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Omistajuuden ansiosta:
► CSC:n osaaminen on joustavasti ja 
tehokkaasti korkeakoulujen käytettävissä
► In house ‐toimijana voimme tarjota tukea ja toteuttaa 
ratkaisuja omistajiemme yhteisiin ja räätälöityihin tarpeisiin

Tukea kehittämishankkeille 
► OKM ostaa korkeakoulujen toteuttamien hankkeiden 
tueksi CSC:ltä arkkitehtuuripalveluita, joita hankkeet voivat 
hyödyntää yhteistyön tulosten jakamiseen

CSC on korkeakoulujen ja valtion omistama yhtiö



CSC:n tavoitteet

Digitaalinen tieto 
saataville ja käyttöön 
helposti, turvallisesti, 
kansainvälisesti nyt ja aina

Opetuksen ja oppimisen 
digitaaliset palvelut yhteen‐
toimivaksi kokonaisuudeksi 
kaikille koulutusasteille

Kansainvälisesti kilpailu‐
kykyinen tieteellisen laskennan 
ekosysteemi kaiken suomalaisen 
tutkimuksen tarpeisiin

Suomeen tutkimuksen, 
koulutuksen ja julkishallinnon 
data‐analytiikan kansainvälisesti 
tunnettu osaamiskeskittymä



Kansainväliset tietovirrat?



Mitä tieto on?

• Tietoa tiedosta (julkaisun viitetieto, opintosuoritus tai tieto 
opiskelijastatuksesta/affiliaatiosta rekisterissä)

• Tuotos (julkaisu, opinnäytetyö)

• Aineisto (tutkimuksen datasetti, opetusmateriaali)

• Massadataa… (sensori‐informaatio mahdollisen tutkimuskohteen 
ympäriltä, oppimistoiminnasta ja sen ympäriltä tallentuva informaatio; 
tieto tiedon käsittelystä)



databases

National and 
institutional 

CRISes or other 
publication 
databases

European Research 
Information Service

research, information 

Research evaluation, 
indicators, statistics, 
CV’s, funding 
applications, 
administration, policy, 
research, information 
retrieval

Public portal

Publication
input service
(for non‐CRIS 
organizations)

CSC yhteistyössä ENRESSH-verkoston kanssa

• Tutkimus‐ ja sen tuotosten arvioiminen ja jakaminen on kansainvälistä 

• Aineistojen kokoaminen ja jakaminen kansainvälisesti kehityksen kohteena; avoin tiede ja 
tutkimus (ATT‐hanke)

• Tutkimusta kuvailevien tietojen jakamisen ja hyödyntäminen kehittyy (Tutkimustietovaranto):

Towards a European Research Information Service

Ilmiöt tutkimuksen kohteina eivät yleensä kunnioita rajoja



Koulutustoiminnan, opiskelun ja opetuksen tietojen 
kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy

• Oppija kuljettaa tietoa oppimistuloksistaan
oEHEA: Study to support the revision of the diploma supplement and 
analyse the feasibility of its digitalisation at European level 
(https://publications.europa.eu/s/dfpS)

oEMREX ja Erasmus Without Paper (EWP) –hankkeet ja palvelut
suoritustietojen jne. siirrettävyydestä liikkuvuutta tukemaan

oKansallisia ja kansainvälisiä palveluita tietovirtojen tueksi on useita

• Mm. (opiskelija)rekrytoinnissa 
oStandardisoidut kielitestit
oAffiliaatiot organisaatioihin
oOrganisaatioiden akreditoinnit, kuvailutietokannat ja mappaukset 
koulutusjärjestelmien tasoille

Myös Stork 2.0 eAcademia 
Pilot, Diploma Registry in 
Norway, e‐HEAR (Higher 
Education Achievement 

Report), Spanish Electronic 
Diploma Supplement (e‐DS), 

Dutch diploma register 
(DUO), CINECA ESSE3 
Diploma Supplement, 

Digitary, SPEEDE Server, 
Ellucian eTranscript, 

Parchment, My eQuals –
Digital Student Data, 
Credential Solutions 

Electronic Transcripts, Bestr 
open badge platform, 

Stanford Blockchain ledger, 
Learning Machine Blockerts



Henkilökeskeinen identiteetin ja profiilin hallinnan tietolähteiden 
kehitys Euroopassa

