

		Loka		Loka		Loka		Loka		Loka		Loka

		Marras		Marras		Marras		Marras		Marras		Marras

		Joulu		Joulu		Joulu		Joulu		Joulu		Joulu



2014

2015

2016

2017

2018

2019

27368

29861

29251

27442

23113

19505

26794

29222

28547

26768

21930

19165

26179

28445

27574

25928

20954

18947

25600

27732

26609

25160

20238

17975

24857

26517

25375

23851

18644

17493

28264

30508

28849

26517

21605

20016

29249

31454

29964

26987

22388

21264

26053

27735

26461

22712

18533

17551

25612

26971

25691

21660

17722

26458

27186

25844

21614

17823

26944

27341

25765

21823

17891

30266

30176

28513

23908

20064



Taul1

		Työttömät työnhakijat v. 2014-2019

		Kuutiot: 1205

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Tammi		21662		25021		27368		29861		29251		27442		23113		19505

		Helmi		21359		24621		26794		29222		28547		26768		21930		19165

		Maalis		20758		24643		26179		28445		27574		25928		20954		18947

		Huhti		20241		24127		25600		27732		26609		25160		20238		17975

		Touko		19199		22924		24857		26517		25375		23851		18644		17493

		Kesä		22083		26439		28264		30508		28849		26517		21605		20016

		Heinä		23317		27585		29249		31454		29964		26987		22388		21264

		Elo		20408		24361		26053		27735		26461		22712		18533		17551

		Syys		20208		23818		25612		26971		25691		21660		17722

		Loka		21216		24365		26458		27186		25844		21614		17823

		Marras		21788		24751		26944		27341		25765		21823		17891

		Joulu		23948		27572		30266		30176		28513		23908		20064

		Vuosiin 2010-2015 voisi vaihtaa luvut, joissa Vaalan työttömät

		ovat mukana.  Vaihdettu  19.8.2016

		2010		2011

		24353		21630

		23257		21005

		22155		20247

		21240		19337

		20106		18121

		22590		21188

		23623		22374

		19737		19073

		18521		17848

		19110		18379

		19094		18953

		21753		21201





Taul1

		



&LPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2014

2015

2016

2017

2018

2019



Taul2

		





Taul3

		







Työttömät Lapissa kuukausittain vuosina 2014 - 2019



25.9.2019 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, yrityspalvelut, Korhonen Jouni13



Työttömyysasteet (%) Pohjois-Pohjanmaan kunnissa
- elokuu 2018 ja 2019

Lähde: TEM / työnvälitystilastot


Kaavio1

		Vaala		Vaala

		Oulu		Oulu

		Taivalkoski		Taivalkoski

		Ii		Ii

		Pyhäjärvi		Pyhäjärvi

		Pudasjärvi		Pudasjärvi

		Pohjois-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa

		Oulainen		Oulainen

		Kuusamo		Kuusamo

		Kärsämäki		Kärsämäki

		Utajärvi		Utajärvi

		Ylivieska		Ylivieska

		Siikalatva		Siikalatva

		Haapavesi		Haapavesi

		Muhos		Muhos

		Raahe		Raahe

		Tyrnävä		Tyrnävä

		Kempele		Kempele

		Lumijoki		Lumijoki

		Siikajoki		Siikajoki

		Hailuoto		Hailuoto

		Pyhäntä		Pyhäntä

		Sievi		Sievi

		Nivala		Nivala

		Alavieska		Alavieska

		Haapajärvi		Haapajärvi

		Kalajoki		Kalajoki

		Merijärvi		Merijärvi

		Pyhäjoki		Pyhäjoki

		Liminka		Liminka

		Reisjärvi		Reisjärvi



2018 elokuu

2019 elokuu

12.1

10.5

11.6

10.9

11.5

11.5

10.6

9.3

10.1

10.3

10

10.8

9.9

9.4

9.1

8.5

8.6

8.5

8.5

8.7

8.4

8.3

8.4

8

8.2

7.7

8.1

7.6

8.1

8.2

8.1

8.8

8.1

6.5

8

6.7

7.7

6.4

7.5

7.1

7.3

5.3

6.9

6.3

6.8

7

6.7

7

6.5

6.3

6.4

7.6

6.4

5.3

6.4

8.4

6.3

5.7

6

5.8

5.5

5.1
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				2018 elokuu		2019 elokuu						Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa; %

