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Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 30.9.2019

Työikäisten osuus väestöstä
nyt 62 %
20 vuoden kuluttua 60 %
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WEF (2016): Digital Transformation of Industries



Automatisaation uhkaamat työt

Note: Data for Belgium correspond to Flanders and data for the United 

Kingdom to England and Northern Ireland.

Source: OECD calculations based on the Survey of Adult Skills (PIAAC) 

(2012); and Nedelkoska and Quintini, 2018
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Lähde: OECD 26.11.2019



Suomessa työtehtävien osaamisvaatimukset kasvavat
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Note: High-skilled occupations include jobs classified under the ISCO-88 major groups 1, 2, and 3, that is, legislators, senior officials, and managers 

(group 1), professionals (group 2), and technicians and associate professionals (group 3). Middle-skilled occupations include jobs classified under the 

ISCO-88 major groups 4, 7, and 8, that is, clerks (group 4), craft and related trades workers (group 7), and plant and machine operators and assemblers 

(group 8). Low-skilled occupations include jobs classified under the ISCO-88 major groups 5 and 9, that is, service workers and shop and market sales 

workers (group 5), and elementary occupations (group 9).

Source: OECD (2017), "How technology and globalisation are transforming the labour market", in (OECD, 2017[10]).
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Yhteinen tahtotila elinikäiselle oppimiselle 

muotoutui talven 2018-19 aikana

Seurantaryhmä
(Organisaatioiden ylin johto)

Koordinaatioryhmä
(Organisaatioiden nimetyt 

edustajat)

SITRA fasilitoivana sillanrakentajana ja areenan tarjoajana 

30 elinikäisen oppimisen keskeistä sidosryhmäorganisaatiota yhteistyötahoina:

Julkishallinto

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Valtion työmarkkinalaitos

Valtiovarainministeriö

Eläkevakuutuslaitokset

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Keva

Työeläkevakuuttajat TELA

Edunvalvonta

Akava

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Keskuskauppakamari

KT Kuntatyönantajat

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Sivistystyönantajat

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Suomen Kuntaliitto

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI 

Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL

Suomen Yrittäjät

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Vapaa Sivistystyö

Sitran 
avainalue-

tiimi

+





Kaikki oppivat läpi elämän

#osaamisenaika



Yleissivistys, perustaidot ja osaaminen 

ovat hyvinvoinnin perusta

#osaamisenaika



Osaaminen uudistaa työelämää ja 
työelämä osaamista

#osaamisenaika



Suomen menestys rakentuu osaamiselle

#osaamisenaika
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Osaamisen aika - julkaisuja

Millä rahalla? Katsaus elinikäisen oppimisen rahoitusvirtoihin
https://media.sitra.fi/2018/10/10132635/milla-rahalla.pdf

Blogisarja Näkökulmia elinikäisen oppimisen kannustavuuteen
https://www.sitra.fi/uutiset/nakokulmia-elinikaisen-oppimisen-kannustavuuteen/

Kosonen, J & Miettinen, T: Korkeakoulut työuran aikaisen oppimisen edistäjinä. 
https://www.sitra.fi/julkaisut/korkeakoulut-tyouran-aikaisen-oppimisen-edistajina/

Kohti elinikäistä oppimista. Yhteinen tahtotila, rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet
https://media.sitra.fi/2019/03/25131746/kohti-elinikaista-oppimista.pdf

Artikkeli Miksi rahoitus on elinikäisen oppimisen hankalin kysymys?
https://www.sitra.fi/artikkelit/miksi-rahoitus-elinikaisen-oppimisen-hankalin-kysymys/

Rautainen, P. & Korhonen, O.: Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään?
https://www.sitra.fi/julkaisut/milla-ehdoilla/

Kooste jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistustyön tutkijatapaamisesta 26.11.2019:
https://www.sitra.fi/artikkelit/elinikaista-oppimista-uudistetaan-tutkimustietoa-hyodyntaen/

https://media.sitra.fi/2018/10/10132635/milla-rahalla.pdf
https://www.sitra.fi/uutiset/nakokulmia-elinikaisen-oppimisen-kannustavuuteen/
https://www.sitra.fi/julkaisut/korkeakoulut-tyouran-aikaisen-oppimisen-edistajina/
https://media.sitra.fi/2019/03/25131746/kohti-elinikaista-oppimista.pdf
https://www.sitra.fi/artikkelit/miksi-rahoitus-elinikaisen-oppimisen-hankalin-kysymys/
https://www.sitra.fi/julkaisut/milla-ehdoilla/
https://www.sitra.fi/artikkelit/elinikaista-oppimista-uudistetaan-tutkimustietoa-hyodyntaen/


sitra.fi  |

@sitrafund

#osaamisenaika

osaamisenaika@sitra.fi

FB: Osaamisen aika –

elinikäisestä oppimisesta 

kilpailukykyä ja hyvinvointia

Kiitos ja keskustelu jatkuu… 
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