
IDEAMUOTOILU
- IDENTITEETINHALLINTA

TULOSKOOSTE
KEVÄÄN 2020 TYÖSKENTELYSTÄ



TYÖSKENTELYN VAIHEET
Viikko Aika Miten Mikä Osallistujat Allokaatio

6 pe 7.2.
klo 15:00 – 15:30

Zoom palaveri Kick-off Työryhmä 30 min

7-8 12.2.– 21.2. Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

9 ke 26.2.
klo 12.00-15.00 

Zoom palaveri 1. Työstöpalaveri Työryhmä 3 tuntia

9-10 28.2.-6.3. Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

11 ke 11.3.
klo 13.00-16.00 

Zoom palaveri 2. Työstöpalaveri Työryhmä 3 tuntia

11-12 13.3.– 17.3.
HUOM! Kierros 
sulkeutuu jo klo 12 ti 
17.3

Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

12 ma 18.3.
klo 8.00-11.00 

Zoom palaveri 3. Työstöpalaveri Työryhmä 3 tuntia

12 ti 20.3.
klo 14.00-14.30

Zoom palaveri Lopputuotos ja lopetuspalveri osana Ideatoimikunnan 
palaveria

Toimikunnan 
osallistujat

30 minuuttia

Olet 

tässä



SISÄLTÖ

• Mitkä olivat työn lähtökohdat ja tavoitteet

• Työryhmän jäsenet

• Tuotokset

• Ideamuotoilun työskentelyn lähtökohdat

• Identiteetinhallinnan merkitys ja keskeinen olemus

• Skenaario työskentely

• Identiteetinhallinnassa tarvittavien kehitystarpeiden 
tunnistaminen

• Käsitteiden määrittely ja jäsentäminen 

• Seuraavan vaiheen askeleiden hahmottaminen

Esityksen perässä on työryhmän tuotosten tarkempi tulospaketti
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• Identiteeetinhallinnan merkitys 

• Ei tutkita vain tämän päivän teknologioita tai 
reunaehtoja vaan tulevaisuuden 
mahdollisuuksia ja toimintaympäristössä 
huomioitavia asioita

TUOTOKSET

TYÖN TAVOITTEET

• Isokuva identiteetinhallintaan vaikuttavista 

asioista

• Avoimet kysymykset ja tehtävät Roundtable

alustalla

• Tulevaisuusväitteet

• Ison kuvan rakentaminen yhdessä

TYÖSKENTELYTAPA

Työskentelyn yhtenä lähtökohtana käytettiin korkeakoulujen digitalisoitumisen tiekarttaa



TARKEMPI MÄÄRITTELY 
TYÖN TAVOITTEISTA

• Haluamme jäsentää asiat käsitteellisellä tasolla oikein, 
jottei synny väärinymmärryksiä termeistä, kuten 
"identiteetin hallinta", "tunnistautumispalvelu", "IAM", 
"AAI", "AD" ja "oma data", "MyData".

• Haluamme tietää, mitä haluttaisiin ratkaista, mitä ovat 
uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
tarpeet. Koska ratkaisuja, ratkaisuaihoita, teknologioita ja 
toimijoita on useita, täytyy tavoitteiden kirkastua 
toiminnan tarpeista.

• Haluamme ymmärtää kokonaisuutta siten, että 
paikallisessa organisaatiossa, toimialalla, kansallisella 
tasolla tai eurooppalaisessa kehityksessä ei tehdä 
turhaa päällekäistä työtä. 

• Haluamme valita kokonaisuudesta mahdollisimman 
rajattuja kohteita edelleen kehitettäväksi.

Yhteisellä työllä haetaan erityisesti 

näkemystä toiminnan tarpeista ja niiden 

muutoksesta. 

Miten toiminta muuttuu suomalaisten 

tutkintokoulutukseen keskittyneestä 

toiminnasta, ulkomaalaisten osallistumisen, 

jatkuvan oppimisen ja TKI-yhteistyön 

näkökulmasta?



TYÖRYHMÄ

Antti Mäki

antti.maki@csc.fi

Fasilitaattori Minna-Maria Salonen, 

minna-maria.salonen@sofigate.com, 

050-5501584

Sofigaten Minna toimii fasilitaattorina palavereihin ja 

rakentaa ROUNDTABLE-ympäristön sekä dokumentoi 

työryhmän tuotoksia.

Työn toteutuksesta vastaa Antti Mäki ja Outi Tasala (CSC)

Toteutusryhmä ja toteutuksesta vastaavat henkilöt osallistuvat sekä 

ROUNDTABLE-työskentelyyn että palavereihin.

KORKEAKOULUT JA CSC 
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SOFIGATE

CSC

Linkki ideapankiin

YHTEYSHENKILÖT

Antti Mäki CSC

Ari Hirvonen JY

Asmo Myllyaho SEAMK

Eva Maria Raudasoja (varalla) OY

Hanna-Mari Puuska / CSC

Heli Harrikari TAU

Heta Koski / JY /

Hilkka Kankaanpää TUNI

Ismo Kantola TurkuAMK

Jaakko Kurhila HY

Jenni Tuomainen SYL

Johanna Krappe TurkuAMK

Jonna Korhonen OKM

Jukka Kohtanen CSC

Jussi-Pekka Pispa TAU

Kicka Lindroos Hanken

Kirsti Niemeläinen Haaga-Helia

Manne Miettinen CSC

Matti Sarén KAMK

Minna Harjuniemi HY

Osmo Santamäki SAMK

Pauliina Kupila HY

Rami Kivilahti LAB

Tomi Kytölä OKM

Tommi Suominen CSC

Walter Rydman CSC

mailto:antti.maki@csc.fi
mailto:minna-maria.salonen@sofigate.com
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTICTOR/Identiteetinhallinta+-+ideamuotoilu
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DIGITALISOITUMISEN TIEKARTTAA

1. KIERROKSEN TULOKSET

Mikäli haluat käydä tutustumassa 
tiekartan sisältöön tarkemmin, pääset 
siihen tämän linkin 
kautta: https://ka.csc.fi/

IDENTITEETINHALLINNAN 

YHTEYDET MUIHIN 

TIEKARTAN ELEMENTTEIHIN

https://ka.csc.fi/


IDENTITEETINHALLINNAN YHTEYDET DIGIVISIOON TYÖSKENTELYN ALUSSA TEEMOITTAIN

•Kouluun hakeutuminen
•Hakijan tunnistus, lähtöpisteet, saatavuusnäkökulma (AMK sähköiset valintakokeet)
•Käyttäjän / hakijan pitää päästä kiinni omiin tietoihinsa ja myöntää ulkopuoliselle pääsy tietoihinsa esim. jollekin sovellukselle (sähköiset valintakokeet YO)

•Oppijan elinkaarenhallinta
•Ristiinopiskelu eri korkeakouluissa ja yksi identiteetti

•Miten varmistetaan, että opintosuoritus rekisteröityy oikealle henkilölle avoimessa opiskelussa

•MyData-ajattelu oleellista ja sitä kautta identiteetinhallinta. Liittyen seuraaviin teemoihin:

• EUROPASS

• Jatkuvan oppimisetoimintaympäristö

• Elinikäinen henkilökohtainen osaamisportfolio

Koulutus

•Identiteetin varmistaminen (mm. saavutettavuusdirektiiviin ja takijänoikeusdirektiiviin liittyen):

• Onko mahdollista, että identiteetti pysyy samana kun opiskeluoikeus muuttuu (esim. avoin-tutkinto), eli yksi yhteinen identiteetti, johon mahdollista liittää erilaisia rooleja: tutkija, 
opiskelija, korkeakoulun x ,y, z ID

• Identiteetti seuraisi henkilöä hänen eri vaiheissa opiskelijasta tulevaisuuden työelämään/jatkuvaksi oppijaksi (liittyen myös sähköiseen asianhallintaan ja digitaaliseen arkistointiin)

• Identiteetin varmistaminen kun tulee organisaatioon on AO olipa kyse mistä tahansa opiskelijatyypeistä (tutkinto, avoin, joo, yhteistyö, vaihto) henkilökunta, assoc

• Ulkomaalaisille saatava tunniste jo ennen järjestelmiin rekisteröintiä (tekijänoikeusdirektiivi ja sen kansallinen implementointi)

•Yhteinen tietopohja ja avoin tutkimus- ja oppimateriaalit sekä avoimmet yhteistyöverkostot
• Tieto yhdistettävä yhteiseen identiteettiin

• Tietoturvallinen palvelu kytkeä identiteettiin eri tunnistusvälineiden tuottamat erilaiset tunnisteet , jotta ulkomaalainen ei etukäteen tarvitse hetua.

• Oppijan ja tutkijan yhteisesti sovitut schemat sekä yksilön suostumuksenhallinnan menettelyt.

• Kansalliseen sähköiseen asiointiin liittyvä kansallinen tunnistaminen ja asiointi

• Tiedonhallintalakiin liittyen organisaatio ja asioijan oma rooli organisaatiossa ratkaisee pääseekö käyttäjä juuri tämän org:n lisensoituihin tietokantoihin, ohjelmiin ja materiaaleihin

Yhteydet 
(kansallinen ja 
kansainvälinen 

näkökulma)

•Vahvan tunnistamisen tarpeet arkaluontoisessa datassa liittyen toisiolakiin

•Avoin tiede / Tutkimuksen ja palveluiden avaaminen tutkimuslaitoksille ja korkeakoulutukseen

•Tutkijan identiteetti, julkaisut ja data
•Tutkimusaineistojen pääsy saattaa edellyttää käyttöoikeusanomusprosessia. Mihin identiteettiin anoja sidotaan?

•Resursseihin pääsy
•Esim. laskenta-ajan käyttö saattaa edellyttää käyttäjän tunnistamista suhteessa taustaorganisaatioon + luvitusprosessia

Tutkimus

TYÖN MYÖHEMMÄT VIAHEET SYVENSIVÄT, TÄYDENSIVÄT JA MONIPUOLISTIVAT TÄSSÄ NÄKYVIÄ NOSTOJA 



TULEVAISUUSVÄITTEET IDENTITEETINHALLINAN MERKITYKSESTÄ

TÄYDENTÄVIÄ KOMMENTTEJA KESKSUTELUSTA JA IDENTITEETINHALLINNAN MERKITYKSESTÄ JA 

VAIKUTUKSESTA KORKEAKOULUJEN TULEVAISUUTEEN

Tekemättä jättämisen hinta Identiteetinhallinta on väline muiden 

tavoitteiden saavuttamiseen

Identiteetinhallinta ei ole asian pihvi ja tavoite itsessään. Se 

on välttämätön perusta ja mahdollistaja ydin- ja 

tukitoiminnalle, niiden kehittymiselle ja tavoitteille.

Identiteetinhallinnan tulee tulevaisuudessa olla osa 

perustoimintoja, jonka päälle ylemmän tason palveluita 

rakennetaan.

Identiteetinhallinta on toki tärkeä asia siinä missä moni 

muukin jopa vielä 'simppelimpi' korkeakoulun toiminnan 

perusedellytys kuten vaikka tietoliikenneyhteydet tai sähkö. 

Korkeakoulujen varsinaiset kriittiset menestystekijät ovat 

kuitenkin toivottavasti vähän haastavampia ja lähempänä eri 

opetusalojen ja tutkimuksen varsinaisia innovaatiota tai 

loistavia oppimistuloksia.

Potentiaalinen hyöty

Mitä pidemmälle identiteetinhallinta on 

automatisoitu ja keskitetty sitä enemmän se 

helpottaa korkeakoulun toimintaa ja antaa 

mahdollisuuksia keskittyä ydintoimintaan.

Toimiva identiteetin hallinta antaa opiskelijalle myös 

mahdollisuuden oman osaamisportfolion 

keräämiseen paremmin. Monipuolistuvassa 

korkeakoulukentässä yksilölliset opintopolut 

alkavat yleistymään ja näin opiskelija hyötyy 

merkittävästi automaattisen toiminnon keräämistä 

tiedoista oman osaamisensa sanoittamisessa ja 

koostamisessa.

Hyvin toimiva identiteetinhallinta on käyttäjän 

kannalta näkymätöntä, mutta sen avulla voidaan 

hänelle tarjota monenlaisia palveluita, jotka ovat 

kriittisiä menestystekijöitä. Jos identiteetinhallinta 

ei toimi, niin se vaikeuttaa korkeakoulun toimintaa.

Identiteetinhallinnan merkitys korostuu, kun mennään 

esimerkiksi kohti yksilöllistä korkeakoulutusta, 

toimintaympäristönä koko maailma. Se on siis 

kriittinen menestystekijä. Kehityssuunta on mielestäni 

selvä, mutta toki siinä on omat haasteensa.

Identiteetinhallinta auttaa korkeakoulua 

onnistumaan, ja huonosti hoidettuna se voi 

olla jopa este. Kriittiset menestystekijät 

toivottavasti ovat kuitenkin jossain paljon 

kunnianhimoisemmissa tehtävissä kuten 

opetuksessa ja tutkimuksessa.

Jos identiteetinhallinta ei toimi, niin opiskelija

(tutkinto-opiskelija, vaihto-opiskelija, yhteistyö 

opiskelija (aineen sisällä, tai opettajien kesken, 

kotimainen tai kansainvälinen yhteistyö), avoin 

korkeakouluopiskelija ei pääse sujuvasti 

osallistumaan kurssiin - ei pääse 

esitehtäviin, lisensioituihin materiaaleihin

(kirjaston) - oikeastaan identiteetinhallinta 

korkeakoulun sisällä ei ole ongelma, kunhan 

henkilöt ensin voidaan identifioida että 

tiedetään että oikea henkilö saa tarvitsevansa 

oikeudet. Elinikäinen jatkuva oppinen 

tarkoittaa että loppupäässä myös yliopiston 

rahoitus on kiinni siitä että prosessi on 

sujuva, ja opintopisteet jaettu ajoissa.

Kansainvälistymisen mahdollistaja

Identiteetinhallinta on arkea helpottava perustoiminto ja 

mahdollistaja; ei itseisarvo. Sen merkitys korostuu 

jatkossa Mydatan vuoksi ja etenkin kansainvälisessä 

toiminnassa.

Mahdollinen identiteetinhallinnan merkityksen korostuminen 

voi olla positiivinen signaali esim. kansainvälistymisestä.

Big data, suosittelu ja analytiikka eivät toteudu, jos 

jätetään toimimatta



SKENAARIOT TYÖSKENTELYN 

LÄHTÖKOHTANA

Skenaarioiden avulla tutkittiin erilaisia 

tulevaisuuden kehityskulkuja vuoteen 

2030.

Näiden avulla tunnistettiin ison kuvan 

kannalta:
• Konkreettisia muutoksia korkeakoulujen 

toiminnassa ja toimintaympäristössä

• Eri toimijoiden roolien ja yhteistyörajapintojen 

muuttumista 

• Keinoja tunnistaa muutostarpeiden laajempia 

keskinäisiä yhteyksiä

• Kehitysaskeleita identiteetinhallintaan sekä 

muualle korkeakoulujen väliseen kansalliseen 

ja EU-tasoiseen toiminnan kehittämiseen

Yksilön tarpeista lähtevät skenaariot tarjosivat 

muutosten tarkasteluun ja työtyhmän keskusteluun 

syvyyttä.

Muutoksen ajurit:

• Oppijoiden ja tutkijoiden 

kasvava liikkuvuus

• Jatkuvaoppiminen

• Räätälöidyt oppimispolut

• Toimintaympäristön kasvava 

joustavuus

• Yhden identiteetin seuraamien 

yli organisaatiorajojen ja roolin 

muunnosten

• Yhteistyöverkostojen 

toiminnan korostuminen



IDENTITEETINHALLINNAN 

KANNALTA TARVITTAVIEN 

KEHITYSASKELEIDEN 

TUNNISTAMISEN VÄLITULOS 
(Skenaario työskentelyn pohjalta)

Havaintoja:

• Yksikään tarvittava askel ei ole tässä 

yhteydessä puhtaasti yksittäisen 

korkeakoulun sisäisesti hoidettava. 