		Vaala		12.1		10.5

		Oulu		11.6		10.9																																						2019 Elokuu		2018 Elokuu

		Taivalkoski		11.5		11.5						Omat haut: 1260																																Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta		Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta

		Ii		10.6		9.3																																				17 POHJOIS-POHJANMAA		9.4		9.9

		Pyhäjärvi		10.1		10.3						kuukauden lopussa 2018 ja 2019																														009 ALAVIESKA		6.3		6.5

		Pudasjärvi		10.0		10.8																																				069 HAAPAJÄRVI		7.6		6.4

		Pohjois-Pohjanmaa		9.9		9.4																																				071 HAAPAVESI		7.6		8.1

		Oulainen		9.1		8.5																																				072 HAILUOTO		5.3		7.3

		Kuusamo		8.6		8.5																																				139 II		9.3		10.6

		Kärsämäki		8.5		8.7																																				208 KALAJOKI		5.3		6.4

		Utajärvi		8.4		8.3																																				244 KEMPELE		6.7		8.0

		Ylivieska		8.4		8.0																																				305 KUUSAMO		8.5		8.6

		Siikalatva		8.2		7.7																																				317 KÄRSÄMÄKI		8.7		8.5

		Haapavesi		8.1		7.6																																				425 LIMINKA		5.8		6.0

		Muhos		8.1		8.2																																				436 LUMIJOKI		6.4		7.7

		Raahe		8.1		8.8																																				483 MERIJÄRVI		8.4		6.4

		Tyrnävä		8.1		6.5																																				494 MUHOS		8.2		8.1

		Kempele		8.0		6.7																																				535 NIVALA		7.0		6.7

		Lumijoki		7.7		6.4																																				563 OULAINEN		8.5		9.1

		Siikajoki		7.5		7.1																																				564 OULU		10.9		11.6

		Hailuoto		7.3		5.3																																				615 PUDASJÄRVI		10.8		10.0

		Pyhäntä		6.9		6.3																																				625 PYHÄJOKI		5.7		6.3

		Sievi		6.8		7.0																																				626 PYHÄJÄRVI		10.3		10.1

		Nivala		6.7		7.0																																				630 PYHÄNTÄ		6.3		6.9

		Alavieska		6.5		6.3																																				678 RAAHE		8.8		8.1

		Haapajärvi		6.4		7.6																																				691 REISJÄRVI		5.1		5.5

		Kalajoki		6.4		5.3																																				746 SIEVI		7.0		6.8

		Merijärvi		6.4		8.4																																				748 SIIKAJOKI		7.1		7.5

		Pyhäjoki		6.3		5.7																																				791 SIIKALATVA		7.7		8.2

		Liminka		6.0		5.8																																				832 TAIVALKOSKI		11.5		11.5

		Reisjärvi		5.5		5.1																																				859 TYRNÄVÄ		6.5		8.1

																																										889 UTAJÄRVI		8.3		8.4

																																										785 VAALA		10.5		12.1

																																										977 YLIVIESKA		8.0		8.4

				v. 2017		v. 2018 saa katsauksesta

				ota tilastojär-		lajittele aakkosiin ennen

				jestelmästä,		lukuja

				siellä		ja päivityksen jälkeen takaisin

				"tuoreet tiedot"





Taul1

		



2018 elokuu

2019 elokuu



Taul2

		





Taul3

		







Lähde: TEM / työnvälitystilastot

Kaikki työttömät ja aktiivitoimissa olevat Pohjois-Pohjanmaalla
- elokuu 2019 


Kaavio1

		Työttömiä työnhakijoita

		-Omaehtoinen opiskelu

		-Työllistettynä/työharj.