• Tutkija, opettaja ja oppija liikkuvat ja toimivat kansallisten 
rajojen yli

• Dataan perustuvat palvelut edellyttävät henkilön 
tunnistamista, identifiointia, jotta henkilö voi valtuuttaa 
tietojensa liikkumisen haluamiinsa palveluihin; profiilin 
hallinta:

otunnistamistapojen valinta ja yhdistely
osuostumuksen antaminen, muuttaminen ja peruminen

• EduGain, Stork; eIDAS ‐ Electronic identification and trust 
services for electronic transactions in the internal market…



Kansainvälisiä, erityisesti eurooppalaisia tietolähteitä kehittyy 
myös toiminnan johtamisen tueksi (vrt. rankingit)

• U‐Multirankwill be a component knowledge tool in a planned 
Knowledge Hub for Higher Education. The purpose of the 
Knowledge Hub is to better coordinate European knowledge 
tools in order to develop better evidence and greater 
transparency about the structures and performance of 
European higher education systems and institutions. In this 
respect, the specific objective will be to improve synergies 
with the European Tertiary Education Register and a Pilot 
Graduate Tracking Survey, two other component knowledge 
tools to be developed within the context of the Knowledge 
Hub, and with other data tools and sources, where relevant.



Sisällys

• Kansainväliset tietovirrat?
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Tavoitteina on luoda datan avulla 
älykkäämpää liiketoimintaa, kasvattaa 
datan käytön kustannus‐
hyötysuhdetta, palvelutarjonnan 
kansainvälistyminen ja investointien 
houkuttelu, ihmiskeskeinen datan 
hallinta ja henkilötiedon hallittu käyttö 
sekä osaamisen kasvattaminen 
tarpeita vastaamaan (valtioneuvoston 
periaatepäätös datan hyödyntämisestä 
liiketoiminnassa (5/2016))

Suomella on vahva ja vastuullinen asema 
globaaleissa tiedontuottamisen ja 
osaamisen yhteistyöverkostoissa sekä 
arvoketjuissa ja Suomi on vetovoimainen 
investointikohde osaamisintensiiviselle 
toiminnalle (‐ ‐) kansainvälisyys ja 
liikkuvuus Suomesta ja Suomeen edistävät 
koulutuksen ja tutkimuksen 
monimuotoisuutta ja laatua (Yhteistyössä 
maailman parasta. Korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen 
linjaukset 2017–2025)

Kansainvälinen on suomalaista



Free Flow of Data

• Tiedon vapaa liikkuvuus Euroopan viidentenä 
perusvapautena

• Digital single market: esim. tietosuoja‐asetus

• komission tiedonanto "Building a European Data Economy" 
(1/2017): esim. datan hyödyntämiseen liittyviä omistajuus‐, 
saatavuus‐, yhteentoimivuus ja vastuukysymyksiä
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• Kyvykkyydet digitalisaation ja 
ekosysteemiajattelun hyödyntämiseen 

• Julkisen sektorin kytkeytyminen 
kehittämiseen 

• Vahvuuksien hyödyntäminen, näkemyksen 
johtajuus 

• Yleiset hallinnolliset, asenteelliset, 
säädökselliset ja rahoitukselliset pullonkaulat 
ekosysteemien muotoutumiselle 
identifioitava ja ratkaistava

Toimintamallin käyttöönoton 
ja yhteistyöfoorumin 
tehtäväalueet

1. Elämäntapahtumiin ja 
asiakastietoon perustuva 
toimintamalli

2. Kiihdytyskanava 
kehittämiselle

3. Yhteiset linjaukset

4. Kansainvälistyminen 

Olli‐Pekka Heinonen: Voittavien ekosysteemien Suomi



Yhteistyöllä oppimisen ja opetuksen kansainväliseen kärkeen ja 
Sipilän hallituksen ohjelman tavoitetilaan

Avataan 
valtakunnalliset 
palvelut, luodaan 
analytiikan 
säilytysratkaisut ja 
rakennetaan 
yhteinen 
kokonaiskuva

Integroitujen 
digiresurssien 
käyttö; 
Ratkaisujen kehitys; 
Kattava 
analytiikkatiedon 
kokoaminen;
Tutkimus, 
kehittämis- ja 
innovaatiotoiminta;
MyData; Standardit

Oppija, opettaja ja 
koulutustoimija 
käyttävät 
kansainvälisesti 
johtavia digitaalisia 
ratkaisuja;
Käyttötavat, 
digiresurssit ja 
analytiikka ovat 
kansainvälinen 
vientituote 