• Kokonaisuus ja kehitys on 

tapahduttava vahvasti kansallisen ja 

EU-tasoisen yhteistyön kautta

• Puhtaasi globaaliin tekemiseen 

nostetut askeleet ovat keskustelun 

avauksia ja laajempia pohdintoja. 

Konkreettiset tekemiset, linjaukset ja 

määritykset ovat siis keskittyneet 

kansalliselle ja EU-tasolle

Seuraavalla kalvolla näkyy askeleista 

työryhmän keskinäisen dialogin avulla 

tuotettu jäsennys.
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Korkeakoulun sisäinen EU tasoinen GlobaaliKansallinen

Korkeakoulut keskittyvät tukemaan 
oppimisen tarpeita yksilön, 

elinkeinoelämän, yhteiskunnan, 
kansallisen ja kansainvälisen 

vaikuttamisen kannalta. 4
3. Osapuolen (esim. työnantajan) 
mahdollisuus käsitellä henkilön 

osaamisportfoliota tai oppimis- ja 
tutkimisprojektien tuotoksia. 3

Eri toimijoiden osallistuminen samaan projektiin 
ja sen jälkeen (Roolien idententiteettien

linkittäminen ja mukana kuljettaminen projektin 
edetessä esim. tutkija, opettaja, oppija, yrityksen 

työntekijä, kv-järjestökumppani). 1

Yhtenäiset identiteetin 
hallintaratkaisut esim. datasettien ja 

osaamisen siirtämiseen 
organisaatioiden välillä. 1

Luotetun mekanismin 
määrittäminen, jolla 
oppijan osaaminen 
kerätään yhteen. 3

Tarvittavien 
luottamusverkostojen ja LoA-

tasojen hahmottaminen eri 
tahoille, jotka validoivat ja 

tuottavat oppijan 
osaamiseen liittyviä 

palveluita. 3

Korkeakoulut jättävät hallinto- ja järjestelmäkeskeisen ajattelun. 
4

Yhteisen ekosysteemin toimintatapojen määrittäminen. 4

Henkilön tulee pystyä päättämään/määrittämään minne/kenelle 
kansallinen identiteetti voidaan jakaa. 2

Kytkeminen kaupallisiin identiteetteihin ja tiedon 
tuominen tai vieminen yritysten palveluista julkisiin. 1

Yksilön identiteettiin luotettava tunnistamisen keinojen 
määrittäminen ja eritasoisten tilien ja ID-tietojen linkittämisen 

toimintamallit. 4

Yhteisten "tietoaltaiden" käyttöönotto ja tietomalleista sopiminen (tiedon 
hyödyntäminen yksityisen, julkisen ja ulkomaalaisten toimijoiden kesken). 4

Kansainvälisten yhteyksien luominen muihin 
ekosysteemeihin. 3

Sopimukset sensitiivisen datan 
hyödyntämisessä tarvittavan vahvan 

tunnistautumisen keinoihin tiedon välittyessä 
eri kansainvälisiin tietovarantoihin. 1

Yhteisen tunnistautumispalvelun luominen. 4

Kansallisen rekisterin luominen ja 
valmistelu osaamisen tallettamiseen (EU-

tason verkostomallien kanssa 
yhteensopivaksi). 3

Kansallisen identiteetin 
jakamisen periaatteista 

sopiminen. (kuka saa rajoittaa, 
mitä tietoa ja miten). 3

Identiteetinhallinnassa tarvittavien yhteisten toimintaprosessien määrittäminen. 3

Kansallinen identiteetinhallinnan yhteensopivuuden 
takaamisen tukeva arkkitehtuuri, tietomalli, ontologiat ja 

rajapinnat. 3

TEEMAT / 

KOKONAISUUDET

OmaData

Toimijan, viranomaisen, 

organisaation 

ylläpitämä identiteetti 

varmoine tietoineen 

(esim. rekisteri)

Yksilön tai 3. osapuolen 

rikastamat tiedot / 

identiteettiin liitetyt 

attribuutit

Identiteettien 

linkittyminen

Yksiön 

kontrolli(parametrina) 

identiteetinhallinnassa

Julkisen tahon, 

organisaation tai 

ulkopuolisen tahon 

hallinnoima identiteetti 

tai sen attribuutit

Palvelut / ratkaisut / 

tekniset toteutukset

Hallintamallin/ 

prosessien / 

sääntöjen luominen

Väärennetyn identiteetin tunnistaminen. 3

Askeleiden perästä 

löytyvät numerot viittaavat 

työstettyihin skenaarioihin 

seuraavasti:

1. Tutkimuksen ja TKI-

toiminnan skenaario, Tuulan 

arki vuonna 2030

2. Koulutuksen ja jatkuvan 

oppimisen skenaario, Leevi 

ja tekoälyn kuratoima

tutkinto

3. Koulutuksen ja jatkuvan 

oppimisen skenaario, Pinjan 

osaamisportfolio ja 

ekosysteemissä oppiminen

4. Korkeakoulujen 

ekosysteemi ja yksi 

identiteetti

SKENAARION TOTEUTUMISEEN TARVITTAVAT KEHITYSTEEMAT 

JA YKSITTÄISET ASKELEET



Korkeakoulutuksen 
rahoitusmallin laajentaminen ja 
sovittaminen uuteen 
toimintaympäristöön. 3

Yhteiset tietomallit. 4

IDENTITEETINHALLINNAN KEHITYSTARPEIDEN TUTKIMISEN AIKANA TUNNISTETUT 

MUISSA ASIAYHTEYKSISSÄ HOIDETTAVAKSI VALITUT ASIAT JA KEHITYSTARPEET

Ajatusmallin muovaaminen pois kurssien 
ja opintopisteiden keräämisestä kohti 
laajempaa ja monipuolisempaa 
osaamisen rakentamista. 3

Miten saadaan jatkossa entistä 
laadukkaampaa, kuratoitua ja 
metatiedoilla rikastettua 
tutkimuksessa syntynyttä dataa 
jakoon? 1.

Kuka hoitaa datan luokittelemisen -
ihminen vai keinoäly, tutkimusavustaja 
vai botti? 1.

Ajattelutavan muutos osaamisen 
kehittämiseen. 3

Annettavien koulutusten auditointi tai 
akredidointi kansainvälisessä 
yhteistyössä. Esim. ulkopuolisen arvioijan 
hyödyntäminen. 3

Koulutustarjooman uudelleen 
asemoiminen kasvavassa horisontaalisessa 
opetustarjoomassa. 3

Jos työelämässä hankittu 
osaaminen validoidaan tekoälyn 
avulla, kuinka estetään teköälyn
manipulointi? 2

Pohditaan miten voidaan liittää 
osaamiseen "parasta ennen päivä" 
ja sen päivittäminen ja ylläpito 
työkokemuksella. 

Hajautuneessa oppimisen kentässä 
tarvittavien palvelupolkujen 
määrittäminen. 3

Toimintamalli väärennetyn 
osaamisen tunnistamiseen. 3

Työelämässä kertyneiden näyttöjen 
tallettamiseen ja validoimiseen 
tarkoitetun osaamisrekisterin luominen. 3

Tunnistetaan uudet palvelutarpeet 
ekosysteemissä tapahtuvassa 
oppimisessa (esim. osaamisen 
tunnistaminen). 3

Kartoitetaan miten 
osaamisportfolioon saada 
yhdistettyä korkeakouluja, toisen 
asteen opintoja, työväenopistoja, 
kansalaisopistoja jne. 2

Koulutuksen ja tai muulla tavalla 
kertyneen osaamisen 
yhteismitallistaminen esim. EQF-
viitekehyksen avulla kansainvälisen 
osaamisen vertailun 
helpottamiseksi.2

Määritetään miten toteutetaan osaamisen 
läpinäkyvyyttä ja todentamista 
yksilötasolla. 3

MUUALLATYÖSTETTÄVÄT ASKELEET

Määritellään toimintaperjaatteita, 
joilla osaamisen vahvistaminen / 
validointi voi toimia 
yhteensopivasti muiden tahojen 
kanssa. 2

Askeleiden perästä löytyvät numerot viittaavat työstettyihin skenaarioihin seuraavasti:

1. Tutkimuksen ja TKI-toiminnan skenaario, Tuulan arki vuonna 2030

2. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen skenaario, Leevi ja tekoälyn kuratoima tutkinto

3. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen skenaario, Pinjan osaamisportfolio ja ekosysteemissä oppiminen

4. Korkeakoulujen ekosysteemi ja yksi identiteetti



KÄSITTEIDEN JÄSENTÄMINEN



KÄSITTEIDEN JÄSENTÄMINEN

ID numerosarja 

KÄSITETASOT
HAVAINTOJA TARVITTAVISTA YHTEISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ TAI 

TOIMINTATAVOISTA KANSALLISELLA TASOLLA

IDENTITEETTI

ja tähän sidotut 

attribuutit

TILIT ja näihin 

sidotut identiteetit

KIRJAUTUMIS / 

TUNNISTAUTUMIS 

PALVELUT

DVV on lanseeraamassa uutta kansalaisen tunnistusvälinettä (mobiiliappi). 
Selvitettävä soveltuisiko se tunnistusvälineeksi tähänkin.

Suomessa tämä voisi olla kansallinen oppijanumero, kunhan juridiikka saadaan 
mahdollistamaan se

Kansallinen oppijanumero pitää antaa kaikille nykyisillekin opiskelijoille sekä 
valmistuneille

KV-opiskelijoille heti hakuprosessin alkuvaiheesta alkaen?

Kuka antaa jatkossa identiteetin ja missä vaiheessa?

Tunnistamispalvelun osalta voisi miettiä onko tarvetta kansalliselle palvelulle

Miten tilien sitominen identiteettiin 
toteutetaan?

Tämä komponentti puuttuu, mutta esim. CSC:n osaamisella ja kv eduID-yhteisön 
kokemuksia hyödyntämällä nopea rakentaa

OPH:n Opintopolku-järjestelmä antaisi tehokkaan pohjan rakentaa kansallista 
opetuksen ja tutkimuksen identiteettiä

Identiteetti tarvitsee tietomallin (schema) ja sen ylläpitämiseen mekanismin vrt. 
EdupersonSchema ja Hakan tekninen ryhmä



ID numerosarja
• Yksilöivä tunniste 

KÄSITETASOT

IDENTITEETTI
• Kokonaisuuteen liittyy myös 

eri tunnisteiden ja 

identiteettien validointi

• Attribuuttien liittäminen ja 

tiedon rikastaminen ja 

liittäminen identiteettiin

TILIT ja näihin sidotut 

identiteetit
• Yksilön itse liittämät 

identiteetit ja näihin liittyvät 

attribuutit ja tiedot

• Eri ID-tunnisteiden ja 

identiteettien linkittäminen 

eri lähteistä yhteen mm. 

yksilön tunnistamisen 

vahventamiseksi

KIRJAUTUMIS / 

TUNNISTAUTUMIS 

PALVELUT
• Identiteetin ja 

tunnistautumisen

jäljitettävyys

IDENTITEETTI 

KORKEAKOULUN 

NÄKÖKULMASTA

YKSILÖN IDENTITEETTIT 

ERI TOIMIJOIDEN 

EKOSYSTEEMEISSÄ

IDENTITEETIN JÄSENTÄMINEN ERI NÄKÖKULMISTA

Korkeakouluun 

liitetty identiteetti
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Tunnistautumispalvelu

Sähköinen tunnistuspalvelu on järjestelmä, jonka avulla henkilö 

tunnistautuu käyttäen sähköisen tunnistamisen "välinettä". 

Tunnistuspalvelu voi olla IdM-järjestelmään kytketty. Tunnistamisen 

vahvuus riippuu tunnistusvälineestä ja -prosessista.

Henkilön identiteetin toteaminen perustuen yhteen tai useampaan 

seuraavista tunnisteista: johonkin mitä hänellä on hallussaan (esim. 

henkilöllisyystodistus), johonkin mitä hän tietää (esim. pankkitunnukset) tai 

joihinkin hänen ominaisuuksiinsa

Please note: Authentication <> Identification or eIdentification Eli suomeksi: 

tunnistaminen/kirjautuminen <> tunnistaminen + identiteetin aitouden 

validointi, esim ”userid” = ”userid” <> user JSmith = John Smith, born

01.01.2000, PID = BCD345678HFTK3

HUOM. Yllä oleva määritelmä on "tunnistamisen" määritelmä. 

Tunnistautumispalvelu olisi siten varmaan järkevä määritellä "sähköiseksi 

järjestelmäksi, joka suorittaa henkilön tunnistamisen eli identiteetin 

toteamisen...”

IdM-järjestelmä tarjoaa tiedon tunnistusrajapinnoille (esim. Ldap) erilaisina 

”näkyminä”. Näkymmissä näytetään erilaisia atribuutteja henkilöistä.

IAM

IAM voidaan jakaa Identiteetinhallintaan 

(IdM) ja pääsynhallintaan (AM). 

Identiteetinhallinnalla tarkoitetaan 

keskitettyä identiteettivarastoa. Kun IdM

kyketään pääsyoikeuksiiin eli sidotaan 

tunnukset (ihmiset) järjestelmä-

/laiteoikeuksiin, saadaan IAM.

Eng. Identity and access management eli 

identiteetin- ja pääsynhallinta ks. 

Identiteetinhallinta.

Käsitteeseen tulee liittää tunnistamisen 

vahvuus ja siihen liittyvät mekanismit 

toimintaprosessit, säännöt, tekniikat ja 

välineet, joiden avulla hallinnoidaan 

tietojärjestelmien asianmukaista käyttöä

Tunnistautumispalvelu

IAM voidaan jakaa Identiteetinhallintaan (IdM) ja 

pääsynhallintaan (AM). Identiteetinhallinnalla 

tarkoitetaan keskitettyä identiteettivarastoa. 

Usein IdM on henkilörekisteri. Pelkkä IdM ei 

sisällä pääsynhallintaa eikä kirjautumis-

/tunnistamispalvelua.

Identiteetinhallintaan kuuluu edellisten lisäksi myös 

henkilön tunnistamisen vahvuus/luotettavuus. Myös 

"audit" kuuluu siihen, että mahdollisuus nähdä mihin 

kaikkeen käyttäjällä on oikeus.

Toimintaprosessit, säännöt, tekniikat ja välineet, joilla 

hallinnoidaan käyttäjien ja laitteiden tunnuksia, 

rooleja ja ryhmiä eli IAM eli identiteetin- ja 

pääsynhallinta. Toimintaprosessit, säännöt, tekniikat 

ja välineet, joiden avulla hallinnoidaan 

tietojärjestelmien asianmukaista käyttöä.
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AAI

Autentikoinnin ja auktorisoinnin infrastruktuuri. 

Välikerroksen järjestelmät, jotka sisältävät 

protokollat, joiden avulla voidaan toteuttaa 

autentikoinnin ja auktorisoinnin delegointi 

erillisille palveluille. Vrt. federointi.

Autentikoinnin ja auktorisoinnin infrastruktuuri 

autentikointi (todentaminen, tunnistautuminen) 

= Tunnistetaan käyttäjä/laite/järjestelmä siksi, 

mitä väittääkin olevansa

• auktorisointi (pääsynhallinta) = Myönnetään 

tunnistetulle identiteetille tämän roolin/ 

tehtävän mukaisen käyttövaltuudet 

määriteltyihin palveluihin ja järjestelmiin.

Ensitunnistukseen on oma toimintatapansa. 