		-Kuntouttava työtoiminta

		-Työvoimakoulutuksessa

		-Kokeilussa

		-Vuorotteluvapaasijaiset

		-Valmennuksessa



Kaikki palveluissa olevat työttömät yht. 8198, aktivointiaste 31,8 %

[]

17551

2711

1918

1696

1084

390

276

123



tuki_kk012150225122146914248600

		4250. Aktivointiaste laskentapäivänä

				2019 elokuu

				12 POHJOIS-POHJANMAA

		Työttömiä työnhakijoita		17551																																				2019 Elokuu

		-Omaehtoinen opiskelu		2711																																				12 POHJOIS-POHJANMAA

		-Työllistettynä/työharj.		1918																																		Aktivointiaste		31.8

		-Kuntouttava työtoiminta		1696																																		Työttömiä työnhakijoita		17551

		-Työvoimakoulutuksessa		1084																																		Palveluissa yhteensä		8198

		-Kokeilussa		390																																		-Työvoimakoulutuksessa		1084

		-Vuorotteluvapaasijaiset		276																																		-Valmennuksessa		123

		-Valmennuksessa		123																																		-Työllistettynä/työharj.		1918

																																						-Kokeilussa		390

																																						-Vuorotteluvapaasijaiset		276

																																						-Kuntouttava työtoiminta		1696

																																						-Omaehtoinen opiskelu		2711

		Aktivointiaste = palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus

		palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden ja työttömien

		työnhakijoiden summasta.

		Työvoimakoulutuksessa -rivi sisältää kaikki työvoimakoulutuksessa

		olevat ml. ryhmät

		Valmennuksessa -rivi sisältää työnhaku- ja uravalmennuksessa olevat.

		Työllistettynä/työharj. -rivi sisältää kaikki työllistämislajit ml.

		palkkatuet,

		starttirahat, työharjoittelu, työelämävalmennus, valtiolle

		työllistetyt ja osa-aikalisällä olevat.

		Kokeilussa -rivi sisältää työ- ja koulutuskokeiluissa olevat.

		Muissa palveluissa -rivi sisältää vuorotteluvapaapaikkaan

		työllistetyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat

		ja omaehtoisessa opiskelussa olevat.

		Palveluissa yhteensä on em. palveluiden yhteismäärä ja vastaa

		Työllisyyskatsauksessa

		julkaistua palveluissa laskentapäivänä olevien lukumäärää.

		*) mustat luvut Taulukosta 1 (= työllisyyskatsaus)

		**) punaiset luvut; aktivointiastetta ei ole "työllisyyskatsaus" -taulukossa
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Kaikki palveluissa olevat työttömät yht. 8198, aktivointiaste 31,8 %

[]





Uudet avoimet työpaikat * kuukausittain Pohjois-Pohjanmaalla 
2014 - 2019 

Lähde: TEM / työnvälitystilastot


Kaavio1

		Tam		Tam		Tam		Tam		Tam		Tam

		Hel		Hel		Hel		Hel		Hel		Hel

		Maa		Maa		Maa		Maa		Maa		Maa

		Huh		Huh		Huh		Huh		Huh		Huh

		Tou		Tou		Tou		Tou		Tou		Tou

		Kes		Kes		Kes		Kes		Kes		Kes

		Hei		Hei		Hei		Hei		Hei		Hei

		Elo		Elo		Elo		Elo		Elo		Elo

		Syy		Syy		Syy		Syy		Syy		Syy

		Lok		Lok		Lok		Lok		Lok		Lok

		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar

		Jou		Jou		Jou		Jou		Jou		Jou



* TE-toimistoon ilmoitetut työpaikat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2865

