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Tutkin opinnäytetyössäni TE-toimiston näkökulmasta työttömyysetuudella tuettu-

jen omaehtoisten opintojen trendisuuntauksia tulevaisuuden näkökulmasta suh-

teessa opintotuella tai töiden ohella opiskeleviin ja myös suhteessa tulevaisuuden 

työmarkkinoiden käyttäytymiseen. Opinnäytetyön aiheen valitseminen muuttui ai-

kaisemmin ilmoitetusta yrityksen kansainvälistymissuunnitelman teosta toimeksi-

annon puuttuessa ja oma työskentely Valtion viraston työllisyyspalveluissa tuntui 

enemmän omalta jutulta. Opinnäytetyön tekemisen ajankohta on suunniteltu tou-

kokuun ja elokuun välille kesälomien yhteyteen, jotta voi lomalla keskittyä pelkäs-

tään opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön aloitus tapahtui kesäkuun alussa 

pohtimalla tutkimusongelmaa ja hyväksyttämällä sitä opinnäytetyötä ohjaavalla 

opettajalla. Suunnitelmiin tuli vähän takapakkia toimeksiannon puuttuessa ja hei-

näkuussa sattuneen parin viikon sairausloman johdosta. Elokuussa koulujen alet-

tua sain sovittua esimieheni kanssa kirjallisesta toimeksiannosta ja tämän jälkeen 

koulussa opinnäytetyön ohjaustunnilla ryhmässä sain palautetta ja uutta suuntaa 

opinnäytetyöni kanssa. 

 

TE-toimisto tukee joka vuosi tuhansia työnhakijoita omaehtoisten opintojen pa-

rissa, työttömyysetuudella jonka tarkoituksena on päivittää työnhakijan ammatil-

lista osaamista niin, että hän on lähempänä työmarkkinoita ja työllistyminen olisi 

todennäköisempää, Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on TE-toi-

miston palvelu ja se on harkinnan varainen.  Työnhakijan jättäessään hakemuk-

sen suunniteltujen opintojen tukemisesta TE-toimisto arvio suoritetun koulutuksen 



   

 Tiivistelmä 

 

     

 

 

 

 

työllistävää vaikutusta. Eli jos suoritetulla tutkinnolla tai koulutuksella ei ole suurta 

kysyntää työmarkkinoilla tai koulutuksella ei mahdollisuutta työllistyä, TE-toimisto 

voi kieltäytyä lähtemästä tukemaan kyseistä opintokokonaisuutta. 

 

TE-toimiston virkailijoiden arvioidessa he tutkivat esim. ammattibarometrejä tai eri-

laisia raportteja millä aloilla on ylitarjontaa ja millä aloitta on tarvetta, opinnäyte-

työni luo pohjaa ja analysoi hieman tulevaisuuden näkymiä ja arvioi millaisia opin-

toja TE-toimiston tulisi tulevaisuudessa lähteä tukemaan työttömyysetuudella ja 

minkälaista osaamistarvetta on tulevaisuuden työmarkkinoilla. 
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1 JOHDANTO 

 

Oikeus sosiaaliturvaan pohjautuu Suomen perustuslakiin (731/1999, jossa sää-

detään jokaisen oikeudesta työhön ja välttämättömään toimeentuloon. Julkisen 

vallan tehtäviin kuuluu turvata laissa tarkemmin säädettyjen riittävien palvelujen 

toteutuminen. Perustoimeentulo turvataan Suomessa muun muassa työttömyy-

den perusteella. Sivistyksellisiin oikeuksiin kuluu puolestaan mahdollisuus kehit-

tää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti varallisuudesta riippumatta. Pe-

rustuslaki asettaa julkiselle vallalle velvoitteenedistää työllisyyttä sekä pyrkiä tur-

vaamaan kaikille oikeus työhön. Työmarkkinoiden toimivuutta edistetään Suo-

messa työ-, koulutus-ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisella. (Suomen perus-

tuslaki 1999/731, 16§, 18§, 19 §; Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 

2012/916, 1 luku 1 §.) 

 

Päätoimisen opiskelun aikaista toimeentulon turvaamista varten Suomessa on 

olemassa opintotukijärjestelmä. Opintotukea muutettiin merkittävästi vuoden 

2017 elokuun alusta, jolloin opiskelijat siirtyivät Kansaneläkelaitoksen yleisen 

asumistuen piiriin. Samalla kun korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä yh-

tenäistettiin toisen asteen opintorahan tasolle, uusien opiskelijoiden enimmäistu-

kiaikaa lyhennettiin. Tukikuukausien määrän lyhenemisen lisäksi muutokset tar-

koittivat käytännössä monelle opiskelijalle opintorahan pienenemistä ja opintotu-

keen liittyvän asumislisän lakkauttamista. (Kelan www-sivut 2019.)  

 

Vaikka hallituksen säästötoimet kohdistuivat myös opiskelijoihin, kuului hallitus-

ohjelman kärkihankkeisiin Suomen työllisyysasteen nostaminen ja työllisten mää-

rän vahvistaminen. Työ-ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan vuo-

den 2019 elokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli koko Suomessa 

8,9%. Uudellamaalla vastaava luku oli 8,3%. Työ-ja elinkeinotoimistoissa oli sa-

maan aikaan yhteensä yli 517 600 työnhakijaa. Omaehtoinen opiskelu työttö-

myysetuudella kuuluu TE-toimiston tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin, 

joiden avulla pyritään parantamaan aikuisväestön ammattitaitoa, mahdollisuuksia 

saada työtä sekä tarvittaessa säilyttämään työpaikka. Tuen avulla pyritään tur-

vaamaan myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Suomessa. (Laki julki-

sesta työvoima-ja yrityspalvelusta 916/2012, 6 luku 1 §; Työ-ja elinkeinoministe-

riö 2019,) 
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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työttömyysetuudella tuettujen omaehtoisten 

opintojen nykyisiä trendejä ja työmarkkinoita Uudenmaan TE-toimiston alueella. 

Opinnäytetyössä selvitetään mitä työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opis-

kelu on sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lainsäädäntö asettaa etuudesta 

päättävälle TE-toimistolle sekä etuutta hakevalle työnhakijalle. Tärkeässä roo-

lissa työssä näkyy lainsäädännön ohjaavuuden ja tarkoituksen tutkiminen tuki-

asiaa ratkaistaessa. Koska aiheesta on vähän oikeuskirjallisuutta tai muuta kirjal-

lisuutta, täydentää työn toimeksiantajana toimivan Uudenmaan TE-toimiston asi-

antuntijoiden haastattelun tutkimuksen oikeusdogmaattista osuutta. Työ-ja elin-

keinotoimiston viranomaiset eivät sinänsä toimi työssä oikeuslähteinä, mutta pe-

rustavat oman kantansa koulutuksen tarpeesta asiasta säädettyihin lakeihin ja 

asetuksiin.  

 

Opinnäytetyön aihealue liittyy laajemmalta teemaltaan Suomen sosiaaliturvaan ja 

työpolitiikkaan, joiden pohjalta luodaan edellytykset työllistymiselle Suomessa. 

Keskeisessä roolissa asiassa toimivat julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta an-

netun lain (916/2012) mukaiset palvelut, joihin työttömyysetuudella tuettu omaeh-

toinen opiskelu kuuluu sekä työttömyysturvalaki (1290/2002), jossa säädetään 

työnhakijan työttömyyden aikaisen perustoimeentulon turvaamisesta.  

 

Työelämän ja työmarkkinoiden jatkuvasti muuttuessa sekä työtehtävien vaati-

musten kasvaessa suuri osa työelämässä mukana olevista aikuisista opiskelee 

tänä päivänä töiden ohella. Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki tai Kelan opinto-

tuki eivät kuitenkaan ole Suomen työttömyysturvajärjestelmään kuuluvia palve-

luja, jonka takia ne rajataan työn ulkopuolelle. Opinnäytetyö pohjautuu päätoimi-

senopiskelun mahdollistavaan ja työttömyysetuudenturvin tapahtuvaan omaehtoi-

seen opiskeluun. 

 

Johdatan lukijan läpi opinnäytetyön rakenteen ja etenemisen. Kappaleessa kaksi 

käsitellään opinnäytetyön tutkimusongelma käytettävät menetelmät ja lähdeai-

neisto. Kappale kolme kertoo ja selventää TE-toimiston tehtäviä ja kuinka paljon 

TE-toimiston asiakkaista on työllistymistä edistävissä palveluissa. 

Kappaleessa neljä ja viisi käsitellään omaehtoisen opiskelun reunaehtoja niin asi-

akkaan kuin TE-toimiston näkökulmasta ja selventää lukijalle tarkemmin yleiset 

reunaehdot tarkemmin. Kappale kuusi käy läpi Uudenmaan nykyisen työmark-

kina tilanteen ja kohtaannon työhakijoiden osalta. Kappale seitsemän käsittelee  



 

 

3 

työmarkkinoiden kohtaantoennustetta  vuodelle 2020 ja  tulevaisuuden osaamis-

tarpeita sekä  ammatillisista linjauksista Uudellemaalle.Kappale kahdeksan on  

opinnäytetyön viimeinen kappale jossa on yhteenveto ja  omat  ajatukset  sekä 

analyysi opinnäytetyön tutkimuskysymykseen vastaamisen. 

 

1.1 TERMILUETTELO 

 

Ansiopäiväraha työttömyyskassan jäsenelleen maksama työttö-
myysetuus 

 
ELY-keskus  elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus 
 
HE  hallituksen esitys 
 
Indeksikorotus elinkustannusten nousun mukainen korotus 
 
Kela  Kansaneläkelaitos 
 
Kvalitatiivinen laadullinen 
 
Kvantitatiivinen määrällinen 
 
Normi  sääntö 
 
OKM  opetus-ja kulttuuriministeriö 
 
Omaehtoinen hakeutuminen omasta aloitteesta 
 
Peruspäiväraha                  Kelan myöntämätyöttömyyden aikainen etuus 
 
Reformi  laillista tietä tapahtuva suunnitelmallinen uudistus 
 
Subjektiivinen oikeus          lakisääteinen oikeus 
 
TEM                                    työ-ja elinkeinoministeriö 
 
TE-palvelut                          työ-ja elinkeinopalvelut 
 
TE-toimisto                          työ-ja elinkeinotoimisto 
 
Työikäinen väestö               kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt 
 
Työ  Työllinen   ansiotyössä oleva 15–74-vuotias, joka ei ole 
työttömänä     työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai 
siviilipalvelua. 
 
Työllisyysaste                      työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä. 
 
Työllistymissuunnitelma  työ-ja elinkeinoviranomaisen yhdessä työnhakijan             
kanssa laatima suunnitelma työllistymisestä 
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Työmarkkinatuki                  Kelan myöntämä tarveharkintainen työttömyydenaikai-
nen etuus 
 
Työssäoloehto                palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltä      
neen                                 28 kuukauden aikana 
 
Työttömyysaste työttömien prosenttiosuus työvoimasta 
 
Työttömyysetuus               ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki 
 
Työttömyyspäiväraha palkansaajan/yrittäjän saama ansio-tai peruspäiväraha 
 
Työtön                                ilman ansiotyötä oleva 15–74-vuotias henkilö, joka ei                         
ole varusmies, 

                      opiskelija, eläkeläinen tai työkyvytön 
 
Työvoima                           työllisinä tai työttömänä olevat 15–74-vuotiaat henkilöt 
 
Työvoimakoulutus             TE-toimiston tarjoama ammatillisia valmiuksia antava      
koulutus 
 
 

1.2 LAITJA ASETUKSET 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 

Hallintolaki 6.6.2003/434 

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630 

Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 916/2012 

Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta 548/2017 

Laki julkisten työvoima-ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäko-

keilua koskevasta kokeilusta 505/2017 

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 

Lukiolaki 21.8.1998/629 

Perusopetuslaki 21.8.1998/628 

Suomen perustuslaki 1999/731 

Työttömyysturvalaki 2002/1290 

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista 28.12.2012/1074 

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 28.12.2012/1073  

Yliopistolaki 24.7.2009/558 
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2  OPINNÄYTETYÖNONGELMA  

 

Aikuisopiskelijoiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Etenkin työttömyyden 

aikainen opiskelu ja osaamisen kehittäminen nähdään mahdollisuutena parantaa 

omaa ammattitaitoa sekä työllistyä. Työttömyyden aikaisiin opintoihin ei kuiten-

kaan ole subjektiivista oikeutta. Opiskelun tukeminen työttömyysetuudella perus-

tuu asiasta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä TE-toimiston käyttämään työ-

voimapoliittiseen harkintaan henkilön koulutustarpeesta. 

 

Opinnäytetyössä selvennetään, ketkä ovat oikeutettuja opintojen aikaiseen työt-

tömyysetuuteen, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lainsäädäntö asettaa tuen 

myöntäjälle ja sen saajalle sekä kuinka lainsäädäntö ohjaa asian ratkaisua suh-

teessa Uudenmaan työmarkkinoihin ja eri alojen työllisyyden tulevaisuuden näky-

miin. Opinnäytetyön teoriaosassa tarkastellaan työttömyysetuudella tuetun oma-

ehtoisen opiskelun tavoitteita, tuen saamisen yleisiä edellytyksiä, opintojen hy-

väksymisessä huomioitavia seikkoja, tukiaikaa ja tuen määrää sekä tukeen liitty-

vää oikeus normistoa. 

 

Haastattelun avulla selvitetään, miten lainsäädäntö ohjaa TE-toimiston ratkaisu 

asiassa. Asiantuntijahaastattelujen yhteydessä tarkastellaan lisäksi opintojen tu-

kemiseen liittyviä harkinnanvaraisia edellytyksiä, hakijan oikeusturvan toteutu-

mista sekä työttömyysetuudella tuetun opiskelun tulevaisuudennäkymiä. 

 

Tutkimuskysymys: 

 

1) Millaisia opintoja Uudenmaan TE-toimisto tulisi tulevaisuudessa tukea oma-

ehtoisina opintoina? 