Sen tulee perustus vahvaan 

tunnistautumiseen. Ensitunnistuksen 

minimiehdot on syytä määritellä sitoviksi, sillä 

ensitunnistuksen luotettavuus/vahvuus 

määrittelee identiteetinhallinnan luotettavuuden 

minitason.

Oma data ja MyData

Omadata (engl. My data) tarkoittaa 

1) henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn uutta lähestymistapaa ja paradigman 

muutosta, jossa pyritään siirtymään nykyisestä organisaatiokeskeisestä 

järjestelmästä ihmiskeskeiseen järjestelmään;

2) henkilötietoja resurssina, jota yksilö voi tarkastella ja hallita. Henkilötietoja, 

jotka eivät ole yksilön omassa hallinnassa, ei voi kutsua omadataksi.

Omadataksi määritelty lähestymistapa perustuu yksilön oikeuteen 

tarkastella itsestään kerättyjä tietoja. Ydinajatus on, että yksilöiden pitäisi 

voida hallita omia tietojaan.
Lähde: Poikola, Antti; Kuikkaniemi, Kai; Honko, Harri: MyData - A Nordic Model for human-

centered personal data management and processing, 2014.

Käytännöt, joilla ihmisille annetaan oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan, 

joka on teknisesti helposti käytettävissä ja henkilö voi hallita kuinka sitä 

hyödynnetään ja jaetaan edelleen.

Ihmisellä on myös mahdollisuus määritellä kenelle hän antaa oikeuden/pääsyn 

tietoihinsa.

Omadataan liittyy myös mekanismi oikeuden antamiseen dataan ulkopuoliselle 

taholle esim. mobiilisovellukselle tai organisaatiolle.

Käsitteen äärellä työryhmässä pohdintaa herätti myös seuraava teema:

Omadata voi koskea tutkimuksen viitekehyksessä tutkijan oikeutta omaan 

työhönsä, mutta samalla tutkimuksen kohteena olleen koehenkilön oikeutta 

omia tietojaan koskevaan hyödyntämiseen.

Osaamisportfolio

Ketterästi päivittyvä, läpinäkyvä ymmärrys 

yksilön osaamisesta. 

Tarkoittaa tietoja, taitoja, kykyjä ym. hyvin 

laaja-alaisesti. 

EI siis tarkoita tutkintoja, kurssilistoja, 

opintopistemääriä ym.

Osaamisportfolio yhdistyy tulevaisuudessa 

myös muuhun relevanttiin dataan, kuten 

työmarkkinatietoon, ennakointitietoon ym.

Käsite sisältää myös:

• oppimisessa syntyneet aineistot, saadut 

oppimateriaalit, reseptit, keksinnöt, 

julkaisut ja datakin?

• erilaiset näyttötutkintojen kautta saavutetut 

pätevyydet ja oikeudet tietyn ammatin 

harjoittamiseen
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KOMMENTEISSA NOUSI ESIIN:
- Pitäisikö identiteetti määritellä tässä kontekstissa: Tietotekniikassa (sähköinen) identiteetti tarkoittaa kohdetta kuvailevien ominaisuuksien eli attribuuttien kokoelmaa

- Identiteetinhallintaan on paljon erilaisia ratkaisuja, myös kaupallisia, sekä yksittäisessä organisaatiossa saattaa olla jopa useita erilaisia toteutuksia eri tarkoituksiin.

Myös järjestelmiin kirjautumiseen, johon usein riittää perustason autentikointi ilman varsinaista vahvaa tunnistamista, saattaa organisaatiossa olla yhtä monta ratkaisua kuin 

on järjestelmiä; varsinaisissa yritysympäristöissä usein pyritään kuitenkin keskitetympään malliin käytettävyyden, ylläpidettävyyden ja tietoturvan takia.

Vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita on rajallisemmin - Suomessa niitä tarjoavat teleoperaattorit, pankit ja Digi- ja väestötietovirasto, sekä lisäksi on tunnistamisen 

välityspalveluita. Tunnistuspalveluiden (vahva sähköinen tunnistaminen) vaatimuksista säädetään laissa ja EU-tasolla ns. eIDAS-asetuksessa, jossa säädetään mm. 

tunnistamisen varmuustasoista. Suomessa kansallinen valvova viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto / Kyberturvallisuuskeskus, joka on julkaissut asiasta 

määräyksiä, ohjeita ja nn. rajapintakuvauksia sekä pitää listaa vaatimukset täyttävistä tunnistamis- ja välityspalveluista. Ks:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-tunnistaminen

Kansallisen tason suhteellisen tuore selvitys sähköisen tunnistamisen nykytilasta ja kehitystarpeista:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161432/20_2019_Sahkoinen%20tunnistaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Käsitteitä on määritelty mm. seuraavissa julkaisuissa

Linden, M. (2015). Identiteetin- ja pääsynhallinta. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive

Computing. Report; Vuosikerta 6). Tampere University of Technology.

https://tutcris.tut.fi/portal/files/3087873/linden_identiteetin_ja_paasynhallinta.pdf

Korkeakoulujen IAM-verkoston laatima identiteetin ja pääsynhallinnan sanasto 

2013. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=IAMVERKOSTO&title=Sanasto&preview=/44567173/44568120/Sanasto_termit.doc

Jatkuvan oppimisen identiteetinhallinta 2019. https://docs.google.com/document/d/1qBqRPd7E-XkegEl39u_hHoCoI-Ad2FuGvUw9mTH2O1c/edit#

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-tunnistaminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161432/20_2019_Sahkoinen tunnistaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tutcris.tut.fi/portal/files/3087873/linden_identiteetin_ja_paasynhallinta.pdf
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=IAMVERKOSTO&title=Sanasto&preview=
https://docs.google.com/document/d/1qBqRPd7E-XkegEl39u_hHoCoI-Ad2FuGvUw9mTH2O1c/edit


TYÖSKENTELYN AIKANA ESIIN NOUSSEITA

JATKOKEHITTÄMISEN TAI -

TYÖSTÄMISEN TOIMENPITEITÄ:

SEURAAVAT ASKELEET

• Muualla tehtävien askeleiden yhteyksien tunnistaminen olemassa olevien 

verkostojen ja työryhmien kanssa. Tämän työn syötteiden tuominen verkostojen 

käyttöön

• Digivision työn tukeminen identiteetinhallinnan ideamuotoilussa esiin nousseiden 

havaintojen ja tulosten osalta. Tuotosten linkittäminen digivisioon

• Selvitystyö EU-tasolla olevista identiteetinhallinnan kehitystoimista, linjauksista ja 

tilanteesta

• Hallintamallin luominen identiteetinhallinnan ympärille (eri toimijoiden näkökulmien 

huomioiminen, kokonaisuuksien kuvaaminen ja identiteetinhallinnan elementtien 

tarkempi kuvaaminen)
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YHDESSÄ TYÖSTETTYJEN 

SKENAARIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN 

JATKOSSA

SKENAARIOIDEN

JATKOTYÖSTÄMINEN

• Skenaarioiden syvemmän ja laajemman merkityksen 

tunnistaminen korkeakoulujen toimintaan ja 

koulutusjärjestelmään
• (nyt skenaarioissa on yksilön näkökulmasta on kuvattu ”what

if?” ja seuraavaksi voitaisiin tarkentaa suuremmasta 

näkökulmasta ”then what?”

• Skenaarioiden todennäköisyyden arviointia, 

analysointia
• Esim. tulevaisuusväitteiden ja toimialan vaikutusanalyysien 

kautta

• Skenaarioiden kautta nousseiden kehitysaskeleiden 

merkityksen ja vaikutuksen arviointi

• Skenaarioiden kautta järjestelmänäkökulman 

syventäminen koko koulutussektorille

AJATUKSET 2/3



TYÖSKENTELYN AIKANA ESIIN NOUSSEITA

POHDINTOJA JATKOKEHITYKSEN

POTENTIAALISISTA TARPEISTA

IDENTITEETINHALLINNAN NÄKÖKULMASTA

• Syvemmän tason näkökulman luominen identiteetinhallinan

liitospinnoista korkeakoulujen työelämäyhteyksien 

vahvistamiseen ja käyttäjälähtöiseen / yksilökeskeiseen 

opetuksen ja TKI-toiminnan organisoimisen   

• Paikoin käsitteiden määrittelyn tarkentaminen (esim. 

identiteetti) ja samalla käsitteiden välisten yhteyksien ja 

merkityksen  syventäminen (vrt. sipulikuvat ja käsitteet)

• Kokonaiskuva tulisi lisätä kehitysaskeleiden linkittäminen eri 

dataosaalueisiin, jotka halutaan liittää identiteettihallintaan 
• (osaaminen, opetusmateriaalit, tutkimusaineisto, opintosuoritteet ym.)

AJATUKSET 3/3
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Tiedon omistajuus on yksilöllä tai 

yksittäisellä organisaatiolla

Tieto on avointa ja suuriltaosin 

yhteisesti omistettua / jaettua

Toimintaympäristön 

keskiössä on 

kansainvälisesti toimiva 

korkeakoulujen 

ekosysteemi

Toimintaympäristön 

keskiössä on 

yksittäinen toimija

SKENAARIODEN EROJEN HAHMOTTAMINEN
Muutoksen ajurit:

• Oppijoiden ja tutkijoiden 

kasvava liikkuvuus

• Jatkuvaoppiminen

• Räätälöidyt oppimispolut

• Toimintaympäristön kasvava 

joustavuus

• Yhden identiteetin seuraamien 

yli organisaatiorajojen ja roolin 

muunnosten

• Yhteistyöverkostojen 

toiminnan korostuminen

Korkeakoulujen ekosysteemi ja yksi 

identiteetti

Oppija voi hyödyntää korkeakoulujen 

avointa e-opintotarjontaa oman 

osaamistarpeensa mukaan. Yhteiset 

tietoaltaat on käytössä. Tietomallit on 

sovittu ja tieto on yksityisen, julkisen ja 

ulkomaisen toimijan hyödynnettävissä.

Pinjan osaamisportfolio & 

ekosysteemissä oppiminen

Oppijan osaaminen on kuvattu ja luokiteltu 

tietojärjestelmissä hierarkisesti, jotta niitä voidaan 

hyödyntää myös muissa korkeakouluissa sekä 

koulutuksen tarjoajilla. Käytössä oleva 

osaamisportfolio kannustaa korkeakouluja myös 

yhteistyöhön yhteistoteutusten muodossa.

Tiiviit työelämäyhteydet antavat korkeakoululle 

mahdollisuuden luoda tarjoomaa, joka auttaa 

yrityksiä ennakoimaan tulevia resurssitarpeita.

Leevin ja teköälyn kuratoima

tutkinto
Korkeakouluilla on yhteinen opintoja tarjoava alusta, 

josta opiskelija itse kerää tarvittavat kokonaisuudet 

tutkintoonsa. Samalla jatkuvaa oppimista on 

tukemassa AI joka pystyy analysoimaan mitä henkilö 

on suorittanut, ja oppinut töissään.

Visa, Mastercard ja muut isot tekijät ovat luoneet 

globaalin identiteettijärjestelmän, jota voidaan 

hyödyntää myös opetus ja tutkimuskäytössä 

identiteetin varmentamiseen. Oppijan tulee itse 

päättää minne hänen kansallinen identiteettinsä 

voidaan jakaa.

Tuulan arki tutkijana vuonna 2030

Tutkimustyö on siirtynyt vahvasti erilaisiin 
ekosysteemeihin, joissa akateeminen yhteisö, 
työnantajat, erilaiset julkaiset organisaatiot tekevät 
yhteistyötä. Hyvinkin erilaisten datasettien 
yhdistäminen luo merkittäviä mahdollisuuksia uusille 
tutkimusinnovaatioille.

Tutkimuksen aikana syntyviä suuria ja osin myös 
sensitiivisiä datamassoja voidaan käsitellä ja hallita 
yhteisellä alustalla, jossa eritasoisia pääsyoikeuksia 
ja käyttöoikeuksia voidaan myöntää osapuolille. 
Kansallinen järjestelmä mahdollistaa tutkijalle 
pääsyn keskeisiin kansallisiin palveluihin.



TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO

Tuula Tutkija on arvostettu apulaisprofessori korkeakoulussaan. Tutkimusalansa johtoryhmän jäsenenä hänen täytyy ymmärtää 
mitä tutkimuksen palveluita ja miten järkevästi näitä oikeasti käytetään, ja käytetäänkö rajallisia resursseja tuottavasti monenlaisiin 
tutkimuksen palveluiden hankintoihin. 

Tutkimustyö alkaa vähitellen siirtyä yhä laajemmin erilaisiin ekosysteemeihin, joissa akateeminen yhteisö, työnantajat, erilaiset julkaiset 
organisaatiot tekevät yhteistyötä. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua myös infran ja tiedonhallinnan kannalta.

Suurimpia haasteita Tuulan työssä on tutkimuksessa syntyvän (osin sensitiivisen) tiedon hallinta. Dataa syntyy tutkimuksen aikana 
valtavia määriä, ja tästä tietty osa pitää pystyä tallentamaan myös projektin jälkeen hyödynnettäväksi oman organisaation lisäksi alansa 
kansainväliselle tutkijayhteisölle. Lisäksi tutkimus tehdään yhteistyössä yksityisen yrityksen kanssa, jonka henkilökuntaa on mukana 
projektissa ja joka hyödyntää syntyvää dataa. Tutkimuksen rahoittajat ja muut päättäjät edellyttävät, että Tuulan hankkeella on 
todennettavissa oleva datan/tiedonhallinan suunnitelma. Hyvinkin erilaisten datasettien yhdistäminen luo merkittäviä mahdollisuuksia 
uusille tutkimusinnovaatioille. Aineistot eivät välttämättä ole levytilan määrässä mitaten valtavia, mutta niiden heterogeenisyys vaatii 
datan esikäsittelyä ja mallintamista tutkimustyön helpottamiseksi. Vuonna 2030 Tuulalla on käytössään hyvät koneoppimiseen 
pohjautuvat työkalut tähän työhön. Työkalut auttavat vielä vuonna 2020 haastaviltakin tuntuvissa kohdissa kuten videohaastatteluiden 
automaattisessa annotoinnissa.

Luottamuksellisen aineiston hallintaan hänelle on käytössään selkeä ohjeistus, jonka mukaan hän itsekin pystyy tunnistamaan, milloin 
tarvitaan erityisiä suojaustoimia. Tarvittavien suojaustoimien tason mukaan hän löytää helposti ne alustapalvelut, jotka hänellä on 
käytettävissään. Palvelun käytön kustannukset on huomioitu rahoituksessa. Kansallisen identieetin avulla Tuulalla on pääsy keskeisiin 
kansallisiin palveluihin. Hän voi periyttää kansallista identieettiä eri korkeakouluille ja tutkimusryhmillekin. Aineistot ja palvelut on 
luokiteltu niin, että tunnistautumisen tasosta riippuen, vahvasti tunnistettu vai ei, henkilö saa erilaisia palveluita käyttöönsä.
Erityisesti arkaluontoisen datan yhdistelylle on käytettävissä turvallinen ympäristö, joka ei ole riippuvainen datan tuottajasta.