3363

2842

3106

4319

5660

3628

2927

3709

3461

3604

4560

3086

3368

3409

3576

3251

4533

3130

2528

3052

3021

4073

4488

2404

2472

2594

3486

3814

4458

2328

2171

2058

2789

3019

3903

2209

1767

1904

2282

2634

3714

2365

2141

2816

3365

3620

4523

2813

2339

2604

3170

3272

2060

2237

2181

2800

3413

1732

1987

2127

2686

3006

1991

1910

2152

2429

2828



Taul1

		Uudet avoimet työpaikat v. 2012-2018

		Omat haut: 2310 / tai katsauksen "Uudet avoimet työpaikat" -kuviosta saa tämän luvun

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Tam		3211		2839		2865		3363		2842		3106		4319		5660

		Hel		3725		3476		3628		2927		3709		3461		3604		4560

		Maa		3313		2665		3086		3368		3409		3576		3251		4533

		Huh		4002		3395		3130		2528		3052		3021		4073		4488

		Tou		3429		2706		2404		2472		2594		3486		3814		4458

		Kes		2754		1726		2328		2171		2058		2789		3019		3903

		Hei		2066		1867		2209		1767		1904		2282		2634		3714

		Elo		2843		2406		2365		2141		2816		3365		3620		4523

		Syy		2259		2058		2813		2339		2604		3170		3272

		Lok		2085		2207		2060		2237		2181		2800		3413

		Mar		1854		1727		1732		1987		2127		2686		3006

		Jou		1762		2029		1991		1910		2152		2429		2828

		Mukana Vaalan luvut v. 2010 alk.

		2310. Avoimet työpaikat ammatin, toimialan, sektorin ja tyypin mukaan

				12 POHJOIS-POHJANMAA

				Uudet avoimet työpaikat

		2019 Kesäkuu		3903

		2019 Toukokuu		4458





Taul1
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* TE-toimistoon ilmoitetut työpaikat

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Työvoiman saatavuusongelmia kokeneet toimipaikat ELY-
keskuksittain vuonna 2016 ja 2018
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Työvoiman saatavuusongelmien syyryhmät toimialoittain vuonna 2018, %, 
koko maa
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Ammattibarometri – Pohjois-Pohjanmaa syksyt 2018 ja 2019 

Syksy 2018

54 ammattia

Syksy 2019

44 ammattia

25.9.2019



Ammattibarometri – Pohjois-Pohjanmaa syksyt 2018 ja 2019
Syksy 2018
20 ammattinimikettä

Syksy 2019
11 ammattinimikettä



Työelämän muutoksista

• Työllisyysastetavoite!
• Suomen ikärakenteen merkittävä muutos!  
• Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu entisestään. Tarvitaan uudenlaisia, joustavia tapoja, jotka 

mahdollistavat oppimisen ja uuden omaksumisen kaikissa elämän vaiheissa. Ihmiset hankkivat yhä 
enemmän työllistymiseen tarvittavia monipuolisia taitoja erilaisista lähteistä ilman tutkintojen suorittamista. 
Tämä asettaa haasteita koulutuksen ja oppimisen instituutioille ja niiden kehittymiselle. 

• Työvoimapula/ kohtaanto-ongelmat: Työvoiman ulkopuolella olevat? Työperäinen maahanmuutto. 
Osatyökykyisten työllistyminen.  

• Työn luonne ja metataidot: Asenteet. Itsenäisyys. Yrittäjämäisyys. Työn ja vapaa-ajan kytkennät. Kyky 
itsensä johtamiseen ja vuorovaikutukseen, kokonaisuuksien hallintaa, luovuutta ja kriittistä ajattelua. Myös 
tiedon hankinta-, analysointi- ja soveltamistaidot korostuvat.  
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Hallitusohjelman kirjauksista koulutukseen liittyen

• Koulutus kannattaa ja on edelleen paras turva työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. 

• Huoli koulutusorganisaatioiden kansainvälistymiskehityksestä.

• Koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatio on Suomessa jyrkkä. 

• Lasten ja nuorten jaksamisen ja mielenterveyden ongelmien lisääntyminen.

• Vaille toisen asteen tutkintoa jää 16 prosenttia ikäluokasta. 