 

2. Millainen on tulevaisuuden Uudenmaan työmarkkinatilanne? 

 

3. Millaiselle ammatilliselle osaamiselle on kysyntää tulevaisuuden 

työmarkkinoilla?  
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Taulokko 1. Peittomatriisi 

 

 

2.2 Oikeudellinen ja teoreettinen viitekehys  

 

Olennaisen osan Suomen sosiaaliturvajärjestelmää muodostavat erilaiset palve-

lut ja etuudet. Julkiset työvoimapalvelut sekä erilaiset työttömyysetuudet auttavat 

turvaamaan työttömän henkilön perusturvan työttömyyden aikana. Laissa julki-

sesta työvoima-ja yrityspalvelusta (916/2012) säädetään ammatillisen kehittymi-

sen palvelu-tarjonnasta Suomessa. Lain mukaan työttömyysturvaa on mahdol-

lista saada muun muassa omaehtoisiin opintoihin, mikäli henkilö on niihin työttö-

myysturvalain (1290/2002) mukaisesti oikeutettu.  

 

Muihin ammatillisen kehittymisen palveluihin kuuluvat muun muassa työvoima-

koulutus ja palkkatuki. Aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään pitämään työttö-

myysalhaisena Suomessa sekä samalla kannustamaan väestöä ansiotyöhön. 

(Arajärvi 2011, 103,269.) Omaehtoista opiskelua lähdetään tukemaan työttö-

myysetuudella, kun kaikki laissa säädetyt etuuden myöntämisen edellytykset 

täyttyvät ja tuen tarve on todettu TE-toimistossa. Oikeus etuuteen ei ole subjektii-

vinen, vaan päätökseen vaikuttaa aina ratkaisevasti TE-toimiston arvio siitä, mi-

ten tietty koulutus edistäisi etuutta hakevan henkilön työllistymistä. Asiassa tar-

kastellaan muun muassa henkilön aiempaa koulutusta ja ammattia sekä haetun 

koulutuksen yleistä työllistävyyttä alueella. (Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julki-

sesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 

2017, 7.) Työttömällä työnhakijalla on erilaisia vaihtoehtoja parantaa työllistymis-

mahdollisuuksiaan. Omaehtoinen opiskelu kuuluu työllistymistä edistäviin palve-

luihin, johon osallistumisesta tulee sopia TE-toimiston kanssa jo ennen opintojen 
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alkamista. Tuen myöntäminen edellyttää työttömyysturvalaissa (1290/2001) sää-

dettyjen edellytysten täyttymisen lisäksi yhdessä TE-toimiston kanssa tehtävää 

työllistymissuunnitelmaa, johon kirjataan työnhakijan tarvitsemat palvelut ja hä-

nelle sovitut tehtävät. Etuuden saajalta edellytetään lisäksi vähintään 25-vuoden 

ikää opintojen alkaessa, ilmoittautumista työnhakijaksi sekä TE-toimiston to-

teama koulutustarve. Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia ja opiskelupai-

kan omaehtoinen eli itse hankittu. (TE-palvelujen www-sivut 2019.)  

 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan työttömyysetuudella tuetun opiskelun tavoitteita ja 

edellytyksiä sekä opintoihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. TE-toimiston asi-

antuntijoiden haastatteluilla saadaan käsitys päätöksen syistä, lainsäädännön oh-

jauksesta, tuen harkinnanvaraisista edellytyksistä sekä oikeusturvan toteutumi-

sesta tehtyyn ratkaisuun. Työ-ja elinkeinoministeriön ja opetus-ja kulttuuriministe-

riön tilastoja tutkimalla selvitetään, ketkä etuutta ovat hyödyntäneet sekä miten 

opiskelu on edistänyt opiskelijoiden työllistymistä. Analyysin valmistuttua Uuden-

maan TE-toimisto saa uutta ja hyödyllistä tietoa työllistämistoimiensa edistä-

miseksi. (Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

.  
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2.3 Käytettävät menetelmät 

 

Oikeustieteessä niin sanottu objektiivinen totuus puuttuu. Juridiikka onkin pohjim-

miltaan argumentaatiota, punnittujen väitteiden ja perustelujen esittämistä. Suurin 

osa oikeustieteellisestä tutkimuksesta on lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa, joka 

rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan ja jota käytetään etusijasään-

töjen osoittamassa järjestyksessä. (Husa, Mutanen, Pohjolainen 2010, 13, 20.) 

 

Oikeusdogmatiikan näkökulmasta tarkasteltuna tärkeimpinä oikeuslähteinä toimi-

vat lait ja säädökset. Lain sisältö saattaa kuitenkin monesti jäädä pelkän säädös-

tekstin perusteella epäselväksi sen moniselitteisyyden takia. Hyvänä apuna laki-

tekstin tulkinnassa toimii oikeuskirjallisuuden lisäksi korkeimman oikeuden ja kor-

keimman hallinto-oikeuden oikeustapaukset sekä lainsäädännön valmisteluai-

neisto, josta selviää lainsäätäjän tarkoitussäädöksille. (Husa ym. 2010, 32–33.) Oi-

keuslähteillä on keskinäinen etusijajärjestyksensä. Kun samasta asiasta on sää-

detty useammassa eri normissa, on ratkaistava missä järjestyksessä niitä sovelle-

taan. Jos alemman asteinen säännös on ristiriidassa ylemmän asteisen normin 

kanssa, sovelletaan normihierarkian mukaan ensisijaisesti ylempänä olevaa sään-

nöstä. Lisäksi tulee huomioida Euroopan unionin ensisijaisuusperiaate, jonka mu-

kaan EU-oikeudella on ristiriitatilanteessa etusija suhteessa kansalliseen lainsää-

däntöön. (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto & Valtonen 2015, 37.) 

(Kuvio 2.) 

 

Kuvio 2. Suomen kansallisten normien välinen hierarkia 
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Kyseinen opinnäytetyö kirjoitetaan oikeusdogmatiikkaan pohjautuen. Työssä sel-

vitetään, mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö oikeusongelmassa sekä 

kuinka kyseisessä tilanteessa tulee toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. 

Opinnäytetyön ongelmia selvitetään sekä laadullisen että tilastollisen tutkimuksen 

avulla.  

 

Hirsjärvi ja Hurme kuvaavat kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistä-

mistä moni strategiseksitutkimukseksi, jonka avulla saadaan lisää erilaisia näkö-

kulmia samasta asiasta. Tämä tutkimustapa lisää myös tutkimuksen luotettavuutta. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään paljastamaan syitä, jotka johtavat työttö-

myysetuudella tuetun opiskelun myöntämiseen tai kielteiseen päätökseen. Kysei-

sen suuntainen tutkimus auttaa tutkimaan asiaa mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. Aineiston hankinnassa käytetään luonnollisia metodeja, joissa haastatelta-

vien omat näkökulmat asiaan pääsevät esille. Tutkimusmenetelmänätyössä käy-

tetään haastattelua, jossa haastatteluun on valittu TE-toimiston avainhenkilö hä-

nen etuuteen liittyvän asiantuntemuksensa sekä käytännön tuntemuksensa perus-

teella. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 28, 32; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 

164.)  

 

 

 

2.4 Lähdeaineisto  

 

Lähdeaineistoa opinnäytetyöhön kerättiin tutustumalla alan kirjallisuuteen, asiaa 

koskeviin lakeihin, säädöksiin ja asetuksiin, hallituksen esityksiin, työ-ja elinkeino-

ministeriön ja TE-toimiston julkaisuihin, opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuihin, 

asiaa koskeviin artikkeleihin sekä muuhun käytettävissä olleeseen lähdemateriaa-

liin. Oikeusdogmaattisessa työssä lähdemateriaalina tulee käyttää primääriläh-

teitä, jolloin tietoa haetaan sen alkuperäisestä lähteestä. Työssä käytettiin ensisi-

jaisesti vahvasti velvoittavia lähteitä kuten lainsäädäntöä ja lain esitöitä. Lähdema-

teriaaleja on käytetty mahdollisimman monipuolisesti ja erityisesti on huolehdittu 

käytettyjen lähteiden luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta. Haastattelut on toteu-

tettu yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston henkilöstön kanssa.  

.  
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3 TYÖVOIMAPOLIITTISET PALVELUT 

 

3.1 TE-palvelut 

 

Työ-ja elinkeinotoimistojen tarjoamat TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työ-

voima-ja yrityspalveluista (916/2012). Palvelujen tehtävänä on tukea kansalaisia 

heidän ammatillisten tavoitteidensa työstämisessä ja toteuttamisessa. Työnväli-

tyksen lisäksi TE-toimiston palveluihin kuuluu tieto-ja neuvontapalvelut, asiantun-

tija-arvioinnit, ammatinvalinta-ja uraohjaus, valmennus ja kokeilu, palkkatuki, työ-

voimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 

sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut. Palvelujen avulla pyri-

tään tarjoamaan työtä hakeville mahdollisuus saada töitä sekä samalla edistä-

mään työmarkkinoiden toimivuutta. TE-palvelut perustuvat asiakkaan palvelutar-

peeseen ja ne on tarkoitettu työtä tai koulutusta hakevien henkilöiden lisäksi yri-

tyksille ja yhteisöille sekä muille työnantajille. Palveluja tarjoavat paikalliset TE-

toimistot ja ELY-keskukset yhteistyössä työ-ja elinkeinoministeriön kanssa. 

(TEM:n ohje julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta 

2017, 15; TE-palvelut 2016, 2–3.) 

 

 

3.2 Työllisyyskatsaus 

 

ELY-keskus laatii kuukausittain työ-ja elinkeinoministeriön tilastojen pohjalta työl-

lisyyskatsauksen Suomen alueellisesta työttömyyden ja työvoimapoliittisten pal-

veluiden kehityksestä. Uudenmaan kesäkuun työllisyyskatsauksen mukaan eri-

laisten työvoimapoliittisten palvelujen piiriin kuului kesäkuun 2019 lopussa 76 253 

henkilöä. Tämä on 3 954 (4,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammatti-

ryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (17 

964) ja erityisasiantuntijoiden (13 716) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien 

työttömien määrä on lisääntynyt selvästi. 

 

Työllistettyjä (palkkatuki, starttiraha, oppisopimus) oli kesäkuun lopussa yhteensä 

6 171 henkilöä, mikä on 316 henkilöä (4,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisem-

min. Työllistetyistä 1,8 % oli valtion, 24,8 % kuntien ja 73,4 % yksityisen sektorin 

töissä. Edelliseen vuoteen verrattuna työllistettyjen lukumäärä laski yksityiselle 
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sektorille (97 henkilöä) ja kuntiin (221 henkilöä) työllistettyjen joukossa. Valtiolle-

työllistettyjen määrä kasvoi kahdella henkilöllä. Palveluissa määrällisesti eniten 

oli noussut omaehtoisesti opiskelevien määrä. Heitä oli kesäkuun lopussa 11 

124, mikä on 872 (8,5 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös eri-

laisissa valmennuksissa olevien määrä kasvoi selvästi. Valmennuksissa oli 192 

henkilöä eli 117 (156 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.  (Työ-ja elinkei-

noministeriö työllisyyskatsaus kesäkuu 2019.) 

 

Eniten palveluresursseja käytettiin kuntouttavaan työtoimintaan sekä omaehtoi-

seen opiskeluun, joista omaehtoiseen opiskeluun osallistuneiden määrä on 

jatkanut nousuaan viime vuodesta. Kesäkuun 2019 lopussa kuntouttavaan työtoi-

mintaan osallistui Uudenmaan kunnassa yli 3 870 henkilöä ja työttömyysetuuden 

turvin opiskeli 11 254 henkilöä. Kuntien sekä työ-ja elinkeinotoimistojen yhteinen 

velvollisuus aktivoida pitkä-aikaistyöttömiä näkyy tilastossa kuntiin työllistettyjen-

selkeänä kasvuna. (Työ-ja elinkeinoministeriö 2019, 9, 11.) (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. TEM työnvälitystilasto. Henkilöt TE-toimiston tarjoamissa palveluissa 

Uudenmaan alueella vuosina 2018-2019 
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Kuvio 4. Työllisyystilanne Uudenmaan alueella työllisyysmuutokset kesäkuu 

2018- kesäkuu 2019 

 

 

 

Palveluissa olevien määrä väheni heinäkuun lopussa aktivointiasteeseen lasket-

tavien palveluiden piirissä oli 101 200 henkilöä, mikä on 4 700 vähemmän kuin 

vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä väheni 8 

900:lla. Aktivointiaste oli heinäkuun lopussa 27,3 % eli 0,1 prosenttiyksikköä 

korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 3,6 % 

työvoimasta. Palveluissa olleista miehiä oli 50 900 eli 2 300 vähemmän kuin 

vuottaaikaisemmin. Naisia oli palveluissa 50 300, mikä on 2 400 vähemmän kuin 

viime vuonna. 
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Kuvio 5. TEM:n työnvälitystilasto. Tilanne Omaehtoisissa opinnoissa vertailuna 

heinäkuu 2018 ja heinäkuu 2019 ammattialojen mukaan. 

 

 

 

 

 

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta. Omaehtoisessa opiskelussa työt-

tömyysetuudella oli yhteensä 29 700 henkilöä, mikä on 1 100 vähemmän kuin 

vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 12 400 miestä eli 300 vähemmän kuin 

vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 17 300, mikä on 800 vähemmän 

kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tie-

detty 7 400 henkilön osalta, joka on 400 enemmän kuin edellisenä vuonna vas-

taavaan aikaan. 
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4 OMAEHTOINEN OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA 

 

Pääsääntöisesti työttömyys ja opiskelu ovat toisensa poissulkevat vaihtoehdot, 

jolloin päätoimisella opiskelijalla ei ole opintojen aikana oikeutta työttömyystur-

vaan. Vuodesta 2010 lähtien työttömän on ollut tietyin edellytyksin mahdollista 

opiskella myös päätoimisesti menettämättä oikeutta työttömyyden aikaiseen tur-

vaan. Kun opintojen tukemisesta on sovittu TE-toimiston kanssa, maksetaan 

opintojen ajalta työttömyysetuutta. Tavallisesti oikeus työttömyysturvaan päättyy 

henkilön täyttäessä 65 vuotta. (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 3 luku 1§.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa toimeentuloturvaan liittyvien asioi-

den ylimpänä viranomaisena työttömyysturvan toimeenpanoa. Työvoimapoliittis-

ten asioiden osalta toimeenpanosta vastaa työ-ja elinkeinoministeriö. Varsinaisen 

työttömyysetuuden maksajina toimivat työttömyyskassat ja Kansaneläkelaitos. 

