
Jatkuvan oppimisen avustukset 2020  

Avustuksen saaja Avustuksen käyttötarkoitus Myönnettävä avustus (€)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Utbildning i projektering av krävande träkonstruktioner 163 800 €                             
AEL-Amiedu Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
600 000 €                             

Auralan Setlementti ry Osaamisen perustaitotreenit - tehokasta tukea työllistymiseen 160 000 €                             
Axxell Utbildning Ab Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
70 000 €                               

Careeria Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

200 000 €                             

Espoon kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 600 000 €                             
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
900 000 €                             

Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen koulutuspoluttamisella 
Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilussa

73 000 €                               

Etelä-Savon Koulutus Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

150 000 €                             

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoululaissa tai yliopistolaissa säädettyjen 
erikoistumiskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

168 000 €                             

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Artificial Intelligence Fast Track--Nopeasti työelämään. 420 000 €                             
Helsingin evankelisen opiston säätiö Hanke tarjoaa maahanmuuttajavanhemmille s2 ja perustaitojen 

koulutusta
123 290 €                             

Helsingin kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen, 
maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta ja 
maahanmuuttajavanhempien kielitaidon, perustaitojen ja 
työllistymismahdollisuuksien parantaminen

1 928 000 €                          

Helsingin yliopisto Kasvatusalan pätevöitymiskoulutus työmarkkinakelpoisuuden 
vahvistajana

650 000 €                             

Hyria koulutus Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

150 000 €                             

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Teollisuuden Digi-Robo -osaaja - Valmistavan teollisuuden digitalisaation 
ja robotiikan sovellukset, 30 op. Uudenlaisten kokonaisuuksien 
pilotointiin.

245 000 €                             

Hämeenkyrön kunta Asiakkaiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen 40 140 €                               
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
100 000 €                             

Jyränkölän Setlementti ry Kiihdytyskaista hoiva-alalle 160 000 €                             
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Vanhuspalveluiden esimiestyön ja johtamisen osaamisvajeen 

korjaamiseen tähtäävä koulutushanke, jossa koulutus rakentuu AMK ja 
YAMK tutkinnon osista.

201 265 €                             

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

300 000 €                             

Jyväskylän yliopisto Digitalisaatio-osaajan erikoistumiskoulutus 461 000 €                             
Jyväskylän yliopisto Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) luokanopettajille 360 000 €                             
Jyväskylän yliopisto Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden 

kokeilukuntiin
1 000 000 €                          

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke    Digiosaajasta yrittäjyyteen 
koulutushanke

420 000 €                             

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista Kainuuseen ja 
Koillismaalle

300 000 €                             

Kajaanin kaupunki Kainuun työllisyydenhoidon ja koulutuksen ekosysteemin luominen. 230 000 €                             
Kalliolan Setlementti ry Vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

perustaitojen kehittäminen pääkaupunkiseudun alueella
240 000 €                             

Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry Urahautomo - tukea nopeaan työllistymiseen 120 000 €                             

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy MOKOMA – monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti 
koulutetuille maahanmuuttajille

350 000 €                             

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

400 000 €                             

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

600 000 €                             

Korpisaaren Säätiö Toinen mahdollisuus kansanopistossa 90 000 €                               
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
300 000 €                             

Hankkeita rahoitettiin jatkuvan oppimisen määrärahasta noin 21,4 miljoonalla eurolla ja maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen 
tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta noin 4,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi hankkeiden rahoitukseen käytettiin korkeakoulujen muuta 
rahoitusta noin 5 miljoonaa euroa.



Koulutuskuntayhtymä Tavastia Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

300 000 €                             

Kuopion kaupunki Työelämän suomea edistyneille 180 000 €                             
Lab-ammattikorkeakoulu Oy Muuntokoulutuksen järjestäminen ja satelliittikoulutuksen pilotointi 

puutuotealan osaamistarpeeseen
288 000 €                             

Lahden kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 72 000 €                               
Lapin ammattikorkeakoulu Oy Älykkään automaation koulutus 420 000 €                             
Lapin ammattikorkeakoulu Oy JATKUMO-korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena 500 000 €                             
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Jatkuvan oppimisen kehittäminen nopeavaikutteisella osaajapulaan 

vastaavalla koulutuksella ja siihen liittyvällä ohjauksella.
200 000 €                             

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Koulutuskokonaisuus " Palvelujen kehittäminen teknologian, 
palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla " 30 op

420 000 €                             

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

250 000 €                             

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PK-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä 
edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin rakentaminen.

1 500 000 €                          

Mäntyharjun kunta Jatkuvaan oppimiseen perustuva pienen kunnan toimintamalli 
työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseen

100 000 €                             

Optima samkommun Utveckling och pilotprojekt gällande yrkesutbildningens resultat samt 
stödjande av kommunförsöken med sysselsättning

80 000 €                               

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Leanin ja robotiikan erikoistumiskoulutus 210 000 €                             
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Robotiikan lyhytkoulutus teknisen perustutkinnon suorittaneille 113 400 €                             
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Rakennusmestari -AMK muuntokoulutus 2021 383 787 €                             
Oulun kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 100 000 €                             
Oulun yliopisto Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen sekä 

Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien 
siirtymistä työelämään.

