
Alatyöryhmä 1
Identiteetinhallinta / tunnistaminen

Tehtävänä selvittää mahdollisuuksia tunnistaa ja yksilöidä henkilö riittävän luotettavasti 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia (hakuvaiheessa) ja tällä tavalla 
mahdollistaa palveluiden tarjoaminen sekä estää päällekkäisten identiteettien syntyminen 

Alatyöryhmän nimi ja tehtävän kuvaus löytyy täältä: https://wiki.eduuni.fi/x/l1fICw

https://wiki.eduuni.fi/x/l1fICw


Nykytilan kuvaus

• Polku hakijasta opiskelijaksi vaatii monia tunnistamisia:
• Toisinaan jopa hakiessa
• Pääsykokeissa ja haastatteluissa
• Korkeakoulussa asioidessa ja ennen opintojen alkua
• Eri viranomaisten kanssa asioidessa

• Suomessa sähköinen asiointi suhteellisen helppoa

• Suomalaiset vahvat sähköiset tunnistamisvälineet edellyttävät hetua

• Ulkomaalaisilla hakijoilla / uusilla opiskelijoilla ei sopivia sähköisiä 
tunnistusvälineitä ja rajallisemmin sähköisiä asiointipalveluita 

• Hakijat / uudet opiskelijat saattavat joutua matkustamaa toiseen 
kaupunkiin tai jopa toiseen maahan asioinnin takia, useita kertoja 



Portaat hakijasta opiskelijaksi

Hakeminen

- Hakemuksen tekeminen

- Lomakkeet

- Sähköiset asiakirjakopiot

- Pääsykokeet, 
tunnistaminen osa prosessia

- Haastattelu
tunnistaminen osa prosessia

Opiskelupaikan
vastaanottaminen

- Opintopolku / opiskelupaikan
vastaanottaminen

- Ohjeistus

- Tunniistusvälineen luonti ja
tunnistautuminen

- Ilmittautuminen
läsnäolevaksi

- Lukukausimaksu (t)
- Muu viranomaisasiointi: 

- Oleskelulupa ( ei-EU)
- Ulkomaalaisen opintotuki ? 

- Asunnon hankkiminen

Opintojen alku
- Korkeakoulun ohjeistus

- Ensitunnistautuminen

- Korkeakoulun
verkkotunnukset

- Käyttöehdot ja
opiskelusopimus

- Opintosuunnitelma, 
kurssi-ilmoittautuminen
- Alkuperäiset
tutkintotodistukset (?)



KV-opiskelijan sähköinen tunnistaminen 

• KV-tutkinto-opiskelijan tunnistaminen opiskelupaikkaa 
vastaanotettaessa tai läsnäolevaksi ilmoittautuessa

• Korkeakoulu tunnistaa vaihto-opiskelija ennen opiskelun alkua

• Eurooppalainen eIDAS-tunnistamisen pilotti

• viranomaisasiointi rajojen yli omilla tunnnistusvälineillä

• tulevaisuudessa euroopassa mobiilin henkilökortin 
hyödyntäminen (tai eurooppalaisen ’lompakon´’)

• haltuun eIDAS-PID-tunnisteen hyödyntäminen

• DVV:n Finnish Authenticator –tunnistamisen  pilotti

• muiden kuin EU-kansalaisten tunnistaminen

• merkitys maksullisessa tutkintokoulutuksessa (ei EU)

• mahdollinen synergiaetu muussa viranomaisasioinnissa

Osallistujat

• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu

• Tampereen yliopisto

• CSC mahdollisesti

• Sidosryhminä OPH, DVV ja 
maahanmuuttovirasto

Resurssi- ja kustannustarvearvio

• Organisaatioiden (korkeakoulut) omaa 
työtä noin 168 htp

• Järjestelmien muutoskustannuksia 
n. 60 000€ 

• Operatiiviset kulut (1 vuosi) 
n. 50 000€



Toimenpide-ehdotukset

• Kv-tutkinto-opiskelijan sähköinen tunnistus 
opiskelupaikkaa vastaanotettaessa tai viimeistään 
ilmoittautuessa (OILI ) eli
Suomi.fi-tunnistus OILIn kylkeen ?

• KV-vaihto-opiskelijan tunnistamisen ennen 
opintojen alkua korkeakouluille ratkaisu

• Perustana Suomi.fi-tunnistamisen 
hyödyntäminen: sama prosessi kaikille, 
prosessien yhdenmukaistaminen

• Yksilöivien tunnisteiden (UID, PID) välittäminen ja 
tallentaminen korkeakoulun järjestelmiin 

• Tunnisteiden vertailutoimintojen toteutus

• Asiointilomakkeiden muutostyö ja konseptin 
kuvaus (liittyy Suomi.fi-tunnistamisen uusien 
parametrien hyödyntämiseen)

• Henkilöstön ja loppukäyttäjien ohjeistaminen

• Prosessikuvaukset 

• Teknisen konseptin jakaminen

Muut huomiot

• Selvitys tunnisteiden välittämisestä edelleen 
(esim. Koski ja Haka-tunnistamisen schema)

• Selvityksen tuloksena näkemys rekistereistä, 
joissa sekä oppijanumero että 
tunnistusvälineen palauttama yksilöivä 
tunniste

• Merkittävä synergia, jos samoja välineitä 
hyödynnetään muussakin 
viranomaisasioinnissa; 

• konsepti jaetaan koko korkeakoulusektorille 
ja sidosryhmille julkishallintoon


