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Aluksi
• ”Rahoitamme lyhyitä koulutuksia, pääasiassa työssä oleville, työn ohessa”

• Rahoitamme osaamispalveluiden tuottajia valtionavustuksin ja hankinnoin - ei siis yksittäisten yritysten
koulutuksia. 

• Teemat ja sisällöt perustuvat tuoreeseen ennakointiin ja/tai osaamiskatveisiin
• Oppijalle lähtökohtaisesti maksutonta - kohderyhminä erityisesti ne, jotka käyttävät vain vähän JO-palveluita

• Katveisiin tarttuminen; rahoitetaan kokonaisuuksia, jotka täydentävät muuta julkisesti tuettua koulutusta
• Teemme ”mitä muut eivät voi tai heidän ei kannata tehdä”
• Tavoitteena tuotokset, jotka on mahdollista ottaa sellaisenaan käyttöön laajemmin.

• TNO-palveluiden kehittäminen ja koordinointi



Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskus 

• Edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta

• Osa laajempaa jatkuvan oppimisen uudistusta

• Pääasiallinen kohderyhmä työlliset
• Myös työvoiman ulkopuolella olevat ihmiset
• Erityisesti JO-palveluita vain vähän käyttävät ryhmät

• OPH:n erillisyksikkö (infraa), TEM + OKM ohjaa, 
neuvosto päättää isot linjaukset

Jatkuvan oppimisen uudistuksen visio



Palvelukeskuksen tehtävät 

1) Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi

2) Osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi ja tulkinta;
3) Erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta 

julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden 
osaamispalveluiden rahoittaminen

4) Alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden 
edistäminen



Palvelukeskuksen tavoitteita
Kaksi tavoitetta, joiden eteen palvelukeskus työskentelee joka päivä

1. Kehitämme työikäisen väestön osaamista ja työmarkkinoiden toimivuutta.
• Jatkuvaa oppimista koskeva päätöksenteko perustuu tiedolla johtamiseen (ennakointi- ja tulevaisuustieto valtakunnallisesti ja 

alueellisesti).
• Rahoittamamme osaamispalvelut ovat innovatiivisia ja koko palvelujärjestelmää uudistavia.
• Uuden oppiminen tulee luontevaksi osaksi jokaisen arkea ja työtä; omaehtoisesti ja proaktiivisesti.
• Työstä ja työvoiman ulkopuolelta työhön siirtymiset helpottuvat ja nopeutuvat

2. Luomme osaamisen avulla edellytyksiä yritysten ja yhteisöjen kasvulle ja hyvinvoinnille.
• Ennakointikyvykkyys ja osaamisen johtaminen systemaattisena prosessina ovat keskeisiä keinoja liiketoiminnan kehittämiseksi eri 

toimialoilla ja työyhteisöissä sekä alueilla.
• Uusi osaaminen luo uutta kestävää liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja sekä edistää prosesseja kaikissa organisaatioissa.
• Uusi osaaminen parantaa yritysten ja yhteisöjen työn tuottavuutta.



Resurssit v. 2022

• 42,8 me koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien tavoittamiseen, 
koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä
kehittämiseen ja kokeiluihin

• Lisäksi 18,55 me elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta.

• 10 henkilön tiimi
• Ei siis yksittäisen oppijan ohjaus tai yksittäisen yrityksen palvelut, vaan

ennakointiin/katveisiin perustuvien kokonaisuuksien rahoittaminen



Ennakointi

• Tehtävänä työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointi
• Olemassa olevan ennakointitiedon koonti, analyysit ja tulkinnat erityisesti 

jatkuvan oppimisen näkökulmasta
• Osaamiskapeikot –raportin laadinta (2 krt vuodessa)
• Jatkuvan oppimisen ennakoinnin raportointijärjestelmän kehittäminen (2022-

2024)
• Yhteistyö alueellisten ennakoinnin yhteistyöverkostojen kanssa
• Osallistuminen valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden 

kehittämiseen ja kehittämistyöryhmiin
• TKI-yhteistyö uusien osaamistarpeiden tunnistamiseen



• Strategiatyö 2022–2026 verkostojen kanssa keväällä 2022 (160 osallistujaa)

