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Yleistä hankkeesta
Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, muokkaavat
ammattirakennetta. Tästä on paljon niin kansainvälistä kuin myös kotimaista tutkimustietoa.
Ammattirakenteen muutoksen myötä muuttuvat myös työvoimalle asettuvat osaamisvaatimukset
koulutus- ja työllisyyspolitiikan kannalta hyvinkin merkittävällä tavalla. Ammattirakenteen
muutoksen osaamiseen kohdistuvat seuraukset ovat kuitenkin huonosti ymmärrettyjä.
Ammattirakenteen muutoksella on väistämättä vaikutusta nuorten koulutus- ja tutkintovalintoihin
sekä IT-taitovaatimuksiin. Missä määrin ja millä tavoin, emme juuri tiedä. Elinikäisen oppimisen
roolista osaamisen kehittämisen ja uusimisen välineenä niin työelämässä kuin myös sen ulkopuolella
on niin ikään selkeitä tietoaukkoja. Tämä koskee aikuiskoulutuksen kaikkia muotoja mukaan lukien
työvoimapalvelut. Ja vaikka yhä selkeämmin on nähtävissä, että erilaiset terveydelliset ongelmat
aiheuttavat työmarkkinoilta poistumista työkyvyttömyyden, varhaiseläkkeelle siirtymisen tai
työttömyyden kautta, niin ammatillisen kuntoutuksen tehokkuudesta tiedetään edelleen hyvin
vähän. Emme myöskään tiedä, kuinka ammattirakenteen muutos vaikuttaa maahanmuuttajien usein
jo valmiiksi heikkoon työmarkkina-asemaan.
Kaiken kaikkiaan meillä on edelleen suppea ja varsin hajanainen tietämys osaamisen roolista
ammattirakenteen perinpohjaisen uudelleenjärjestelyn olosuhteissa. Ydinkysymyksen voi muotoilla
seuraavasti: Miten muuttuvien ammattirakenteiden oloissa yksilöiden osaaminen ja työelämässä
vaadittavat taidot saadaan vastaamaan toisiaan? Laajapohjaisen kuvan muodostamiseksi tarvitaan
kokonaisvaltainen arviointi osaamisen ja sen hankkimisen, ylläpidon, kehittämisen ja uudistamisen
vaikutuksesta yksilöiden siirtymien onnistumiseen heidän työelämässä ollessaan yhtä lailla kuin
heidän mahdollisuuksiinsa päästä pysyvästi kiinni työmarkkinoille tai palata sinne takaisin. Tällaisen
kokonaiskuvan muodostaminen poliittisten päätösten tueksi edellyttää monitieteistä
lähestymistapaa sekä monipuolisten yksilötason tilastoaineistojen ja etenkin pitkittäisaineistojen
hyödyntämistä.
Siksi tutkimushankkeemme keskeinen hypoteesi on, että olemassa olevia koulutuksen ja osaamisen
hankkimiseen, ylläpitoon ja uusimiseen eri elämänvaiheiden aikana tarkoitettuja institutionaalisia
mekanismeja voidaan ja pitää parantaa työmarkkinoille pääsyn ja siellä pysymisen sekä
uudelleentyöllistymisen edistämiseksi. Erityisen tärkeää on selvittää, kuinka koulutus- ja
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työmarkkinainstituutioita tulee muokata sen varmistamiseksi, että yksilöt voivat onnistuneesti
hankkia, ylläpitää, kehittää ja uudistaa osaamistaan muuttuvien työmarkkinoiden ja
taitovaatimusten maailmassa. Keskeisimpiin institutionaalisiin järjestelmiin kuuluvat
aikuiskoulutuksen eri muodot mukaan lukien työvoimapalvelut ja ammatillinen kuntoutus.
Menetelmällisesti tutkimushankkeemme nojaa niin sanottuun transitioviitekehykseen (kuvio 1), joka
havainnollistaa toisiaan seuraavien ikäluokkien osaamispääoman kertymistä ja jakaumaa edettäessä
kotoa koulutusjärjestelmän kautta työmarkkinoille ja työelämään. Keskiössä ovat ne sosiaaliset
mekanismit, jotka säätelevät inhimillisen pääoman kertymistä yksilöiden siirtyessä instituutiosta
toiseen. Kansakunnan kyky nostaa inhimillisen pääoman ja osaamisen tasoa riippuu olennaisesti
siitä, toimivatko osaamispääoman kertymisen mahdollistavat instituutiot (kuten koulutusjärjestelmä
ja työmarkkinat) odotetusti. Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan tässä laajimmillaan koulutuksesta,
osaamisesta, terveydestä ja työvoiman tuottavista taidoista koostuvaa varantoa.
