Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö

MUISTIO 2/2021

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden ohjausryhmä,
kokous 2/2021
Aika: maanantaina 20.12.2021 klo 13-15
Paikka: Teams-yhteyden välityksellä.
Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä kutsutut asiantuntijat

Paikalla:
Lempinen Petri, pj
Felt Teija, vpj
Heikkilä Sakari (vara)
Huttunen Tero (vara)
Hämäläinen Sonja
Jääskeläinen Atte
Korhonen Jonna
Kuoppala Mikko (vara)
Kytölä Tomi
Salmi Merja
Salminen Tiina
Sierimo Carolina (vara)
Virtanen Markku (vara)
Vuorinen Birgitta (vara)
Paloheimo Reetta, siht.
Anderson Marjut, siht.
Lehtovaara Heidi, siht.

opetus- ja kulttuuriministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
CSC / Digivisio 2030
opetus- ja kulttuuriministeriö (saapui klo 13:20)
työ- ja elinkeinoministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
valtiovarainministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö (saapui klo 13:10)
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö

Poissa:
Haavisto Sari (vara)
Hanhike Tiina
Levasma Jarkko
Nordlund Hanna
Nygren Päivi
Pirhonen Eeva-Riitta

työ- ja elinkeinoministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
valtiovarainministeriö
CSC / Digivisio 2030
sosiaali- ja terveysministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö

Kutsutut asiantuntijat:
Nyberg Victor

opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.00. Uudet hankekoordinaattorit
Heidi Lehtovaara ja Marjut Anderson esittäytyivät lyhyesti heti kokouksen alkuun ja heidät
toivotettiin tervetulleeksi hankkeeseen.
2) Asialistan läpikäynti
Asialistan kohtaan 7 tehtiin seuraava muutos: ydinviestit ja viestintäsuunnitelma siirretään
käsiteltäväksi tammikuun 13. päivän kokoukseen. Tämän muutoksen jälkeen asialista
hyväksyttiin.
Liite 1 Asialista
3) Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistion hyväksyttiin.
Liite 2 Edellisen kokouksen muistio
4) Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden hankkeen
ajankohtaiset asiat


Tiekartta 2022 keväälle

Tiina Salminen esitteli hankkeen tiekartan 2022 keväälle ja tämän jälkeen käytiin lyhyesti
keskustelua tiekartan rakenteesta ja käytöstä.
Päätettiin, että jokaisen ohjausryhmän kokouksen alussa käydään katsaus
tiekarttaan.
Lisäksi todettiin, että jatkossa pyritään
o selkeyttämään tiekarttaan aikataulutuksen ja tuotosten välisiä
riippuvuussuhteita
o tuottamaan julkaistava, yksinkertaisempi versio tiekartasta
Ohjausryhmä ei nähnyt estettä tiekartan jakamisesta digivisio 2030 -työryhmän sisäiseen
käyttöön.
Linkki tiekarttaan


Tavoitearkkitehtuurin raportin tilanne

Tiedoksi: Tomi Kytölä esitteli RRF-raportin tilanteen ja rakenteen. RRF-raportti tulee
ohjausryhmälle hyväksyttäväksi tammikuun kokouksessa 13.1.2022, jonka jälkeen raportti
toimitetaan VM:lle ja sitten komissiolle.
Raportin rakenne sekä aikataulullinen eteneminen hyväksyttiin.

Raporttiluonnos toimitetaan ajoissa ohjausryhmälle tutustuttavaksi.
Liite 3 Esitys ohjausryhmälle 201221, s. 5-8


Muut mahdolliset ajankohtaiset asiat
o Tiedoksi: Projektipäälliköiden rekrytoinnit – kahden projektipäällikön
rekrytoinnit ovat hankkeessa valmistelussa, projektipäälliköitä haetaan
osakokonaisuuksiin: digitaaliset palvelut ja palvelupolut sekä tiedolla
johtaminen ja tietopalvelut, projektipäälliköt tulevat alkuvuodesta hankkeen
palvelukseen.
o Tiedoksi: RRF-valmistelun yleistilanne: Pandemiasta johtuen asioiden
käsittely komissiossa on viivästynyt. Operatiivisiin järjestelyihin liittyvät asiat
eivät ole edenneet odotetusti. Tästä johtuen mm. hankkeiden seurantaan ja
raportointiin liittyvät tarkennukset siirtynevät ensi vuodelle. Myöskin
palautteen ja ohjeistuksen saaminen esim. hankintoihin liittyen on ollut
hidasta ja palautteet minimalistia. Viivästyksiin kommission suunnalta on
syytä varautua jatkossakin.

