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Competence Leap
- Oppijalähtöisiä digitaalisia palveluja

helpottamaan jatkuvaa oppimista

Jatkuvan oppimisen reformi
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Työn murros
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JATKUVAN OPPIMISEN YMPÄRILLÄ 
TAPAHTUU PALJON

• OKM/OPH Compleap + Opintopolun kehittäminen

• TEM: Työmarkkinatori ja ohjaustaverkossa.fi

• VM:n AuroraAI esiselvityshanke 2/2019 loppuun – tämän jälkeen jatko?

• SITRA:n kolmivuotinen uusi elinikäisen oppimisen avainalue (10/2018 alkaen)

• Korkea-asteen kehittämishankkeet

• Korkeakoulutuksen visiotyön jalkauttaminen ja jatkuva oppiminen

• Europass kehittäminen

• Suomen Tilaajavastuu Oy ”Digitaalinen työllistyminen”

• Osaamis-/koulutustili (AKAVA:n ehdotus jolla mahdollistettaisiin taloudellisesti 
jatkuva oppiminen)
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Elinikäisen, jatkuvan oppimisen tukeminen entistä tärkeämpää
• Jatkuva osaamisen kehittäminen entistä helpommaksi

• Osaamispohjaiset pienemmät koulutusmodulit tutkintojen sijaan

Työn murros ja osaamisen kohtaanto-ongelma 
• Työn ja opiskelun limittyminen – modulaarinen opiskelu täydentää pohjakoulutusta 

• Koulutuksen nykyistä parempi kohdentaminen ja ennakointi

• Osaavan työvoiman tuottaminen yhteiskunnan tarpeisiin

Budjettiriihen kirjaukset:
“Rakennetaan hallinnonalojen yhteistyössä digitaalinen  palvelukokonaisuus, joka mm. tukee 
yksilöiden osaamisen kartoittamista, jatkuvaa oppimista jne.

Yhteentoimivat digitaaliset palvelut jatkuvan oppimisen mahdollistajana

MIHIN TARPEESEEN COMPLEAP VASTAA?

Compleap on 2-vuotinen EU-
hanke (12/17-11/19), jota 

rahoittaa DG Connect 

Oppijalähtöisiä digitaalisia 
palveluita oppijoille
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COMPLEAP PARTNERS

MITÄ KEHITETÄÄN?

1. LEARNER PATH  - Henkilökohtaisia osaamisen 

kartoittamisen ja kartuttamisen mahdollisuuksia 

Oppijan polkuun 

2. ANALYTIIKKA  - Miten ja mitä tietoa hyödynnetään

3. ARKKITEHTUURI  - Kokonaisuus ja rajapinnat
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OPPIJAN POLKU

Oppijan polku selkeyttää ja 

visualisoi käyttäjälle 

oppimispolkua kohti 

osaamistarpeita tai toivottua 

tavoitetta. 

Polku rakentuu olemassa 

olevasta osaamisesta ja siihen 

linkittyvistä uusista 

koulutusmahdollisuuksista. 
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Osaamisen 
kartoitus 

Koulutus-
vaihtoehto-
jen vertailu

Hakeutu-
minen

Kevyt 
kiinnostuksen 
ilmoittaminen

ANALYTIIKKA HYÖDYNTÄMÄÄN KERÄTTYÄ TIETOA

OSAAMISPROFIILI OSAAMISKARTTA

Opintopolku.fi (vahva tunnistautuminen, ei tunnistautumista)

Omien kiinnostusten 
mukainen 
koulutustarjonta

Oman osaamisen 
kartoitus ja 
tunnistaminen

MITÄ SEURAAVAKSI?

Sidosryhmäwebinaarit
Tiistaina 16. lokakuuta 9.30-10.30
- aiheena analytiikka

Keskiviikkona 28. marraskuuta 9.30-10.30
- aiheena hankeyhteistyö? 

Midterm review seminar 
4. joulukuuta 2018 OPH:ssa
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PYSYTÄÄN YHTEYKSISSÄ

https://www.compleap.eu/

compleap@csc.fi

https://wiki.eduuni.fi/display/csccompleap/Reference+G
roup+Webinars+and+Workshops

DEMO
https://invis.io/8XNRS737TF9

mailto:compleap@csc.fi
https://wiki.eduuni.fi/display/csccompleap/Reference+Group+Webinars+and+Workshops
https://invis.io/8XNRS737TF9