Tutkimushankkeemme transitioviitekehys

Inhimillinen pääoma

Inhimillisen pääoman muuntaminen tuottavuudeksi työmarkkinoilla
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Kuvio 1. Toisiaan seuraavien ikäluokkien kulku kotoa koulutuksen kautta työelämään, keskeiset institutionaaliset mekanismit.

Kotoa koulutukseen siirryttäessä keskeisiä ovat yksilöiden valmiudet muuntaa kulloinkin saatavilla
olevat resurssit koulutussaavutuksiksi. Työmarkkinoilla tarkoitus on puolestaan muuntaa inhimillinen
pääoma työmarkkinamenestykseksi ja tuottavuudeksi. Mutta kysymys on myös siitä, miten
vaihtoehtoisia osaamispääoman kerryttämistapoja pystytään hyödyntämään esimerkiksi
osatyökykyisten tai maahanmuuttajien erityistarpeiden huomioinnissa. Lisäksi mahdolliset
terveyshaitat pitäisi voida kontrolloida kaikissa siirtymävaiheissa; paluu työelämään työttömyyden
tai sairauden jälkeen on yksi tutkimushankkeessa selvitettävän transition kriittinen solmukohta.
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Osahanke 1: Miten taidot ja työelämän muuttuvat vaatimukset saadaan yhteen
sovitettua?
Mihin ongelmaan osahanke hakee ratkaisua?
Miten varmistetaan työvoiman osaaminen ja ajantasaiset taidot ammattirakenteiden muutoksen
oloissa työmarkkinoille tuleville nuorille ja samalla myös varttuneelle työvoimalle?
Osahankkeen tiedontaso
Koulutuspolitiikassa entistäkin keskeisempää on muuttuvassa työelämässä tarvittavien taitojen
tunnistaminen sekä osaamisen kaikinpuolinen edistäminen. Sellaisen ajantasaisen inhimillisen
pääoman kerryttämiselle ja tunnistamiselle, joka on muunnettavissa työmarkkinoilla tuottavuudeksi,
on jatkuva tarve; tutkinnonsuorittamiseen vaadittava kouluvuosien määrä ei osaamisesta paljon
kerro. Työmarkkinoiden tavoin myös koulutusmarkkinat ovat entistä globaalimmat. Siksikin
osaamispääomaa ja kompetensseja arvioivat kansainväliset ohjelmat, kuten OECD:n laatimat PISA
(nuoret) ja PIAAC (aikuiset) -kartoitukset, ovat avaamassa tietä uusille tavoille ymmärtää ja arvioida
osaamispääomaa.
Suomessa vajaa viidesosa nuorista jää vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Noin kymmenen
prosentin arvellaan kuuluvan syrjäytymisuhan alla oleviin NEET-nuoriin, jota eivät ole työssä,
koulutuksessa tai harjoittelupaikassa (NEET = Not in Education, Employment, or Training). Lukiosta
valmistuneiden ikäluokkaosuus on viime vuosina pudonnut 57 prosentista 48 prosenttiin (pojat 39 %,
tytöt 56 %). Ikäluokasta 45 prosenttia suorittaa korkeakoulututkinnon (pojista 40 % ja tytöistä 50 %).
Pojat valitsevat tyttöjä useammin peruskoulun jälkeisen ammatillisen koulutuksen (54 % ikäluokan
pojista vs. 34 % tytöistä), mutta tutkinnon suorittaa pojista vain 34 prosenttia ja tytöistä vielä
vähemmän (29 %); keskeyttäneiden määrä on siis suuri.
Jos jollekin ammatillisen koulutuksen alalle päädytään sattumalta tai heikoin perustein, motivaatio
katoaa jo kesken koulutuksen. Ammattirakenteen muuttuessa myös ammatillisessa koulutuksessa
hankitun osaamisen epäajanmukaisuus on suuri riski.