Tuulan tutkimusryhmä tarvitsee runsaasti laskentakapasiteettia ja monia työvälineitä tiedon analysointia varten. Suuri osa 
’raskaammasta’ työstä tehdään oman organisaation ulkopuolisten (pilvi)palvelun tarjoajien järjestelmillä ja valmisohjelmistoilla. Monet 
tutkijat kuitenkin kokevat haasteena järjestelmien käytettävyyden ja sopivien toimintamallien löytämisen oman tutkimuksen kannalta. 
Omien ideoiden pienimuotoisempi testaus tutkimusta varten räätälöidyillä algoritmeilla ei toimi lainkaan tai riittävän joustavasti 
ulkopuolisten toimittajien laskenta- ja datan analytiikkatyökalujen ympäristöissä.
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Tuulan arki tutkijana vuonna 2030



27

KOMMENTIT TUULAN SKENAARIOON 1/1

TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO

Ei pelkästään datan määrä, vaan myös sen laatu ratkaisee. Isoillakaan datamäärillä ei tee välttämättä mitään, jos se ei ole lähtökohtaisesti 

hyödynnettävässä muodossa. Jos olen oikein ymmärtänyt, esimerkiksi digitaalisten ihmistieteiden kentällä lähtödatan siivoaminen on 

valtava työ. Miten saadaan jatkossa entistä laadukkaampaa, kuratoitua ja metatiedoilla rikastettua dataa jakoon? Kuka luokittelun tekee -

ihminen vai keinoäly, tutkimusavustaja vai botti?

Datan määrän ollessa suuri sitä ei voida enää siirtää paikasta toiseen. Tutkimuksen kansainvälisyyden myötä syntyy suuria kansainvälisiä 

tietovarantoja, joihin tutkija tunnistautuu korkeakoulunsa/kansallisen tunnistuksen kautta. Kansallisesti ylläpidetään vain suppeampia 

tietovarantoja. Dataan kiinni pääseminen saattaa edellyttää tutkimussuunnitelman yhteydessä tehtyä aineistonhallintasuunnitelmaa, joka 

kulkee tutkimuksen koko elinkaaren mukana. 

Jos tietovaranto sisältää sensitiivistä dataa, vaatii kirjautuminen vahvempaa tunnistusta. Tällöin on mekanismi, jolla tieto tunnistamisen 

vahvuudesta välittyy tunnistuksen tekevän korkeakoulun järjestelmistä eri tietovarantoihin. Euroopan laajuisesti on yhtenäiset tavat toimia. 

Tämä edellyttää kansainvälisiä sopimuksia ja teknisiä järjestelyitä.

Sensitiivisen datan ympäristöissä datan sisään ja ulos luku rekisteröidään ja pääsy on kytketty tutkimussuunnitelmaan, jonka pitää voida 

elää tutkimuksen aikana. Datan käsittely rajoitetaan niin, että data ei jää tutkijan päätelaitteelle esim. käyttämällä virtuaalisia työpöytiä. 

Sensitiivistä dataa varten on erilliset palvelut mm. kyselyjärjestelmät.

Jos dataa käytetään laskennassa, pitää data saada laskennan ulottuville. Suurten datamassojen tapauksessa datan siirto verkon yli ei ole 

mahdollista. Tällöin pitää voida yhdistää erilaisia dataan liittyviä virtuaalisia palveluita tietovarantojen yhteyteen. Tutki ja voi valita 

virtuaalisesta palvelukatalogista tarvitsemansa palvelun, jonka käytöstä maksetaan käytön mukaan tutkijan "tutkimussaldosta".

Skenaario on suoraviivainen ja toteutettavissa korkeakoulun sisällä, kunhan saadaan päätös siitä, että johonkin muuhun nyt menevää 

resurssia siirretään dataintensiivisemmän tutkimuksen tukeen.

Koska korkeatasoista tutkimusta tehdään kuitenkin yli korkeakoulu- ja maarajojen, ratkaisu löytynee tieteenalakohtaisista kansainvälisistä 

konsortioista.

Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)



KOULUTUKSEN JA JATKUVAN OPPIMISEN SKENAARIO

Avoimeen opiskeluun eri opetustarjoajien välillä tähtäävä opiskelu on pitkälti muuttanut tämän hetkistä korkeakoulukenttää ja sen toimintatapoja. 

Vanhanaikainen tutkintoajatus on poistunut ja valittavissa on eri pääainekokonaisuuksia ja sivuaineita eri korkeakouluista. 

Korkeakouluilla on yhteinen opintoja tarjoava alusta, josta opiskelija itse kerää tarvittavat kokonaisuudet tutkintoonsa. Opintopisteet kirjautuvat 

automaattisesti käytettävän alustan kautta Leevin omaan opintorekisteriin ilman suurempia hakemusmenettelyitä. Alusta kannustaa 

korkeakouluja myös yhteistyöhön yhteistoteutusten muodossa. 

Uudessa mallissa yhden maisteritutkinnon jälkeen ei saada enää uutta tutkintoa. Saavutettua koulutustasoa täydennetään jokaiselle yksilölle 

sopivilla lisäopinnoilla tai opintokokonaisuuksilla. 

Räätälöidyt opintopolut synnyttävät mielenkiintoisia uusia nimikkeitä.

Opintojen valitsemisessa hyödynnetään vahvasti teköälyä, joka pystyy analysoimaan mitä henkilö on suorittanut ja oppinut töissään. Tämän 

pohjalta teköäly tekee tulkintoja Leevin osaamisportfiilista ja osaa ehdottaa siihen täydennyksiä mm. muiden vastaavien osaamisportfolioden

pohjalta ja Leevin valitsemien ihannetyötehtäväkuvausten pohjalta. 

Keskeisimpiä kaikkien korkeakoulujen opintoja ja palveluita on tullut saataville yhteisen kansallisen tunnistautumisen kautta. Leevi voi päättää 

minne hänen kansallinen identiteettinsä voidaan jakaa.

Identiteetin jakaminen tapahtuu jouheasti Visan luomalla globaalisti käytössä olevalla identiteettijärjestelmällä, jonka avul la tunnistaudutaan

esim. oppilaitoksiin hakeutuessa ja opintorekisterin täydentämisen yhteydessä.

28

Leevin ja teköälyn kuratoima tutkinto
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TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO
KOMMENTIT LEEVIN SKENAARIOON 1/2

Skenaariokuvaus vaatisi vähän kielenhuoltoa... Ja on aika sekava, kun otsikossa 

puhutaan Leevistä ja tekoälyn kuratoimasta tutkinnosta, mutta tekstissä puhutaan 

Serenasta ja Hansista eikä juurikaan Leevistä saati kuratoinnista.

Avoimien opintojen näkökulma olisi hyvä nostaa esille jo ensimmäisessä 

virkkeessä. Ja puhutaanko tässä vain korkeakouluista, vai pitäisikö portfolioon 

saada myös toisen asteen opintoja / työväenopistoja / kansalaisopistoja jne?

Opintosuoritusten todentamiseen liittyy yksilön lisäksi myös kurssin tarjonneen 

tahon varmentaminen erityisesti kun lähdetään huomioimaan kurssisuorituksia 

kansainvälisesti.

Rekrytoijahattu päässä: osaamisen todentaminen ylipäänsä on hyvin laaja käsite. 

Minulla on ollut työhaastatteluissa useitakin henkilöitä, joiden osaaminen 

muodollisen cv:n mukaan on ihan hienolla tasolla, mutta haastattelussa tai 

hakuprosessiin liittyvässä osaamisen käytännön arvioinnissa käykin ilmi, että 

kurssilla opittu ei ole muuttunut käytännön taidoksi. En usko, että vuonna 

2030:kään palkkaisin henkilöä pelkästään kurssikreditointien perusteella. Sen 

sijaan uskon, että "voisit olla kiinnostunut myös näistä" -tyyppinen lähestymiskulma 

oman oppimisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnissa voisi olla toimiva ja jopa 

hyödyllinen.

Tulevaisuudessa meidän ei pitäisi joutua huolehtimaan Euroopan tasolla enää 

siitä, missä maassa osaamista on kehitetty. Osaaminen pitää pystyä 

tunnistamaan luotettavasti ja tuomaan osaksi yksilön digitaalista 

osaamisprofiilia. Vuonna 2030 ollaan toivottavasti niin pitkällä 

eurooppalaisten yliopistojen (European Universities -aloite) rakentamisessa, 

että ratkaisuja on jo olemassa.

Otsikossa korostuu tekoäly, mutta skenaariotekstissä tuo 

tekoälyn kuratoima tutkinto ei oikein tule esiin, enemmänkin 

tekoälyllä tuotettu tulkinta yksilön osaamisprofiilista.

Klassiset tiedeyliopistot eivät kouluta yhteiskuntaa varten, vaan 

itsekkäästi omien tieteenalojen jatkajia eli tulevia tieteentekijöitä. 

Tutkintovaatimukset varmistavat jatko-opintokelpoisuuden, eivät 

osaamistasoa yliopiston ulkopuolista maailmaa varten. Yliopisto 

opettaa opiskelijoitaan omia tenttejään varten, ei muiden 

järjestämiä osaamistason tarkasteluja varten.

Tiedeyliopistojen ulkopuolisessa maailmassa muutos on jo 

tapahtunut: moni iso firma on jo ilmoittaunut, että firman oman 

datan perusteella ovat nähneet, että tutkinto tai tutkintomenestys 

ei ennusta menestymistä firmassa, joten eivät käytä tutkintoa 

rekrytointiperusteena.

Tekoälyllä tuotettu tulkinta yksilön osaamisprofiilista on 

relevantti yliopiston ulkopuolisessa maailmassa. Iso osa 

osaamisesta kertyy muualla kuin tutkintokoulutuksessa.

Identiteetinhallinnan näkökulmasta yksilön kohdalla olennaista ei 

ole se, missä hän on osaamisensa hankkinut, joten osaamisen 

identiteettijärjestelmä ei synny yliopistomaailmassa vaan 

jossain sen ulkopuolella ("Guaranteed Competence

Certificate by Google" tai vastaava, johon maailma ryhtyy 

luottamaan).

Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)
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Lisäksi alempien seikkojen lisäksi tulee muistaa erittäin tarkasti tuo viimeisen virkkeen 

sisältö, eli Leevin tulee pystyä päättämään/määrittämään se, minne hänen kansallinen 

identiteettinsä voidaan jakaa. Paras olisi, jos sen pystyisi jakamaan myös halutuilta osin, 

jolloin kaikki tiedot eivät automaattisesti olisi kaikkien nähtävillä, jos Leevi syystä tai 

toisesta haluaa tätä rajoittaa.

Jos pohdimme tuota ulkomailla hankitun osaamisen näkökulmaa, olisi hyvä, että 

koulutuksen tarjoajat ja niiden tarjoamat tutkinnot olisivat jollain tavalla esimerkiksi 

auditoitu tai akreditoitu, jotta niiden laadukkuutta ja tasoa voidaan arvioida myös ns. 

luotettavan, ulkopuolisen tahon arvioinnin kautta. Lisäksi kokonaisuudet pitäisi pystyä 

sijoittamaan helposti EQF-viitekehykseen, jotta ymmärrys osaamisesta ja sen tasosta on 

selkeä ja vertailtavissa myös muissa maissa kuin alkuperäisessä suoritusmaassa.

Yhdyn tuohon sekavahkon skenaarion kritiikkiin. Itsestäni tuntui, että tässä oli mennyt 

kaksi skenaariota sekaisin, mutta ehkä en täysin tätä sitten ymmärtänyt.

Jussi-Pekalla ja muilla alla erittäin hyviä pointteja. Tehtävänanto on aika laaja, ja noihin 

kysymyksiin vaikea vastata (enkä tiedä, kuka on Pinja, vai tarkoitettiinko Leevin 

skeenarion mahdollistamista?).

Joka tapauksessa, ylläkuvattu skenaario vaatii, kuten todettua, luottamusta ja/tai 

ymmärrystä opitun sisällöstä. Nykymallissa kk-tutkintojen todistusarvo perustuu kai 

ainakin osin siihen, että esim. rektytointia tekevillä on jonkinlainen käsitys siitä, millaista 

osaamista nykymuotoinen kk-opiskelu kartuttaa. Millä perusteella vastaavanlainen 

ymmärrys syntyisi jatkossa? Ja miten vertailla eri lähteistä saatua osaamista?

Jossain pitää olla luotettu mekanismi, joka kerää oppijan osaamisen 

yhteen. Ilmassa se ei voi roikkua, vaan käytännössä tarvitaan 

kansallinen/Eurooppalainen luotettu rekisteri, johon osaaminen ja 

erilaiset näyttöpohjaiset osaamiset kerätään. Työkokemuksen kautta 

tulevan osaamisen hyödyntämiseen voidaan käyttää tekoälyä. 

Liikkeellä tulee olemaan paljon väärennettyä osaamista, jolloin 

rekisterin ja osaamisen varmistajan luotettavuus korostuu. 

Kansainvälisesti rekisteri voi olla valtiollinen tai 

korkeakoulukohtainen. MIT:llä tulee jatkossakin olemaan oma 

rekisteri, jolla he muodostavat oman yhteisön.

Kun korostetaan elinikäistä oppimista, niin rekisteriin ei kerätä vain 

uusia kyvykkyyksiä, vaan myös vanhakin osaaminen pitää 

konvertoida sinne ja arvioida kuinka validia se enää on. Osaamiseen 

tulee jatkossa liittymään "parasta ennen päivä" ja osaaminen pitäisi 

voida päivittää työkokemuksella. Osaamiseen liittyy olennaisesti se 

kuka sen vahvistaa. Tulee olemaan vahvaa/arvokkaampaa 

vahvistusta ja heikompaa; jonkinlainen ranking. MIT:n vahvistus 

osaamiselle on arvokkaampi kuin pienen paikallisen toimijan 

vahvistus. Työkokemuksen kautta tuleva osaaminen on 

arvokkaampaa UPM:ltä kuin paikalliselta sahalta.

Työelämän kautta saavutetun osaamisen laatu pitää myös voida 

arvioida, jotta erotetaan huono ja hyvä osaaminen. Tähän voidaan 

käyttää tekoälyä, mutta miten estetään teköälyn manipulointi? 

Rekrytoinnissa teköälyn merkitys tulee lisääntymään etenkin 

alkukarsinnassa ja todellisen osaamisen mittaamisessa.
Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)
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KOULUTUKSEN JA JATKUVAN OPPIMISEN SKENAARIO

2030 ei enää suoriteta eri pääainekokonaisuuksia ja sivuaineita eri korkeakouluista. Tutkintotavoitteinen koulutus on modularisoitu, jolloin Pinja voi valita vain ne kurssit, joita hän 

tarvitsee ja jotka häntä kiinnostavat. Osaaminen on kuvattu ja luokiteltu tietojärjestelmissä hierarkisesti. Opintopisteet kirjautuvat automaattisesti käytettävän alustan kautta Pinjan 

omaan opintorekisteriin ilman suurempia hakemusmenettelyitä. Alusta kannustaa korkeakouluja myös yhteistyöhön yhteistoteutusten muodossa.

Jotta ainutkertaisten opintopolkujen luominen on ylipäätään mahdollista, Pinjan tiedot löytyvät järjestelmästä, jossa hän voi jatkuvana oppijana hyödyntää tietojaan myös muissa 

korkeakouluissa sekä koulutuksen tarjoajilla. Koska tiedot osaamisesta ja opintotaustasta seuraavat Pinjaa osaamisen täydentämisestä on tullut helppoa niin Pinjalle, kuin hänen 

uransa aikaisille työnantajillekin heidän pohtiessaan räätälöityjä koulutuksia Pinjaa varten.

Pinja jatkaa työelämässä ja dataa hänen menestymisestään käytetään hyväksi, kun vastaavilla osaamisyhdistelmillä varustetuille henkilöille kartoitetaan työllistymismahdollisuuksia 

tai määritetään oppimistarpeita. Samalla tavalla Pinjalle muodostuu osaamiskokonaisuuksia yksittäisten vahvistusten sijasta.

Työnantajat pystyvät ennakoimaan resurssitarpeensa jo hyvissä ajoin, ja Pinja voi myös ottaa palvelun kautta yhteyttä työnantajaan ja neuvotella myöhemmin alkavan 

työsopimuksen, jossa ehtona on tiettyjen osaamisten hankkiminen.

