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Jatkuvan oppimisen prlm
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. 



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 
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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. 



Vihreä siirtymä avaa valtavat investoinnit ja 
puhtaiden ratkaisujen markkinat

2,4 C°
Maailma on menossa kohti 2,4 C°
lämpenemistä vuoteen 2100 
mennessä.
Luonnonmonimuotoisuus 
vähenee ennätystahtia.

Ilmaston lämpeneminen ja 
luonnonmonimuotoisuus 
huolestuttavalla uralla

Investoinnit saavat vauhtia 
politiikasta 

Puhtaiden ratkaisujen nopea kehitys 
ajaa murrosta

EU:n Green Deal ja 
elvytyspanostukset kohdistavat 
investointeja puhtaisiin 
ratkaisuihin.
USA investoi mittavasti vihreään 
siirtymään.

Puhtaiden ratkaisujen 
kustannukset ovat laskeneet 
nopeasti.
Investoinnit niihin ovat saaneet 
lisää vauhtia.
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Ilmastonmuutoksen 
hillintä edellyttää 
jättimäisiä investointeja 
ympäri maailman

Alue Investoinnit 
yhteensä

Investoinnit 
vuodessa Aikajänne

Maailma 270.000 miljardia 
dollaria

9.200 miljardia 
dollaria 2021-2050

Maailma 
(energiasektori)

yli 36.000 
miljardia euroa 3.600 miljardia euroa 2020-2030

EU 28.000 miljardia 
euroa 970 miljardia euroa 2021-2050

Suomi 240 miljardia 
euroa 8 miljardia euroa 2020-2050

Suomi 
(energiasektori ja 

vety)

yli 100 miljardia 
euroa 3,3 miljardia euroa 2020-2050

Markkina vaatii uusia ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen sekä 
luonnonmonimuotoisuuden 
tukemiseen

Muutoksen ajaa:
Vastuullisuuden trendi
Sijoittajien vaatimukset
Kuluttajien ja asiakkaiden 
vaatimukset
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Mitkä seuraavista osaamisen vahvistamisen tavoista 
ovat teidän organisaatiollenne merkittävimpiä? 
Valitse 1-3 tärkeintä.
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Rekrytoimalla potentiaalia

Rekrytoimalla kokeneita osaajia

Hankkimalla osaamista
ostopalveluina esim.…

Luomalla kumppanuuksia
ekosysteemeissä tai…

Kouluttamalla omaa henkilöstöä

Käyttämällä vuokratyövoimaa

Hyödyntämällä
oppisopimuskoulutusta

Hyödyntämällä ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja

• Yritykset panostavat oman henkilöstön 
kouluttamiseen valtavasti

• Merkittävin tapa osaamisen 
vahvistamiseen on oman henkilöstön 
kouluttaminen

• Uudet ja nousevat osaamistarpeet on 
nopeimmin ratkaistavissa henkilöstön 
kouluttamisella

EK:n osaamisavain yrityskysely 5/22

%
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Osaamisen kehittäminen osana yrityksen 
strategiaa

18.11.2022 11


	Mistä osaajat kiertotalouteen?��Työpaja 1: Osaamisen kehittäminen työpaikoilla
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Visio ja tavoitteet �
	Jatkuvan oppimisen toimenpidekokonaisuudet�
	Vihreä siirtymä avaa valtavat investoinnit ja puhtaiden ratkaisujen markkinat
	Osaamisen kehittäminen työpaikoilla
	Mitkä seuraavista osaamisen vahvistamisen tavoista ovat teidän organisaatiollenne merkittävimpiä? Valitse 1-3 tärkeintä.�
	Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa