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaja on työttömyyskassa, jonka jäsen henkilö 

on. Kansaneläkelaitoksen maksamiin tukiin kuuluvat puolestaan peruspäiväraha 

ja työmarkkinatuki. Sekä ansiosidonnaisella että peruspäivärahalla opiskelevia 

koskevat samat lait ja säännöt. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen ja se on 

tarkoitettu ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevalle työttömälle tai henkilölle, 

joka ei voi enää saada ansio-tai peruspäivärahaa tuen enimmäisajan täyttymisen 

takia. Työllistymistä edistävään palveluun osallistuva on kuitenkin oikeutettu työ-

markkinatukeen ilman tarveharkintaa. Myöskään opiskelijan pääomatuloja tai 

muita tuloja ei oteta huomioon työmarkkinatukea maksettaessa. (Kelan www-si-

vut 2019; Koskinen 2010, 22; Työttömyysturvalaki, 7 luku 8 §.)  

 

Keskeisenä lähtökohtana työttömyysetuuden myöntämisessä on palvelun käytön 

perustuminen kyseisen henkilön palvelutarpeeseen. Kun henkilön nykyinen am-

mattitaito tai osaaminen on puutteellista, voidaan opintoja lähteä tukemaan työt-

tömyysetuuden turvin. Etuuteen ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan 

sitä rajaa TE-toimiston käyttämä työvoimapoliittinen harkinta. (TEM:n ohje julki-

sesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta 2019, 7.). 
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4.1 Opiskelun tukemisen tarkoitus 

 

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisenopiskelun tukemisella tavoitellaan ai-

kuis-väestön ammattitaidon parantamista ja sitä kautta parempia mahdollisuuksia 

saada työtä. Omaehtoista opiskelua tuetaan myös silloin, kun opiskelu auttaa säi-

lyttämään henkilön nykyisen työpaikan. Opintojen tukemisella pyritään myös tur-

vaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Suomessa. Työ-ja elinkeinomi-

nisteriön mukaan tuen painopisteen tulee keskittyä etenkin lyhytkestoisiin ja no-

peasti työmarkkinoille sijoittumista edistäviin opintoihin. Työttömyysetuudella ei 

ole tarkoituksenmukaista tukea pitkäkestoisia opintoja, joiden aikana ei oltaisi 

työmarkkinoiden käytettävissä. (HE 178/2009vp, 18; Laki julkisesta työvoima-ja 

yrityspalvelusta 6 luku 1 §; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja 

yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 46.). 

 

 

4.2 Tuen yleiset edellytykset 

 

Opiskelun tukemisen yleisiin edellytyksiin kuuluu, että etuuteen oikeutetun tulee 

olla täyttänyt 25 vuotta opintojen alkaessa sekä työnhakijana TE-toimistossa. 

Tuen saajan ei kuitenkaan tarvitse olla vielä työtön. Opinnot on mahdollista aloit-

taa jo esimerkiksi irtisanomisaikana, jos opiskelun katsotaan parantavan henkilön 

työllistymismahdollisuuksia. Oikeus työttömyysetuuteen alkaa kuitenkin vasta työ-

suhteen päätyttyä. Lisäksi etuuteen oikeutetulla tulee olla TE-toimiston toteama 

koulutustarve eli opintojen tulee olla työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin 

keino parantaa henkilön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyt-

tää työpaikka. Opintojen tulee olennaisesti parantaa tuen saajan mahdollisuuksia 

työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ennen opiskelun aloittamista tulee opinnoista 

laatia työllistymissuunnitelma yhdessä TE-toimiston kanssa. (Laki julkisesta työ-

voima-ja yrityspalvelusta 6 luku 2 §.)  

 

Tuen hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta etuuteen, vaan kaikkien edellä mainit-

tujen edellytysten on täytyttävä, jotta etuutta hakevan henkilön opintoja voidaan 

lähteä tukemaan työttömyysetuudella. Varsinaisiin opintoihin henkilön on haet-

tava itse ja samoin ehdoin kuin muidenkin omaehtoiseen opintoihin hakevien. Ky-

seinen oppilaitos tai koulutuspalvelun tuottaja tekee päätöksen hakijan hyväksy-

misestä opiskelijaksi. Mikäli hakija ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, hän 

saattaa olla oikeutettu yleiseen opintotukeen. Kun arvioidaan opintojen tukemista 
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työvoimapoliittiselta kannalta, tulee huomioida, olisiko osaaminen joissain ta-

pauksissa tarkoituksenmukaisempaa hankkia esimerkiksi työvoima-tai oppisopi-

muskoulutuksena. (Kelan www-sivut 2019; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julki-

sesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 

2017, 47.). 

 

 

4.3 Opintoja koskevat edellytykset 

 

Opintojen päätoimisuus arvioidaan työttömyysturvalain säännösten perusteella. 

Lain mukaan opintoja pidetään päätoimisina silloin, kun tavoitteena on alemman 

tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tai vähintään 75 kurssin lukio-

opinnot. Opintojen päätoimisuus ratkaistaan opintojen laajuuden perusteella. 

Opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden laajuus on keskimäärin viisi opinto-

pistettä tai 21 kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laa-

juutta ei ole arvioitu opintopisteinä tai opintoviikkoina, pidetään 25 tuntia viikossa 

kestäviä opintoja päätoimisina. Näyttötutkintoon valmistavat opinnot arvioidaan 

opintojen laajuudesta esitetyn selvityksen tai kokonaisharkinnan perusteella. 

(Työttömyysturvalaki 2 luku 10 §; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työ-

voima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 48.) 

 

Tuettavat opinnot voivat olla myös lisä-ja täydennyskoulutusta tai avointa yli-

opisto-ja ammattikorkeakouluopetusta. Aiempia opintoja tuetaan pääsääntöisesti 

vain silloin, kun on tarkoitus jatkaa vähintään vuoden keskeytyneenä olleita opin-

toja tai jos jatketaan jo työsuhteen aikana aloitettuja ja aiemmin harjoitettuja opin-

toja, joiden jatkamiseen on perusteltu syy. Vain erityisestä syystä on mahdolli-

suus aloittaa esimerkiksi täysin uudet yliopisto-opinnot. Tällainen syy voi olla esi-

merkiksi muuntokoulutus uuteen tutkintoon. Tutkijakoulutusta, joka tähtää lisensi-

aatin tai tohtorin tutkintoon ei voida tukea työttömyysetuudella. (Laki julkisesta 

työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku, 3 §; TE-palvelujen www-sivut 2017; Työ-ja 

elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja 

asetuksen soveltamisesta 2017, 48; Työ-ja elinkeinotoimisto 2019, 8.)  

 

Työttömyysetuudella tuetaan opintoja, joita pidetään työttömyysturvalain mukaan 

päätoimisina. Lisäksi opiskelusta tulee olla säädetty opinnoista riippuen ammatil-

lisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), ammattikorkeakoululaissa 

(932/2014) tai yliopistolaissa (558/2009). Opintojen tulee johtaa ammatilliseen 
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perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai yliopistossa/ kor-

keakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. 

1.1.2018 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä ammatillisen peruskoulutuksen 

(630/1998) ja ammatillisen aikuiskoulutuksen (631/1998) säännökset kootaan yh-

teen ammatillista koulutusta koskevaan lakiin (531/2017). (Laki julkisesta työ-

voima-ja yrityspalvelusta 6 luku3 §.) 

 

Opinnot voivat olla myös muuta Suomessa järjestettävää tai Suomessa toimivan 

koulutuspalvelujen tuottajan ulkomailla järjestämää ammatillisesti suuntautunutta 

koulutusta. Kansallisessa lainsäädännössä ei voida säätää ulkomailla toimivan 

oppilaitoksen velvollisuuksista, jonka takia tuki on rajattu opintoihin, joihin sovel-

letaan Suomen lainsäädäntöä. Jos koulutuksen puuttuminen todetaan ammatilli-

sen kehittymisen esteeksi, sovelletaan työttömyysetuudella tuettavaa opiskelua 

myös opintoihin, joista säädetään perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa 

(629/1998). Mikäli opinnot lisäävät henkilön ammatillista osaamista ja pätevyyttä 

ja opinnoista esitetään koulutus-tai opintosuunnitelma, hyväksytään myös koulu-

tus, josta säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998). Opin-

tojen luonteen tutkii TE-toimisto, joka antaa työvoimapoliittisen lausunnonetuu-

den maksamisen edellytyksistä työttömyyskassalle tai Kelalle. (Laki julkisesta 

työvoima ja yrityspalvelusta 6 luku 3 §; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta 

työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 48.)  

 

Omaehtoisena opiskeluna voidaan lähteä tukemaan myös maahanmuuttajille jär-

jestettävää kotoutumisvaiheen koulutusta. Koulutus on tarkoitettu oppivelvolli-

suusiän ylittäneille maahanmuuttajille ja sen avulla pyritään edistämään ja tuke-

maan aikuisten maahanmuuttajien osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tuen myöntäminen edellyttää, että TE-toimisto arvioi omaehtoisen opiskelun 

edistävän maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä. Itse opiskelun tulee 

tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä ja opinnoista tulee sopia kotoutu-

missuunnitelmassa. Maahanmuuttaja tulee ohjata hakeutumaan koulutukseen tai 

muuhun työllistymistä edistävään toimenpiteeseen kuukauden sisällä suunnitel-

man laatimisesta. Kotoutumisvaiheen opintojen tukeminen ei edellytä opintojen 

päätoimisuutta tai 25 vuoden ikää. Kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy 

maahanmuuttajan omien tavoitteiden sekä työ-ja koulutushistorian perusteella. 

Maahanmuuttajan omaehtoista opiskelua tuetaan kotoutumistukena maksetta-

vana työmarkkinatukena. (HE 133/2012vp, 29; Hänninen 2013, 91; Laki kotoutu-

misen edistämisestä 1386/2010, 1§, 10–12§, 21–24§.) 
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4.4 Työllistymissuunnitelma 

  

Vaikka opiskelupaikkaa tulee hakea itsenäisesti, on tulevasta opiskelusta sovit-

tava jo ennen opintojen aloittamista TE-toimistossa, jossa opinnoista laaditaan 

henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Opiskelun alkamisen jälkeen opintoja 

voidaan lähteä tukemaan vain painavasta syystä. Hyväksyttävä syy voi olla esi-

merkiksi opiskelupaikan vahvistuminen varasijalta. Tuettavasta opiskelusta voi-

daan sopia opintojen alkamisen jälkeen myös siinä tapauksessa, että opinnot on 

aloitettu esimerkiksi irtisanomisaikana. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalve-

lusta 6 luku 4 §.) 

 

Työllistymissuunnitelma perustuu henkilön omiin työtä tai koulutusta koskeviin ta-

voitteisiin ja tarpeisiin. Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen tavoitteista 

sekä muista työllistymistä edistävistä palveluista. Näiden lisäksi suunnitelmaan 

kirjataan mistä opintokokonaisuus koostuu, missä ne on tarkoitus suorittaa sekä 

kuinka pitkään opintojen arvioidaan kestävän. Työnhakija sopii yhdessä TE-toi-

miston kanssa suunnitelman seurannasta ja suunnitelma hyväksytään allekirjoi-

tuksin. Työllistymissuunnitelman rakenteesta, hyväksymisestä ja arkistoinnista 

säädetään valtioneuvoston asetuksessa (1073/2012). (Laki julkisesta työvoima-ja 

yrityspalvelusta 2 luku 7 §; Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima-ja yritys-

palvelusta 1073/2012, 2 luku 4–5§.) 

 

 

4.5 Tukiaika  

 

Tuettavien opintojen kestolle ei ole laissa asetettu kestovaatimuksia. Tukea on 

mahdollista saada myös esimerkiksi lyhytkestoiseen pätevöitymiskoulutukseen. 

Jokaista opintokokonaisuutta koskee kuitenkin oma 24 kuukauden enimmäisaika. 

  

Jos tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, voidaan opintoja 

lähteä tukemaan enintään 48 kuukauden ajan. Vaikka opintojen tukiaikaa ei voi 

pidentää, voi tuen tilapäisesti keskeyttää. Keskeytyksestä tulee muistaa ilmoittaa 

TE-toimistolle, joka arvioi esitetyn syyn pätevyyden. Hyväksyttävinä syinä pide-

tään esimerkiksi sairautta tai perhevapaata. Tuen enimmäisaika ei kulu hyväksy-

tyn keskeytyksen aikana. Toisaalta keskeytyksen aikana ei ole myöskään oi-

keutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen. (HE 
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178/2009 vp, 19; Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 5 §; TE-palve-

lujen www-sivut 2019; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja yri-

tyspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 51.) 

 

Kun opintoja on päätetty lähteä tukemaan, maksetaan opintojen ajalta työttö-

myys- päivärahaa tai työmarkkinatukea. Enimmäisaika työttömyysturvan ansio- ja 

perus- 24 päivärahan maksamiselle kuluu opintojen aikana. Myös opintojen 

loma-ajat katsotaan opiskeluajaksi. Mikäli työllistymissuunnitelmassa sovittua 

opiskeluaikaa on jäljellä vielä työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä, 

maksetaan opintojen loppu ajalta työmarkkinatukea. Mikäli opiskelu kestää yli 24 

kuukautta ja työttömyysetuus päättyy, on opiskelijan mahdollista hakea myös Ke-

lan opintotukea. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 5 §; Työ-ja 

elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja 

asetuksen soveltamisesta 2017, 50–51.) 

 

4.6 Tuen määrä 

 

Kelan maksaman peruspäivärahan ja työmarkkinatuen suuruus on kaikille sama 

ja niihin kohdistuvat samat indeksikorotukset. Etuus on 32,40 euroa päivässä ja 

sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Etuutta maksetaan myös niiltä päiviltä, 

joina opintoja ei järjestetä. Lisäksi etuutta korottaa hakijan huollettavana olevat 

alle 18-vuotiaat lapset. Esimerkiksi yhdestä lapsesta korotus on 5,23 euroa 

päivä. Peruspäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta. 

Työmarkkinatuen kestoa ei puolestaan ole rajoitettu. Verotonta 9 euron kulukor-

vausta ei ole enää maksettu vuodesta 2017 lähtien. Korvausta voi kuitenkin edel-

leen saada, jos opiskelu on alkanut tätä aiemmin. Kulukorvauksen poistamista on 

perusteltu työttömyys etuudella opiskelevien ja opintotuella opiskelevien erojen 

pienentämisellä sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamisella. Opintojen 

myös arvellaan nopeutuvan kulukorvauksen poistumisen myötä. Ilman korotuksia 

Kelan maksama työttömyysetuus on keskimäärin 697 euroa kuussa. Etuus on 

veronalaista tuloa, josta tehdään vähintään 20 % ennakonpidätys. Hakijan omat 

tulot vaikuttavat etuuden lopulliseen määrään. (HE 209/2016vp, 38; Kelan www-

sivut 2019.) 

