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Elbonian terveysjärjestelmän haasteet





Ongelmat
• Yhden ohjelmiston päivittäminen johtaa kymmenien rajapintojen uusintaan

• tämä työllistää, mutta ei tuo lisäarvoa
• Jokaisen kaupungin järjestelmä vaatii oman osaamisensa
• Jokainen kaupunki päivittää järjestelmiään ja kehittää työtä yksin
• Tiedonsiirto kaupunkisairaaloiden välillä vaatii käsityötä
• Kansalaisten identiteetti perustetaan aina uudestaan uuteen kaupunkiin muutettaessa

• Hoito ei perustu hoitohistoriaan

• Lopputuloksena hoidettavat saavat huonompaa hoitoa, hoitajien aikaa kuluu käsityöhön ja lääkärit eivät näe 
kokonaiskuvaa

• Resursseja hukkaantuu, laatua ei tule ja eri kaupunkien asukkaat ovat epätasa-arvoisessa asemassa



Korkeakoulujen Digivisio
Unifi ja Arene



Digivisiosta ja korkeakoulujen yhteistyöstä

• Digitalisaatio on keskeinen muutostrendi korkeakouluille.

• Se on myös merkittävä investointi, jossa yhteistyöllä ja koordinaatiolla voisi saada huomattavia kustannussäästöjä 
ja synergiaetuja.

• Tutkimusasioissa yhteistyöllä on jo päästy eteenpäin: Avoimen tieteen toimenpideohjelma.

• Opetuksen osalta ei ole selkeitä yhteisiä linjauksia:
• Kenttä on sirpaleinen.
• Erilaiset kehittämishankkeet (esim. OKM-kärkihankkeet) eivät ole johtaneet yhtenäiseen kehitykseen vaan 

joukkoon sinänsä mielenkiintoisia mutta toisistaan irrallisia kokeiluja. 



Kehittämishankkeiden tuotokset itsearvioinnin perusteella

• OHA-verkostot toteuttivat kehittämishankkeiden 
itsearvioinnin vuodenvaihteessa 2018-2019

• ”Mitä pysyvää hankkeessanne syntyy, jonka 
jatkuvuudesta ja laajamittaisesta 
soveltamisesta tulisi nyt jo keskustella? ”

• ”Miten hankkeenne tuotosten ylläpidosta voisi 
huolehtia yhteisesti myös hankekauden 
jälkeen?”

• 321 pysyvää tuotosta
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Digivisio – oppimisen trendejä ja mahdollisuuksia 
Kehitystrendejä

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

• Teknologiat oppimisprosessin tukena (Digital 
pedagogy)

• 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)

Mahdollisuuksia
• Yksilön parempi opiskelukokemus ja sujuva 

oppiminen läpi työuran ja elämän kaikissa 
koulutusasteissa, siilojen purku

• Erinomainen datan laatu, integroituvuus ja 
lainmukaisuus

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

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

• Kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen; Suomi 
joustavan opiskelun mallimaana



Suuntana yhteinen tieto - Palvelut rakentuvat jaetun tiedon päälle
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Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön
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Kansallisen digivision mahdollistava yhteinen IT-arkkitehtuuri
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Monikielisyys, ajasta ja paikasta riippumaton käyttö



Opiskelijan polkuun liittyvät tietovarannot ja rekisterit



Periaatteita ja reunaehtoja yhdessä kehittämiseen

• Korkeakoulujen digitaalisen arkkitehtuurin keskiössä ovat tietovarannot ja niiden ympärille avoimien rajapintojen
kautta syntyvät tietoväylät.

• Opintohallinnon tehostaminen, uusien digitaalisten toimintamallien käyttöönotto sekä opiskelijoiden liikkuvuuden ja 
korkeakoulujen välisen työnjaon/verkosto-opetuksen kehittäminen vaatii lakisääteisten toimintojen sekä tiettyjen 
prosessien ja käytäntöjen (esimerkiksi identiteetinhallinta ja hyväksilukeminen) tiukempaa yhdenmukaistamista.