Oppilaitokset ovat säännöllisesti yhteydessä työelämään miettiessään, mitä osaamista heidän tulee kursseillaan tarjota, jotta ne vastaisivat työelämän tarpeita. Pinjan työelämässä 

saavuttavat taidot lisätään hänen kansalliseen osaamisportfolioonsa hyödyntäen osaamisen yhteisiä kansallisia kuvauksia. Osaamisportfoliossa oppilaitoksissa hankittu osaaminen 

saa oppilaitoksen sähköisen vahvistuksen. Näyttökokeella vahvistettavat osaamiset ja erilaiset pätevyydet näkyvät myös portfoliossa. Kurssien suorittamisen yhteydessä Pinja saa 

oppilaitoksesta riippumatta kansalliseen oppimisalustaan kaikki opintomateriaalit sekä tekemänsä harjoitustyöt sähköisessä muodossa, jolloin hän voi halutessaan käydä 

virkistämässä osaamistaan. Hän voi myös pyytää kaverinsa kiinnostavan harjoitustyön itselleen järjestelmän kautta. Opintomateriaali päivittyy automaattisesti materiaalin 

päivittämisen yhteydessä.

Suomen kansalliseen oppijoiden ja tutkijoiden identiteetinhallinnan rekisteriin jokainen suomalainen saa tunnuksen ja profiilin jo "koulussa" ennen korkea-asteen opintoja. Kuka 

tahansa ulkomaalinenkin, joka pystyy tunnistautumaan globaalin luottamusverkoston vahvan sähköisen tunnistautumisen välineellä, voi itse luoda profiilin - tai se luodaan hänelle 

automaattisesti, jos hän hakee tänne opiskelemaan tai töihin tutkijaksi tai opettajaksi. (Systeemi osaa olla luomatta tuplaprofiileja, mutta toisaalta on myös niin tietoturvallinen ettei 

toisen henkilön profiilin kaappaus onnistu. Lisäksi systeemi luokittelee profiilin varmuustasoa riippuen siitä, minkä varmuustason (LoA) vahvan tunnistamisen välinettä on käytetty 

profiilin luontiin.)

Pinja ja kaikki muutkin oppijat voivat - omaehtoisesti my-data-periaateen mukaisesti - itsekin kytkeä profiiliinsa erilaisten suorittamiensa ulkomaisten tutkintojen ja muiden koulutusten 

tietoja sekä vaikka linkittää tutkimusraportteja sekä työkokemuksia, mutta niiden status on "tarkastamaton", jos henkilön identitteettiin kytkettyä suoritustietoa ym. meriittejä ei ole 

voitu verifioida korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten muodostaman globaalin verkoston kautta.

Jos tutkintojen ym. meriittien sähköinen verifiointi ei onnistu, tutkintotodistusten aitouden tarkastuksia tehdään vielä vuonna 2030 joskus manuaalisesti paperisten dokumenttien 

avulla, mutta se on onneksi jo aika harvinaista. Feikkiprofiilien karsimiseksi on myös lokien aiditointeja sekä teknisiä automaattisia tekoälypohjaisia pistokokeita.

Koska suurista ponnisteluista huolimatta kaikkien maailman oppilaitosten tutkinto- ja kurssisisällöt eivät ole vielä julkisia (joissakin maissa ne ovat ilmeisesti jopa liikesalaisuuksia!?) 

Pinjan tavoin joidenkin muidenkin ulkomailla tehtyjä opintoja joudutaan arvioimaan ja hyväksilukemaan vielä "manuaalisesti". Onneksi arviointi- ja hyväksilukupyynnöt sekä kaiken 

tarkoituksenmukaisen lisämateriaalin pystyy jättämään yliopistolle sähköisessä palvelussa. Mikäli ulkomaisten tai hyvin vanhojen kotimaisten suoritusten kelpoisuus jää epäselväksi, 

toisinaan osaaminen varmistetaan erillisillä tenteilllä tai muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
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Pinjan osaamisportfolio & ekosysteemissä oppiminen
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Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)

Lisäys

Täydennys: Myös eri organisaatioilla ja muilla toimijoilla on luottamusverkostoja ja LoA-

tasoja, mikä mahdollistaa esim. sen, että työnantajat voivat rekrytoidessaan tehdä 

päätelmiä henkilöiden osaamiskokonaisuuksista ja muut tahot voisivat hyötyä näistä 

päätelmistä. 

Pinja jatkaa työelämässä ja dataa hänen menestymisestään käytetään hyväksi, kun 

vastaavilla osaamisyhdistelmillä varustetuille henkilöille kartoitetaan 

työllistymismahdollisuuksia tai määritetään oppimistarpeita. Samalla tavalla Pinjalle 

muodostuu osaamiskokonaisuuksia yksittäisten vahvistusten sijasta.

Työnantajat pystyvät ennakoimaan resurssitarpeensa jo hyvissä ajoin, ja Pinja voi myös 

ottaa palvelun kautta yhteyttä työnantajaan ja neuvotella myöhemmin alkavan 

työsopimuksen, jossa ehtona on tiettyjen osaamisten hankkiminen.

Suomen kaltaisessa valtiossa tämä voi onnistua. Yhdysvalloissa mekanismi tuskin on 

valtiollinen, vaan korkeakoulupohjainen, kaupallinen tai näiden sekoitus. Tämän vuoksi 

meillä pitää olla kansainväliset rajapinnat. Oppiminen ei enää rajoitu Suomen rajojen 

sisään koulutuksessa eikä työelämälähtöisessä oppimisessa.

"Jos Pinjalla on ongelmia työllistymisessä, hän kääntyy 

oman oppilaitoksensa jatkuvan oppimisen palvelun puoleen. 

Sieltä neuvotaan Pinjaa, mitä lisäosaamisia hänen 

kannattaa hankkia, jotta hän saavuttaisi ne puuttuvat taidot, 

joita työnantajat tarvitsevat."

Tämä on jo alkanut murtua: fiksut opiskelijat ovat jo pitkään 

täydentäneet omaa formaalia tutkintokoulutustaan 

kaupallisella tarjonnalla, joka on paremmin viritetty 

palvelemaan työllistymistä. Alan kaupallisilla toimijoilla on 

paljon parempaa dataa perustella yksilön 

työllisyyspotentiaalin paraneminen kuin "oppilaitoksen 

jatkuvan oppimisen palveluilla", koska kaupallisten 

toimijoiden koko arvolupaus on parantaa yksilön 

työmarkkina-arvoa.
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Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)

Näkökulma tässä on vahvasti yksilön, kuten toki kuuluukin. Mutta koska puhuimme edellisessä kokouksessa vahvasti 

ekosysteemimäisen ajattelun puolesta, jotenkin toivoisin sen tulevan enemmän esiin myös tässä. Miten maailma on 

järjestänyt uudella tavalla, jotta Pinja pääsee eteenpäin polullaan? "Oppilaitokset ovat säännöllisesti yhteydessä 

työelämään --" on sinne suuntaan, mutta ei välttämättä kerro vielä hyvin toimivasta ekosysteemistä. Kun saman kuin toisessa 

tehtävässä: onko mahdollista toteuttaa skenaario niin, että organisaatiot jatkavat monin tavoin nykyisissä siiloissaan, vain 

data ja oppija liikkuvat? Jos näin on, on vaara, että mennään siitä, mistä aita on matalin.

Toivottavasti tulevaisuudessa Pinja ei ensisijaisesti etsi/valitse kursseja, vaan etsii keinoja osaamisen kehittämiseen. 

Ajattelun lähtökohta on siis toinen. Voi myös miettiä, onko meillä tulevaisuudessa opintopisteitä vai vain jonkinlaisia badgeja, 

jos ajatellaan, että osaaminen on tärkeintä. Sivuseikka on se, kuinka paljon aikaa osaamisen hankkimiseen on ajateltu 

käytettävän aikaa (= opintopiste).

Toivoisin myös, että olemme onnistuneet tulevaisuudessa rakentamaan asiakaskeskeisen elinikäisen tuen niin, että 

oppijan ei itse tarvitse aina ymmärtää hakeutua ohjauksen äärelle riittävän ajoissa. ("Jos Pinjalla on ongelmia 

työllistymisessä, hän kääntyy oman oppilaitoksensa jatkuvan oppimisen palvelun puoleen. Sieltä neuvotaan Pinjaa, mitä 

lisäosaamisia hänen kannattaa hankkia, jotta hän saavuttaisi ne puuttuvat taidot, joita työnantajat tarvitsevat.")

Mitä pitää tapahtua: 

(1) Uudenlaiset ekosysteemimäiset toimintatavat käyttöön, erityisesti yliopistojen uuden tason avautuminen kohti muuta 

yhteiskuntaa 

(2) osaamisen läpinäkyvä tunnistaminen yksilötasolla ja uudet osaamisen todentamiskeinot käyttöön, 

(3) laaja ajattelutavan muutos osaamisen kehittämiseen, osaamista kehitetään laajasti myös muualla kuin 

koulutusjärjestelmässä (työssä oppiminen keskeistä), osaaminen keskeistä - ei kurssit ja opintopisteet 

(4) toimivat palvelupolut eri toimijoiden kesken, jotta kokonaisuus on eheä oppijan kannalta 

(5) korkeakoulutuksen rahoituspohjan laajentaminen, korkeakoulutuksen rahoitusmalli 2025 --> vastaamaan tulevaisuuden 

maailmaa., valtionrahoitus yksin ei ole vastaus tulevaisuuden haasteisiin.



KOULUTUKSEN JA JATKUVAN OPPIMISEN SKENAARIO

Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 korkeakouluilla on yhteinen kansallinen ja kansainvälisesti avoin digitaalinen toimintaympäristö. Tässä ympäristössä yksittäiset korkeakoulut toimivat yhteistyössä ja profiloituvat 
vahvuusalueilleen. Koulutuksen saavutettavuus paranee, kun se ei ole riippuvainen yksittäisten korkeakoulujen maantieteellisestä sijainnista.

Korkeakouluilla on tärkeä rooli oppijan ja oman henkilökuntansa yhteisöinä ja identiteetin lähteinä jatkossakin.

Suomi on 2030 joustavan opiskelun mallimaa. Oppija saa turvallisesti käyttöönsä datan omasta oppimisestaan. Tämä mahdollistaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän. Vision myötä suomalaisesta koulutuksesta tulee 
globaali edelläkävijä.

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, jonka tarjoama laatu, monipuolisuus, joustavuus, tehokkuus sekä sopivuus elämäntilanteeseen ja työnantajien tarpeeseen tuottaa yhä parempia 
oppimistuloksia.

Oppimisen ekosysteemi tarjoaa alustan myös tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle hyödyttäen laajasti työelämää ja yhteiskuntaa. Oppija saa käyttöönsä oman oppimisdatansa ja -profiilinsa sekä uusimman tiedon 
työmarkkinoiden kehittymisestä. Näiden avulla hän voi suunnitella ja täydentää osaamistaan elämänsä kaikissa vaiheissa. Uusissa oppimisen ekosysteemeissä oppija saa tarpeidensa mukaisesti neuvonta-, ohjaus- ja 
tukipalveluita. Tavoitteena on tukea yksilön edellytyksiä ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Korkeakoulut ja oppilaitokset siirtyvät hallinto- ja järjestelmäkeskeisestä ajattelusta oppimisen erilaisten tarpeiden tyydyttämiseen niin yksilön, elinkeinoelämän, yhteiskunnan kuin kansallisen ja 
kansainvälisen vaikuttamisen kannalta.

Oppimisen ekosysteemiin kuuluvilla organisaatioilla on käytössään digitaalisten palvelujen kokonaisuus, jonka avulla koulutuksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti. Palvelut ovat sekä 
kansainvälisiä, kansallisia että organisaatioiden omia.

Ekosysteemi mahdollistaa korkeakoulujen tiiviimmän yhteistyön ja profiloitumisen. Samalla se vapauttaa voimavaroja koulutukseen ja tutkimukseen sekä niitä tukevien työympäristöjen kehittämiseen.

Korkeakoulu 2030 on tiedolla johdettu avoin, joustava ja verkostomainen yhteisö.

Oppimisen kansalliset tietovarannot avataan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Tästä tulee kansainvälistä kilpailukykyä koko Suomelle. Ainutkertaiseksi menestystekijäksi nousee kansallisesti jaettu ja jalostettu tieto 
oppijoista, osaamisista, oppimisesta ja oppisisällöistä.

Oppimisesta ja työmarkkinoista kertyvää tietoa käytetään koulutuksen kohdentamiseen ja hallinnoinnin kehittämiseen esimerkiksi työllisyyden ja kansallisen tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuuden optimoimiseksi.

TOIMINNALLINEN TAVOITETILA 2030:
Oppija voi hyödyntää korkeakoulujen avointa e-opintotarjontaa oman osaamistarpeensa mukaan. Yhteiset tietoaltaat on käytössä. Tietomallit on sovittu ja tieto on yksityisen, julkisen ja ulkomaisen toimijan 
hyödynnettävissä.

Kansallinen ”minun tietoni” portaali on käytössä. Portaali on osaamisportfolion ympäristö. Henkilön kiinnostukset ja asiakassuhteet ovat hänen hallittavissaan keskitetysti. Henkilön tieto on elinikäisesti 
hänen käytettävissään, hyödynnettävissä ja luovutettavissa.
Yhteinen tunnistautumispalvelu on käytössä, jokaisella on yksi identiteetti.

Oppijan ”Airbnb”, opetusmateriaalin ”Spotify” on olemassa. Tekoälypohjainen OPO ohjaa opiskelijaa, ”opiskelijan Tinder” luo osaamisverkostoja. Oppimisen massaräätälöinti toimii, oppimistyyli huomioidaan 
henkilökohtaisella tasolla. Opetusmateriaali on avointa.
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Korkeakoulujen ekosysteemi ja yksi identiteetti



TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO
KOMMENTIT 1/3

Pitää luoda kansallisia yhtenäisiä/yhteensopivia 

identiteettiratkaisuja, rekistereitä, alustoja/palveluita, 

toimintamalleja/prosesseja, arkkitehtuureita, tietomalleja, 

ontologioita ja rajapintoja. Näiden yhteensopivuus 

känsainvälisesti pitää varmistaa. Pitää määritellä mitä tähän 

kokonaisuuteen kuuluu ja tehdä tämän kokonaisuuden 

rakentamisesta roadmap.

"Korkakoulut joutuvat vastaamaan muutokseen ja 

määrittämään oman asemansa sekä tarjoomansa kasvavassa 

vertikaalisessa opetustarjoomassa."

Tämä taisi olla minun sanomani viime työpajassa. Sanoin 

tosiaan "vertikaalinen", mutta se oli vahinko, tarkoitin 

"horisontaalinen". Eli tarjonta ja tarjoajat laajentuvat, mutta 

eivät useinkaan syvenny (tyyliin "syvin asiantuntemus 

perustuslakitulkinnasta löytyy yliopistosta", eikä mahdollinen 

lakimiesten "Hive Helsinki" -tyyppinen lisätarjonta tule sitä 

haastamaan).

Jäin miettimään digivision 2030 mainioita pääsisältöjä suhteessa viimeisenä kuvattuun 

vuoden 2030 toiminnalliseen tavoitetilaan, erityisesti ekosysteemiajattelun 

näkökulmasta. Tulkisenko oikein, että vaikka sisällöissä kuvataan laajasti eri toimijoiden 

ekosysteemistä suhdetta toisiinsa, tavoitetilassa näkökulma on aika lailla yksilön? Onko 

tietoinen valinta, että näkökulma toiminnallisessa tavoitetilassa on näin paljon 

kapeampi, vaikka molemmissa puhutaan vuodesta 2030? Onko mahdollista, että 

tavoiteitila saavutetaan myös ilman, että organisaatiot (korkeakoulut mukaan lukien) 

siirtyvän aidosti ekosysteemimäiseen vuorovaikutukseen, vaan toimivat edelleen pitkälti 

omissa siiloissaan ja nykyisillä toimintatavoillaan? Vain omadata ja yksilö liikkuvat?