Vaikka digitalisaatio avaa koulutetuille nuorille uusia mahdollisuuksia työelämässä, osalle nuorista
siitä voi muodostua työhön pääsemisen ja työelämässä pärjäämisen este. RUSEn aiempien
tutkimusten mukaan poikien tietotekniset taidot ovat keskimäärin tyttöjä paremmat. Poikien
kiinnostusta ja osaamista olisikin mahdollista hyödyntää poikien muutoin tyttöjä heikompien
oppimistulosten parantamiseksi esimerkiksi ottamalla digitaaliset teknologiat ja modernit sisällöt
monipuolisemmin käyttöön koulujen opetusmenetelmiin. Maahanmuuttajataustaisilla ICT-taidot
ovat kantaväestöä keskimäärin heikommat.
Osahankkeen tuoma lisäarvo
Osahanke tuottaa uutta koulutuspolitiikassa sovellettavaa tietoa nuorten koulutuksesta työhön
siirtymisen mekanismeista ja erityisesti niistä koulutussiirtymien kriittisistä solmukohdista, jotka ovat
vaarassa johtaa työmarkkinoilla umpikujaan, ja myös siitä, miten koulutuksesta toiseen ja
koulutuksesta työelämään siirtymistä voidaan joustavoittaa.
RUSEn ICT-taitotestin avulla osahanke tuottaa uutta ja ajantasaista tietoa nuorten osaamistasosta
sekä siitä, miten nuorten on mahdollista parantaa työelämässä tarvittavia tietoteknisiä taitojaan.
Testeillä saatuja tuloksia voidaan käyttää tietopohjana esimerkiksi opetusohjelmien kehittämisessä;
testeillä saadaan tietoa myös sukupuolten välisistä taitoeroista ja myös niihin vaikuttamisesta.
Edelleen saadaan tietoa eri koulutustasoilla ja -aloilla havaittavista osaamiseroista sekä
koulupudokkaiden ja maahanmuuttajalasten taitoja koskevista erityisongelmista.
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Millä keinoilla osahanke tekee?
Kansainvälisiä vertailuja Suomen osaamispääoman tasosta tehdään OECD:n PISA- ja PIAACaineistoilla sekä Eurostatin aineistoilla. PISA-aineisto sisältää 15-vuotiaiden, vuosina 1985, 1988,
1991, 1994 ja 1997 syntyneiden luku-, matematiikka- ja ongelmanratkaisutaitotestien tuloksia,
joiden avulla saadaan selvitettyä nuorten osaamistasoa. Aineistona käytetään myös tietoja vuosina
1983–1995 syntyneiden nuorten työllistymisestä. Vertailtaessa nuorten ”millenium-sukupolven” ja
yli 50-vuotiaiden osaamista käytämme 16–64-vuotiaat kattavaa PIAAC-aineistoa.
Syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä NEET-nuoria tarkastellaan muun muassa THL:n
Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoa hyödyntäen. Aineistossa on kattavat tiedot kohortin
jäsenten ja heidän vanhempiensa työssäkäynnistä, työttömyydestä, opiskelusta ja tutkinnoista,
lastenhoidosta, toimeentulotuesta, työkyvyttömyydestä ja siitäkin, ettei mitään edellisistä ole
rekistereihin kirjattu.
Noin kuuden tuhannen 12–22-vuotiaan nuoren ICT-taitojen työmarkkinarelevanssia analysoidaan
RUSEn kehittämällä ICT-taitotestillä, jolla mitataan käytännön tietoteknisten laitteiden ja
ohjelmistojen osaamista erilaisilla työelämässä relevanteilla tehtävillä. Myös tällä aineistolla
tarkastellaan syrjäytymisuhan alla olevia nuoria.

Osahanke 2: Työikäisten osaaminen ja sopeutuminen ammattirakenteiden murrokseen
Mihin ongelmaan osahanke hakee ratkaisua?
Ammattirakenteen muuttuessa merkittävässä roolissa yksilöiden työmarkkinamenestyksen kannalta
ovat paitsi koulutusvalinnat ennen työmarkkinoille tuloa niin myös osaamisen ylläpito ja uusiminen
työllisenä ollessa tai työttömäksi joutuessa. Osahankkeessa selvitetään, missä määrin ja millä tavoin
osaaminen ja sen kehittäminen auttavat yksilöitä sopeutumaan ammattirakenteen muutokseen.