 

Työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha sisältää sa-

man 32,40 euron peruspäivärahan kuin Kelan kautta maksettava etuus. Tämän 
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lisäksi maksetaan hakijan omiin palkkatuloihin perustuvaa ansio-osaa. Kuten pe-

ruspäivärahan kohdalla myös ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 400 

päivää. Työssäoloehdon täyttäneille yli 58-vuotiaille päivärahan enimmäisaika on 

500 päivää.  

 

Hakijalla voi olla oikeus myös korotettuun ansio-osaan. Oikeus korotettuun ansio-

osaan on esimerkiksi silloin, kun työpaikka on menetetty taloudellisten ja tuotan-

nollisten syiden takia pitkän työuran päätyttyä ja ammattiliiton jäsenyyttä on ta-

kana vähintään viisi vuotta. Pelkkään työhistoriaan perustuvan korotusosan mak-

saminen päättyi vuoden 2017 vaihteessa, mutta korotettua päivärahaa on edel-

leen mahdollista saada työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Ansio-osan 

suuruus on 45 % ja korotetun ansio-osan 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuk-

sesta (Työttömyysturvalaki 6 luku 2§, 7§; Yleisen työttömyyskassan www-sivut 

2017.) Taulukossa 1 verrataan työttömyyspäivärahan määriä eri palkkatuloilla 

työttömyyskassan ja Kelan maksamana. 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä työttömyyspäivärahan määristä eri palkkatuloilla ennen 

ennakonpidätystä (Yleinen työttömyyskassa 2019). 
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4.7 Opiskelijan velvollisuudet 

 

Lainsäädäntö asettaa työttömyysetuudella tuettaville opinnoille reunaehtoja ja 

määrittelee tätä kautta opiskelijalle tiettyjä velvollisuuksia. Jo ennen opintojen 

aloittamista, on oltava yhteydessä TE-toimistoon, jossa selvitetään täyttääkö 

suunniteltu koulutus työttömyysetuudella tuettavan opiskelun ehdot. Mikäli opin-

not hyväksytään työttömyysetuudella tuettaviksi, kirjataan sovittu koulutus yh-

dessä TE-toimiston kanssa laadittavaan työllistymissuunnitelmaan. Etuus on si-

dottu suunnitelmaan kirjattuun koulutukseen eikä sitä voi myöhemmin vaihtaa 

muihin opintoihin. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 4 §; TE-pal-

velujen www-sivut 2017.) Opiskelijan velvollisuutena on osallistua säännöllisesti 

koulutus-tai opintosuunnitelman mukaiseen opetukseen. Työttömyysetuuden 

saaminen edellyttää, että opiskelijan tulee myös edetä opinnoissa riittävästi. Kor-

keakouluopintojen osalta riittäväksi etenemiseksi katsotaan keskimäärin viisi 

opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Muiden opintojen osalta opintojen edelly-

tetään etenevän koulutus-tai opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen etenemi-

nen on todennettava työ-ja elinkeinotoimistolle työllistymissuunnitelman mukai-

sesti. Tämä käy esimerkiksi toimittamalla opintojen etenemisen osoittavat asiakir-

jat TE-toimistoon manuaalisesti tai TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun 

kautta sähköisesti. Jos opinnot eivät etene riittävästi, voidaan jo maksettuja päi-

värahoja periä takaisin. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 6§; 

TE-palvelujen www-sivut 2019; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työ-

voima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 52.) 

 

Opintojen edellytysten tarkistamiseksi tulee tuen hakijan toimittaa TE-toimistoon 

asiakirjat, jotka löytyvät muun muassa TE-palvelujen internetsivuilta. Lomakkeella 

TEM623 hakijan tulee perustella syyt omasta koulutustarpeestaan. TE-toimisto 

käyttää lomakkeilla annettuja tietoja hyväksi arvioidessaan, voidaanko hakijan 

opintoja lähteä tukemaan työttömyysetuudella. LomakeTEM621 on puolestaan 

koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi 

suunnitelluista opinnoista. (TE-palvelujen www-sivut 2019.)  

 

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee esittää TE-toimistolle koulutuspalvelujen tuottajan 

todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta, opintojen aikai-

sista lomajaksoista sekä opintojen etenemisestä. Opiskelijan tiedonantovelvolli-

suuksiin kuuluu myös ilmoittaa opintojen mahdollisesta keskeytymisestä tai opin-

tojen päättymisestä. Myös yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö tulee ilmoittaa 



 

 

22 

TE-toimistoon. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 8 §; TE-palvelu-

jen www-sivut 2017.) 

 

Opiskelijan työnhaun on oltava voimassa koko opintojen ajan. TE-toimistosta voi-

daan lähettää opiskelijalle myös opintojen aikana työtarjouksia, jotka TE-toimisto 

näkee tarkoituksenmukaisiksi. Etuuden turvin opiskelevalla on kuitenkin oikeus 

kieltäytyä tarjotusta työstä ilman, että siitä seuraisi hänelle työttömyysetuuden 

menetystä tai muita seuraamuksia. Töiden tarjoaminen tuen turvin opiskeleville 

on käytännössä harvinaista. (Saarinen henkilökohtainen tiedonanto 15.9.2017; 

Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun 

lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 52.) 

 

 

 

4.8 Opintojen seuranta ja tuen päättyminen 

 

TE-toimisto seuraa tuen saajan opintojen etenemistä työllistymissuunnitelmassa 

sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei etene riittävästi opinnoissaan tai laiminlyö ilmoi-

tusvelvollisuutensa opintojen etenemisestä, oikeus työttömyysetuuteen lakkaa. 

Ennen etuutta koskevan oikeuden lakkaamista tulee opiskelijalle varata tilaisuus 

tulla kuulluksi ja pyytää selvitys asiasta. Tarvittaessa TE-toimisto antaa etuuden 

maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon tuen päättymisestä. Mikäli opintojen 

etenemisilmoitus on esimerkiksi unohduksen takia viivästynyt sovitusta, mutta 

selvitys toimitetaan viipymättä takautuvasti, voidaan opintojen tukemista jatkaa 

katkoksetta. (Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 7 §; Työ-ja elinkei-

noministeriön ohje julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuk-

sen soveltamisesta 2017, 52.) 

 

 

Parhaassa tapauksessa opiskelija valmistuu ennen sovitun tukiajan päättymistä. 

Jos taas opinnot eivät ole edenneet riittävästi ja TE-toimisto katsoo, ettei opintoja 

voida enää tukea, oikeus etuuteen voidaan evätä. Lain mukaan oikeus etuuden 

lakkauttamiseen on mahdollista siitä alkaen, kun opiskelijan todetaan laiminlyö-

neen työllistymissuunnitelman mukaisia opintosuorituksia. Etuus voidaan päättää 

myös sovitusta seuranta-ajan kohdasta tai oppilaitoksen ilmoittamasta poissaolon 

ajankohdasta lukien. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot kokonaan, on hänellä 

oikeus työttömyysetuuteen työttömyyden perustella eikä opintojen lopettamisesta 
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aiheudu hänelle sanktioita kuten esimerkiksi korvauksetonta määräaikaa. (Laki 

julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 6 luku 7 §; Työ-ja elinkeinoministeriön ohje 

julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 

2017, 52–53.) 

 

  

4.9 Koulutuspalvelujen tuottajan tietojenantovelvollisuus  

 

Koulutuspalvelujen tuottajan tulee antaa opiskelijalle todistus opiskelijaksi hyväk-

symisestä, opintojen aloittamisesta, opintojen aikaisista lomajaksoista sekä opin-

tojen etenemisestä. Tiedonantovelvollisuuteen kuuluu myös ilmoittaa TE-toimis-

tolle opintojen päättymisestä tai mahdollisista opintojen laiminlyönnistä. Jotta 

koulutuspalvelujen tuottaja voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa, toimitetaan TE-

toimistosta oppilaitoksiin tiedot opiskelijoista joiden opintoja tuetaan työttö-

myysetuudella. (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista 6 luku 9§.) 
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5 TUKIPÄÄTÖKSEN RATKAISU TE-TOIMISTOSSA 

 

Kappaleessa 5 tulen käymään läpi TE-toimiston asiantuntijan Jyrki Heiskarin 

kanssa käymään haastattelua koskien omaehtoisia opintoja, yleisistä reunaeh-

doista niin TE-toimiston näkökulmasta kuin asiakkaankin. Valitsin haastatelta-

vaksi Jyrkin hänen pitkän työuran ja asiantuntemuksen vuoksi, hän on pitkään ol-

lut omaehtoisia opintoja koskevien kysymysten yhdyshenkilönä sekä toiminut aa-

mukoulujen vetäjänä niin pienryhmille erikoiskysymysten osalta kuin isommille 

ryhmille yleisten asioiden osalta. 

 

5.1 Asian ratkaisu prosessi ja lainsäädännön ohjaus 

 

Tukipäätös prosessi lähtee liikkeelle kunkin henkilön palvelutarpeen arvioinnista 

ja osaamisen kartoituksesta. TE-toimiston asiakkaat kuuluvat erilaisiin palveluryh-

miin, joista osaamisen kehittämisen palveluryhmään kuuluvat henkilöt, joiden työ-

kokemuksessa, osaamisessa tai koulutuksessa havaitaan jotakin puutteita. Näitä 

epäkohtia lähdetään parantamaan keskustelemalla yhdessä asiakkaan ja TE-toi-

miston asiantuntijan kanssa muun muassa uusien koulutus-tai uravaihtoehtojen 

selvittämiseksi. (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Koulutussuunnittelussa keskustellaan asiakkaan kanssa hänen osaamisestaan 

sekä työllistymismahdollisuuksien parantamisesta. Lähtökohtaisesti prosessi 

käynnistyy sillä, että hakijalta pyydetään omia perusteluja hänen koulutustar-

peestaan. Jo alustavien keskustelujen pohjalta voidaan antaa periaatteellinen en-

nakkopäätösopintojen tukemisesta, mikäli opiskelupaikka varmistuu. Monesti jo 

pelkän koulutuksen perusteella voidaan tunnistaa opinnot, joiden tiedetään työl-

listävän. Kun tiedetään koulutuksen oikeasti työllistävän, on tukipäätös helpom-

min myönteinen. (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Kun koulutustarve on todettu, sovitaan tuettavista opinnoista yhdessä asiakkaan 

kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa. Tätä ennen tuen hakijan tulee 

toimittaa TE-toimistoon lomake koulutustarpeestaan sekä koulutuspalvelun tuot-

tajan selvitys tuettavista opinnoista. Kun tuen myöntämisen edellytykset ovat 

kunnossa, antaa TE-toimisto etuuden maksajalle asiaa koskevan työvoimapoliitti-

sen lausunnon. Ennen asian lopullista ratkaisua, voidaan hakijalta tarvittaessa 

pyytää vielä lisäperusteluja koulutustarpeesta. Mikäli asiassa päädytään kieltei-

seen ratkaisuun, kerrotaan tuen hakijalle perustelut päätöksestä ja halutessaan 
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hän saa asian ratkaisusta myös yksilöidyn kirjallisen selvityksen. (Heiskari henki-

lökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

 

Lainsäädäntö ohjaa ja antaa raamit TE-toimiston ratkaisuille tukiasioista päätettä-

essä. Tietyn haasteen asian ratkaisemiseen asettaa lainsäädännön tarjoama har-

kinnanvapaus sekä lain tulkinnanvaraisuus. Tämän takia TE-toimiston virkailija ei 

tee ratkaisua yksin, vaan asiasta päätettäessä kuullaan aina useampaa mielipi-

dettä. Asiaa käsitellään sitä varten asetetussa useamman asiantuntijan muodos-

tamassa työryhmässä. Toisinaan päädytään kysymään tulkinta-apua myös laki-

mieheltä asian ratkaisemiseksi. Tukipäätös annetaan usein hyvin nopeassa aika-

taulussa. Tuen hakija ei välttämättä ole vielä edes työnhakijana, kun prosessivoi 

jo lähteä liikkeelle. Henkilö saattaa olla yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse TE-

toimistoon ja kysellä tuen mahdollisuudesta, kun työsuhde on päättymässä ja 

opiskelupaikkaolisi tiedossa. (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Tukipäätöstä tehdessä TE-toimiston asiantuntijat perustavat kantansa koulutuk-

sen tarpeellisuudesta asiasta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin. Laki velvoittaa 

TE-toimistoa tarkastelemaan tuen saajantodellisesta koulutustarvetta sekä opis-

kelun työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisinta keinoa parantaa henkilön työl-

listymismahdollisuuksia. Kaikessa toiminnassa sovelletaan lain määräämää har-

kintaa. Asiaa ratkaistaessa on tärkeää pohtia, mitä lainsäätäjä hakee lailla ja 

mikä on lain tarkoitus. Lain säännöksistä haetaan asialle perustelut ja mietitään 

onko ratkaisu lain hengen mukainen. Lainsäädännön ohjaus turvaa etuuden haki-

joille asiassa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. (Lappalainen henkilö-

kohtainen tiedonanto 15.9.2017; Saarinen henkilökohtainen tiedonanto 

15.9.2017.) Lainsäädännön ohella asian ratkaisuun vaikuttaa merkittävästi ylei-

nen työllisyystilanne. Heikon työllisyystilanteen vallitessa, jolloin töitä on vähän 

tarjolla, lähdetään helpommin tukemaan opiskeluja. Toisaalta työvoimapula tilan-

teessa ei ole syytä siirtää työvoimaa pois työmarkkinoiden käytettävistä. (Heiskari 

henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 
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5.2 Harkinnanvaraiset edellytykset ja käsittelyssä kohdatut ongelmat 

 

Ennen tuen myöntämistä TE-toimiston tulee selvittää mistä työttömyys johtuu. 

Onko hakija irtisanoutunut itse työstään voidakseen opiskella päätoimisesti vai 

onko irtisanoutumiseen olemassa jokin muu syy?  Jos koulutus täyttää kaikki 

laissa vaaditut edellytykset, mutta henkilö on esimerkiksi irtisanoutunut opiskel-

lakseen, ei opintoja voida lähteä tukemaan työttömyysetuudella. Ongelmatilan-

teita voi syntyä myös silloin, jos hakijalla on jo työllistävä koulutus, mutta halu-

taan lähteä opiskelemaan uutta tutkintoa. Jos esimerkiksi määräaikaisessa työ-

suhteessa oleva lähihoitaja haluaa lähteä kouluttautumaan sairaanhoitajaksi, tu-

lee pohtia, onko koulutustarve työllistymisen kannalta todellinen ja parantaako 

koulutus oleellisesti hakijan työllistymistä. 