Liite 3: Esitys ohjausryhmälle 201221, s. 9
5) Hankinnat ja kilpailutukset
Tiedoksi: Tomi Kytölä kertoi hankintojen ja kilpailutusten tilanteesta, että on suositeltavaa
kilpailuttaa kaikki hankkeessa tehtävät hankinnat, jotta varmistetaan hankintojen
vastaavan RRF:n reunaehtoja. Hankinnat pyritään jaksottamaan niin, että hankkeen
eteneminen voidaan varmistaa. Tomi Kytölä esitteli lyhyesti hankintoihin liittyvän
hallintosopimuksen mallipohjan.
Liite 3: Esitys ohjausryhmälle 201221, s. 10
Liite 4 Hallintosopimuksen pohjan luonnos

6) Keskusteltavaa ja linjattavaa


Koulutustarjonta ja työmarkkinatieto

Tiedoksi: Tomi Kytölä esitteli koulutustoiminnan ja koulutustarjonnan periaatteita.
Esityksessä pelkistetty määritelmä koulutustoiminnasta ja koulutustarjonnasta (ks. Liite 3:
Esitys, s. 13)
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua koskien koulutustarjontaa, sen laajuutta, käsitteistöä
sekä palveluiden ikärajaa ja sen tarpeellisuuskysymystä.
Ohjausryhmä linjasi, että koulutustarjonnan tulee olla mahdollisimman laajasti esillä
ja tahtotilan tulee ulottua säänneltyä koulutusta laajemmaksi.
Lisäksi sovittiin, että työ aloitetaan julkisrahoitteisesta koulutuksesta ja seurataan
komission aloitteiden esimerkiksi pienten osaamiskokonaisuuksien etenemistä.

Tiedoksi lähetekeskusteluna hankeryhmän valmisteluille: Käytiin keskustelua
työmarkkinatiedosta ja sen suhteesta mm. työmarkkinatoriin ja muihin nykyisiin palveluihin,
tiedolla johtamiseen sekä vaikutuksista koulutuspalveluiden tuottamiseen.


Yhteisesti tuotettavat palvelut ja kytkökset mm. Digivisioon

Tiedoksi: Jonna Korhonen esitteli yhteisesti tuotettavien palveluiden ja kytkösten
näkökulmia. Huomioitavia muita palveluita ja kytköksiä ovat mm. Digivisio 2030, JOTPA ja
TE2024, joiden vaikutukset on huomioitava Jatkuvan oppimisen digitaalisen
palvelukokonaisuuden kehityskuluissa sekä päinvastoin. Tähän liittyen käytiin keskustelu
ja toivottiin ohjausryhmän jäseniltä yhteistä tiedonjakoa ohjausryhmässä tähän
hankkeeseen liittyvistä kehityskuluista ja hankkeista, joita on meneillään muilla tahoilla.
Ohjausryhmä ehdotti, että kevään aikana pidettäisiin tapaaminen näiden yhteistyötahojen
kanssa.


yhteistyökysymykset ja siihen liittyvät rahoitusasiat

Tiedoksi: Tomi Kytölä esitteli OKM:n hallinnonalan koulutustoimijoiden yhteistyön
kannusteet ja esteet, johon liittyen käytiin keskustelu. Huomioitavaksi nostettiin, että
erilaiset rahoitustavat voivat vaikuttaa koulutustoimijoiden kykyyn tuottaa yhteistyössä
uusia koulutuksia. Rahoitukseen liittyvää keskustelua tulee tämän vuoksi käydä
ensisijaisesti ministeriöissä.
Liite 3: Esitys ohjausryhmälle 201221, s. 11-29
7) Hankkeen viestintä


sidosryhmäfoorumi

Tiedoksi: Hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara esitteli 21.1.2022 klo 13-15 pidettävän
sidosryhmätilaisuuden valmistelutilanteen. Kutsut lähetetään ennen joulua, Petri Lempinen
ja Teija Felt avaavat tilaisuuden, ohjelma tarkennetaan myöhemmin.
Päätettiin, että järjestetään palvelukokonaisuus-näkökulmasta tämä 21.1.2022
pidettävä tilaisuus.


ydinviesti ja viestintäsuunnitelma: Siirretty käsiteltäväksi 13.1.2022 kokoukseen.

8) Tiedoksi


Jatkuvan oppimisen sanastotyö

Tomi Kytölä tiedotti, että sanastotyön lausuntokierros on työn alla ja tammikuun lopulla
saadaan ensimmäiset palautteet sanastotyöstä. Sanastotyötä tulee jatkaa keväällä ja tätä
varten on aloitettu kilpailutuksen valmistelu.
9) Muut asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10) Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään torstaina 13.1.2022 klo 11.30-13.30, Teams-etäyhteydellä.
11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Lempinen päätti kokouksen klo 14.58 ja toivotti kaikille hyvää joulua.

LIITTEET
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Liite 2 Edellisen kokouksen muistio
Liite 3 Esitys ohjausryhmälle 201221
Liite 4 Hallintosopimuksen pohjan luonnos

