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Jakelussa mainituille

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja
elinkeinoministeriön asettamispäätös: Jatkuvan
oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuus –
hankkeen ja ryhmien asettaminen
Tausta
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja
palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelmalla tuetaan
hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma rakennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja
elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA -keskus) ja korkeakoulujen yhteistyönä.
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma
muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta: (1) koko koulutusjärjestelmän kattava
ja hallinnonrajat ylittävä jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus sekä (2)
korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelma.
Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on hallinnonalojen rajat ylittävä ja se
toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA
–keskus) yhteistyönä. Toimenpiteitä viedään eteenpäin vahvassa sidosryhmäyhteistyössä.
Korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistaminen –osakokonaisuus
toteutetaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisenä hankkeena ja yhteistyössä
jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus –hankkeen ja sidosryhmien kanssa.
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmalle tullaan asettamaan oma ohjausryhmänsä.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus hanke ja sen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva
valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä
koulutuksen ja työelämän välillä.
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Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan
yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan
sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.
Palvelukokonaisuuden keskeisiä tavoitteita ovat:
•
•
•
•
•
•

kehittää uusia ja olemassa olevia älykkäitä digitaalisia palveluita kuten osaamisen kartoitusja tunnistamispalveluita, ohjauspalveluita, koulutuksen hakupalveluita sekä tarjontapalveluita
sekä näihin kytkeytyviä uusia ja olemassa olevia tietovarantoja
luoda/rakentaa tehokkaampia palveluketjuja ja uusia toimintamalleja tukemaan yksilöiden
siirtymiä koulutuksessa ja työelämässä
rakentaa uusia tiedolla johtamisen poikkihallinnollisia toimintamalleja hyödyntäen olemassa
olevia ja rakennettavia tietolähteitä kuten työmarkkinatietovarantoa
edesauttaa työelämää ennakoimaan ja löytämään tarpeiden mukaista osaamista
edistää koulutustoimijoita ennakoimaan, kehittämään ja kohdentamaan paremmin
koulutustarjontaansa sekä
kannustaa hallintoa kehittämään tiedolla johtamisen kyvykkyyttään ja tehostamaan
palveluketjuja ja toimintaansa.

Palvelukokonaisuus parantaa yksilöiden ja työelämän mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan ja
työmarkkinoiden muutoksiin tukemalla osaamisen kehittämistä sekä vahvistamalla työllistymisen ja
työssä pysymisen edellytyksiä ja yksilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Kokonaisuudella on myös
positiivisia vaikutuksia työllisyysasteeseen, julkisen talouden tasapainoon ja kilpailukykyyn.
Palvelukokonaisuuden uudet palvelut mahdollistavat ja vauhdittavat myös uusien innovatiivisten
koulutuksen toteutusmallien kehittämistä ja käyttöönottoa.
Palvelukokonaisuus rakentuu sekä olemassa olevien palveluiden ja niiden taustatietovarantojen
(Opintopolku, Työmarkkinatori), että täysin uusien palveluiden, tietovarantojen ja
omadataratkaisujen varaan.
Palvelukokonaisuus tukee myös jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita ja uusien
palvelurakenteiden ja palvelutoimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä (mm. jatkuvan oppimisen
ja työllisyyden palvelukeskus, pohjoismaisen työvoimapalvelumalli, monialaiset palvelut, koulutuksen
saatavuus, kansalaisille ja työnantajille suunnattujen ohjauspalvelujen kehittäminen sekä alueellisten
palveluekosysteemien vahvistuminen).

Organisointi
Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden hankkeen omistavat ja sitä ohjaavat opetusja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä ja sen alaisuuteen kokonaisarkkitehtuuriryhmä, lainsäädäntö- ja
etiikkaryhmä sekä hankeryhmä. Ohjausryhmä voi tarvittaessa asettaa myös muita alaryhmiä
hankkeen aikana.
Ohjausryhmän ja sen alaisten ryhmien tehtävinä on myös tunnistaa ja yhteensovittaa riippuvuuksia
muiden hankkeiden ja kehityskulkujen kanssa, vastata jäsentensä taustaorganisaatioiden
osaamisen välittämisestä ja sitouttamisesta hankkeen tavoitteisiin, vastata tiedonkulusta ja
kahdensuuntaisesta viestinnästä osallistuvissa organisaatioissa sekä tuoda esille toimijoiden ja
sidosryhmien tarpeet.