Tässä korostuu avoin ja yhteentoimiva ekosysteemi. Identiteetin- ja pääsynhallinnan 

(IAM) käsitteen määritelmän mukaisesti avainasemassa ovat toimintaprosessit ja 

säännöt: mitkä ovat tiedot, joita ekosysteemissä on tarve käsitellä, kuka saa myöntää 

käyttöoikeuksia näihin tietoihin, kenellä on oikeus käyttää näitä tietoja ja mihin 

tarkoitukseen? Ekosysteemin identiteetinhallinta on perinteiseen yhden organisaation 

sisäiseen identiteetinhallintaan verrattuna vielä monimutkaisempaa, koska 

päätöksenteko yhteisistä tiedoista ja prosesseista on vaikeampaa.

Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)



TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO
KOMMENTIT 2/3

Nostanpa tähän korkeakoulujen digivisio 2030:n pääsisältöjä. Jos skenaarioita luokitellaan 

mahdollisiin, todennäköisiin ja haluttuihin, niin tämä on tuota viimeistä kategoriaa. Ydintä tässä 

on oppiva digimatka. Tavoitteen pitää olla kunnianhimoinen, mutta myös realistinen niin, että se 

voidaan esim. 70%:sti saavuttaa. Oppiva tarkoittaa sitä, että kokeilun ja oppimisen kautta 

tulevaisuuskuva myös kehittyy kaiken aikaa. Tässä kokonaisuudessa toki on aikaa kestävää ja 

ketterästi kehittyvää ja muuttuvaa.

KORKEAKOULUTUKSEN DIGIVISIO 2030:

Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 korkeakouluilla on yhteinen kansallinen ja 

kansainvälisesti avoin digitaalinen toimintaympäristö. Tässä ympäristössä yksittäiset 

korkeakoulut toimivat yhteistyössä ja profiloituvat vahvuusalueilleen. Koulutuksen saavutettavuus 

paranee, kun se ei ole riippuvainen yksittäisten korkeakoulujen maantieteellisestä sijainnista.

Korkeakouluilla on tärkeä rooli oppijan ja oman henkilökuntansa yhteisöinä ja identiteetin 

lähteinä jatkossakin.

Suomi on 2030 joustavan opiskelun mallimaa. Oppija saa turvallisesti käyttöönsä datan omasta 

oppimisestaan. Tämä mahdollistaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän.

Vision myötä suomalaisesta koulutuksesta tulee globaali edelläkävijä.

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, jonka tarjoama laatu, 

monipuolisuus, joustavuus, tehokkuus sekä sopivuus elämäntilanteeseen ja työnantajien 

tarpeeseen tuottaa yhä parempia oppimistuloksia.

Oppimisen ekosysteemi tarjoaa alustan myös tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle hyödyttäen 

laajasti työelämää ja yhteiskuntaa.

Korkeakoulujen tieteellinen, taiteellinen ja koulutustoiminta turvaa vuonna 2030 aikuisväestön 

korkeatasoista osaamista, kansallista kilpailukykyä ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Oppija saa käyttöönsä oman oppimisdatansa ja -profiilinsa sekä 

uusimman tiedon työmarkkinoiden kehittymisestä. Näiden avulla hän 

voi suunnitella ja täydentää osaamistaan elämänsä kaikissa vaiheissa.

Uusissa oppimisen ekosysteemeissä oppija saa tarpeidensa 

mukaisesti neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita. Tavoitteena on tukea 

yksilön edellytyksiä ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Korkeakoulut ja oppilaitokset siirtyvät hallinto- ja 

järjestelmäkeskeisestä ajattelusta oppimisen erilaisten tarpeiden 

tyydyttämiseen niin yksilön, elinkeinoelämän, yhteiskunnan kuin 

kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen kannalta.

Oppimisen ekosysteemiin kuuluvilla organisaatioilla on käytössään 

digitaalisten palvelujen kokonaisuus, jonka avulla koulutuksen kysyntä 

ja tarjonta kohtaavat käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti. Palvelut ovat 

sekä kansainvälisiä, kansallisia että organisaatioiden omia.

Ekosysteemi mahdollistaa korkeakoulujen tiiviimmän yhteistyön ja 

profiloitumisen. Samalla se vapauttaa voimavaroja koulutukseen ja 

tutkimukseen sekä niitä tukevien työympäristöjen kehittämiseen.

Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)

Lisäys



TUTKIMUKSEN JA TKI-TOIMINNAN SKENAARIO
KOMMENTIT 3/3

Koulutustarjonnan suunnittelu, opiskeluprosessit ja opiskelijoiden ohjaaminen 

perustuu jatkuvaan osaamistarpeiden analyysiin, tehokkaiden toimintatapojen 

tunnistamiseen ja saadun tiedon nopeaan soveltamiseen.

Korkeakoulujen tavoitteet ja toimintamallit kannustavat opettajia ja opiskelijoita 

verkostomaiseen yhteistyöhön, jatkuvaan työelämälähtöiseen ja 

tutkimusperustaiseen pedagogiseen kehittämiseen ja yhteisölliseen oppimateriaalin 

tuottamiseen.

Korkeakoulu 2030 on tiedolla johdettu avoin, joustava ja verkostomainen yhteisö.

Oppimisen kansalliset tietovarannot avataan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Tästä 

tulee kansainvälistä kilpailukykyä koko Suomelle. Ainutkertaiseksi menestystekijäksi 

nousee kansallisesti jaettu ja jalostettu tieto oppijoista, osaamisista, oppimisesta ja 

oppisisällöistä.

Oppimisesta ja työmarkkinoista kertyvää tietoa käytetään koulutuksen 

kohdentamiseen ja hallinnoinnin kehittämiseen esimerkiksi työllisyyden ja kansallisen 

tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuuden optimoimiseksi.

Oppimisen ympäristöt laajenevat turvallisesti kansainvälisiksi, joissa suomalaiset 

oppijat saavat uusimman tiedon. Suomalaiset organisaatiot tarjoavat 

maailmanlaajuisesti parasta osaamistaan.

TOIMINNALLINEN TAVOITETILA 2030:

Oppija voi hyödyntää korkeakoulujen avointa e-

opintotarjontaa oman osaamistarpeensa mukaan. 

Yhteiset tietoaltaat on käytössä. Tietomallit on sovittu 

ja tieto on yksityisen, julkisen ja ulkomaisen toimijan 

hyödynnettävissä.

Kansallinen ”minun tietoni” portaali on käytössä. 

Portaali on osaamisportfolion ympäristö. Henkilön 

kiinnostukset ja asiakassuhteet ovat hänen 

hallittavissaan keskitetysti. Henkilön tieto on 

elinikäisesti hänen käytettävissään, hyödynnettävissä 

ja luovutettavissa.

Yhteinen tunnistautumispalvelu on käytössä, 

jokaisella on yksi identiteetti.

Oppijan ”Airbnb”, opetusmateriaalin ”Spotify” on olemassa. 

Tekoälypohjainen OPO ohjaa opiskelijaa, ”opiskelijan 

Tinder” luo osaamisverkostoja. Oppimisen 

massaräätälöinti toimii, oppimistyyli huomioidaan 

henkilökohtaisella tasolla. Opetusmateriaali on 

avointa.

Värien koodaus: 

Pohdinta

Kritiikki

Suora korjaus

Askel tiekartalla (backcasting)

Lisäys



IDENTITEETINHALLINNAN
KANNALTA TARVITTAVAT 
KEHITYSASKELEET



IDENTITEETINHALLINNAN 

KANNALTA TARVITTAVIEN 

KEHITYSASKELEIDEN 

TUNNISTAMISEN VÄLITULOS 
(Skenaario työskentelyn pohjalta)

Havaintoja:

• Yksikään tarvittava askel ei ole tässä 

yhteydessä puhtaasti yksittäisen 

korkeakoulun sisäisesti hoidettava. 

• Kokonaisuus ja kehitys on 

tapahduttava vahvasti kansallisen ja 

EU-tasoisen yhteistyön kautta

• Puhtaasi globaaliin tekemiseen 

nostetut askeleet ovat keskustelun 

avauksia ja laajempia pohdintoja. 

Konkreettiset tekemiset, linjaukset ja 

määritykset ovat siis keskittyneet 

kansalliselle ja EU-tasolle



Lisäsin "Työnantajan mahdollisuus käsitellä henkilön osaamisportfoliota tai oppimis- ja tutkimisprojektien tuotoksia. 3" Tässä siis toki 

työnantekijän tai työnhakijan antamalla valtuutuksella. Rooli voisi esimerkiksi olla myös tilaiustutkimuksen tai opinnäytteen tekijän ja 

toimeksiantajan suhde.

Lisäsin "Eri toimijoiden osallistuminen samaan projektiin ja sen jälkeen: tutkija, opettaja, oppija, yrityksen työntekijä, kv-

järjestökumppani. 1" tässä voisi korstaa ajatusta tasa-arvoisesta osallistumisesta ja syntyneen hyödyntämis- ja 

yhdistelymahdollisuudesta myös projektin jälkeen. Nyt joku rooli tai organisaatio antaa muille pääsyn "siinä sivussa" ja se voi jäädä 

vain projektin aikaiseksi.

Lisäsin "Kytkeminen kaupallisiin identiteetteihin ja tiedon tuominen tai vieminen yritysten palveluista julkisiin. 1" Muissakin 

skenaarioissa esillä esim. kaupallisten (globaalien) identiteettien/tunnistuspalveluiden hyödyntäminen, mutta olennaista olisi myös 

se, a) kuinka näitä orkestroidaan yhteen meidän julkisten ratkaisujen kanssa ja b) kuinka omia aineistoja voi viedä tai tuoda takaisin 

sieltä jostain

Yhteisen identiteetinhallinnan infran ja toimintamallien luominen on hyvin konkreettista. Siinä pitää huomioda yhteiset 

toimintaprosessit ja yhtenäiset toimintatavat kansallisesti. Tämä tulee vaatimaan paljon määrittelyä, ohjausta, ohjeistusta ja 

koulutusta.

EU-taso kytkeytyy mukaan EIDAS:in kautta, mutta muuten EU-tason yhteiset käytännöt tulevat mukaan todennäköisesti vasta 

myöhemmässä vaiheessa. Todennäköisesti EU:n sisällä joudutaan väljempiin toimintamalleihin ja sitä kautta väljempään 

yhteistyöhön.

IDENTITEETINHALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET JA ASKELEET -TEHTÄVÄÄN 

KERTYNEET KOMMENTIT
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Toimenpiteen omistajuus
”Missä laajuudessa askeleen ottaminen tulisi tehdä?”
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Korkeakoulun 

sisäinen
EU tasoinen GlobaaliKansallinen

SKENAARION TOTEUTUMISEEN TARVITTAVAT ASKELEET SEKÄ OLEMUS JA TOTEUTTAMISEN OMISTAJAT  

Ajatusmallin 
muovaaminen pois 
kurssien ja 
opintopisteiden 
keräämisestä kohti 
laajempaa ja 
monipuolisempaa 
osaamisen 
rakentamista. 3

Miten saadaan 
jatkossa entistä 
laadukkaampaa, 
kuratoitua ja 
metatiedoilla 
rikastettua 
tutkimuksessa 
syntynyttä dataa 
jakoon? 1.

Kuka hoitaa datan luokittelemisen - ihminen vai 
keinoäly, tutkimusavustaja vai botti? 1.

Ajattelutavan muutos osaamisen kehittämiseen. 3 Korkeakoulut keskittyvät 
tukemaan oppimisen tarpeita 
yksilön, elinkeinoelämän, 
yhteiskunnan, kansallisen ja 
kansainvälisen vaikuttamisen 
kannalta. 4

Työnantajan mahdollisuus 
käsitellä henkilön 
osaamisportfoliota tai oppimis- ja 
tutkimisprojektien tuotoksia. 3

Eri toimijoiden osallistuminen 
samaan projektiin ja sen jälkeen: 
tutkija, opettaja, oppija, 
yrityksen työntekijä, kv-
järjestökumppani. 1

yhtenäiset identiteetinhallintaratkaisut. 1

Luotetun mekanismin 
määrittäminen, jolla 
oppijan osaaminen 
kerätään yhteen. 3

Koulutusten auditointi tai 
akredidointi
kansainvälisessä 
yhteistyössä. Esim. 
ulkopuolisen arvioijan 
hyödyntäminen. 3
Tarvittavien 
luottamusverkostojen ja 
LoA-tasojen 
hahmottaminen eri 
tahoille, jotka validoivat ja 
tuottavat oppijan 
osaamiseen liittyviä 
palveluita. 3

Koulutustarjooman uudelleen asemoiminen kasvavassa horisontaalisessa opetustarjoomassa. 3

Korkeakoulut jättävät hallinto- ja järjestelmäkeskeisen 
ajattelun. 4Yhteisen ekosysteemin toimintatapojen määrittäminen. 4

Jos työelämässä hankittu osaaminen validoidaan tekoälyn avulla, kuinka tekoälyä, estetään teköälyn manipulointi? 2

Pohditaan miten voidaan liittää osaamiseen "parasta ennen päivä" ja sen päivittäminen ja ylläpito työkokemuksella. 

Määritellään toimintaperjaatteita, joilla osaamisen vahvistaminen / validointi voi 
toimia yhteensopivasti muiden tahojen kanssa. 2

Kansallisen rekisterin valmistelu. 3

Hajautuneessa oppimisen kentässä tarvittavien palvelupolkujen 
määrittäminen. 3

Oppijan tulee pystyä päättämään/määrittämään se, minne hänen kansallinen identiteettinsä voidaan 
jakaa. 2

Kytkeminen kaupallisiin identiteetteihin ja tiedon tuominen tai vieminen yritysten palveluista julkisiin. 1

Korkeakoulutuksen rahoitusmallin laajentaminen ja sovittaminen uuteen toimintaympäristöön. 3

Yksilön identiteettiin luotettava tunnistamisen keinojen määrittäminen ja eritasoisten tilien ja 
ID-tietojen linkittämisen toimintamallit. 4

Yhteisten "tietoaltaiden" käyttöönotto ja tietomalleista sopiminen (tiedon hyödyntäminen 
yksityisen, julkisen ja ulkomaalaisten toimijoiden kesken). 4

Toimintamalli väärennetyn osaamisen tunnistamiseen. 3

Kansainvälisten yhteyksien 
luominen muiden osaamisen 
ekosysteemeihin. 3

Työelämässä kertyneiden näyttöjen tallettamiseen ja validoimiseen tarkoitetun osaamisrekisterin 
luominen. 3

Sopimukset sensitiivisen 
datan hyödyntämisessä 
tarvittavan vahvan 
tunnistautumisen keinoihin 
tiedon välittyessä eri 
kansainvälisiin 
tietovarantoihin. 1

Tunnistetaan uudet palvelutarpeet ekosysteemissä tapahtuvassa oppimisessa (esim. osaamisen tunnistaminen). 3

Kartoitetaan miten osaamisportfolioon saada yhdistettyä 
korkeakoulujen, toisen asteen opintoja, työväenopistoja, 
kansalaisopistoja jne. 2

Yhteisen tunnistautumispalvelun luominen. 4

Kansallisen rekisterin luominen 
osaamisen tallettamiseen. 3

Kansallisen identiteetin 
jakamisen perjaatteista
sopiminen. (kuka saa rajoittaa, 
mitä tietoa ja miten). 3

Koulutuksen ja tai muulla tavalla kertyneen osaamisen yhteismitallistaminen esim. EQF-
viitekehyksen avulla kansainvälisen osaamisen vertailun helpottamiseksi.2