378 000 €                             

Oulun yliopisto Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi 
(VO, KK)

3 228 000 €                          

Oulun yliopisto Alueellinen osaamisekosysteemi - ratkaisut sekä pilotit osaamis- ja 
työvoimatarpeisiin

700 000 €                             

Parikkalan kunta Työllistymisen edistäminen Parikkalan ja Rautjärven kuntien alueella. 80 000 €                               

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

80 000 €                               

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Parannetaan työllistyvyyttä nopeavaikutteisilla koulutuksilla vapaan 
sivistystyön oppilaitoksissa

180 000 €                             

Raahen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

120 000 €                             

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

700 000 €                             

Salon kaupunki Työllisyyden kuntakokeilussa olevien maahanmuuttajataustaisten 
osallistujien työllistymisen tukeminen vapaan sivistystyön keinoin.

86 340 €                               

Salon seudun koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

220 000 €                             

SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

250 000 €                             

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

120 000 €                             

Savon koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

150 000 €                             

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

100 000 €                             

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

100 000 €                             

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Älyteollisuuden turvallisen IoT-järjestelmän toteuttaminen -koulutuksen 
suunnittelun loppuunsaattaminen ja toteuttaminen 
korkeakouludiplomina.

204 633 €                             

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Kansainvälinen älyteollisuus: Kansainvälinen jatkuvan oppimisen 
koulutuskokonaisuus ja työelämäyhteistyön kehityspalvelut 
teollisuuden osaajapulaan

168 000 €                             

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Moderneja tekniikoita hallitsevien ohjelmointiosaajien koulutuksen 
tarkempi suunnittelu ja toteutuksen järjestäminen Tampereen 
ammattikorkeakoulussa

147 420 €                             

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy SIMHE Tampere – korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus ja 
neuvonta

150 000 €                             

Tampereen kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 280 000 €                             
Tampereen kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
300 000 €                             



Tampereen kaupunki Kartoitetaan maahanmuuttajakotivanhempien perustaitojen sekä 
kielitaidon koulutusmahdollisuudet perusopetuksessa ja luodaan 
Tampereelle sopiva malli. Luodaan yhteistyö etsivään työhön 
varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja peruskoulun kanssa

90 000 €                               

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien parissa 
työskentelevän opetushenkilöstön luokan - ja aineenopettajan 
pätevöittävät opinnot

596 250 €                             

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Sosiaalityön maisteriohjelman toteuttaminen - alueena Etelä-
Pohjanmaa

230 400 €                             

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu suomen kielen 
kkoulutus taitotasolle A2-B1 (20 op)

198 000 €                             

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Diplomi-insinööri (DI) muuntokoulutus Itä-Suomessa 864 000 €                             
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Osaamispoluttaja – jatkuvan ohjauksen yksilöllinen polku työelämään. 

Ohjauksen ja työllistymisen tuen kehittämishanke.
377 775 €                             

Turun Aikuiskoulutussäätiö Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

250 000 €                             

Turun ammattikorkeakoulu Oy Luovien alojen osaamiskartoitus 145 376 €                             
Turun kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 200 000 €                             
Turun kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 

sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen
200 000 €                             

Turun kristillisen opiston säätiö Työllistymisvalmiuksia ja perustaitoja kehittävät koulutukset hitaasti 
oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille

111 000 €                             

Turun kristillisen opiston säätiö Työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävät 
koulutukset maahanmuuttajanaisille

40 000 €                               

Turun yliopisto FullStack-ohjelmistokehityksen täydennyskoulutus 
ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille suunnattuna

251 350 €                             

Turun yliopisto Kasvatustieteiden tutkinnon (KK tai KM) suorittaneiden koulutus 
varhaiskasvatuksen opettajiksi (75 op)

209 935 €                             

Työväen Sivistysliitto TSL ry Hanke nopeavaikutteisesta maahanmuuttajien työllistyvyyttä 
parantavasta koulutuksesta

90 571 €                               

Vaasan yliopisto FiTech Energy Storage2 - energiavarastoinnin osaamisen kehittämiseen 
Suomessa

420 000 €                             

Vaasan yliopisto ja Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy

Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, 
yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja 
tekijät & Moniammatillisen ohjauspalvelun kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllistymisen tukeminen lyhytkestoisen koulutuksen avulla Etelä-
Pohjamaalla.

500 000 €                             

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi 
sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen

80 000 €                               

Vantaan kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 400 000 €                             
Vantaan kaupunki Hankkeen aikana kehitetään kuntiin ja osaamiskeskuksiin malli, jossa 

syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajavanhempienkielenopetus 
järjestämisestä

500 000 €                             
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