 

Kun henkilöllä on jo työllistävä koulutus, saattaa uusissa opinnoissa olla kyse 

enemmänkin urakehityksestä kuin todellisesta koulutustarpeesta. Vastaan tulee 

myös tilanteita, joissa hakijalla on yliopistotutkinto ja haetaan tukea ammatilliseen 

tutkintoon, vaikka yliopistotutkinto katsotaan lähtökohtaisesti kelvolliseksi koulu-

tukseksi työmarkkinoille. Ongelmatilanteita aiheuttaa usein myös se, että opinnot 

aloitetaan ennen kuin ollaan tietoisia tuen mahdollisuudesta. Työvoimapalvelu-

laissa (916/2012) kuitenkin tarkoin määrätään, että tuettavasta opiskelusta tulee 

sopia jo ennen opintojen aloittamista. ((Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 

1.8.2019.) 

 

Asiaa ratkaistaessa TE-toimisto käsittelee myös henkilön omia perusteluja koulu-

tustarpeesta, kun arvioidaan, voidaanko opintoja lähteä tukemaan työttö-

myysetuudella. Perusteluna omalle koulutustarpeelle saattaa olla esimerkiksi se, 

ettei oman elämäntilanteen takia haluta enää tehdä vuorotöitä. Tai irtisanoudu-

taan vakituisesta työstä terveydellisten syiden takia. Näissäkin tapauksissa tulee 

tarkkaan pohtia, ovatko perustelut riittäviä ja mikä taho vastaa koulutuksesta. 

Terveydellisten syiden ollessa kyseessä koulutuksen ensisijainen maksaja tulisi 

olla työeläkelaitos ja toissijaisesti Kelan uudelleenkoulutus. Vasta näiden jälkeen 

tulee työttömyysetuudella tuettu koulutus. Lisäksi tulee muistaa, ettei tuen tule 

korvata yleistä opintotukea tai muita normaaleja opintojen aikaisia tukia. Tähän 

perustuu myös lain edellyttämä 25 vuoden alaikäraja. (Heiskari henkilökohtainen 

tiedonanto 1.8.2019.) 

 

On myös opintoja, joilla TE-toimisto arvioi olevan heikon työllistävyysvaikutuksen.  
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Näitä ovat esimerkiksi erilaiset käsityöammatit, kosmetologit, parturi-kampaajat, 

valokuvaajat, eläintenhoitajat tai sisustussuunnittelijat. Kyseisillä aloilla ei käytän-

nössä ole palkkatyö paikkoja, vaan työt perustuvat usein yrittäjyyteen. Olisi myös 

ristiriitaista lähteä kouluttamaan ammattiin, josta monesti kouluttaudutaan toi-

saalle. Kaikkiin edellä mainittuihin koulutuksiin voidaan kuitenkin tehdä myös 

myönteinen päätös. Asiassa tarkastellaan etenkin henkilön aiempaa taustaa. Jos 

hakijan suunnitelmissa on esimerkiksi yritystoiminta ja on jo näyttää liikesuhteita 

tai hakijan tarkoituksena on jatkaa esimerkiksi vanhempiensa yritystä, voi päätös 

olla myönteinen. Ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti. (Heiskari henkilökoh-

tainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Tuen harkinnanvaraisia seikkoja tarkasteltaessa TE-toimistossa voidaan ottaa 

huomioon, onko henkilöllä tarvittaessa mahdollisuus muuttaa esimerkiksi toiselle 

paikkakunnalle työllistyäkseen koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tämä siinä tapauk-

sessa, ettei nykyisellä asuinpaikkakunnalla ole tarjolla koulutusta vastaavaa 

työtä. Työllistymismahdollisuudet vaihtelevat eri aloilla eri puolilla maata, jonka 

takia jokainen tapaus käsitellään yksilöllisesti. (Työ-ja elinkeinoministeriön ohje 

julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 

2017, 47; YTY ry:n www-sivut 2019.) 

 

 

Myös hakijan nykyistä työmarkkinakelpoisuutta ja ammattipätevyyttä tulee peilata 

haussa olevaan koulutukseen. Onko hakijan perusteltua opiskella uusi tutkinto 

vai olisiko hänen mahdollista työllistyä myös aiemmalla koulutuksellaan? Lisäksi 

tulee huomioida hakijan soveltuvuus koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan 

ammattiin tai tehtävään. (Työ-ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima-ja 

yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta 2017, 47.) 

 

Koulutuksen työllistävyyttä arvioidessa TE-toimistolla on käytettävissä verkkopal-

velu ForeAmmatti. Palvelu tarjoaa työmarkkinatietoa siitä, millä alueella ja kuinka 

paljon eri ammateissa on työpaikkoja avoinna. Arvioinnissa hyödynnetään myös 

ammattibarometriä, josta on mahdollista tarkastella keskeisten ammattien lähitu-

levaisuuden kehitysnäkymiä. TE-toimiston omilta sivuilta löytyy puolestaan avoi-

met työpaikat ammattiryhmittäin ja alueittain jaoteltuina. Lisäksi vuosien varrella 

kertynyt TE-toimiston asiantuntijoiden oma työmarkkinoiden tuntemus auttaa arvi-

oimaan työllistymistä kokonaisvaltaisesti. (Ammattibarometrin www-sivut 2019; 

ForeAmmatin www-sivut 2019; (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 
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5.3 Hakijan oikeus turvan toteutuminen 

 

Tuen hakijan oikeusturva toteutuu sillä, että TE-toimisto antaa etuuden maksa-

jalle työvoimapoliittisen lausunnon hakijan oikeudesta etuuteen. Jos opintoja ei 

hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi eikä opinnoista anneta työvoimapoliit-

tista lausuntoa, ei asian ratkaisusta voi vaatia oikaisua eikä siihen ole valitusoi-

keutta. Tuen hakijan työtä ja koulutusta koskevien tavoitteiden sekä palvelutar-

peen yhteensovittaminen on luonteeltaan harkinnanvarainen hallintotoimi, johon 

ei voi hakea muutosta. Työllistymissuunnitelma syntyy edun hakijan ja viranomai-

sen välisessä vuorovaikutuksessa ja sen laatiminen on luonteeltaan tosiasiallista 

hallintotoimintaa, josta ei anneta valituskelpoista päätöstä. Hakijalla ei myöskään 

ole subjektiivista oikeutta etuuteen. Mikäli harkinnanvaraista palvelua koskevat 

ratkaisut olisivat valituskelpoisia, tulisi myös hallinnollinen työmäärä lisääntymään 

nykyisestä huomattavasti. (HE 133/2012vp, 45; Laki julkisesta työvoima-ja yritys-

palvelusta 14 luku 1 §; TE-palvelujen www-sivut 2019.) 

 

Ratkaisun saatuaan tuen hakijalla on mahdollisuus saattaa asia halutessaan TE-

toimiston uusinta käsittelyyn. Asia otetaan uudelleen tarkasteltavaksi varsinkin 

silloin, jos tuen hakijalla on esittää asiaan liittyvää uutta tietoa, jolla olisi voinut 

olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Tukiasiaa käsiteltäessä pyritään ottamaan 

huomioon kaikki mahdolliset seikat ja joissain tapauksissa kielteinen ratkaisu on 

myös päädytty muuttamaan myönteiseksi. Tällaisissa tapauksissa uudelleenkä-

sittelyn yhteydessä on tullut esille asioita, joita tuen hakija ei ole osannut tai ehkä 

aluksi ymmärtänyt kertoa. (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Kielteiseen ratkaisuun päädyttäessä henkilölle perustellaan, minkä seikkojen ta-

kia kyseiseen ratkaisuun on päädytty. Äärimmäisen harvoin asiaa koskevista rat-

kaisuista tehdään hallintokanteluja. Asianomainen voi tehdä kantelun aluehallin-

tovirastolle, mikäli kokee tulleensa väärin kohdelluksi tai asian menettelyn lain-

vastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Kantelu voi perustua myös jul-

kisen hallintotehtävän laiminlyöntiin. Varsinainen muutoksenhakukeino hallinto-

kantelu ei kuitenkaan ole. (Aluehallintoviraston www-sivut 2019; Hallintolaki 

2003/434, 8 a luku53 a–d §:t; (Heiskari henkilökohtainen tiedonanto 1.8.2019.) 

 

Ristiriitatilanteita voi syntyä etenkin silloin, jos tuen hakijan ja asiaa käsittelevän 

virkailijan ajatukset eivät ole samansuuntaiset. TE-toimiston asiantuntijoiden arvi-

ointi koulutuksen työllistävyydestä on vaativa tehtävä. Kysymys on tulevaisuuden 
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ennakoinnista. Lisäksi tulee ottaa huomioon kunkin henkilön yksilölliset tekijät. 

(Opetus-ja kulttuuriministeriö 2017, 53.) 

 

 

5.4 Muutoksenhakukelpoisuus 

 

Työvoimapoliittisen lausunnon perusteella etuuden maksaja antaa varsinaisen 

työttömyysetuutta koskevan päätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta. 

Työttömyyskassan tai Kelan päätökseen tyytymättömän tulee hakea muutosta 

ensisijaisesti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta, joka toimii ensim-

mäisenä muutoksen hakuasteena työttömyysturvaa koskevissa asioissa. Valitus 

tulee tehdä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituk-

set toimitetaan etuudenmaksajalle, joka käsittelee ne oikaisuasiana. Esimerkiksi 

ansiopäivärahapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta omasta työttömyys-

kassasta. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa 

edelleen vakuutusoikeuteen, joka toimii ylimpänä valitusasteena asiassa. (Työ-ja 

elinkeinoministeriö 2015, 165; Työttömyysturvalaki 12 luku 1§, 4 §.) 

 

Koska päätöksistä, joka koskevat ratkaisua olla tukematta työnhakijan omaehtoi-

sia opintoja, ei voi vaatia oikaisua eikä valittaa, ei niistä myöskään ole olemassa 

oikeustapauksia. Sen sijaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on jul-

kaissut sivuillaan työttömyysetuutta koskevia oikeustapausratkaisuja. Samoin va-

kuutusoikeuden internetsivuilla on nähtävissä vakuutusoikeuden julkaisemat rat-

kaisut. (Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan www-sivut 2019; Vakuu-

tusoikeuden www-sivut 2019.) 
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6 NYKYISET TYÖMARKKINAT JA TYÖLLISYYS 

 

 

Tässä kappaleessa kuvailen Uudenmaan nykyistä työmarkkinatilannetta ja työlli-

syyttä. Esittämäni tiedot ja kuviot pohjautuvat Työ-ja elinkeinoministeriön verkko-

julkaisuihin työllisyydestä ja työmarkkinoiden tämän hetkisistä julkaisuista ja ra-

porteista, käyttämäni lähteet löytyvät sivuilta www.tem.fi/julkaisut joihin voi halu-

tessaan tutustua tarkemmin lähdeluettelon kautta. Aiheesta ei ole oikein muualla 

yhtä kattavasti ja yksityiskohtaisesti säännöllistä julkaisua sekä luotan ministeriön 

läpinäkyvyyteen tehtyjen julkaisujen osalta. 

 

 

6.1 ELY-keskukset  

ELY-keskukset edistävät työelämän laatua ja tuottavuutta yhdessä muiden toimi-

joiden kanssa. ELY-keskukset myös jakavat työelämätietoa yrityksille ja työor-

ganisaatioille. Työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritys-

ten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muu-

toksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima 

sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt ja 

hyvä työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen. 

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, 

jonka osatekijöitä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen syste-

maattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminta- ja työprosessien kehittäminen ja 

työhyvinvoinnin edistäminen. 

 

 

6.2 Työvoimapalvelut 

 

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille 

tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla 

osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten 

työllistymiskyvyn kehittymistä. 

 

 

 

 

http://www.tem.fi/julkaisut
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ELY-keskukset 

 ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittä-

misessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan 

sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti. 

 ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa 

ja kehittämistä 

 hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. 

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, 

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntija-

palvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat amma-

tillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa. (ELY-keskuksen kotisivut 

2019) 

 

 

6.3 Uusimaa Työllisyysalueena 

Kuvio 6. ELY-keskus: Uudenmaan työnhakualueet ja työttömyysprosentit paikka 

kunnittain. 

 

Uusimaa on ylivoimaisesti Suomen runsasväkisin ja tiheimmin asuttu maakunta. 

Uudellamaalla asuu 1,6 miljoonaa ihmistä eli lähes 30 % suomalaisista. Uusimaa 

jakaantuu neljään seutukuntaan ja 26:een kuntaan, joista kolmetoista on kaupun-

keja. Viisitoista kuntaa on kaksikielisiä. (ELY-keskus Syyskuun 2019 työllisyys-

katsaus) 
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Toimintaympäristökatsaus 

 

Uudellamaalla sijaitsee 34 % maan työpaikoista ja 29 % väestöstä. Pääkaupunki-

seutu ja keskinen Uusimaa kasvavat sekä luonnollisen väestönkasvun että muut-

tovoiton johdosta. Itä- ja Länsi Uudenmaan luonnollinen väestön kasvu on pysäh-

tynyt. Uudenmaan kasvusta 90 prosenttia suuntautuu pk-seudulle. Koko Suomen 

kasvusta 80 prosenttia tuli vuonna 2015 pääkaupunkiseudulle. Uudenmaan väes-

tön ikärakenne on suhteellisen nuorta. Maakunnan elinkeinorakenne on moni-

puolinen. Kansainväliset yritykset, elinkeinojen palveluvaltaisuus ja uudet startup-

yritykset mahdollistavat kasvun. Vaikeudet teknologialan vientiyrityksissä ovat 

puolestaan hidastaneet maakunnan kasvua. Työpaikoista 83 % on kaupan ja pal-

veluiden alalla. Uudenmaan yritysten toimipaikoista noin 99 prosentilla on alle 50 

työntekijää. Yritysten liikevaihdosta alle 20 % syntyy alle 10 henkilön yrityksissä 

ja hieman yli 30 % suurissa, yli 250 henkilön yrityksissä. 

