
Jatkuvan oppimisen digitaalinen 

palvelukokonaisuus (JOD)

#JatkuvaOppiminen

#DigiPalvelut



Palvelualusta

Tiedolla 
johtaminen 

(toimintamalli)

Tietoalusta

Osaamistieto

Kohti osaamisen kohtaanto-ongelman 

ratkaisua (Sitra)
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Työ- ja 
opetushallinnon 

toimijat 

Työ- ja opetushallinnon 
toimijat tuottavat ja 
hyödyntävät entistä 

tehokkaammin palveluita 
sekä toimivat aktiivisesti 
yhteistyöverkostoissa.

Ohjaaja

Ohjauksen laatu kohenee 
hyödyntämällä 

kattavampaa tietopohjaa. 

Yksilö

Yksilön kyky arvioida ja 
tehdä mielekkäitä 

koulutukseen, työuraan ja 
työelämään liittyviä 

suunnitelmia ja
päätöksiä tehostuu.

Koulutustoimija

Koulutustoimijat tuottavat 
paremmin kohdennettuja 

palveluja yksilöiden, 
työelämän ja yhteiskunnan 

tarpeisiin. 

Työelämätoimija

Työelämän toimijoilla on 
paremmat edellytykset 

hyödyntää tietoa 
työvoiman osaamisen 

kehittämisessä ja 
työvoimatarpeen 
ennakoimisessa.

Hyödyt keskeisille kohderyhmille

#jatkuvaoppiminen #digipalvelut



Palvelut

Tieto, tiedolla 
johtaminen ja 

ennakointi

Toiminta-
mallit

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
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Kehitetään 

poikkihallinnollista 

yhteistyötä sekä luodaan 

tehokkaat ja vaikuttavat 

palvelupolut 

asiakaslähtöisesti 

Rakennetaan uusia ja 

kehitetään olemassa 

olevia digitaalisia 

palveluita

Rakennetaan tiedon 

hallintaa ja 

hyödyntämistä tukeva 

infrastruktuuri ja prosessit 

sekä tarvittavat 

tietovarannot



Tieto, tiedonhallinta ja tiedon 

hyödyntäminen
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• Jatkuvan oppimisen koulutustarjonta kootaan yhteen 
tietovarantoon. 

• Tietovaranto rakennetaan opintopolku.fi palvelun 
nykyisen tietovarannon toiminnallisuutta ja tietosisältöä* 
laajentaen. 

• Tietovaranto toimii myös opintopolku.fi -palvelun 
tarjontatietovarantona.

* Alkuvaiheessa säännelty ja julkisina hankintoina hankittu (ELYt, JOTPA) koulutus 
(sisältää mm. työvoima-, ammatillisen ja korkeakoulujen koulutuksen). 

Kansallinen koulutustarjontatiedon varanto 

(JOD ohjausryhmän linjaus 14.3.2022)
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• Opetushallitus on aloittanut Opintopolku.fi –kehittämisen

• Kehittämistyö sisältää

• Uusien koulutusmuotojen/-tyyppien kartoituksen ja 

teknisen lisäämisen sekä käyttöliittymän rakentamisen 

tietojen tallentamiseen ja tietojen näyttämis- ja 

rajaamistoiminnot

• ePerusteiden laajentamisen

• tietomallityön

• käyttödatan keräämisen 

Koulutustarjontatieto
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• Kyselyt, selvitykset ja tutkimukset (ml. yrityksille suunnatut kyselyt)

• Hallinnollinen data (mm. suoritetut tutkinnot, työnhakijat, yritysten 
toimialat, henkilöstö, sijainti, liikevaihto, avoimet työpaikat, palkkaus)

• Narratiivinen tieto (esim. kertomukset ura-/koulutuspoluista ja työn 
arjesta)

• Ennakointi (tulevaisuuden osaamistarpeet/ammatit), tulevaisuustieto

• Työmarkkinatietämys (faktat, analyysit tai tulkinnat työmarkkinoiden 
menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevasta rakenteesta ja toiminnasta 
sekä niihin vaikuttavista tekijöistä)

• Yksilön itsensä antamat tiedot (mm. kiinnostukset, tavoitteet, toiveet)

Työmarkkinatieto*

16.5.20228 | * Tuomi I, Hatamäki A, Ketamo H (2021). Työmarkkinatieto digitalisoituvassa Suomessa.



• Projektipäällikön valinta (tieto, tiedolla johtaminen)

• Tietokokonaisuuksien sisältöjen tarkempi määrittely

• Analytiikkatarpeiden määrittäminen

Seuraavat vaiheet
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• hankesivut: https://okm.fi/digipalvelut-ja-ohjelma

• hankevastaavat: 

• erityisasiantuntija Tomi Kytölä (OKM), opetusneuvos Ilmari Hyvönen 

(OKM), johtava asiantuntija Tiina Salminen (TEM)

• hankekoordinaattorit:

• Heidi Lehtovaara (OKM), Marjut Anderson (OKM)

• projektipäällikkö: 

• Pauliina Kupila (OKM)

• yleisosoite: jod@gov.fi

• seuraa meitä somessa: #JatkuvaOppiminen #DigiPalvelut

Lisätietoa
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https://okm.fi/digipalvelut-ja-ohjelma
mailto:jod@gov.fi


Aurinkoista ja 

virkistävää kesää!