Erityistarkastelun kohteena ovat maahanmuuttajat, jotka usein ovat työmarkkinoilla heikossa
asemassa. Osittain tämä johtuu siitä, että he tulevat kulttuureista, joissa edelleen harjoitetaan
ammatteja, joiden osaamista ei Suomessa enää kysytä.
Osahankkeen tiedontaso
Olemassa oleva tutkimus on keskittynyt pitkälti siihen, miten teknologinen kehitys ja toimintojen
siirtäminen ulkomaille muokkaavat ammattirakennetta. Kaikissa kehittyneissä maissa havaitaan, että
matala- ja korkeapalkkaisten ammattien työllisyysosuus on kasvanut samalla, kun keskipalkkaisten
ammattien työllisyysosuus on laskenut. Aiempi suomalainen tutkimus on myös näyttänyt, että jotkut
henkilöt pystyvät onnistuneesti siirtymään supistuvasta ammatista uuteen ammattiin. Monet muut
ajautuvat sitä vastoin työttömyyteen ja sitä kautta kokonaan työvoiman ulkopuolelle.
Aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa ei ole juuri selvitetty, mikä merkitys osaamisella ja sen
kehittämisellä on työllisenä pysymiselle ja etenkin onnistuneille siirtymille uuteen ammattiin. Myös
kansainvälinen tutkimus antaa hyvin vähän evästystä siihen, miten osaamisen päivittäminen tai
uusien taitojen hankkiminen vaikuttaa työllisenä pysymisen todennäköisyyteen esimerkiksi
ammattia vaihtamalla. Tiedon taso on tältä osin heikko koskien aikuiskoulutuksen kaikkia muotoja
mukaan lukien työvoimapalvelut.
Maahanmuuttajien kohdalla tiedetään, että he usein tulevat työmarkkinoille erilaisten ns.
sisäänheittoammattien kautta varsinkin, jos heidän osaamisensa ei vastaa työelämän vaatimuksia.
Ammattirakenteen muuttuessa ensisijaisesti keskipalkkaisten ammattien osalta vaarana on, että
maahanmuuttajat helposti juuttuvat tämäntyyppisiin ammatteihin, eivätkä pääse työurallaan
eteenpäin. Nykyinen tutkimustieto ei pysty kertomaan, kuinka maahanmuuttajien osaamisen
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päivittämistä tulisi tehostaa Suomen kaltaisissa maissa, joissa ulkomaalaisten ja erityisesti Euroopan
ulkopuolelta tulevien tutkintojen hyväksi lukeminen on monesti osoittautunut ongelmalliseksi.
Osahankkeen tuoma lisäarvo
Osahanke tuottaa monipuolista perustietoa siitä, miten ennen työmarkkinoille tuloa tehdyt
koulutusvalinnat ja toisaalta osaamisen kartuttaminen työllisenä ja työttömänä vaikuttavat kykyyn
sopeutua ammattirakenteen muutoksiin. Tarkemmin sanottuna osahanke selvittää, miten
koulutusalan valinta vaikuttaa pärjäämiseen murroksessa olevilla työmarkkinoilla ja miten eri
aikuiskoulutuksen muodot (kuten työllisenä tapahtuva jatkokoulutus, oppisopimuskoulutus,
näyttötutkinnot ja työvoimakoulutus) auttavat jo työelämässä olevia pysymään työllisenä muun
muassa siirtymällä uuteen ammattiin. Osahankkeessa arvioidaan erityisesti Koulutusrahaston
myöntämän aikuiskoulutustuen vaikuttavuutta.
Lisäksi osahankkeessa selvitetään, miten maahanmuuttajien koulutustausta, koulutuksen ja
osaamisen tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen sekä yhteiskunnalta saatu tuki vaikuttavat
heidän integroitumiseensa työmarkkinoille. Uutta tietoa tuotetaan myös niistä tekijöistä, jotka ovat
aiheuttaneet maahanmuuttajien jäämisen erilaisiin kannustinloukkuihin, sekä keinoista, jotka ovat
auttaneet heitä pääsemään pois tämän tyyppisistä tilanteista.
Millä keinoilla osahanke tekee?
Osahankkeessa hyödynnetään Tilastokeskuksen laajoja rekistereihin perustuvia pitkittäisaineistoja.