Hankkeen ryhmien toimikausi
Ohjausryhmän ja se alaisten ryhmien toimikausi on 9.11.2021 - 1.6.2025.

Ohjausryhmä
Ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmän tehtävänä on:
•
•

ohjata ja seurata hankkeen tavoitteiden mukaista toteutusta
seurata hankkeen aikataulua ja kustannuksia, sekä toteutuksen etenemistä asetettujen
tavoitteiden mukaisesti
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•
•
•
•
•

vastata budjettivalmistelusta
käsitellä toimivaltansa rajoissa muutokset hankesuunnitelmaan, mikäli muutokset
vaikuttavat olennaisesti hankkeen tavoitteisiin, aikatauluun tai budjettiin
käsitellä ja hyväksyä hankkeen aikaiset keskeiset suunnitelmat ja tuotokset, sekä hyväksyy
RRF –rahoitukseen liittyvät esiteltävät raportit ja tuotokset jatkuvan oppimisen digitalisaatioohjelman ohjausryhmälle
käsitellä ja hyväksyä lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän luonnokset hallituksen esitykseksi
ennen lausuntokierroksia
varmistaa, että palveluiden käyttöönoton edellyttämät lainsäädäntömuutokset tehdään
hankkeen toteuttamisaikataulun mukaisesti

Ohjausryhmä vastaa myös ristiriitatilanteiden, toteutuneiden riskien ja ongelmien käsittelystä,
kansainvälisestä yhteistyöstä, sekä hankkeen viestinnästä ja sidosryhmätyöstä.
Ohjausryhmä esittelee ehdotukset mahdollisista muutoksista RRF-ohjelman kirjauksiin, sekä
raportoi RRF:n raportointiohjeiden mukaisesti hankkeen etenemisestä ja tavoitteiden
saavuttamisesta jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmälle ja hankkeen omistajille.

Ohjausryhmän kokoonpano
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään ylijohtaja Petri Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Ohjausryhmän jäseniksi ja varajäseniksi nimetään:
Jäsen
työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja
elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja
ylijohtaja Atte Jääskeläinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja
kulttuuriministeriö
opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
johtava asiantuntija Tiina Salminen, työ- ja
elinkeinoministeriö

Varajäsen
neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja
elinkeinoministeriö
johtaja Birgitta Vuorinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

maahanmuuttajajohtaja Sonja Hämäläinen, työja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, työ- ja
elinkeinoministeriö

erityisasiantuntija Tiina Hanhike, työ- ja
elinkeinoministeriö
budjettineuvos Merja Salmi,
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Päivi Nygren, sosiaalija terveysministeriö
hankejohtaja Hanna Nordlund, Digivisio 2030

ylijohtaja Jarkko Levasma,
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Carolina Sierimo, sosiaali- ja
terveysministeriö
hankepäällikkö Sakari Heikkilä, Digivisio 2030

neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, työ- ja
elinkeinoministeriö

Ohjausryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan
myöhemmin täydentää. Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää alatyöryhmien kokoonpanoja ja
asettaa myös muita alatyöryhmiä. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Reetta Paloheimo,
opetus- ja kulttuuriministeriö, hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara, opetus- ja kulttuuriministeriö ja
myöhemmin palkattava toinen hankekoordinaattori opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hankeryhmä
Hankeryhmän tehtävät
Hankeryhmän tehtävänä on:
•
•
•
•

vastata hankkeen operatiivisesta toteutuksesta, koordinoinnista ja yhteisestä seurannasta
tehdä päätöksiä osaprojektien yhteisistä asioista hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
valmistella ja esitellä toimenpide- ja muutosehdotukset ohjausryhmälle
valmistella ohjausryhmän kokoukset ja kokousmateriaalit
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•
•
•

valmistella ja ylläpitää hankesuunnitelmaa
vastata osaltaan hankkeen etenemisestä hankesuunnitelman mukaisesti
vastata hankkeen tilannetiedon ajantasaisuudesta.