Yhteiset tietomallit. 4

Identiteetinhallinnassa tarvittavien yhteisten toimintaprosessien määrittäminen. 
3

Määritetään miten toteutetaan osaamisen läpinäkyvyyttä ja 
todentamista yksilötasolla halutaan toteuttaa. 3

Kansallinen identiteetinhallinnan yhteensopivuuden takaamisen 
tukeva arkkitehtuuri, tietomalli, ontologiat ja rajapinnat. 3

RAAKATULOS LUETTAVASSA MUODOSSA



KUVAUS SIITÄ, MITEN VÄLITULOKSIA TYÖSTETTIIN KOKONAISUUDEN HAHMOT

TAMISEKSI JA ASKELMERKKIEN JÄSENTÄMISEKSI

MUUALLA KUIN 

IDENTITEETINHALLINNAN 

ÄÄRELLÄ TYÖSTETTÄVÄT 

ASKELEET

TEEMAT / 

KOKONAISUUDET

Teema 1

Teema 2

Teema 3

Teema 4

1. KARSITAAN ASKELEITA, JOTKA EIVÄT LIITY SUORAAN IDENTITEETINHALLINTAAN

2. LUODAAN ASKELEIDEN YMPÄRILLE TEEMOJA
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Korkeakoulun sisäinen EU tasoinen GlobaaliKansallinen

Korkeakoulut keskittyvät tukemaan 
oppimisen tarpeita yksilön, 

elinkeinoelämän, yhteiskunnan, 
kansallisen ja kansainvälisen 

vaikuttamisen kannalta. 4
3. Osapuolen (esim. työnantajan) 
mahdollisuus käsitellä henkilön 

osaamisportfoliota tai oppimis- ja 
tutkimisprojektien tuotoksia. 3

Eri toimijoiden osallistuminen samaan projektiin 
ja sen jälkeen (Roolien idententiteettien

linkittäminen ja mukana kuljettaminen projektin 
edetessä esim. tutkija, opettaja, oppija, yrityksen 

työntekijä, kv-järjestökumppani). 1

Yhtenäiset identiteetin 
hallintaratkaisut esim. datasettien ja 

osaamisen siirtämiseen 
organisaatioiden välillä. 1

Luotetun mekanismin 
määrittäminen, jolla 
oppijan osaaminen 
kerätään yhteen. 3

Tarvittavien 
luottamusverkostojen ja LoA-

tasojen hahmottaminen eri 
tahoille, jotka validoivat ja 

tuottavat oppijan 
osaamiseen liittyviä 

palveluita. 3

Korkeakoulut jättävät hallinto- ja järjestelmäkeskeisen ajattelun. 
4

Yhteisen ekosysteemin toimintatapojen määrittäminen. 4

Henkilön tulee pystyä päättämään/määrittämään minne/kenelle 
kansallinen identiteetti voidaan jakaa. 2

Kytkeminen kaupallisiin identiteetteihin ja tiedon 
tuominen tai vieminen yritysten palveluista julkisiin. 1

Yksilön identiteettiin luotettava tunnistamisen keinojen 
määrittäminen ja eritasoisten tilien ja ID-tietojen linkittämisen 

toimintamallit. 4

Yhteisten "tietoaltaiden" käyttöönotto ja tietomalleista sopiminen (tiedon 
hyödyntäminen yksityisen, julkisen ja ulkomaalaisten toimijoiden kesken). 4

Kansainvälisten yhteyksien luominen muihin 
ekosysteemeihin. 3

Sopimukset sensitiivisen datan 
hyödyntämisessä tarvittavan vahvan 

tunnistautumisen keinoihin tiedon välittyessä 
eri kansainvälisiin tietovarantoihin. 1

Yhteisen tunnistautumispalvelun luominen. 4

Kansallisen rekisterin luominen ja 
valmistelu osaamisen tallettamiseen (EU-

tason verkostomallien kanssa 
yhteensopivaksi). 3

Kansallisen identiteetin 
jakamisen periaatteista 

sopiminen. (kuka saa rajoittaa, 
mitä tietoa ja miten). 3

Identiteetinhallinnassa tarvittavien yhteisten toimintaprosessien määrittäminen. 3

Kansallinen identiteetinhallinnan yhteensopivuuden 
takaamisen tukeva arkkitehtuuri, tietomalli, ontologiat ja 

rajapinnat. 3

TEEMAT / 

KOKONAISUUDET

OmaData

Toimijan, viranomaisen, 

organisaation 

ylläpitämä identiteetti 

varmoine tietoineen 

(esim. rekisteri)

Yksilön tai 3. osapuolen 

rikastamat tiedot / 

identiteettiin liitetyt 

attribuutit

Identiteettien 

linkittyminen

Yksiön 

kontrolli(parametrina) 

identiteetinhallinnassa

Julkisen tahon, 

organisaation tai 

ulkopuolisen tahon 

hallinnoima identiteetti 

tai sen attribuutit

Palvelut / ratkaisut / 

tekniset toteutukset

Hallintamallin/ 

prosessien / 

sääntöjen luominen

Väärennetyn identiteetin tunnistaminen. 3

Askeleiden perästä 

löytyvät numerot viittaavat 

työstettyihin skenaarioihin 

seuraavasti:

1. Tutkimuksen ja TKI-

toiminnan skenaario, Tuulan 

arki vuonna 2030

2. Koulutuksen ja jatkuvan 

oppimisen skenaario, Leevi 

ja tekoälyn kuratoima

tutkinto

3. Koulutuksen ja jatkuvan 

oppimisen skenaario, Pinjan 

osaamisportfolio ja 

ekosysteemissä oppiminen

4. Korkeakoulujen 

ekosysteemi ja yksi 

identiteetti

SKENAARION TOTEUTUMISEEN TARVITTAVAT KEHITYSTEEMAT 

JA YKSITTÄISET ASKELEET



Korkeakoulutuksen 
rahoitusmallin laajentaminen ja 
sovittaminen uuteen 
toimintaympäristöön. 3

Yhteiset tietomallit. 4

IDENTITEETINHALLINNAN KEHITYSTARPEIDEN TUTKIMISEN AIKANA TUNNISTETUT 

MUISSA ASIAYHTEYKSISSÄ HOIDETTAVAKSI VALITUT ASIAT JA KEHITYSTARPEET

Ajatusmallin muovaaminen pois kurssien 
ja opintopisteiden keräämisestä kohti 
laajempaa ja monipuolisempaa 
osaamisen rakentamista. 3

Miten saadaan jatkossa entistä 
laadukkaampaa, kuratoitua ja 
metatiedoilla rikastettua 
tutkimuksessa syntynyttä dataa 
jakoon? 1.

Kuka hoitaa datan luokittelemisen -
ihminen vai keinoäly, tutkimusavustaja 
vai botti? 1.

Ajattelutavan muutos osaamisen 
kehittämiseen. 3

Annettavien koulutusten auditointi tai 
akredidointi kansainvälisessä 
yhteistyössä. Esim. ulkopuolisen arvioijan 
hyödyntäminen. 3

Koulutustarjooman uudelleen 
asemoiminen kasvavassa horisontaalisessa 
opetustarjoomassa. 3

Jos työelämässä hankittu 
osaaminen validoidaan tekoälyn 
avulla, kuinka estetään teköälyn
manipulointi? 2

Pohditaan miten voidaan liittää 
osaamiseen "parasta ennen päivä" 
ja sen päivittäminen ja ylläpito 
työkokemuksella. 

Hajautuneessa oppimisen kentässä 
tarvittavien palvelupolkujen 
määrittäminen. 3

Toimintamalli väärennetyn 
osaamisen tunnistamiseen. 3

Työelämässä kertyneiden näyttöjen 
tallettamiseen ja validoimiseen 
tarkoitetun osaamisrekisterin luominen. 3

Tunnistetaan uudet palvelutarpeet 
ekosysteemissä tapahtuvassa 
oppimisessa (esim. osaamisen 
tunnistaminen). 3

Kartoitetaan miten 
osaamisportfolioon saada 
yhdistettyä korkeakouluja, toisen 
asteen opintoja, työväenopistoja, 
kansalaisopistoja jne. 2

Koulutuksen ja tai muulla tavalla 
kertyneen osaamisen 
yhteismitallistaminen esim. EQF-
viitekehyksen avulla kansainvälisen 
osaamisen vertailun 
helpottamiseksi.2

Määritetään miten toteutetaan osaamisen 
läpinäkyvyyttä ja todentamista 
yksilötasolla. 3

MUUALLATYÖSTETTÄVÄT ASKELEET

Määritellään toimintaperjaatteita, 
joilla osaamisen vahvistaminen / 
validointi voi toimia 
yhteensopivasti muiden tahojen 
kanssa. 2

Askeleiden perästä löytyvät numerot viittaavat työstettyihin skenaarioihin seuraavasti:

1. Tutkimuksen ja TKI-toiminnan skenaario, Tuulan arki vuonna 2030

2. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen skenaario, Leevi ja tekoälyn kuratoima tutkinto

3. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen skenaario, Pinjan osaamisportfolio ja ekosysteemissä oppiminen

4. Korkeakoulujen ekosysteemi ja yksi identiteetti



IDENTITEETINHALLINNAN
MERKITYS
KORKEKOULUJEN
TULEVAISUUDELLE JA
TOIMINTA
EDELLYTYKSILLE
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VASTAUSTEN KESKIARVO VASTAUSTEN HAJONTA

2030 identiteetinhallinta voidaan nähdä korkeakoulujen toiminnan kannalta kriittisenä menestystekijänä 2030 identiteetinhallinta voidaan nähdä korkeakoulujen toiminnan kannalta kriittisenä menestystekijänä

Identiteetinhallinnan korostuminen korkeakoulujen toiminnassa on mielestäni hyvä kehityssuunta Identiteetinhallinnan korostuminen korkeakoulujen toiminnassa on mielestäni hyvä kehityssuunta



TULEVAISUUSVÄITTEET 1
TÄYDENTÄVIÄ KOMMENTTEJA KESKSUTELUSTA JA IDENTITEETINHALLINNAN MERKITYKSESTÄ JA 

VAIKUTUKSESTA KORKEAKOULUJEN TULEVAISUUTEEN

Tekemättä jättämisen hinta Identiteetinhallinta on väline muiden 

tavoitteiden saavuttamiseen

Identiteetinhallinta ei ole asian pihvi ja tavoite itsessään. Se 

on välttämätön perusta ja mahdollistaja ydin- ja 

tukitoiminnalle, niiden kehittymiselle ja tavoitteille.

Identiteetinhallinnan tulee tulevaisuudessa olla osa 

perustoimintoja, jonka päälle ylemmän tason palveluita 

rakennetaan.

Identiteetinhallinta on toki tärkeä asia siinä missä moni 

muukin jopa vielä 'simppelimpi' korkeakoulun toiminnan 

perusedellytys kuten vaikka tietoliikenneyhteydet tai sähkö. 

Korkeakoulujen varsinaiset kriittiset menestystekijät ovat 

kuitenkin toivottavasti vähän haastavampia ja lähempänä eri 

opetusalojen ja tutkimuksen varsinaisia innovaatiota tai 

loistavia oppimistuloksia.

Potentiaalinen hyöty

Mitä pidemmälle identiteetinhallinta on 

automatisoitu ja keskitetty sitä enemmän se 

helpottaa korkeakoulun toimintaa ja antaa 

mahdollisuuksia keskittyä ydintoimintaan.

Toimiva identiteetin hallinta antaa opiskelijalle myös 

mahdollisuuden oman osaamisportfolion 

keräämiseen paremmin. Monipuolistuvassa 

korkeakoulukentässä yksilölliset opintopolut 

alkavat yleistymään ja näin opiskelija hyötyy 

merkittävästi automaattisen toiminnon keräämistä 

tiedoista oman osaamisensa sanoittamisessa ja 

koostamisessa.

Hyvin toimiva identiteetinhallinta on käyttäjän 

kannalta näkymätöntä, mutta sen avulla voidaan 

hänelle tarjota monenlaisia palveluita, jotka ovat 

kriittisiä menestystekijöitä. Jos identiteetinhallinta 

ei toimi, niin se vaikeuttaa korkeakoulun toimintaa.

Identiteetinhallinnan merkitys korostuu, kun mennään 

esimerkiksi kohti yksilöllistä korkeakoulutusta, 

toimintaympäristönä koko maailma. Se on siis 

kriittinen menestystekijä. Kehityssuunta on mielestäni 

selvä, mutta toki siinä on omat haasteensa.

Identiteetinhallinta auttaa korkeakoulua 

onnistumaan, ja huonosti hoidettuna se voi 

olla jopa este. Kriittiset menestystekijät 

toivottavasti ovat kuitenkin jossain paljon 

kunnianhimoisemmissa tehtävissä kuten 

opetuksessa ja tutkimuksessa.

Jos identiteetinhallinta ei toimi, niin opiskelija

(tutkinto-opiskelija, vaihto-opiskelija, yhteistyö 

opiskelija (aineen sisällä, tai opettajien kesken, 

kotimainen tai kansainvälinen yhteistyö), avoin 

korkeakouluopiskelija ei pääse sujuvasti 

osallistumaan kurssiin - ei pääse 

esitehtäviin, lisensioituihin materiaaleihin

(kirjaston) - oikeastaan identiteetinhallinta 

korkeakoulun sisällä ei ole ongelma, kunhan 

henkilöt ensin voidaan identifioida että 

tiedetään että oikea henkilö saa tarvitsevansa 

oikeudet. Elinikäinen jatkuva oppinen 

tarkoittaa että loppupäässä myös yliopiston 

rahoitus on kiinni siitä että prosessi on 

sujuva, ja opintopisteet jaettu ajoissa.

Kansainvälistymisen mahdollistaja

Identiteetinhallinta on arkea helpottava perustoiminto ja 

mahdollistaja; ei itseisarvo. Sen merkitys korostuu 

jatkossa Mydatan vuoksi ja etenkin kansainvälisessä 

toiminnassa.

Mahdollinen identiteetinhallinnan merkityksen korostuminen 

voi olla positiivinen signaali esim. kansainvälistymisestä.

