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Jo yli  700 asiantuntijan verkosto

1.Digitaalinen
työllistyminen 
-hankkeen taustaa

Digitaalinen työllistyminen -hanke käynnistettiin kesäkuussa 2018 yhdessä
Työ- ja elinkeinoministeriön, Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Vastuu
Group:n kanssa. Kaiken kattava tavoite koko hankkeelle on digitaalisen
työllistymisen edistäminen. Kartoitustyön avulla konseptoitiin Luotettava
Työntekijä -palvelu vastaamaan KIRA-alan tunnistettuihin haasteisiin.  
 
Kesällä 2021 hanke sai jatkorahoituksen, jonka avulla Luotettava Työntekijä -
palvelu viedään tuotantoon, ja uusi palvelu tarjotaan kaikille KIRA-alan
opiskelijoille ja työnhakijoille maksutta käyttöön marraskuussa 2022.  
 
Lue Työ- ja elinkeinoministeriön, Vastuu Groupin, Rakennusteollisuuden ja
Rakennusliiton yhteinen tiedote hankkeesta.  
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https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tiedotteet/digitaalinen-tyollistyminen-hanke-tarttuu-kiinteistopalvelu-ja-rakennusalan-kohtaanto-ongelmiin
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tiedotteet/digitaalinen-tyollistyminen-hanke-tarttuu-kiinteistopalvelu-ja-rakennusalan-kohtaanto-ongelmiin


Ohjausryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: 
  
Mika Nordman, TEM (pj) 
Petri Tuomela, Vastuu Group (sihteeri) 
Päivi Blinnikka, TEM 
Janne Mäenpää, Rakennusteollisuus 
Laura Walden, Rakennusliitto 
Laura Widenäs, Vastuu Group 
Jami Haavisto, Vastuu Group 
Johannes Ahlbäck, Vastuu Group 
Lars Ahlbäck, Vastuu Group 

Hankkeen suojelijat ovat:  
 
Mervi Vidgren, Arene 
Kari Kallonen, AMKE 
Marjo Miettinen, Teknologiateollisuus 
Mari-Leena Talvitie, Tekniikan akateemiset 
Juuso Hietanen, Lehto Group 
Samu Salo, Insinööriliitto 
Regina Saari, Tampereen kaupunki 

1.1. Hankkeen ohjausryhmä ja suojelijat 

Digitaalinen työllistyminen -jatkohankkeen ohjausryhmän tehtävänä on tukea hanketta
tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjausryhmä vastaa hankkeen ohjauksesta sekä
kokonaisuuksien ja työpakettien etenemisen seuraamisesta.  



Omadatan
hyödyntäminen avaa
monia uusia
mahdollisuuksia
digitalisoituvassa
yhteiskunnassa. 

1.2. Digi-, data- ja
lakiryhmä 

Ryhmän tavoitteena on tunnistaa ja sanoittaa lainsäädäntöön ja
tulkintaan liittyviä haasteita sekä tehdä konkreettisia
ratkaisuehdotuksia. Ryhmään kuuluu yksityisten, julkisten ja
kolmannen sektorin rekistereiden edustajia, lakimiehiä sekä
työelämäpalveluita.  
 
Ryhmässä käydään rakentavaa keskustelua, millaisia
mahdollisuuksia omien tietojen hyödyntäminen erilaisista
rekistereistä mahdollistaisi erilaisissa elämäntapahtumissa ja -
tilanteissa. esim. opintojen ohjaus, oman osaamisen tunnistaminen
ja sanoittaminen, työnhaku ja osaamisen kehittäminen. 
 
Tutustu Digi-, data- ja lakiryhmän ja hankkeen tuotoksiin ja
lausuntoihin.

1.3. Omadata-pilotit 

Hankkeessa toteutetaan omadata-pilotteja ja autetaan omadata-
kyvykkyyksien käyttöönotossa, jotta tulevaisuudessa yksilöillä olisi
entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää ja hallita omia eri
rekistereissä olevia tietojaan myös sähköisesti omadata-
periaatteella. 
 
Mahdollistamalla työnhakijoille omien varmennettujen tietojen
hyödyntäminen yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin
rekistereistä omadata-periaatteen avulla voidaan tukea oman
osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa, helpottaa
työnhakua sekä nopeuttaa HR- ja rekrytointiprosesseja sekä
parantaa kohtaantoa erilaisissa työelämä- ja työnhakupalveluissa.  
 
Omadatan hyödyntäminen avaa monia uusia mahdollisuuksia
digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Omadatan avulla voidaan tarjota
entistä yksilöllisempiä ja ennakoivampia palveluita erilaisissa
elämäntilanteissa ja -tapahtumissa esim. opintojen ja työllistymisen
tukemisessa.  
 