 

 

Alueen toimialaprofiili ja erikoistuminen 

 

Uusimaa on osaamisintensiivisten palveluiden maakunta. Vaikka maakunta on 

toimialarakenteeltaan monipuolinen, tämä erottaa sen selkeimmin muusta Suo-

mesta. Uudellamaalla informaatio ja viestintäalan, finanssialan ja koulutuksen 

sekä tieteellisen toiminnan työpaikkaosuus on selkeästi korkeampi kuin muualla 

Suomessa keskimäärin. Myös viihteen ja taiteen työpaikat ovat keskittyneet vah-

vasti Uudellemaalle.  (Työ-ja elinkeinoministeriön verkkojulkaisu 24/2017)  

 

(Kuvio 7. Työpaikkaosuudet alueen työpaikoista) 
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(Kuvio 8. Alueen Toimialaprofiili) 

 

 

 

 

Ydinvahvuudet 

 

Uudenmaan suhteelliset ydinvahvuudet tiivistyvät kolmeen teemaan: saavutetta-

vuuteen, vetovoimaan ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Uusimaa tarjoaa ve-

tovoimaisimman markkina-alueen, jolla on paras kansainvälinen (ja kansallinen) 

saavutettavuus sekä paras osaavan työvoiman tarjonta.  

 

Saavutettavuudessa Suomen sisällä ja kansainvälisesti Uusimaa on ylivertainen 

erityisesti lento-, mutta myös raide ja tieyhteyksiltään. Uudellamaalla sijaitsee 

myös matkustajaliikenteeltään vilkkain satama.  

Vetovoimaltaan ja kysyntäpotentiaaliltaan Uusimaa on niin ikään Suomen vahvin 

maakunta. Lähes kolmasosa suomalaisista asuu Uudellamaalla ja maakunta kas-

vaa sekä luonnollisen väestönkasvun että muuttovoiton johdosta. Pääkaupunki-

seutu on Suomen merkittävin markkina-alue. (Työ-ja elinkeinoministeriön verkko-

julkaisu 24/2017) 
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6.4 Alueiden vahvuuksien analyysi 

 

Osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta Uusimaa on Suomen houkutte-

levin maakunta korkeaa osaamista ja ylipäätään työvoimaa tarvitseville yrityksille.  

Korkeakoulutettujen osuus työvoimasta on Uudellamaalla suomen suurin ja myös 

määrällisesti tarjontaa on eniten. 

 

Uusimaa on korkean osaamisen ja palveluiden maakunta. Uudellamaalla sijait-

see suurin osa Suomen liiketoimintaa palvelevista yrityksistä sekä uusista kor-

kean teknologisen osaamisen ja luovien alojen yrityksistä. Uusimaa on myös 

Suomen taiteen ja viihteen keskus. Nämä tekijät erottavat Uudenmaan selkeim-

min toimialaprofiililtaan muista Suomen maakunnista, vaikka Uudellamaallakin on 

paljon sekä teollisuutta että alkutuotantoa.   (Työ-ja elinkeinoministeriön verkko-

julkaisu 24/2017) 

 

(Kuvio 9. Uudenmaan vahvuudet ja eniten työllistävät toimialat) 

 

 

(Kuvio 10. Uudenmaan vahvuudet ja Uudenmaan toimialarakenne) 
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6.5 Työmarkkinoiden nykyinen kohtaantotilanne Uudellamaalla 

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitys Uudellamaalla 

Ammatillisten työvoimakoulutustentehokaskohdentaminen ja työmarkkinoiden 

kohtaannon tukeminen edellyttää aktiivista ennakointia ja työelämän muutosten 

seurantaa. Ammattinimikekohtaista ennakointitietoa käsitellään alla kahden TE-

hallinnon keskeisimmän työkalun, ammattibarometrin ja ForeAmmatin, kautta.  

 

Työmarkkinoiden kohtaantotilanteen kehitys Uudellamaalla kuviossa 11 on ku-

vattu työmarkkinoiden kohtaantotilanteen yleistä kehitystä Uudellamaalla Beve-

ridgen-käyrän avulla. Kuviossa kohtaantoa on eritelty Uudenmaan osalta suhteut-

tamalla toisiinsa alueen vakanssiastetta (avoimien työpaikkojen osuus työllisten 

ja avoimien työpaikkojen yhteismäärästä) ja työttömyysastetta (työttömien työn-

hakijoiden osuus työvoimasta). Kohtaannon voidaan kuviossa katsoa heikkene-

vän, silloin kun sekä avoimien työpaikkojen että työttömien määrät kasvavat sa-

manaikaisesti. Käyrän mukaan tällainen tilanne on ollut Uudellamaalla lähes yh-

täjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien. Vuosi 2017 näyttää kuitenkin tuoneen helpo-

tuksen tilanteeseen. Kyseisenä vuotena alueen työttömyysaste laski vuoden ta-

kaisesta, mutta vakanssiaste pysyi edelleen korkealla. Lisätietoa kohtaannon ke-

hityksestä voi lukea Valtioneuvoston kanslian julkaisemasta Kohtaanto työmark-

kinoilla –havaintoja ja politiikkajohtopäätöksiä–julkaisusta (Pehkonen, Huuskonen 

ja Tornberg 2017) 

 

Kuvio 11.Työmarkkinoiden kohtaannon kehitys vuosina 2006 - 2017 

 



 

 

36 

Työvoiman kysyntä Uudellamaalla ammattibarometrin mukaan Työ-ja elinkeino-

ministeriön ammattibarometri kertoo alueellisten työ-ja elinkeinotoimistojen näke-

myksen eriammattien työmarkkinatilanteestalyhyellä aikavälillä. Barometrin arviot 

tehdään TE-toimistoissa työnhakija-ja yrityspalveluiden työntekijöistä koostuvien 

asiantuntijaryhmien voimin. Arvioissa käydään läpi nimikekohtaisesti alanrekry-

tointi-ja työmarkkinatilanteen kehitystä. Työ-ja elinkeinotoimistot pohjaavat arvi-

onsa mm. työnhakijahaastattelujen ja työnantajakäyntienkautta saatuihin tietoihin 

sekä ammattialakohtaisiin tilastoihin. Arvioiden pohjalta ammattinimikkeet luoki-

tellaan joko pula-, ylitarjonta-tai tasapainoammateiksi. Ammattibarometri on luet-

tavissa internet-osoitteesta www.ammattibarometri.fi.  

 

Uudenmaan TE-toimiston vuoden 2018 ensimmäisen (maaliskuu)  

ammattibarometrin mukaan alueella oli yhteensä 48 ammattinimikettä, joiden 

kohdalla TE-toimisto oli havainnut jonkin asteista työvoimapulaa. Pula-ammattien 

kokonaismäärä oli jonkin verran tippunut aikaisemman vuoden syyskuussa teh-

dystä arviosta. Erittäin paljon pulaa oli kolmessa ammattinimikkeessä. Kaikki liit-

tyivät jollain tavoin rakennusalaan (rakennusinsinöörit, rakennus-alan työnjohta-

jat, talonrakentajat). Kokonaisuudessaan kaikista pula-ammateista 18 nimikettä 

liittyi rakennusalaan, kymmenen ammattinimikettä sosiaali-ja terveysalaan ja lo-

put olivat erityyppisiä palvelualan ammatteja. Jälkimmäisistä etenkin siivoojista ja 

ravintola-ja suurtaloustyöntekijöistä on ollut jo pitkään pulaa. Vastaavasti työvoi-

man ylitarjontaa oli arvioitu olevan 33 ammattinimikkeessä. Pääsääntöisesti 

nämä olivat erilaisia taide-ja kulttuurialan ammatteja. Ylitarjonta-ammattien määrä 

oli myös tippunut syyskuusta 2017. Erittäin paljon ylitarjontaa arvioitiin olevan jäl-

kikäsittelijöiden ja sitomotyöntekijöiden, painajien, panopinnanvalmistajien ja 

yleissihteerien nimikkeissä.  

 

Kuvio 12. Pula- ja ylitarjonta ammattien määristä Uudellamaalla v.2015-2017 
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Kuvioihin 13 ja 14 on listattu maaliskuun ammattibarometrin osalta sellaiset am-

mattinimikkeet joissa on arvioitu olevan joko jonkin asteista pulaa tai ylitarjontaa 

seuraavan puolen vuoden sisällä. Voimakkain pula kohdentuu erityisesti raken-

nusalalle sekä sosiaali-ja terveysalalle sekä yksittäisiin palvelualan ammatteihin 

(mm. siivoojat, ravintolatyöntekijät). 

  

Kuvio 13. Ammatit, joissa on arvioitu olevan pulaa Uudenmaan alueella 

 

 

Ylitarjontaa työttömästä työvoimasta on arvioitu olevan pääsääntöisesti erilai-

sissa kulttuuri-ja taidealojen ammateissa. Myös erityyppisiin sihteerin tehtäviin on 

arvioitu olevan enemmän hakijoita kuin paikkoja on haussa.  
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Kuvio 14. Ammatit joissa on arvioitu olevan ylitarjontaa Uudenmaan alueella 

 

 

 

 

Pula-ammateiksi luokiteltujen nimikkeiden työvoimantarjontaan on pyritty Uudel-

lamaalla vaikuttamaan myös alueellisten työlupalinjausten kautta. Alueellisen lin-

jauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta alueella huomioiden alueen 

työmarkkinoiden erityispiirteet. Työlupalinjaukset kytkeytyvät osaksi työvoiman 

saatavuusharkintaa. Linjauksessa mainituilla ammattialoilla työvoiman saatavuus 

on analyysien pohjalta vaikeutunut, josta syystä TE-toimiston työlupapalveluiden 

ei enää ole välttämätöntä tehdä näihin liittyvien hakemusten kohdalla erillistä sel-

vitystä työmarkkinoilla käytettävissä henkilöistä. (ELY-keskus Ammatillisen työ-

voimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2019 nettijulkaisu) 
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7 TYÖMARKKINOIDEN KOHTAANTOENNUSTE VUODELLE 2020 

 

7.1 Koulutarpeen selvittäminen työkalujen avulla 

 

Koulutustarpeiden ennakoinnissa apuna voidaan käyttää myös ForeData Oy:n 

ylläpitämää ForeAmmatti –työkalua. Työkalun avulla on mahdollista analysoida 

työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta ammattibarometria pidemmällä aika-

välillä. Mallin perusteella tuotettua ja jatkuvasti päivittyvää aineistoa löytyy Fo-

reAmmatti-palvelusta (www.foreammatti.fi). Tieto on saatavissa alueellisesti ja 

ammattiryhmittäin. Järjestelmästä löytyvät arviot ammattien työmarkkinatilanteen 

kehityksestä kuvastavat vuosien 2017–2020 välistä ajanjaksoa. Tiedot eroavat 

ammattibarometrista siltä osin, että ne huomioivat laaja-alaisemmin työvoiman 

kysyntään ja tarjontaan liittyviä tekijöitä, kuten kysynnän osalta kasvukysynnän, 

poistuman (mm. eläköityminen) ja työmarkkina siirtymät sekä työvoiman tarjon-

nan osalta tutkintotuotoksen, työttömien määrän ja muuttoliikkeen. ForeAmmatin 

mukaan uuden työvoiman kokonaiskysyntä tulee vuonna 2020 olemaan Uudella-

maalla suuruudeltaan 81 019 henkeä. Suurin osa (72 %) kysynnästä muodostuu 

luontaisesta poistumasta ja loput eri alojen kasvukysynnästä. Uuden työvoiman 

tarjonnan arvioidaan olevan samanaikaisesti 153 355 henkeä, eli huomattavasti 

korkeampi kuin kysyntä. Tutkintotuotos muodostaa tästä 43 prosenttia, työttömän 

työvoiman tarjonta 42 prosenttia ja muuttoliike 15 prosenttia. Tarjonta ylittää arvi-

oissa kysynnän lähes kaksinkertaisesti, mistä johtuen Uudenmaan työmarkkina 

näkymiä voidaan pitää kokonaisuudessaan heikkoina. (ELY-keskus Ammatillisen 

työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2019 nettijulkaisu) 

 

 Kuvio 15 Uudenmaan työvoiman kysyntä ja tarjonta Uudellamaalla 2020 
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Kuviossa 16 näkyvät ammattiryhmät, joissa ennusteen mukaan uuden työvoiman 

kysyntä on Uudellamaalla suurinta vuosina 2016–2020. Tällaisia ammatteja ovat 

mm. toimisto-ja laitossiivoojat, lähihoitajat, sovellussuunnittelijat, myyjät ja lasten-

hoitotyöntekijät ammateissa. Toimisto-ja laitossiivoojien osalta kysyntää selittää 

57 prosenttisesti eläköitymisestä johtuva poistuma ja 41 prosenttisesti alan kas-

vukysyntä. Myös lähihoitajilla, myyjillä ja lastenhoitotyöntekijöillä poistuma on 

suurin kysyntää selittävä tekijä. Sovellussuunnittelijoilla sen sijaan kasvukysyntä 

(72 %) on selkeästi suurempi työpaikkojen kasvun syy. Alalle siis arvioidaan tule-

van kiihtyvällä tahdilla uusia työpaikkoja.  

 

Kuvio 16. Uuden työvoiman kysyntä keskeisissä ammattinimikkeissä v.2020 
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Kuviossa 17 on vastaavasti tarkastelu alueen keskeisimpiä ammattinimikkeitä uu-

den työvoiman tarjonnan näkökulmasta. Eniten tarjontaa tulee vuonna 2020 ole-

maan myyjistä, lähihoitajista, toimisto-ja laitossiivoojista, yleissihteereistä sekä 

ravintola-ja suurtaloustyöntekijöistä. Etenkin myyjien osalta työtön työvoima muo-

dostaa vuonna 2020 erittäin suuren reservin. Sosiaali-ja terveyspuolella tällainen 

tulee olemaan tutkintotuotos.  

 

Kuvio 17. Uudenmaan työvoiman tarjonta keskeisissä ammattinimikkeissä v.2020 

 

 

Ammattikohtainen ennuste työmarkkinatilanteesta muodostuu tarjonnan ja kysyn-

nän suhteuttamisesta toisiinsa. Taulukossa 5 on esitetty ForeAmmatin vuoden 

2020 työmarkkinatilanne-ennuste Uudenmaan 25 suurimman ammattiryhmän 

osalta. Esitettyjen nimikkeiden työmarkkinanäkymät vaihtelevat erittäin paljon. 