Hankeryhmä voi käsitellä ja hyväksyä hankkeen osaprojektien projektipäälliköiden valmistelemat
yhteiset toimenpide-ehdotukset, mikäli niillä ei ole vaikutusta hankkeen tavoitteisiin, aikatauluun tai
budjettiin. Hankeryhmä käsittelee ja puoltaa projektisuunnitelmien, olennaisesti kokonaishankkeen
tavoitteisiin, aikatauluun tai budjettiin vaikuttavien muutosten ja hankkeen keskeisten tuotosten
hyväksyntää ennen hankkeen ohjausryhmälle esittelemistä.
Hankeryhmä vastaa myös toteutuksen sidosryhmäyhteistyön koordinoinnista ja toteutuksen
viestinnän koordinoinnista.

Hankeryhmän kokoonpano
Hankeryhmän puheenjohtajiksi nimetään opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja
kulttuuriministeriö, erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö ja johtava asiantuntija
Tiina Salminen, työ- ja elinkeinoministeriö.
Hankeryhmän jäseniksi ja varajäseniksi nimetään
Jäsen
neuvotteleva virkamies Johanna Slaney, työja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Teea Oja, työ- ja
elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen, työja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos Sami Aalto, opetus- ja
kulttuuriministeriö
opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja
kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
tietohallintojohtaja Erja Nokkanen,
Opetushallitus
opetusneuvos Pekka Matikainen,
Opetushallitus
erityisasiantuntija Jarno Salovuori, KEHAkeskus
ryhmäpäällikkö Pia Sorvali, KEHA-keskus
hankepäällikkö Heini-Maari Kemppainen,
Digivisio 2030

Varajäsen

asiantuntija Reetta Paloheimo, opetus- ja
kulttuuriministeriö

erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, opetus- ja
kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö Joonas Mäkinen,
Opetushallitus
kehittämispäällikkö Ulla Kauppi,
Opetushallitus

hankepäällikkö Sakari Heikkilä, Digivisio 2030

Hankeryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hankeryhmä voi tarvittaessa täydentää
kokoonpanoaan määräaikaisilla jäsenillä tai asiantuntijajäsenillä. Hankeryhmän sihteereinä toimivat
asiantuntija Reetta Paloheimo, opetus- ja kulttuuriministeriö, hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara,
opetus- ja kulttuuriministeriö ja myöhemmin palkattava toinen hankekoordinaattori opetus- ja
kulttuuriministeriöstä.

Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmä
Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän tehtävät
Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän tehtävänä on:
•
•

toteuttaa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi liittyvien lainsäädännön muutostarpeiden
arviointi,
ratkaista lainsäädännön tulkintaan liittyvät kysymykset (mm. tietosuojaan ja tietojen
hyödyntämiseen liittyvät asiat)
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•

valmistella hallituksen esitykset hankkeen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista

Ryhmän tehtäviin kuuluu myös käsitellä ja ratkaista mahdolliset eettiset kysymykset hankkeen
toteutuksen aikana, sekä muut mahdolliset ohjausryhmän määräämät tehtävät.

Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän kokoonpano
Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän puheenjohtajaksi nimetään hallitusneuvos Sami Aalto, opetus- ja
kulttuuriministeriö. Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän jäseniksi ja varajäseniksi nimetään:
Jäsen
erityisasiantuntija Jenni Nuutinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

Varajäsen
kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

hallitussihteeri Henna Närhi, opetus- ja
kulttuuriministeriö

hallitusneuvos Laura Hansen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

johtava asiantuntija Tiina Salminen, työ- ja
elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja
kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija Juha Keski-Koukkari, työ- ja
elinkeinoministeriö
lakimies Heidi Saari, Opetushallitus
yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan
ELY-keskus

lakimies Olli Korhonen, Opetushallitus
lakimies Nora Sinokki, Uudenmaan ELYkeskus

Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Lainsäädäntö- ja
etiikkaryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan määräaikaisilla jäsenillä tai
asiantuntijajäsenillä. Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Reetta
Paloheimo, opetus- ja kulttuuriministeriö, hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara, opetus- ja
kulttuuriministeriö ja myöhemmin palkattava toinen hankekoordinaattori opetus- ja
kulttuuriministeriöstä.