Niistä saadaan yksityiskohtaiset tiedot yksilöiden työurista, ansioista, eri elämänvaiheissa
suoritetuista tutkinnoista (ml. oppisopimus ja näyttötutkinnot) sekä osallistumisesta
työvoimapoliittiseen koulutukseen. Näiden laajapohjaisten yksilötason tietojen avulla pystytään
kuvaamaan, miten osaamista karttuu ja kartutetaan yli koko elinkaaren ja minkälaisen osaamisen
kartuttaminen auttaa parhaiten sopeutumaan ammattirakenteen muutoksiin. Osa analyyseista on
luonteeltaan kuvailevia, mutta ainakin aikuiskoulutustuen osalta arvioidaan myös sen kausaalista
vaikutusta työllisyyteen ja ammatin vaihtoon.
Maahanmuuttajien kohdalla yksilötason rekisteriaineistojen yleisesti tiedossa olevia puutteita
kompensoidaan kvalitatiivisin menetelmin eli haastatteluaineiston avulla kerätyillä tiedoilla. Erityisen
puutteellinen on etenkin pakolaistaustaisten maahanmuuttajia koskeva koulutustieto, mikä
hankaloittaa esimerkiksi yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista pelkän rekisteritiedon pohjalta.

Osahanke 3: Ammatillisen osaamisen kehittämisen vaikutukset työhön osallistumiseen
heikentyneen terveydentilan tai työttömyyden yhteydessä
Mihin ongelmaan osahanke hakee ratkaisua?
Osahankkeessa selvitetään, missä määrin osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa työhön
osallistumiseen heikentyneen terveydentilan tai työttömyyden yhteydessä.
Osahankkeen tiedontaso
Tutkimukset osoittavat, että heikentynyt terveys voi johtaa työelämästä poistumiseen
työkyvyttömyyden, varhaisen eläkkeelle siirtymisen ja työttömyyden kautta erityisesti yli 50vuotiailla ja vähemmän koulutetuilla. Sekä yksityisen että julkisen sektorin ammattirakenteiden
muutokset, henkilöstön vähentäminen ja työn epävarmuustekijät vähentävät työhön paluun
todennäköisyyttä pitkän sairauspoissaolon ja työttömyyden jälkeen.
Ammatillisella kuntoutuksella pyritään edistämään työssä pysymistä ja työhön paluuta tai uudelleen
työllistymistä työkyvyttömyyden jälkeen. Suomessa työeläkekuntoutusta saavien määrä lisääntyi
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voimakkaasti vuoden 2004 kuntoutusuudistuksen jälkeen. Lakimuutoksella pyrittiin aikaistamaan
kuntoutuksen aloittamista sekä edistämään kuntoutuksen osuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
Lakimuutoksen vaikutuksia koskenut tutkimus ei osoittanut, että kuntoutuksen aloittaminen olisi
varhentunut tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus viiden vuoden seurannassa vähentynyt
muutoksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan kuntoutuksen vaikuttavuudesta on edelleen vähän näyttöä
Suomesta tai muualta. Ammattirakenteen muutokset voivat osaltaan vaikeuttaa kuntoutuksen
tuloksellisuutta.
Osahankkeen tuoma lisäarvo
Osahankkeesta saadaan uutta tietoa siitä, miten osaaminen, ammatti, heikentynyt terveys ja
työvoimapalvelujen käyttö ennustavat siirtymiä työssäolon, työkyvyttömyyden ja työttömyyden
välillä sekä työssäoloajan odotetta ja varhaista eläkkeelle siirtymistä. Uutta tietoa saadaan myös
ammatillisen kuntoutuksen, erityisesti ammatillisen osaamisen kehittämisen, vaikutuksista työhön
osallistumiseen. Lisäksi saadaan tietoa työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta
työllistymiseen työttömillä.
Millä keinoilla osahanke tekee?
Hyödynnämme kansallisesti edustavaa rekisteriaineistoa vuosilta 2005–2014, joka sisältää kattavat
tiedot koulutuksesta, ammatista, työssäolosta, työvoimapoliittisista toimenpiteistä,
sairauspoissaoloista ja eläkkeistä. Tarkastelemme siirtymiä ja siirtymiin vaikuttavia tekijöitä työssä
olon, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja työelämästä poistumisen välillä.
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