Heikkoa työmarkkinanäkymää selittää kuitenkin lähes kaikilla aloilla se, että työ-

voiman tarjonta ylittää merkittävästi työvoiman kysynnän. Varsinkin myynti-ja pal-

velualoilla tilanteen on arvioitu muuttuvan vaikeammaksi. Työmarkkinoiden kan-

nalta tilanne edellyttää jatkossa sitä, että työnhakijoiden erilaiset koulutuspolut 
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kytketään entistä tiiviimmin toisiin niin, että vältytään tarpeettomalta päällekkäi-

syydeltä ja työvoiman liikakouluttamiselta.  

 

Taulukko 3. Työllisten osalta suurimpien ammattinimekkeiden näkymät v.2020 

 

(ELY-Keskus Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2019) 
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7.2 Tulevaisuuden osaamistarpeet työmarkkinoilla 

 

Toimintaympäristön muutokset, erilaiset yhteiskuntaa muuttavat megatrendit ja 

pienemmät muutostekijät määrittelevät, mitä osaamista työmarkkinoilla tulevai-

suuden tarvitaan. Tulevaisuuden osaamistarpeita on viime vuosina pyritty kartoit-

tamaan mm. Opetushallituksen koordinoimien Osaamisen ennakointifoorumie-

nalla. Ennakointifoorumit koostuvat yhdeksästä toimiala- tai klusterikohtaisesta 

ryhmästä, joiden tehtävänä on mm. analysoida ennakointitiedon pohjalta työelä-

män muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittä-

miseen. Osaamistarpeiden muutos kytkeytyy usein laajempiin megatrendeihin. 

Ennakointifoorumin syyskuussa 2017  

toteuttaman Delfoi-kyselyn pohjalta tällaisia ovat mm. : 

 

Globalisaatio 

Palveluvaltaistuminen 

Jakamistalouden vahvistuminen 

Ilmastonmuutos 

Ekoarvoistuminen 

Digitalisaatio 

Automaatioja robotisaatio 

Tekoälyistyminen 

Yksilölistyminen 

Kansalaisten pitkäikäistyminen 

Yhteiskunnan demokratisoituminen 

 

Megatrendien vaikutukset ovat yleensä horisontaalisia ja ulottuvat  

kaikille yhteiskunnan osalohkoille. Samalla ne koskevat laaja-alaisesti suurinta 

osaa nykyisistä ammattinimikkeistä. Ennakointifoorumeissa työskentelyä on  

tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa niin, että keskeisten megatrendien ja  

niihin liittyvien muutosajureiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä alakohtaisten 

osaamistarpeiden muutoksesta. Myös vuonna2016 julkaistussa Opetushallituk-

sen raporttikoosteessa, Ennakoinnin koostekatsaus (Hanhijoki ym. 2016) on eri-

telty osaamistarpeiden muutosta aiempien VOSE-raporttien kautta mm. kahdek-

san eri toimialan tasolla. Yleisiksi tulevaisuudessa korostuviksi osaamistarpeiksi 

raportissa nostetaan mm. 
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Tieto-ja viestintäteknologiaan liittyvä osaaminen ja medialukutaito 

Teknologiaosaaminen ja digitalisaatioon liittyvä osaaminen 

Asiakaslähtöisyyteen ja asiakassegmentointiin liittyvä osaaminen 

Innovaatio-osaaminen ja ennakointiosaaminen 

Monikulttuurisuutta ja moninaisuutta koskeva osaaminen 

sekä kansainvälisyysosaaminen  

Ilmastonmuutokseen liittyvä ja muu ekologinen osaaminen 

Turvallisuus-, riskinhallinta-ja kriisiosaaminen 

Valmius oman ammatin ja osaamisen markkinointiin 

Laatuajatteluun liittyvä osaaminen 

Eettinen osaaminen 

Johtamisosaaminen 

Robotiikkaan ja automatiikkaan liittyvä osaaminen 

Kokonaisuuksien hallinta 

 

 

Lisäksi raportissa korostuvat seuraavat alakohtaiset osaamistarpeet: 

 

Perhe- ja lapsityössä korostuvat kollegoiden, vanhempien ja tukikasvattajien oh-

jaaminen ja valmentaminen sekä suhtautumistapa lapsiin ja muihin ihmisiin. 

 

Matkailu-ja ravitsemisalalla tärkeäksi nähdään liiketaloudellinen osaaminen, 

myynnin ja markkinoinnin taidot, verkosto-osaaminen sekä yrittäjyysosaaminen 

 

Graafisen teollisuuden alalla korostuvat myynti-ja liiketoimintaosaaminen ja 

verkostoituminen, mutta myös projektityöskentelyvalmiudet, projektiosaaminen, 

ryhmä-ja tiimityöosaaminen sekä vuorovaikutus-taidot erilaisten ja eri-ikäisten  

ihmisten kanssa. 

 

Innovaatio-osaaminen ja oman työn kehittämisen taidot tuodaan esiin myös 

vanhuspalvelualalla, minkä lisäksi korostetaan ihmisen toimintojen holistista tun-

temusta. 

 

Pelialalla korostuu informaalin osaamisen hyödyntäminen sekä monialaisen 

osaamisen yhdistäminen omaan työhön. 
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Vähittäiskaupan osaamistarpeita ovat esimerkiksi logistinen optimointiosaami-

nen 

sekä monikanavaisen viestinnän hallitseminen ja data-analytiikan osaaminen.  

 

Ruokaketjussa nousevat keskeisiksi myös kiertotalousosaaminen ja jäljitettävyys-

osaaminen.  

 

Vuonna 2017 on käynnistynyt myös Suomen akatemian yhteydessä toimivan 

strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama kolmivuotinen  

 

 

Edellä mainittujen valtakunnallisten raporttien lisäksi Uudenmaan ELY-keskus 

selvitti syksyllä 2017 Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisua varten kuljetus-, raken-

nus-, sote-sekä majoitus-ja ravitsemusalojen osaamistarpeiden muutosta oppilai-

toksille ja etujärjestöille suunnatulla kyselyllä. Kyseiset ammattialat valittiin koh-

teeksi, koska ne edustivat opiskelijamääriensä puolesta alueen ammatillisten työ-

voimakoulutusten kärkipäätä. Kyselyn pohjalta kuljetusalalla arvioitiin olevan lähi-

tulevaisuudessa pulaa varsinkin tavaraliikenteeseen ja raskaiden ajoneuvojen 

kuljettamiseen liittyvästä osaamisesta. Linja-autoliikenteessä osaamistarpeet liit-

tyvät erityisesti automaatioon ja maahanmuuttajataustaisten kuljettajien kielitai-

don parantamiseen. Näitä elementtejä toivottiinkin ammatillisiin koulutuksiin lisää.  

 

Rakennusalalla erityisesti korjausrakentamisen kysynnän arvioitiin kasvavan, 

eikä kasvuun pystytä vielä vastaamaan riittävästi työvoiman osaamisella. Tulevai-

suudessa nollaenergia rakentamiseen ja kosteudenhallintaan liittyvällä osaami-

sella arvioitiin myös olevan nykyistä enemmän kysyntää. Yleisesti rakennusalan 

arvioissa korostui myös työturvallisuuteen sekä erilaisiin lupiin (asbestityölupa, 

korkealla työskentelyn koulutus, valjastyön osaaminen, työturvallisten ja ergono-

misten työmenetelmien käyttö) liittyvä osaaminen. 

 

 SOTE-alaa käsitelleet vastaajat toivoivat, että esimerkiksi lähihoitajakoulutuk-

sessa tulisi huomioida tulevaisuudessa entistä paremmin käytännön osaaminen 

ja asiakkaan kohtaaminen, avoimuus moniammatillista yhteistyötä kohtaan sekä 

mahdollisuudet täydennys-ja jatkokoulutuksiin myös valmistumisen jälkeen. Maa-

hanmuuttajataustaisille työnhakijoille suunnatuissa koulutuksissa koulutusraken-

teen moduulimaisuus sekä kieliopintojen integroiminen osaksi opintoja koettiin 

tärkeäksi.  
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Majoitus-ja ravitsemusalalla työvoiman osaamistarpeiksi nostettiin muun muassa 

digitalisaation ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen omassa työssä ja 

myynti-/markkinointietuna, uusien kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen ja 

kielitaito (erityisesti Aasia ja myös Venäjä) sekä talouden hallinta ja liiketoiminta-

osaaminen. (ELY-keskus Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 

2019)  

 

PK-yritysbarometrissa tiedusteltiin yrityksiltä mitä eri digitaalisia työkaluja he liike-

toiminnassaan tällä hetkellä hyödyntävät tai suunnittelevat ottavansa käyttöön. 

Yrityksistä valtaosalla (78 %) on käytössä omat kotisivut ja myös sosiaalista me-

diaa, pilvipalveluja ja verkko-ostoja hyödynnetään laajasti. Yrityksistä 14 % myy 

tuotteitaan verkkokaupassa ja 9 % suunnittelee verkkokaupan käyttöä. Moder-

nien digitaalisten työkalujen, kuten tekoälyn, robotiikan, big datan tai teollisen in-

ternetin käyttö on kuitenkin vielä harvinaista. Digitaalisten työkalujen käytöstä 

muodostettiin analyysia varten digitalisaation astetta kuvaava kolmiportainen luo-

kitus. Vain 9 % yrityksistä ei hyödynnä mitään esitetyistä digitaalisista työkaluista 

ja 20 % hyödyntää vain yhtä. Nämä, korkeintaan yhtä työkalua hyödyntävät yri-

tykset luokiteltiin ei-digitaalisiksi yrityksiksi. Vähintään kahta ns. perinteistä digi-

taalista työkalua (kotisivut, some, verkkokauppa, pilvi, verkko-ostot) käyttäviä yri-

tyksiä oli 57 % yrityksistä. Ns. moderneja digitaalisia työkaluja (tekoäly, big data, 

teollinen internet) hyödynsi tai suunnitteli hyödyntävänsä 16 % yrityksistä. Seu-

raavaksi kuvaillaan minkälaisia joko moderneja, perinteisiä tai ei-mitään digityö-

kaluja hyödyntävät yritykset ovat. (TEM Analyysejä 93/2019 Yritysten digitalisaa-

tio ja yritysten kasvu) 

 

Kuvio 17 Digitaalisen työkalujen käyttö ja käytön suunnitelu, % yrityksistä 
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Haasteita varmasti riittää, sillä pienyrittäjät joutuvat miettimään työnsä onnistu-

mista pienissä sykleissä ja siten myös vahvistamaan verkostoitumistaan. Millaisia 

yhteistyön muotoja voidaan kehittää yrittäjänä toimimisen tueksi? Moniammatilli-

suuden ja voimavarojen yhdistäminen on keskeinen tekijä, mutta miten siinä on-

nistutaan. Uusi ja rohkea ajattelu yrittäjyydessä näyttää olevan tärkeätä, ja esille 

tuleekin kysymys, keneltä tämä onnistuu? Millaisia trendejä pienten yrittäjien pi-

täisi seurata, jotta niistä saataisiin toimeentulon ja kehittymisen mahdollisuuksia. 

Miten löytää käyttämätöntä potentiaalia sekä omasta osaamisesta että yhteis-

työstä toisten kanssa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme ja saamme 

vastauksia tulevaisuudessa. (TEM Analyysejä 93/2019 Yritysten digitalisaatio ja 

kasvu: Pk-yritysbarometrin näkökulmia verkkojulkaisu) 

 

 

7.3  Vastavalmistuneiden työllisyys parantunut 

 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen ensisijaisena tavoitteena on koulutuksen jäl-

keisen työllistymisen tai työ-markkinoiden kannalta muun positiivisen kehityksen 

tukeminen. Työhallinnossa palveluiden vaikuttavuus mitataan tyypillisesti kolme 

kuukautta palvelun päättymisen jälkeen tarkastelemalla, kuinka moni koulutuksen 

loppuun suorittaneista on kyseisenä hetkenä työttömänä. Vuonna 2017 työttö-

mien osuus oli 38 prosenttia kaikista ammatillisen työvoima koulutuksen loppuun 

suorittaneista. Osuus oli pysynyt täysin samalla tasolla kuin vuonna 2016. Ala-

kohtaiset erot olivat kuitenkin suuria. Kuvassa 8 työttömien osuutta on tarkastelu 

ammattiryhmittäin vuoden 2017 aikana. Mukana ovat ainoastaan 2-numerotason 

ammattiryhmät, joissa oli ollut yli 50 koulutuksen suoritukseen päättänyttä jaksoa. 
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Kuvio 18. Työttömänä olevienosuus kolme kuukautta ammatillisen työvoimakou-

lutuksen suorittamisen jälkeen koulutuksen tavoiteammatin mukaan vuonna 2017 

Uudellamaalla. (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto). 

 

 

 

 

Tarkastelluista tavoiteammateista paras vaikuttavuus oli liike-elämän ja hallinnon 

asiantuntijoiden ja hoivapalveluiden ja terveydenhuollon asiantuntijoiden koulu-

tuksilla. Näiden suorittajista vain vajaa neljännes oli kolme kuukautta koulutuksen 

suorittamisen jälkeen työttömänä. Myös siivousalan koulutusten ja tieto-ja viestin-

täteknologian erityisasiantuntijoiden koulutusten vaikuttavuus oli hyvä. Sen sijaan 

sähköalan, luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijan sekä kuljetustyöteki-

jän koulutuksen suorittaneista yli puolet oli kolmen kuukauden kohdalla edelleen 

työttömänä. Kovassa kasvussa olevalla rakennusalalla ammatillisen työvoima-

koulutuksen vaikuttavuus (45 %) oli myös selkeästi heikompaa kuin kaikkien kou-

lutusten keskitaso. 

 



 

 

49 

Kuvio 19 Työttömien työnhakijat koulutusasteittain 

 

(ELY-keskus Uudenmaan työllisyyskatsaus heinäkuu 2019 verkkojulkaisu) 

 

 

Alempana kuviosta 20 huomaamme eri alojen työllistymistrendien suhteessa val-

mistuneiden määrään, esimerkiksi alin palkki sosiaali-ja terveyden alalta valmis-

tuneiden 7900 valmistuneesta opiskelijasta työttöminä on 3 vuoden kuluttua 

enään vain n.4 prosenttia mikä on hyvin pieni luku. Ylimpänä on kulttuuriala josta 

1900 valmistuneesta työttöminä 3 vuoden kuluttua on li 16 prosenttia joka tekee 

että noin joka kuudes on edelleen työttömänä. 