2017 2018 2020 2025

Julkiset, akateemiset ja 
yksityiset toimijat yhdessä 

mahdollistajana

kokoavana voimana

ponnahduslautana

Korkeakoulut kehityksen 
liikkeelle panijoina

”Suomi on 
maa, jossa 
tekee mieli 
oppia koko 
ajan uutta. 
(‐ ‐)
Suomi on 
koulutuksen, 
osaamisen ja 
modernin 
oppimisen 
kärkimaa.”
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Study to support the revision of the diploma supplement and 
analyse the feasibility of its digitalisation at European level

• Diploma supplement (DS) koneluettavana lisäisi 
käytettävyyttä ja vähentäisi huomattavasti käsityötä

• Konseptitasolla muutos dokumentista datasetiksi

• Perustana XML‐muotoisen datan määrittely: dataa voitaisiin 
käyttää

oPDF‐muotoon tuotettavissa dokumenteissa 
oKäyttäjälähtöinen opintotietojen tarkastelu ‐palvelu yhteentoimivana 
ulkoisiin palveluihin

oAvoimet digitaaliset todisteet, kuten badget

• Mukana mittava katsaus tietovarantoihin tai tietoja tarjoaviin 
sovelluksiin (oikea palkki)

EMREX, EWP, Stork 2.0 
eAcademia Pilot, Diploma 
Registry in Norway, e‐HEAR 

(Higher Education 
Achievement Report), 

Spanish Electronic Diploma 
Supplement (e‐DS), Dutch 
diploma register (DUO), 
CINECA ESSE3 Diploma 

Supplement, Digitary, SPEEDE 
Server, Ellucian eTranscript, 
Parchment, My eQuals –
Digital Student Data, 
Credential Solutions 

Electronic Transcripts, Bestr 
open badge platform, 

Stanford Blockchain ledger, 
Learning Machine Blockerts(https://publications.europa.eu/s/dfpS)





Erasmus Without Paper (EWP)

• Virkailijan tarpeisiin siirrettävät
tiedot ja opiskelijatietojärjestelmiin
tarvittavat liittimet määritelty

• Lisäksi tavoite tarjota keskitettynä
palveluna 2018 loppuunmennessä:

oOrganisaatioiden väliset sopimukset
oOnline Learning Agreement
oEgracon arvosanojen muuntoväline
oEuropean Student Card ‐palvelukonsepti
(tulevaisuudessa)

EMREX 

• Henkilökohtaiseen käyttöön, 
tarjoaa ratkaisut opintotietojen 
siirtämiseen luotettavasti ja 
sähköisesti organisaatiosta toiseen 
esimerkiksi vaihto‐opiskelijan 
omasta aloitteesta

• Lisäksi tavoite kehittää jatkossa 
yhdessä EWP:n kanssa mm. 
Diploma Supplementin 
siirtomäärityksiä

Kansainvälistä tietovirtojen kehitystä
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Kansalliseen palveluväylään voi liittyä nopeasti ja helposti?

1. Kyllä

2. Ei

3. En osaa sanoa
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• Korkeakoulujen KaPa/tunnistus‐tiekartta 
https://confluence.csc.fi/display/TIES/Ko
rkeakoulujen+KaPA‐tiekartta

oStatustiedot Suomi.fi‐tunnistamisen 
käyttöönotosta korkeakouluissa

oLakiviitteet hakemusten teon tueksi

• Korkeakoulujen opintotiedot 
palveluntarjoajien saatavilla 
kansallisessa palveluväylässä VIRTA‐
opintotietopalvelusta 
https://liityntakatalogi.suomi.fi/dataset/virta‐otp

(CSC koordinoi liityntäpyynnöt)

• Opintosuoritus‐ ja tutkintotietojen 
KOSKI‐luovutuspalvelun rakentaminen 
(HE 8.6.2017, tulisi voimaan 1.1.2018)

oSuostumusten hallinnan palvelu
oKansallinen palveluväylä tiedon välittämisessä

• Selvitys tunnistamisesta OKM:n 
ammatillisen koulutuksen osastolle

oHenkilökeskeinen identiteetin ja profiilin 
hallinta?

oOrganisaatioriippumaton, valtakunnallinen‐
toimialakohtainen ratkaisumalli?