• Tehostaminen, uudet toimintamallit, liikkuvuus ja yhteistyö vaativat yhteentoimivia (ei välttämättä yhteisiä) 
alustoja, oppimisympäristöjä ja datapohjaista, opiskelijan elinkaareen perustuvaa korkeakoulutuksen 
toiminnanohjausta.

• Korkeakouluille jätetään edellisten ulkopuolelle organisaatiokohtaista liikkumavaraa strategian ja 
lisäarvopalvelujen suhteen (esim. digitaaliset oppimissisällöt/ympäristöt, opiskelijakokemus).

• Tuoda osaamiset kansallisesti näkyville ja mahdollistaa mm. integraatio osaamisen ennakoimisen tueksi.



Arene ja Unifi: Korkeakoulujen digivisio
Ajurit

• Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 –visio 
(OKM, korkeakoulut ym.)

• Voimakas sitoutuminen korkeakolujen 
rehtoreilta (Arenen ja Unifin digiryhmien 
pj:t Matti Sarén ja Ilkka Niemelä)

• Jatkuvan oppimisen ohjelma 
kansliapäälliköiden koordinoimana 
(OKM&TEM&VM&STM): ikäluokat 
pienenevät, osaamisen kysyntä kasvaa, 
koulutuksen painopiste siirtyy nuorten 
tutkintokoulutuksesta osaamisen 
päivittämiseen

• Korkeakoulutuksen ratkaisujen kehitys on 
sirpaleista verrattuna tutkimuksen 
kenttään (vrt. tutkimus ATT, FAIR)

Tiedot

• 2019-2030 ohjelma, 73 M€, OKM esittää valtion omaisuuden myyntitulojen
investointikohteeksi

• (1) Yhteinen ohjelmatoimisto pitkäjänteisen ja yhteentoimivan kehityksen
jaetun osaamisen varmistamiseksi ekosysteemissä (arv. 7-15 FTE/vuosi)

• (2) Keskiössä “jaettu tieto menestystekijänä”: yhteiset data-altaat yksilön
ja yhteiskunnan käyttöön oppijalle, opetukseen ja tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan

• Korkeakoulut kehittäjinä ja omistajina (4) muokkaavat nykyisiä ja tulevia
oppimista ja opetusta tukevia ratkaisujaan (3) yhteisiä altaita
hyödyntäviksi
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Yhteinen visio ja sen päivitys



Tilanne tänään, strategisen suunnitelman valmisteleminen

• Arenen ja Unifin kokouksissa keskusteltu yhteisistä tavoitteista, jotka on annettu nimitetylle työryhmälle.

• Kesä-elokuussa tavoitteista työstettiin Digivisio-teksti, johon jäsennettiin painopisteet sekä kerättiin ideoita.

• Työpajatyöskentelyllä viimeistellään visiotekstiä, kuvataan kehittämisen painopisteet ja tiekartta, sekä etsitään
kohteita, joissa olisi “pikavoittojen” mahdollisuuksia.

• Digivision budjetti- ja aikataulukehys (n.73M€/10 vuotta) on viestitty OKM:lle. Tarkempi aikataulu ja 
rahoitussuunnitelma jäsentyy työpajojen myötä.

• Työpajatyöskentelyn jälkeen etsimme yhteistä sitoumusta Digivision toteuttamiseen.



Mitä Digivisiosta tahdotaan käytännössä?

• Oppija omistaa koko MyDatansa aina aiemmasta osaamisestaan uuden oppimiseen.

• Yhteinen data helpottaa ristiinopiskelua ja liikkuvuutta, se myös mahdollistaa integraatiota muihin 
koulutusasteisiin.

• Oppijan mahdollisuutta täydentää ja kehittää osaamistaan ajasta ja paikasta, taustastaan tai statuksestaan 
opiskelija riippumatta tuetaan nykyistä laaja-alaisemmin.

• Tehdä yhdessä maailman parhaan ekosysteemin uuden oppimiseen, sellaisen joka luo myös uusia mahdollisuuksia 
koulutusvientiin.

• Auttaa ja parantaa korkeakoulujen omia prosesseja, korkeakoulujen lähtökohdista.



www.kamk.fi
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