Kokonaisarkkitehtuuriryhmä
Kokonaisarkkitehtuuriryhmän tehtävät
Kokonaisarkkitehtuuriryhmän tehtävänä on:
•
•

vastata ja ohjata hankkeen aikaisten kokonaisarkkitehtuurikuvausten ja muiden
arkkitehtuurikuvausten tekemisestä
sekä muista mahdollista ohjausryhmän määräämistä tehtävistä.

Kokonaisarkkitehtuuriryhmä luo RRF –tavoitteiden mukaisen tavoitearkkitehtuurikuvausehdotuksen
hankkeen aikataulun mukaisesti.

Kokonaisarkkitehtuuriryhmän kokoonpano
Kokonaisarkkitehtuuriryhmän puheenjohtajaksi nimetään opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja
kulttuuriministeriö, erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö ja johtava asiantuntija
Tiina Salminen, työ- ja elinkeinoministeriö. Kokonaisarkkitehtuuriryhmän jäseniksi ja varajäseniksi
nimetään:
Jäsen
IT-arkkitehti Sami Mäkinen, Opetushallitus
kehittämispäällikkö Joonas Mäkinen,
Opetushallitus
pääarkkitehti Päivi Pietarila, KEHA -keskus
hankepäällikkö Vilho Kolehmainen, Digivisio
2030
opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

Varajäsen
IT-arkkitehti Mikko Honkanen, Opetushallitus
tietohallintojohtaja Erja Nokkanen,
Opetushallitus
arkkitehti Juha Mattila, KEHA -keskus
hankepäällikkö Sakari Heikkilä, Digivisio 2030
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kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, opetus- ja
kulttuuriministeriö

Kokonaisarkkitehtuuriryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Kokonaisarkkitehtuuriryhmä voi
tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan määräaikaisilla jäsenillä tai asiantuntijajäsenillä.
Kokonaisarkkitehtuuriryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Reetta Paloheimo, opetus- ja
kulttuuriministeriö, hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara, opetus- ja kulttuuriministeriö ja
myöhemmin palkattava toinen hankekoordinaattori opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Ryhmien asettamisessa ei ole voitu kaikilta osin noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momenttia, koska jäsentahoilla ei ollut esittää jäseniksi riittävää
määrää mies tai naispuolisia jäseniä pyynnöstä huolimatta tai heidät on kutsuttu ryhmiin erityisen
ammatillisen osaamisen johdosta, jota ei voi korvata toisella henkilöllä.

Kustannukset ja rahoitus
Ohjelma ja hanke on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (Recovery and Resilience
Facility | European Commission (europa.eu) (RRF) rahoitettavaa Suomen elpymis- ja
palautumissuunnitelmaa (RRP).
Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen liittyvät kustannukset tullaan
maksamaan kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaisesti. Hankkeen
viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä
unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU".
Ohjausryhmä voi lisäksi hankkia sihteeri- ja muita palveluita ryhmien työn tueksi. Ohjausryhmän ja
sen alaisten ryhmien työ tehdään virkatyönä ja jäsenille ei makseta palkkioita. Mahdolliset
matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Ryhmien kulut maksetaan momentilta
29.01.53. Kustannuksien maksatuksessa noudatetaan mahdollisia muita ohjeita RRF:ään liittyen.

Kansliapäällikkö

Anita Lehikoinen

Alivaltiosihteeri

Elina Pylkkänen

Erityisasiantuntija

Saara Ikkelä

Teollisuusneuvos

Eeva Vahtera

Jakelu

Ryhmien jäsenet ja varajäsenet
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetushallitus
KEHA ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Digivisio 2030

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiosihteerit ja erityisavustajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö, osastot ja yksiköt
Työ- ja elinkeinoministeriö
Uudenmaan ELY-keskus