• Osaamisen taso: Ammatillisen koulutuksen uudistuksen sinänsä oikeat tavoitteet työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen lisäämiseksi eivät näytä tuottavan riittävää osaamista.

• Työelämän tarpeiden nopea muutos edellyttää koulutuksen järjestäjiltä nykyistä suurempaa ketteryyttä. 

• Koulutuksen kasaantuminen. 



Havaintoja korkeakoulutukseen liittyen

• Suomessa korkeakoulutettuja on muita OECD-maita vähemmän. 
• Korkeakoulutettujen osuus Suomessa on noin 41 prosenttia, kuin muiden maiden keskiarvo 

on 44 prosenttia. 
• Suomessa opinnot aloitetaan keskimäärin 24-vuotiaana kun keskimääräinen ikä aloittaneilla 

on 22 vuotta. Määrää selittää myös se, että Suomessa korkeakoulutuksen aloittaa hieman 
keskiarvoa pienempi osa nuorisoikäluokista.

• Myös muissa Pohjoismaissa opinnot aloitetaan verrattain myöhään. Ruotsissa ja Tanskassa 
aloitusikä on Suomen tavoin myös 24 vuotta ja Norjassa 23 vuotta. 

• Suomessa opiskelijat suorittavat muita vertailumaita paremmin opintonsa tavoiteajassa. 
• Suomessa yli kaksi viidestä opiskelijasta suoritti alemman korkeakoulututkinnon 

tavoiteajassa ja lähes kolme neljästä suoritti tutkinnon tavoiteajassa lisättynä kolmella 
vuodella. (Lähde: STT 10.9.2019)
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Jatkuvan oppimisen uudistus- hanke  syksy 2019 – 31.3.2023 (OKM 25.9.2019)

• Eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että syntyy kattava tarjonta 
työelämälähtöisiä, monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia.

• Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet.
• Luodaan kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut.
• Ohjauksen avulla tuetaan myös aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen.
• Kehitetään korkeakoulujärjestelmää oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat 

oppijat – tutkinto-opiskelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vailla olevat – voisivat opiskella 
joustavasti kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä 
rajoituksista riippumatta.

• Painotetaan korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta siten, että se kannustaa avaamaan koulutustarjontaansa 
mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoille sekä järjestämään opetusta yhteistyössä 
korkeakoulujen kesken.

• Kehitetään rakennemuutoksen ennakointia. Kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, joihin kohdistuu 
muutospaineita teknologian kehityksen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Muutosturvaa kehitetään 
parantamaan työntekijöiden osaamista ja työllistymistä.
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• Kehitetään opintovapaata ja mahdollistetaan sen yhä laajempi käyttö aikuiskoulutustukea 
kehittäen. Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista.

• Lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Tavoitteena on jatkuvan 
oppimisen edistäminen, työntekijöiden työsuhdeturvan parantaminen, aikuisten puuttuvien 
perustaitojen vahvistaminen sekä eri alueiden ja toimialojen työvoimatarpeeseen vastaaminen.

• Kehitetään yksilöiden erilaisten tarpeiden pohjalta uusia kustannustehokkaita palvelumuotoja. 
Tarjotaan yksilöityjä koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi toisen asteen ja vapaan sivistystyön 
oppilaitoksissa mahdollistamalla myös ammatilliset näyttötutkinnot. Erityisenä painopisteenä 
otetaan huomioon vähän koulutetut, uudelleenkoulutettavat työttömät ja työttömyysuhan alla 
olevat.

• Parannetaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa.
• Selvitetään mahdollisuudet laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan nykyistä laajemmin 

aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä.
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”Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja 
yrittäjyydessä. Työelämän murroksessa avainasemassa ovat vahvat 

perustaidot sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta, päivittää omaa 
osaamistaan koko elämän ja työuran ajan. Tavoitteenamme on 

maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten 
Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä.” 

(Pääministeri Rinteen hallitusohjelma)
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