Tutustu omadatan käyttötapauksiin.   

https://docs.google.com/presentation/d/1FpB7Y29c9s9evuaLUmClePmRUqYIm8h8/edit?usp=sharing&ouid=110102118609836413976&rtpof=true&sd=true
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/lt-mydata
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/lt-mydata


2. Luotettava 
Työntekijä -palvelu 

Luotettava Työntekijä -palvelu tulee toimimaan
työelämäpalveluiden ohjaamona. Uusi ainutlaatuinen palvelu
auttaa alan opiskelijoita ja työntekijöitä löytämään alalle
erikoistuneet työelämäpalvelut. 

Palvelu tullaan tarjoamaan kaikille kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalan, teollisuuden ja logistiikka-alan opiskelijoille ja
työnhakijoille maksutta käyttöön.  

Auttaa alan opiskelijoita ja
työnhakijoita oman
osaamisen tunnistamisessa
ja sanoittamisessa
omadatan avulla.
Auttaa löytämään alalle
erikoistuneet, mutta
sirpaloituneet
työelämäpalvelut yhdestä
paikasta. 
Tekee työnhausta entistä
helpompaan omadatan
avulla.  

PALVELU RATKAISEE

SEURAAVIA ONGELMIA:  

https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/


3. Työelämäpalveluiden
markkinapaikka  

Syksyllä 2022 julkaista työelämäpalveluiden markkinapaikan
tarkoituksena on auttaa alan yrityksiä löytämään entistä
helpommin tarjolla olevat työelämäpalvelut. Markkinapaikan
kautta työelämäpalvelun tarjoajat tavoittavat 30 000 KIRA-
alan työnantajaa. 

Markkinapaikan kehitystyön kehitystä voi seurata tilaamalla
hankkeen uutiskirjeen. 

Oppilaitosten,
ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen palvelut 
Yksityiset
koulutusorganisaatiot 
Työnhakupalvelut  
Henkilöstövuokrauspalvelut  
Osaajapankkipalvelut  
Rekrytointipalvelut  
Rekrytointi- ja HR-
järjestelmät  
Työhyvinvointipalvelut  

  

MARKKINAPAIKKA

TULEE KOKOAMAAN

YHTEEN MM. SEURAAVIA

PALVELUITA:  

  

4. Työelämän metrokartta 

Osana Digitaalinen työllistäminen -hanketta on käynnistetty rakennus- ja kiinteistöpalvelualan jatkuvan
oppimisen, ohjauksen ja työllistämisen verkostotyö. Yhdessä verkoston kanssa on kartoitettu rakennus- ja
kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä. Kartoituksen yhteydessä
verkosto on kasvanut ja lukuisiin kartoitustyöpajoihin on osallistunut yli 200 kokemusasiantuntijaa.
Verkostotyön tulokset on koottu "Työelämän metrokarttaan". 
 
Työelämän metrokartta pyrkii kuvaamaan nuoren henkilön kulkua peruskoulun kautta työelämään ja
edelleen eläkkeelle saakka. Metrokartan yksittäiset metropysäkit kuvaavat erilaisia elämäntapahtumia ja -
tilanteita, joissa henkilö saattaa helposti eksyä henkilön itsensä ja yhteiskunnan kannalta väärälle reitille.  
 
Hankkeen aikana tulemme pysähtymään yksittäisille metropysäkeille ja ideoimaan konkreettisia
ratkaisuehdotuksia tunnistettuihin haasteisiin.  

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen#postituslista
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen#postituslista
https://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/


Digitaalinen työllistyminen -
hankkeen kotisivut
Työelämän metrokartta
Luotettava Työntekijä -palvelun
verkkosivut
  

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ  

Yhteistyö ja yhteistyöehdotukset 

5. Syksyn ratkaisupajat  

Syksyn 2022 tulevissa työpajoissa ratkaisuaihioita viedään
yhdessä pidemmälle. Osana Digitaalinen työllistyminen -
hanketta järjestimme syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana 10
ratkaisupajaa, joissa tarkasteltiin kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri
näkökulmista. Ratkaisupajoissa ideoitiin konkreettisia
ratkaisuehdotuksia yhdessä verkoston kanssa tunnistettuihin
ja sanoitettuihin haasteisiin. 

Työelämän metrokartta visualisoi kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalan kohtaanto-ongelmiin liittyviä tekijöitä ja ilmiöitä
sekä niiden vaikutuksia laajemmin koko yhteiskuntaan.
Näiden ratkaisuaihoiden pohjalta on muodostettu viisi
teemaa, joihin liittyy useita kehityskelpoisia ratkaisujen eväitä.
Syksyn 2022 tulevissa työpajoissa ratkaisuaihioita viedään
yhdessä pidemmälle.

Tutustu teemoihin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan!

Petri Tuomela 

+358504143155 

Petri.tuomela@vastuugroup.fi 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
http://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/?__hstc=224666885.af87f8cb291b7385ef542aa00485b8eb.1641802537833.1648031323552.1648033159422.81&__hssc=&__hsfp=&hsCtaTracking=99e9fbba-eeab-4660-abdb-b7d6011f53d0%7Cf67baa6f-ba70-437b-a6c3-423db07f8edf
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/ratkaisupajat

