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Osana ammatillisen koulutuksen reformia 

tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus siirtyy 

TEM:stä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 

2018 alusta alkaen

Työvoimakoulutuksen järjestämislupien arvioinnin 

lähtökohtana oli työvoimakoulutuksen yleisten 

myöntämisedellytysten täyttyminen 
 järjestämisluvan tarpeellisuus, 

 alueellinen ja valtakunnallinen tarve/tarjonta sekä 

 hakijan taloudelliset, toiminnalliset edellytykset tehtävän 

hoitamiseksi. 

 Lisäksi arvioinnissa on huomioitu hakijan aikaisempi kokemus 

työvoimakoulutuksen järjestämisestä sekä yhteistyö työelämän ja 

muiden koulutusten järjestäjien kanssa. 
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 OKM valmisteli ehdotuksen TEM:n kanssa

 Lupia ei myönnetty sellaiselle hakijalle, jonka 

tarjonta keskittyi pelkästään muunto-, täsmä-, 

rekrytointi- tai lupakorttien koulutukseen tai 

korkeakoulutettujen työvoimakoulutuksen 

järjestämiseen. 

 Työvoimakoulutuksen volyymi päätetään 

suoritepäätöksellä. Päätökset odotettavissa  8.12 

? 12.12.2017?
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ELY ja koulutuksen järjestäjät 
sopivat VOS-

työvoimakoulutustarjonnasta 
yhdessä TE-toimiston kanssa

Koulutusohjelmat viedään 
yhdessä sovitulla aikataululla 

TE-hallinnon URA-
tietojärjestelmään ja laitetaan 

hakuun

Henkilöt hakevat koulutuksiin 
TE-palvelut.fi sivujen kautta 

sähköisesti. 

TE-toimisto valitsee opiskelijat 
yhdessä koulutuksen järjestäjän 

kanssa ja tekee 
valintapäätöksen.

Koulutus alkaa sovittuna 
ajankohtana. Päättyminen 

ennalta sovitusti/ 
henkilökohtaistetusti

Koulutus on päätoimista ja 
tiivistä. Toteutetaan tutkinnon tai 

sovitun räätälöidyn sisällön 
mukaisena. Kerätään OPAL-

välipalaute.

Kouluttajan seuraa 
opiskelijoiden läsnäoloa ja 

etenemistä opinnoissa 
-> poikkeamista tieto TE-

toimistolle

Koulutuksen päättövaiheessa 
kerätään OPAL-päättöpalaute 

sekä laaditaan mahdolliset 
ARVI-raportit.

TE-hallinto seuraa 
opiskelijoiden sijoittumista 

koulutuksen jälkeen

Sovittaan tarvittavista 
toteutuksen ja yhteistyön 
kehittämistoimista jatkoa 

ajatellen



Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista 

kasvupalveluiksi
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 Samanaikaisesti sote- ja maakuntauudistuksen 

kanssa toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus

 Nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään 

kasvupalveluksi ja ne siirtyvät uusien maakuntien 

järjestämisvastuulle.  Tuotantoa avataan kilpailulle. 

 Maakunnat vastaavat jatkossa myös 

aluekehittämisestä.

 Uudistus tulee voimaan 1.1.2020, jolloin myös TE-

toimistojen ja ELY-keskusten toiminta päättyy.

 http://tem.fi/aluekehittamis-ja-

kasvupalvelulakiuudistus

http://tem.fi/aluekehittamis-ja-kasvupalvelulakiuudistus
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 Kasvupalvelulaki asettaisi maakunnille 

velvollisuuden järjestää kasvupalveluina 

työmarkkinoiden toimivuuden ja osaavan työvoiman 

saatavuuden turvaamiseksi rekrytointi- ja 

osaamispalveluja

 Jokaisessa maakunnassa olisi oltava tarjolla

Rekrytointipalveluja työnhakijoille ja työnantajille

Uraohjausta

Kasvupalvelukoulutusta

Palkkatukea 

 Näiden lisäksi maakunta voisi järjestää muita 

henkilöasiakkaan osaamista kartoittavia ja kehittäviä 

palveluja
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 Jatkossa ELY-keskukset hankkivat
• Ammatillisesti suuntautunutta koulutusta, jonka 

tavoitteena ei ole tutkinnon/osan suorittaminen

• Yrittäjyyskoulutusta

• Kotoutumiskoulutusta

 Yrityslähtöisempää, räätälöidympää ja  

lyhyempää?

 Tulospeurusteisuus