 

Kuvio 20 Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työttömyys 3 vuoden kuluttua. 
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Kuvio 21 eritelty v.2006 – 2015 eri alojen työllistymistrendit 

 

 

 

(ME-Säätiön työllistymistyökalut Ammattikorkeakoulujen työllistymistrendit) 
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7.4 Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden 2000-2017 

 

Alempana olevasta taulukosta huomaamme, että ammatillisen opintojen käyttö-

menot ovat paljon suuremmat kuin Ammattikorkeakoulu opintojen. Taulukosta ei 

näy vielä poliittisten päätösten vuoksi tehtyjä leikkauksia. 

  

Taulukko 3. Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden 2000-2017 

 

 

 

7.5  Ammatillisen koulutuksen kehitysnäkymät Uudellamaalla 

 

Juha Sipilän I hallituksen hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on  

ollut ammatillisen koulutuksen reformi, joka tuli voimaan vuoden 2018 alussa.  

 

Reformin keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu mm.: 

Koulutuksen nopeampi, oikea-aikaisempi ja joustavampi vastaaminen työ-ja 

elinkeinoelämän sekä yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin 

Osaamistarpeet palveluiden rakentamisen lähtökohdaksi–tarjontalähtöisyydestä 

kysyntälähtöisyyteen 

Uudet, joustavat ja asiakaslähtöiset osaamisen kehittämispolut 

Koulutuksen parempi laatu ja vaikuttavuus 

Vahvempi työelämäyhteistyö 

Vahvempi rooli työ-ja elinkeinoelämän kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan tu-

kemisessa 
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Reformin myötä esimerkiksi koulutussopimus korvasi aikaisemman työssäoppimi-

sen. Suunnitelmien mukaisesti koulutussopimuksessa sovitaan työpaikalla järjes-

tettävästä tavoitteellisesta ja ohjatusta opiskelusta. Se on työpaikan, koulutuksen 

järjestäjän ja opiskelijan välinen sopimus, joka soveltuu tutkinto-ja ei-tutkintota-

voitteiseen koulutukseen. Koulutussopimus sisällytetään opiskelijan henkilökoh-

taiseen opiskelusuunnitelmaan. Käyttöön otettiin myös uusi kaikkia koskeva hen-

kilökohtaistamisprosessi sekä jatkuvan hakeutumisen mahdollistavat hakuväylät 

ja menettelyt. 

 

 

Myös ammatillisen työvoimakoulutuksen rahoitus-sekä ohjausjärjestelmä uudistui 

vuonna 2018. Hallitusohjelmassa päätetyn toisen asteen ammatillisen koulutuk-

sen reformin osana työ-ja elinkeinoministeriö ja opetus-ja kulttuuriministeriö sopi-

vat syksyllä 2015 uudesta työnjaosta työvoimakoulutuksen osalta. Toisen ja kor-

kea-asteen kokotutkintoon sekä tutkinnon osiin johtava työvoimakoulutus, osa ei 

tutkintoon johtavasta ammatillisesti suuntautuneesta työvoimakoulutuksesta, ai-

kuisten perusopetus sekä maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon koulutus siir-

tyivät sopimuksen mukaisesti OKM:n vastuulle. TEM:n vastuulle hankintatoimena 

toteutettavaksi ovat jääneet edelleen pääosa ei-tutkintoon johtavasta ammatilli-

sesti suuntautuneesta työvoimakoulutuksesta sekä maahanmuuttajien kotoutu-

miskoulutus. 

 

 

7.6 Linjaukset ammatillisen työvoimakoulutuksen suuntaamiselle 2019 

 

Tässä kappaleessa määritellään Uudenmaan ELY-keskuksen yleiset linjaukset 

ammatillisen työvoimakoulutuksen suuntaamiselle edellä käsiteltyjen kokonai-

suuksien pohjalta. Jatkossakin Uudellamaalla järjestettävän ammatillisen työvoi-

makoulutuksen tehtävä on tasapainottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan suh-

detta työmarkkinoilla ja parantaa kohtaantoa. Koulutusten päämääränä on myös 

varmistamaan, että lähitulevaisuuden kysyntäammatteihin riittää osaajia ja osaa-

misen taso vastaa työmarkkinoiden tarvetta. Avoimille työmarkkinoille sijoittumi-

sessa tutkinnoilla, niiden osilla ja ammattipätevyyksillä osoitetulla ammattitaidolla 

on merkitystä erityisesti perusasteen tutkintoa vailla olevien kohdalla. Ammatilli-

sen työvoimakoulutuksen suorittaminen on myös jatkossakin keskeinen vaihto-

ehto tilanteissa, joissa työnhakijalla on edessä ammatinvaihto. Myös tilanteissa, 
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joissa työnhakija tarvitsee omaan alaan liittyvän ammattitaidon laajentamista tai 

päivittämistä, työvoimakoulutus tarjoaa hyvän vaihtoehdon.  

 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen rahoitus- sekä ohjausjärjestelmä muuttui 

vuonna 2018 niin, että tutkintoa vailla olevan väestön koulutuksen rahoitus siirtyi 

pääasiallisesti opetus-ja kulttuuriministeriön vastuulle. Jatkossa on tärkeätä seu-

rata, miten uudistus vaikuttaa ammatillisten työvoimakoulutusten kohdentumi-

seen. Uudistuksen ohella mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun omaehtoi-

seen opiskeluun on laajentanut myös tutkintoa vaille olevien aikuisten ulottuvilla 

olevaa koulutustarjontaa. Esimerkiksi Uudellamaalla omaehtoisesti opiskelevien 

työnhakijoiden määrät ovat kasvaneet vuodesta 2013 lähtien lähes yhtäjaksoi-

sesti ja tällä hetkellä se on jo TE-hallinnon suosituin työvoimapalvelu. Vuoden 

2018 aikana alle kuusi kuukautta kestävistä omaehtoisen opiskelun koulutuksista 

poistetaan TE-toimiston työvoimapoliittinen tarveharkinta, mikä tulee kasvatta-

maan niiden suosiota entisestään. Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2017 

laatiman tutkimuksen pohjalta omaehtoisen opiskelun vaikuttavuus oli jonkin ver-

ran parempi kuin ammatillisen työvoimakoulutuksen. Omaehtoinen opiskelu on 

hyvin suosittua erityisesti maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden keskuu-

dessa. Vuoden 2019 aikana on tärkeätä, että omaehtoisen opiskelun ja ammatilli-

sen työvoimakoulutuksen sisältöjä sovitetaan entistä paremmin yhteen niin, että 

liialliselta päällekkäisyydeltä vältytään 

 

Tarkastele lopuksi oppimistasi ja ammatillista kehittymistäsi opinnäytetyöproses-

sin aikana. Kriittinen ja analyyttinen ajattelukyky osoittaa kehittymistäsi ja kykyä 

asiantuntijuuteen, joten kuvaa myös mahdollisia epäonnistuneita ratkaisuja tai 

valintoja. 
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8 YHTEENVETO JA OMAT MIETTEET 

 

Tässä viimeisessä kappaleessa on yhteenveto opinnäytetyöni tutkimusongelman 

käsittelystä ja tarjoamastani analyysistä liittyen tuettaviksi harkittavien omaehtois-

ten opintojen tulevaisuuden TE-toimiston näkökulmasta sekä sen alaongelmiin 

koskien tulevaisuuden työmarkkinoiden osaamistarpeita ja millaiselle ammatilli-

selle osaamiselle on kysyntää tulevaisuudessa.  

 

Vuoteen 2035 mennessä digiosaamisen tarve kasvaa eniten liikenne- ja logis-

tiikka-alalla. Digiosaajien tarve kasvaa kuitenkin kaikilla toimialoilla, myös palvelu-

aloilla ja muilla perinteisesti vähän teknologiaa hyödyntäneillä aloilla, kuten kult-

tuurialalla. Ennakointitulosten mukaan ohjelmointi ja teknisten laitteiden käyttö-

taito on vain pieni osa digiosaamisen kokonaisuutta - yhtä olennaista on ymmär-

tää, miten digitaalisessa ympäristössä toimitaan ja miten digitaalisia sovelluksia 

voisi hyödyntää. Tämä koskee kaikkia tehtävätasoja. 

 

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan entistä enemmän asiakaslähtöistä palvelui-

den kehittämisosaamista. Lisäksi kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä tule-

vaisuuden perustaito erityisesti teollisilla aloilla. Osaamisen Ennakointi Foorumi 

(OEF) arvioi työllisten määrän kasvavan 110 000 henkilöllä vuosina 2017–2035. 

Kasvu on suurinta maa- ja vesirakentamisessa, kemiallisten tuotteiden valmistuk-

sessa, kiinteistöalalla, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuk-

sessa, erilaisissa henkilökohtaisissa palveluissa, terveydenhuollossa ja liike-elä-

män palveluissa. 

 

Poistuma työvoimasta pysyy suurena. Vuoden 2016 työllisistä 46 % jää eläk-

keelle vuoteen 2035 mennessä. Uusilta työntekijöiltä edellytetään entistä korke-

ampaa koulutusta: yli puolet heistä tarvitsee korkeakoulututkinnon. Kasvavilla toi-

mialoilla korkeakoulutettujen tarve uusiin työpaikkoihin on vielä suurempi. 

Tulosten perusteella laskevia aloja ovat esimerkiksi maatalous, teollisuuden 

avustavat rutiinitehtävät ja iso ryhmä toimistotyöntekijöitä. Maataloudessa trendi 

on selvä, sillä uusi teknologia tehostaa työtä, johon tarvitaan yhä pienempi määrä 

ihmisiä. 
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Vielä 20 vuotta sitten teollisuudessa oli vielä melko paljon rutiinitehtäviä, jotka 

ovat nyt vähenemässä vauhdilla. Sama pätee toimistotyöntekijöihin: tulevaisuu-

dessa algoritmit laskevat analyysit, joihin on aiemmin työllistetty merkittävä 

määrä ihmisiä laskennallisissa ja raportointitehtävissä niin yksityisellä kuin julki-

sella puolella. 

  

Aiemmin insinöörimaa Suomi työllisti ihmisiä tuottamaan raportteja, mutta tulevai-

suudessa ihmiset pikemminkin tulkitsevat raportteja ja kertovat niistä eteenpäin. 

Pienenemässä olevaan toimistotekijäryhmään kuuluu useita erilaisia nimikkeitä, 

kuten taloushallinnon toimistotyöntekijät, joita on 132 000 kappaletta. 

  

Koulutus ei enää suojaa työttömyydeltä samalla tavalla, kun aiemmin mutta tie-

tyissä ammateissa yhä hyvin. Kun on seurattu, mitä esimerkiksi lääkäreille tapah-

tuu muutama vuosi valmistumisen jälkeen, yksikään ei ollut jäänyt työttömäksi. 

Sosiaali- ja terveysalalla työttömyysriski onkin vain 3–4 prosenttia. Sitä vastoin 

vaikkapa kulttuurialalla työttömäksi jää jopa joka viides.  

Kulttuurialalla on selkeästi ylitarjontaa työvoimasta ja liikaa alalle valmistuvia 

Maakuntauudistuksen tarkoitus oli muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden 

rooleja. Sen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä 

TE-palvelun tehtävät olisi siirretty vuoden 2021 alusta uusien maakuntien järjestämisvas-

tuulle. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat olisivat muodostaneet jatkossa Suomessa ko-

konaan uuden hallinnon tason.    

Samassa yhteydessä olisi toteutettu laaja kasvupalvelu-uudistus ja nykyiset TE- ja yritys-

palvelut olisi yhdistetty kasvupalveluksi ja tuotantoa osin avattu kilpailulle. Maakunnat oli-

sivat vastanneet myös aluekehittämisestä. 

Maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistuksen toimeenpanon valmistelu kuitenkin lopetet-

tiin 8.3.2019. Kasvupalvelupilotit kuitenkin toteutetaan ja niitä on suunnattu kevään 2019 

aikana uudelleen niin, että ne rakennetaan nykyisen, voimassa olevan lainsäädännön 

pohjalle. 

Tulevaisuutta on vaikea ennakoida kovin pitkälle tai yksityiskohtaisesti koska myös maail-

man talous voi vaikuttaa suomen työmarkkinoihin kuten 2009 Yhdysvalloista alkanut ta-

louslama osoittaa jolloin kesti pitkään, että päästään uudelleen jaloilleen. Tämä talous-

lama vaikutti hyvin paljon rakennusalalle jossa uudis-ja korjausrakennus oli pitkän aikaa 
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vaikeuksissa. Myös oman kotimaan politiikka voi vaikuttaa kuten ammattiliittojen ja työn-

antajien sopimat työehtosopimukset. 

Viitaten kappaleeseen 6.3 Uudenmaan Työllisyysalueen erityispiirteitä Uudella maalla 

asuu 1,6 miljoonaa asukasta mikä on lähes 30% väestöstä. Suuri väkiluku myös ker-

too,että Uusimaa on myös monipuolinen jossa informaatio ja viestintä ja finanssialan työ-

paikkaosuudet on selkeästi korkeammalla kuin muualla Suomessa keskimäärin. Uusista 

syntyneistä työpaikoista on 83% on kaupan ja palvelualoille. 

Viitaten kappaleessa 6.4 eniten työllistävien toimialojen kuvioon 9. ja kappaleessa 6.5 ku-

vioon 13. ammatit, joissa on arvioitu olevan pulaa Uudenmaan alueella on rakennusalan 

ja sosiaali-ja terveysalan ammattilaisista. Myös siivousalan ja ravintola-ja suurtaloustyön-

tekijöistä on ollut pulaa Uudenmaan alueella. 

Edellä esitettyjen kuvioiden ja tutkimustulosten perusteella Uudenmaan TE-toimiston tulisi 

tulevaisuudessa puoltaa tukemista omaehtoisten opintoja seuraaville aloille kaupan ja pal-

velualojen kuten aiemminkin, koska näiltä aloilta löytyy useimmat työpaikat ja kasvumah-

dollisuudet. Rakennusala on myös hyvin työllistävä mutta herkkä maailman politiikalle ja 

toisekseen herää kysymys mitkä ovat seuraavia isoja rakennusprojekteja, kun isot kaup-

pakeskukset ovat valmistuneet Kampin kauppakeskus, Kalasataman kauppakeskus ja 

asuinalue ja viimeisimpänä Kauppakeskus Triplan alue. Rakennusliike Skanskan kotisi-

vuilla mainitaan Kivenlahden metroaseman urakka joka kestää vuoteen 2022 asti.  Kul-

tuuri ja taide alat työllistävät hyvin heikosti Uudellamaalla ja ylipäätänsä koko suomessa, 

joten näiden alojen tutkintojen tukemista TE-toimisto ei tuli lähteä tukemaan. 
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