Korkeakoulut ja kansallinen palveluarkkitehtuuri ja 
tulevaisuusnäkyjä



Opintopolun palvelukokonaisuus

• Hakeutujan palvelut (koulutusinformaatio, haku‐ ja valinta)

• Yleiskäyttöiset palvelut
oHenkilötietopalvelu
oKoodistopalvelu
oOrganisaatiopalvelu
oKäyttöoikeuspalvelu

• KOSKI‐lainsäädännön myötä (käyttöön 1.1.2018)
oOpinto‐ ja tutkintotietojen luovutuspalvelut
oOppijanumerorekisteri (lisäksi henkilötiedot hetuttomista)
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VIRTA‐opiskelijatietopalvelun tietojen avaamista 
odottavat kuluttajalle tarjottavat palvelut

• Frank Students Oy:n opiskelijakorttipalvelu 

• OPn Pivo‐palvelun digitaalinen opiskelijakortti

• K Digital (Kesko)

• Helsingin seudun opiskelija‐asuntosäätiö HOAS 

• HUMAKO ja muut pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat 
(Opku6‐projekti)

Mahdollisuus pilotoinnille?

10.11.201623



Millä tasolla tietojen luovuttamista ja siihen saatavia 
suostumuksia pitäisi hallita?

1. Korkeakoulussa, tietojoukko ja palvelukohtaisesti (julkisen tai yksityisen 
tuottamaan palveluun)

2. Korkeakoulujen kesken palvelukohtaisesti

3. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA‐palveluna

4. Koulutustoimialan yhteisenä palveluna osana Opintopolun kokonaisuutta 

5. Kansallisen palveluarkkitehtuurin tasolla

6. Kansainvälisenä MyData‐palveluna

7. Henkilölle itselleen, ei kuulu meille, mihin henkilö tietonsa luovuttaa



Suostumuksen hallinta – luovutus ‐palvelu: 
case opiskelijakortista yleiseen palvelumalliin

Kuinka sama liiketoimintatarve laajennee koko julkisen hallinnon ja myös 
yksityisten tietolähteiden henkilön suostumukseen perustuvaan käyttöön

1. Firmat haluavat korkeakoulujen opiskelijastatukseen ym. liittyviä 
palveluita varten tiedon (tässä nyt paine VIRTA:an)

2. Seuraavaksi palvelut halutaan ulottaa toisen asteen opiskelijoille (KOSKI 
mahdollistaa)

3. Palvelu (alennus tms.) halutaan tarjota myös varusmiehille tai vast. (AVR)

4. Vastaava palvelu eläkeläisille (eläkevakuuttajat)

5. …



• Palvelun välityksellä eri tahot voisivat 
hyödyntää opintotietoja keskitetysti kaikilta 
koulutusasteilta perusopetuksesta 
korkeakoulutukseen. Tämä sujuvoittaisi 
tietojen käyttöä ja luovuttamista sekä 
vähentäisi tiedonsiirtojen päällekkäisyyttä. 

• Uusi palvelu helpottaisi kansalaisten 
sähköistä asiointia ja tehostaisi 
viranomaistoimintaa. Kokonaisuus 
mahdollistaisi myös uusien kansalaisille ja 
opiskelijoille suunnattujen palveluiden 
syntymisen sekä tiedon hyödyntämisen 
koulutusjärjestelmien kehittämisessä ja 
oppimisanalytiikan tukena. 

• Tietojen luovuttaminen rekisteröidyn 
suostumuksella sähköisesti (GDPR)

• OPH toteuttaa 1.1.2018 mennessä 
käyttöön linkkiperusteisen tietojen 
katselu‐ ja jakamistoiminnon

• OKM, OPH, VRK ja CSC selvittävät, 
miten KaPa:iin kuuluva suostumusten 
hallintapalvelu toteutettaisiin 
mahdollistamaan koneiden välinen 
tiedonvaihto (palveluluväylän kautta 
ja mahdollisesti suoraan)

Hallituksen esitys uuden valtakunnallisen opintosuoritus‐ ja 
tutkintotietojen Koski‐luovutuspalvelun rakentamiseksi
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Palasia organisaatiorajat ylittävälle identiteettien, 
valtuuksien ja profiilien hallinnalle 

• Väestörekikisterikeskus: väestötietojärjestelmä, valtuudet, suostumusten hallinta

• OPH: oppijanumerorekisteri, sisältää tiedot niistä henkilöistä, jotka eivät ole 
väestötietojärjestelmässä; KOSKI sisältää roolin opiskelijana (opintojen kohteen ja 
organisaation) ja läsnäolotiedon

