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• 13.00 Tervetuloa

• klo 13.05 Taustaa kehittämistyölle / työmarkkinaneuvos Teija Felt (TEM)

• klo 13.20 Osaamisdatan ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet kohtaanto-

ongelmien ratkaisussa / vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula (Sitra, 

Osaamisen aika)

• klo 13.40 Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelu / 

johtava asiantuntija Tiina Salminen (TEM)

• klo 14.00 Nostoja chatista

• klo 14.10 Kiitos ja seuraavat stepit

Webinaari-ohjelma 13.5.2022

16.5.20222 |



Tulevaisuuden digitaalisia palveluita yksilön 

osaamisen kehittämisen, ohjauksen ja 

työelämän tueksi
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• Hanketta koordinoivat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö.

• Opetus- ja työhallinnon yhdistävässä hankkeessa ovat mukana myös Opetushallitus, 
KEHA-keskus sekä korkeakoulut Digivisio 2030-hankkeen kautta. Työhön osallistuu 
myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa).

• Budjetti on 26 miljoonaa euroa vuosille 2021 – 2024. Rahoitus tulee Euroopan 
komissiolta (elpymis- ja palautustukiväline RRP). 

• Hanke on osa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa. Taustalla on pääministeri 
Marinin hallitusohjelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen uudistus. 

• Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus liittyy muihin ajankohtaisiin 
kehittämisohjelmiin kuten TE-palvelut 2024-uudistukseen sekä Työn ja työhyvinvoinnin 
kehittämisohjelmaan (TYÖ2030).

Perustiedot: 
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• Rakennetaan digitaalinen palvelukokonaisuus, joka tukee sujuvia 

siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. 

• Kokonaisuuden rakentamisessa hyödynnetään ja kehitetään 

• olemassa olevia palveluita (Opintopolku, Työmarkkinatori) ja 

tietovarantoja sekä

• rakennetaan täysin uusia palveluja ja tietovarantoja. 

• Kokonaisuuden on tarkoitus olla valmiina 12/2024 uusien palvelujen 

osalta.

Mistä on kyse?
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• Osaamisen tunnistamisen työryhmä – Seija Rasku & Markku 

Virtanen

• Osaamisen tunnistamisen viitekehys, välineet, pilotit

• Jenni Larjomaa /TEM

• Työpaja 24.5.2022

• ELO-strategia ja uraohjauksen kehittämistoimet

• Hanna Gustafsson/ KEHA -keskus ja Teea Oja /TEM

• Ohjauksen laadun varmistus ja mittarit, ohjauksen tila-arviointi, 
urasuunnittelutaitojen viitekehys, ohjauspalvelujen välineet
urasuunnitteluun

Kehitystyöhön liittyvät 1.
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• Ennakoinnin kehittämistoimet

• TEM Ammattibarometri/ Reino Savolainen

• OPH keskipitkän aikavälin ennakointi, osaamisluokitus/ Vihtori 

Suominen & ennakointitiimi

• Jatkuvan oppmisen ja työllisyyden palvelukeskus/ Samuli 

Leveälahti

• Ennakoinnin koordinoinnin kehittäminen

Kehitystyöhön liittyvät 2.
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• Hankkeelle on nimetty sidosryhmäfoorumi (2022-2025). Sidosryhmäfoorumin

ensimmäinen tilaisuus pidettiin 22.4.2022. Paikalla oli yli 40 toimijaa eri

sektoreilta.

• Hankkeen tavoitearkkitehtuuri on valmis (välitavoite).

• Tällä hetkellä pureudutaan olemassa olevien ja uudistusta vaativien palvelujen

kehitystyöhön esim.

• työelämätiedot:  alat, ammatit, ennakointitietous

• osaamisprofiili: koulutus, osaaminen laajemmin huomioon

Missä mennään?
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Eri toimijoiden roolit 

osaamisen ja

työllisyyden kentällä
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Kiitos!


