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• Teknologia muuttaa työrooleja, 
työn ja tekijöiden kohtaamista 
sekä työn organisointia

• Digitalisointi koskee kaikkia 
tuotannontekijöitä, prosesseja 
ja työvoimaa

• Työelämässä olevilla suuri 
tarve uudelleenkoulutukseen

• Tärkeät taidot: STEM, 
analytiikka, luovuus, yhteistyö, 
kriittinen ja systeemiajattelu

Työ
muuttuu

”60% ammateista tulee 

automatisoitumaan 30%:sti” 

”EU:ssa 30% työvoimasta 

on itsetyöllistyneitä”



• Avoin, joustava, jatkuva 
oppiminen (Life long learning)

• Tiedolla johtaminen ja analytiikka 
muutosvoimana (Data driven
leadership & decision making)

• Kysynnän muutos ja asiakas 
keskiössä (Customer centric
design & engagement)

• Kouluttajien ekosysteemi, 
globalisaatio (Ecosystem of 
education and educators)

Opetus
muuttuu

”72 miljoonaa 

akateemisten töiden 

hakijaa”

“Työelämässä 
vaadittava taito 
vanhenee 
keskimäärin
6 vuodessa”



• Yksilön parempi opiskelukokemus 
ja sujuva oppiminen läpi työuran ja 
elämän kaikissa koulutusasteissa 

• Erinomainen datan laatu, 
integroituvuus ja lainmukaisuus

• Kustannustehokkuus ja yhteiset 
kansallisen tason ratkaisut 
yhteiseen tekemiseen sekä 
kansainväliseen liikkuvuuteen & 
yhteistyöhön

• Analytiikan ja tekoälyn 
hyödyntäminen hyvin rikkaan ja 
räätälöidyn vuorovaikutuksen sekä 
tuottavuuden kasvattamisessa

Opetuksen
mahdollisuudet

Kansallisen 
kilpailukyvyn 
vahvistaminen: 
Suomi joustavan 
opiskelun 
mallimaana



jaettu 
tieto 

kilpailu-
tekijänä

Organisaatioiden 
näkökulma: 

prosessit, tarjonta, 
ilmoittautumiset, 

rekisterit, 
peruspalvelut…

Kansainvälinen  
näkökulma: 

tieteenala, toimiala, 
innovaatio-

ekosysteemit, 
edupreneurs…

Oppijan näkökulma: 
henkilökohtainen 

profiili, osaamiset, 
näytöt, 

kiinnostukset, 
suunnitelmat…  

Ehdotus opetuksen ja oppimisen 
kansalliseksi digivisioksi



Digitalisaation johtaminen: 

tavoitteet ja resurssit 

Uudet tuotteet ja 

palvelut

Transformaatio

Prosessien 

tehostaminen

Asiakaskokemuksen

parantaminen
€ €€

€€€€ €€€€€€



Palvelut

Kansalliset tietovarannot ja 
perusrekisterit

Tunnistautumispalvelut

Kansainväliset tietovarannot ja 
perusrekisterit

Henkilökohtaiset 
tietovarannot ja 
perusrekisterit

Käyttäjät

Rajapinnat

EU HUB

Kansallinen ja Eurooppaan integroituva identiteetinhallinta (vrt. ORCID, eduGAIN)

Kansallinen tietopohja ja 

analytiikkavalmiudet
Kansainvälisen tason arkkitehtuuri ja standardit

Avoimet & standardit rajapinnat integraatioille ja ekosysteemille 

Modulaarisuus &

ekosysteemit

Avoimuus, 

Saavutettavuus, 

Löydettävyys, 

Yhteiset 

peruspalvelut
(palautekyselyt,

osaamisen arviointi 

ja osoittaminen, 

analytiikka, 

identiteettien ja 

suostumusten 

hallinta…)

Kansainvälinen 

ja kansallinen 

verkosto-

opetus ja jaetut 

oppimateriaalit

Koulutus- ja 

opetustarjonnan 

esittäminen, 

hakeutuminen 

ja

ilmoittautumine

n

Opintotiedon 

perusrekisteri 

ja laadukkaat 

kansalliset 

tietovarannot

MyData, 

osaamisportfolio 

ja universaali 

osaamiseni 

kehittämis-

suunnitelma

Monikielisyys, ajasta ja paikasta riippumaton käyttö

Digitalisaation johtaminen: koulutuksen yhteinen 

IT-arkkitehtuuri



Digitalisaation johtaminen: muutos

• Tarvitaanko tätä paperia/allekirjoitusta/IT-
luokkaa…?

• Voiko tämän tehdä sähköisesti?
• Tarvitseeko joku tätä tietoa myöhemmin?
• Kokeillaanko tehdä tämä etänä?
• Mitä loppukäyttäjä tarvitsee?
• Onko tämä turvallinen paikka tiedolle?
• Eikö NN jo käytä tätä?
• Eikö n opiskelijaa jo käytä tätä?
• Miksi tämä copy-paste?
• Miksi tämä e-mail forward?
• Miksi minun pitää pyytää tätä?
• Voiko käyttäjä tehdä tämän itse?
• Tarvitseeko tätä oikeasti neuvoa?
• Voiko joku muu tehdä tämän tehokkaammin?
• ….

Arttu Polojärvi, Aalto-yliopisto



Toiveita
EU:lle
• Standardit koulutuksen 

identiteetinhallintaan ja 

liikkuvuustietoihin

• Investoinnit 

tutkimusinfrastruktuuriin

• EU:n yhteinen, viisaasti 

säännöstelty digitaalinen 

markkina

• Strateginen suunnitelma ja 

investoinnit tekoälyn 

hyödyntämiseen

”EU on digitaalisten 

palveluiden nettotuoja.

Alle 20% 

digitalisaatiopotentiaalista

hyödynnetty.”
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