• Käyttöoikeuspalvelu henkilön erilaisista käyttöoikeuksista, käyttöoikeuksia ei kiinnitetä 
suoraan henkilöön vaan henkilön ja organisaation väliseen suhteeseen (Osin OPH:n 
toteuttama)

• Henkilöprofiilisovellus, jossa henkilö voi esimerkiksi liittää profiiliinsa erilaisia 
kirjautumistapoja, antaa valtuuksia erilaisille sovelluksille käyttää profiilissa olevia 
henkilötietoja, sekä antaa valtuuksia sovelluksille kerätä henkilötietoa (ei ole olemassa)
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Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja 
hallinnon viitearkkitehtuuri: prosessikartta

Viitearkkitehtuurin 
laajennusluonnos
jäsentää myös 
opiskelijarekrytointia 
erityisesti 
kansainvälisen 
näkökulman 
huomioimiseksi: 
tiedon haaliminen, 
jakaminen ja 
uudelleen käyttö
sekä rekrytoitavan 
sitoutumisen 
varmistaminen



Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet kärkihankkeen 
erityisavustuksin korkeakouluissa

• Ristiinopiskelu hankkeessa toteutetaan malli 
kansallisen ristiinopiskelun tuelle, tuetaan yhteiskäyttöisten 
tenttiakvaarioiden käyttöönottoa ja pilotoidaan ristiinopiskelua

• Tähdätään Suomen rajat ylittäviin ratkaisuihin kun kehitetään 
palveluja

• Lähtökohtana opetussuunnitelmaperusteinen yhteistyö



Ristiinopiskelun ‐ rautalankamalli
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Suostumuksen pitäisi mahdollistaa tiedon uudelleen käyttäminen

• Tutkimusrahoitusta haettaessa / opiskelijaksi hakeuduttaessa samaan aikaan muissa 
hakukohteissa; haettaessa uudelleen samaan tai muuhun kohteeseen; siirtohaku

• Yhteisten tutkimushankkeiden / kaksoistutkintojen ym. suunnittelun ja toteutuksen 
tukeminen

• Koulutuksen alettua, koulutuksen aikana esim. henkilökohtaistamisen, AHOT:n, 
profiloinnin ja muun ohjauksen tarpeisiin

• Tutkimus‐ ja koulutustoimialaa tukevissa tarkoituksissa, kuten maahanpääsyyn, 
yritysyhteistyöhön jne.

• Toimialan ulkopuolella esim. haettaessa rahoittajia, työtä tai toimeentulotukea ja 
asioitaessa muissa julkisissa palveluissa



Miten kansainväliset tietovirrat ja kansalliset palvelut tutkijalle, 
opettajalle ja oppijalle liittyvät arkeeni?

1. Voitaisiin jo siirtyä yhteenvetoon

2. Taivaanrannan maalailua on aina kiva seurata

3. Tutkimus ja korkeakoulutus ovat korkeakoulun päätehtäviä 

4. Tutkijalle, opettajalle ja oppijalle ulottuvien palveluiden 
tietovirrat mahdollistavat tiedon tuotamisen raportoinnin ja 
johtamisen tarpeisiin ajantasaisemmin, luotettavammin ja 
rikkaammin – korkeakoulumme toimii kansainvälisessä 
ympäristössä ja big data toiminnasta mahdollistaisi 
kansainväliseen vertailuun perustuvan syvemmän 
ymmärryksen
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Sisällys

• Kansainväliset tietovirrat?

• Politiikka

• Eurooppalaista kehitystä

• Kansallisia palveluita

• Korkeakoulujen kehitys

• Tavoitetila toimii näin?

• Mainos ja kiitos



• “Free movement of data as the fifth 
freedom of the EU”: Kaspar Kala, Advisor, 
Department of State Information Systems, 
Ministry of Economic Affairs and 
Communications in Estonia

• A renewed modernisation agenda for 
higher education: Julie Anderson, Policy 
Officer, Higher Education, Directorate 
General for Education and Culture, 
European Commission

• www.hanken.fi/nordforum

NordForum: Free Flow of 
Information in Education 
seminaari 20‐21.9.2017 
Hankenilla, Helsingissä



https://www.facebook.com/CSCfi

https://twitter.com/CSCfi

https://www.youtube.com/c/CSCfi

https://www.linkedin.com/company/csc‐‐‐it‐center‐for‐science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock
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