• Liitytään olemassa oleviin verkostoihin
• Lähdetty liikkeelle ELYjen JO-verkostojen kautta
• ELY-yhteistyö myös hakujen sparrailu ja alueellisten päällekkäisyyksien tunnistaminen
• Neuvostossa: SY, KT, SAK, OAJ, MTK, STTK, EK, EVL

• Mukaan vielä (tiiviimmin) ainakin
• MYRrit
• ELO-foorumit (ml ruotsinkielinen sektori)
• Kauppakamarit
• AMKE, Unifi jne

• Yrityskentän näkemys nyt mm. EK, PALTA, Teknologiateoll., HPL Ry, MTK, Taku-Teme Ry, Kemia, Metsäteoll, jne)
• Kuntaliitto 
• ”Osaamisen kapeikot” –selvityksen lähteitä n. 6 sivua

Yhteistyöverkostot



Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden 
kehittäminen ja koordinointi

• Osallistumme jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden (JOD) valmisteluun
• Suuri tarve jatkuvan oppimisen tarjontaa koskevan tiedon kokoamiselle 
• Jotpa rekrytoi parhaillaan erityisasiantuntijaa

• Liittyy ainakin teemoja kuten: 
• Ennakointitiedon jakaminen ja visualisointi
• Jatkuvan oppimisen ”arkeistamisen viestinvienti”
• Osaamisen, ennakoinnin ja oppimisen johtaminen työyhteisössä ”viestintä”?



• Rahoituksen kohdentamisen painopisteet vuonna 2022:
• Täydentävät ja pätevöittävät koulutukset osaajapula-aloilla mm. muualla kuin Suomessa tutkinnon suorittaneille

• Koronapandemiasta kärsineet alat

• Digitaidot sekä vihreään siirtymään (mm. bio- ja kiertotalous) liittyvä osaaminen

• Ylitarjonta-aloilla työskentelevien osaamisen kehittäminen parantamaan toisaalta alalla työskentelevien 
työmarkkinakilpailukykyä ja toisaalta tukemaan urapolkuja työllisyydeltä kasvaviin ja vakaammille aloille

• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen

Rahoitus



Jotpan valtionavustukset kevät 2022

Hakemusten kokonaismäärä: 
251 kappaletta

Hakemusten kokonaissumma: 
61 miljoonaa euroa



Alueet

• Ei tiedossa (1)
• Etelä-Karjala (6)
• Etelä-Pohjanmaa (9)
• Etelä-Savo (5)
• Itä-Uusimaa (2)
• Kainuu (4)
• Kanta-Häme (13)
• Keski-Pohjanmaa (3)
• Keski-Suomi (14)
• Kymenlaakso (2)
• Lappi (10)
• Pirkanmaa (23)

• Pohjanmaa (16)
• Pohjois-Karjala (4)
• Pohjois-Pohjanmaa (14)
• Pohjois-Savo (9)
• Päijät-Häme (7)
• Satakunta (11)
• Uusimaa (73)
• Varsinais-Suomi (25)



Kausityön työnjohtajien lyhytkoulutus

• Tilanne: vuosittain suomalaisilla tiloilla n. 16 000 ukrainalaista kausityöntekijää 
työnjohtajineen. Työllistäviä tiloja on noin 5000. Nyt paljon uutta kokematonta 
työvoimaa ja työnjohto puuttuu. 

• Lyhytkoulutus (50 h) kasvatus-, viljely- ja sadonkorjuualan yritysten 
työnjohtajatehtäviin,  erityisesti hedelmä-, marja- ja vihannestiloille. Varsinais-Suomen 
ja Savon alueille. 

• Tavoitteena 100 uutta työnjohtajaa.

• Käytännönläheinen ja työtehtäviin sidottu, tutkintoon johtamaton koulutus 
monimuoto-opintoina työn ohessa. 

• Pienhankinta, tarjouskilpailu 13.5.-19.5.2022.



Seuraavaksi

• Kommenttikierros ja rahoituspäätöksen VA-hausta
• Syksyn hankintojen ja avustusten teemojen julkaisu hyvissä ajoin 

”ennen lomia”
• Ennakoinnin raportointijärjestelmä MVP 2022
• OEF tulosten alueellistaminen 
• Osaamisen kapeikot, Ukrainan vaikutuksia päivitys alkusyksylle



Kiitos!
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