Big data, suosittelu ja analytiikka eivät toteudu, jos 

jätetään toimimatta



TYÖSKENTELYN ALUSSA 
LUODUT YHTEYDET 
IDENTITEETINHALLINNAN 
JA DIGITALISOITUMISEN 
TIEKARTAN VÄLILLÄ
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DIGITALISOITUMISEN TIEKARTTAA

1. KIERROKSEN TULOKSET

Mikäli haluat käydä tutustumassa 
tiekartan sisältöön tarkemmin, pääset 
siihen tämän linkin 
kautta: https://ka.csc.fi/

IDENTITEETINHALLINNAN 

YHTEYDET MUIHIN 

TIEKARTAN ELEMENTTEIHIN

Toiminnan fokusalueittain toteutettu 

yhteyksien kokoaminen ja kuvaus on 

seuraavilla kalvoilla

https://ka.csc.fi/


IDENTITEETINHALLINNAN YHTEYDET DIGIVISIOON TYÖSKENTELYN ALUSSA TEEMOITTAIN

•Kouluun hakeutuminen
•Hakijan tunnistus, lähtöpisteet, saatavuusnäkökulma (AMK sähköiset valintakokeet)
•Käyttäjän / hakijan pitää päästä kiinni omiin tietoihinsa ja myöntää ulkopuoliselle pääsy tietoihinsa esim. jollekin sovellukselle (sähköiset valintakokeet YO)

•Oppijan elinkaarenhallinta
•Ristiinopiskelu eri korkeakouluissa ja yksi identiteetti

•Miten varmistetaan, että opintosuoritus rekisteröityy oikealle henkilölle avoimessa opiskelussa

•MyData-ajattelu oleellista ja sitä kautta identiteetinhallinta. Liittyen seuraaviin teemoihin:

• EUROPASS

• Jatkuvan oppimisetoimintaympäristö

• Elinikäinen henkilökohtainen osaamisportfolio

Koulutus

•Identiteetin varmistaminen (mm. saavutettavuusdirektiiviin ja takijänoikeusdirektiiviin liittyen):

• Onko mahdollista, että identiteetti pysyy samana kun opiskeluoikeus muuttuu (esim. avoin-tutkinto), eli yksi yhteinen identiteetti, johon mahdollista liittää erilaisia rooleja: tutkija, 
opiskelija, korkeakoulun x ,y, z ID

• Identiteetti seuraisi henkilöä hänen eri vaiheissa opiskelijasta tulevaisuuden työelämään/jatkuvaksi oppijaksi (liittyen myös sähköiseen asianhallintaan ja digitaaliseen arkistointiin)

• Identiteetin varmistaminen kun tulee organisaatioon on AO olipa kyse mistä tahansa opiskelijatyypeistä (tutkinto, avoin, joo, yhteistyö, vaihto) henkilökunta, assoc

• Ulkomaalaisille saatava tunniste jo ennen järjestelmiin rekisteröintiä (tekijänoikeusdirektiivi ja sen kansallinen implementointi)

•Yhteinen tietopohja ja avoin tutkimus- ja oppimateriaalit sekä avoimmet yhteistyöverkostot
• Tieto yhdistettävä yhteiseen identiteettiin

• Tietoturvallinen palvelu kytkeä identiteettiin eri tunnistusvälineiden tuottamat erilaiset tunnisteet , jotta ulkomaalainen ei etukäteen tarvitse hetua.

• Oppijan ja tutkijan yhteisesti sovitut schemat sekä yksilön suostumuksenhallinnan menettelyt.

• Kansalliseen sähköiseen asiointiin liittyvä kansallinen tunnistaminen ja asiointi

• Tiedonhallintalakiin liittyen organisaatio ja asioijan oma rooli organisaatiossa ratkaisee pääseekö käyttäjä juuri tämän org:n lisensoituihin tietokantoihin, ohjelmiin ja materiaaleihin

Yhteydet 
(kansallinen ja 
kansainvälinen 

näkökulma)

•Vahvan tunnistamisen tarpeet arkaluontoisessa datassa liittyen toisiolakiin

•Avoin tiede / Tutkimuksen ja palveluiden avaaminen tutkimuslaitoksille ja korkeakoulutukseen

•Tutkijan identiteetti, julkaisut ja data
•Tutkimusaineistojen pääsy saattaa edellyttää käyttöoikeusanomusprosessia. Mihin identiteettiin anoja sidotaan?

•Resursseihin pääsy
•Esim. laskenta-ajan käyttö saattaa edellyttää käyttäjän tunnistamista suhteessa taustaorganisaatioon + luvitusprosessia

Tutkimus

TYÖN MYÖHEMMÄT VIAHEET SYVENSIVÄT, TÄYDENSIVÄT JA MONIPUOLISTIVAT TÄSSÄ NÄKYVIÄ NOSTOJA 



IDENTITEETINHALLINNAN YHTEYDET TEEMOITTAIN

• Kouluun hakeutuminen
• Hakijan tunnistus, lähtöpisteet, saatavuusnäkökulma 

(AMK sähköiset valintakokeet)

• Käyttäjän / hakijan pitää päästä kiinni omiin tietoihinsa 
ja myöntää ulkopuoliselle pääsy tietoihinsa esim. 
jollekin sovellukselle (sähköiset valintakokeet YO)

• Oppijan elinkaarenhallinta
• Ristiinopiskelu eri korkeakouluissa ja yksi identiteetti

• Miten varmistetaan, että opintosuoritus rekisteröityy 
oikealle henkilölle avoimessa opiskelussa

• MyData-ajattelu oleellista ja sitä kautta 
identiteetinhallinta. Liittyen seuraaviin teemoihin:

• EUROPASS

• Jatkuvan oppimisetoimintaympäristö

• Elinikäinen henkilökohtainen osaamisportfolio

Koulutus



IDENTITEETINHALLINNAN YHTEYDET TEEMOITTAIN

• Vahvan tunnistamisen tarpeet 
arkaluontoisessa datassa liittyen 
toisiolakiin

• Avoin tiede / Tutkimuksen ja palveluiden 
avaaminen tutkimuslaitoksille ja 
korkeakoulutukseen

• Tutkijan identiteetti, julkaisut ja data
• Tutkimusaineistojen pääsy saattaa edellyttää 

käyttöoikeusanomusprosessia. Mihin 
identiteettiin anoja sidotaan?

• Resursseihin pääsy
• Esim. laskenta-ajan käyttö saattaa edellyttää 

käyttäjän tunnistamista suhteessa 
taustaorganisaatioon + luvitusprosessia

Tutkimus



IDENTITEETINHALLINNAN YHTEYDET TEEMOITTAIN

• Identiteetin varmistaminen (mm. saavutettavuusdirektiiviin ja 
takijänoikeusdirektiiviin liittyen):

• Onko mahdollista, että identiteetti pysyy samana kun opiskeluoikeus muuttuu 
(esim. avoin-tutkinto), eli yksi yhteinen identiteetti, johon mahdollista liittää 
erilaisia rooleja: tutkija, opiskelija, korkeakoulun x ,y, z ID

• Identiteetti seuraisi henkilöä hänen eri vaiheissa opiskelijasta tulevaisuuden 
työelämään/jatkuvaksi oppijaksi (liittyen myös sähköiseen asianhallintaan ja 
digitaaliseen arkistointiin)

• Identiteetin varmistaminen kun tulee organisaatioon on AO olipa kyse mistä 
tahansa opiskelijatyypeistä (tutkinto, avoin, joo, yhteistyö, vaihto) 
henkilökunta, assoc

• Ulkomaalaisille saatava tunniste jo ennen järjestelmiin rekisteröintiä 
(tekijänoikeusdirektiivi ja sen kansallinen implementointi)

• Yhteinen tietopohja ja avoin tutkimus- ja oppimateriaalit sekä 
avoimmet yhteistyöverkostot

• Tieto yhdistettävä yhteiseen identiteettiin
• Tietoturvallinen palvelu kytkeä identiteettiin eri tunnistusvälineiden 

tuottamat erilaiset tunnisteet, jotta ulkomaalainen ei etukäteen tarvitse hetua.

• Oppijan ja tutkijan yhteisesti sovitut schemat sekä yksilön 
suostumuksenhallinnan menettelyt.

• Kansalliseen sähköiseen asiointiin liittyvä kansallinen tunnistaminen ja asiointi

• Tiedonhallintalakiin liittyen organisaatio ja asioijan oma rooli organisaatiossa 
ratkaisee pääseekö käyttäjä juuri tämän org:n lisensoituihin tietokantoihin, 
ohjelmiin ja materiaaleihin

Yhteydet 
(kansallinen ja 
kansainvälinen 

näkökulma)



KÄSITTEEN 
MÄÄRITTELY 



KÄSITTEIDEN JÄSENTÄMISEN YKSI LÄHTÖKOHTA TYÖRYHMÄN 
TYÖSKENTELYYN



KÄSITTEIDEN JÄSENTÄMISEN TARKENNUKSEN TULOKSIA

ID numerosarja 

KÄSITETASOT
HAVAINTOJA TARVITTAVISTA YHTEISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ TAI 

TOIMINTATAVOISTA KANSALLISELLA TASOLLA

IDENTITEETTI

ja tähän sidotut 

attribuutit

TILIT ja näihin 

sidotut identiteetit

KIRJAUTUMIS / 

TUNNISTAUTUMIS 

PALVELUT

DVV on lanseeraamassa uutta kansalaisen tunnistusvälinettä (mobiiliappi). 
Selvitettävä soveltuisiko se tunnistusvälineeksi tähänkin.

Suomessa tämä voisi olla kansallinen oppijanumero, kunhan juridiikka saadaan 
mahdollistamaan se

Kansallinen oppijanumero pitää antaa kaikille nykyisillekin opiskelijoille sekä 
valmistuneille

KV-opiskelijoille heti hakuprosessin alkuvaiheesta alkaen?

Kuka antaa jatkossa identiteetin ja missä vaiheessa?

Tunnistamispalvelun osalta voisi miettiä onko tarvetta kansalliselle palvelulle

Miten tilien sitominen identiteettiin 
toteutetaan?

Tämä komponentti puuttuu, mutta esim. CSC:n osaamisella ja kv eduID-yhteisön 
kokemuksia hyödyntämällä nopea rakentaa

OPH:n Opintopolku-järjestelmä antaisi tehokkaan pohjan rakentaa kansallista 
opetuksen ja tutkimuksen identiteettiä

Identiteetti tarvitsee tietomallin (schema) ja sen ylläpitämiseen mekanismin vrt. 
EdupersonSchema ja Hakan tekninen ryhmä



ID numerosarja
• Yksilöivä tunniste 

KÄSITETASOT

IDENTITEETTI
• Eri ID-tunnisteiden ja 

identiteettien linkittäminen eri 

lähteistä yhteen mm. yksilön 

tunnistamisen 

vahventamiseksi

• Kokonaisuuteen liittyy myös 

eri tunnisteiden ja 

identiteettien validointi

• Attribuuttien liittäminen ja 

tiedon rikastaminen ja 

liittäminen identiteettiin

TILIT ja näihin sidotut 

identiteetit
• Yksilön itse liittämät 

identiteetit ja näihin liittyvät 

attribuutit ja tiedot

KIRJAUTUMIS / 

TUNNISTAUTUMIS 

PALVELUT
• Identiteetin ja 

tunnistautumisen

jäljitettävyys

IDENTITEETTI 

KORKEAKOULUN 

NÄKÖKULMASTA

YKSILÖN IDENTITEETTIT 

ERI TOIMIJOIDEN 

EKOSYSTEEMEISSÄ

IDENTITEETIN JÄSENTÄMINEN ERI NÄKÖKULMISTA

Korkeakouluun liitetty 

identiteetti
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Tunnistautumispalvelu

Sähköinen tunnistuspalvelu on järjestelmä, jonka avulla henkilö 

tunnistautuu käyttäen sähköisen tunnistamisen "välinettä". 

Tunnistuspalvelu voi olla IdM-järjestelmään kytketty. Tunnistamisen 

vahvuus riippuu tunnistusvälineestä ja -prosessista.

Henkilön identiteetin toteaminen perustuen yhteen tai useampaan 

seuraavista tunnisteista: johonkin mitä hänellä on hallussaan (esim. 

henkilöllisyystodistus), johonkin mitä hän tietää (esim. pankkitunnukset) tai 

joihinkin hänen ominaisuuksiinsa

Please note: Authentication <> Identification or eIdentification Eli suomeksi: 

tunnistaminen/kirjautuminen <> tunnistaminen + identiteetin aitouden 

validointi, esim ”userid” = ”userid” <> user JSmith = John Smith, born

01.01.2000, PID = BCD345678HFTK3

HUOM. Yllä oleva määritelmä on "tunnistamisen" määritelmä. 

Tunnistautumispalvelu olisi siten varmaan järkevä määritellä "sähköiseksi 

järjestelmäksi, joka suorittaa henkilön tunnistamisen eli identiteetin 

toteamisen...”

IdM-järjestelmä tarjoaa tiedon tunnistusrajapinnoille (esim. Ldap) erilaisina 

”näkyminä”. Näkymmissä näytetään erilaisia atribuutteja henkilöistä.

IAM

IAM voidaan jakaa Identiteetinhallintaan 

(IdM) ja pääsynhallintaan (AM). 

Identiteetinhallinnalla tarkoitetaan 

keskitettyä identiteettivarastoa. Kun IdM

kyketään pääsyoikeuksiiin eli sidotaan 

tunnukset (ihmiset) järjestelmä-

/laiteoikeuksiin, saadaan IAM.

Eng. Identity and access management eli 

identiteetin- ja pääsynhallinta ks. 

Identiteetinhallinta.

Käsitteeseen tulee liittää tunnistamisen 

vahvuus ja siihen liittyvät mekanismit 

toimintaprosessit, säännöt, tekniikat ja 

välineet, joiden avulla hallinnoidaan 

tietojärjestelmien asianmukaista käyttöä

Tunnistautumispalvelu

IAM voidaan jakaa Identiteetinhallintaan (IdM) ja 

pääsynhallintaan (AM). Identiteetinhallinnalla 

tarkoitetaan keskitettyä identiteettivarastoa. 

Usein IdM on henkilörekisteri. Pelkkä IdM ei 

sisällä pääsynhallintaa eikä kirjautumis-

/tunnistamispalvelua.

Identiteetinhallintaan kuuluu edellisten lisäksi myös 

henkilön tunnistamisen vahvuus/luotettavuus. Myös 

"audit" kuuluu siihen, että mahdollisuus nähdä mihin 

kaikkeen käyttäjällä on oikeus.

Toimintaprosessit, säännöt, tekniikat ja välineet, joilla 

hallinnoidaan käyttäjien ja laitteiden tunnuksia, 

rooleja ja ryhmiä eli IAM eli identiteetin- ja 

pääsynhallinta. Toimintaprosessit, säännöt, tekniikat 

ja välineet, joiden avulla hallinnoidaan 

tietojärjestelmien asianmukaista käyttöä.
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AAI

Autentikoinnin ja auktorisoinnin infrastruktuuri. 

Välikerroksen järjestelmät, jotka sisältävät 

protokollat, joiden avulla voidaan toteuttaa 

autentikoinnin ja auktorisoinnin delegointi 

erillisille palveluille. Vrt. federointi.

Autentikoinnin ja auktorisoinnin infrastruktuuri 

autentikointi (todentaminen, tunnistautuminen) 

= Tunnistetaan käyttäjä/laite/järjestelmä siksi, 

mitä väittääkin olevansa

• auktorisointi (pääsynhallinta) = Myönnetään 

tunnistetulle identiteetille tämän roolin/ 

tehtävän mukaisen käyttövaltuudet 

määriteltyihin palveluihin ja järjestelmiin.

Ensitunnistukseen on oma toimintatapansa. 

Sen tulee perustus vahvaan 

tunnistautumiseen. Ensitunnistuksen 

minimiehdot on syytä määritellä sitoviksi, sillä 

ensitunnistuksen luotettavuus/vahvuus 

määrittelee identiteetinhallinnan luotettavuuden 

minitason.

Oma data ja MyData

Omadata (engl. My data) tarkoittaa 

1) henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn uutta lähestymistapaa ja paradigman 

muutosta, jossa pyritään siirtymään nykyisestä organisaatiokeskeisestä 

järjestelmästä ihmiskeskeiseen järjestelmään;

2) henkilötietoja resurssina, jota yksilö voi tarkastella ja hallita. Henkilötietoja, 

jotka eivät ole yksilön omassa hallinnassa, ei voi kutsua omadataksi.

Omadataksi määritelty lähestymistapa perustuu yksilön oikeuteen 

tarkastella itsestään kerättyjä tietoja. Ydinajatus on, että yksilöiden pitäisi 

voida hallita omia tietojaan.
Lähde: Poikola, Antti; Kuikkaniemi, Kai; Honko, Harri: MyData - A Nordic Model for human-

centered personal data management and processing, 2014.

Käytännöt, joilla ihmisille annetaan oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan, 

joka on teknisesti helposti käytettävissä ja henkilö voi hallita kuinka sitä 

hyödynnetään ja jaetaan edelleen.

Ihmisellä on myös mahdollisuus määritellä kenelle hän antaa oikeuden/pääsyn 

tietoihinsa.

Omadataan liittyy myös mekanismi oikeuden antamiseen dataan ulkopuoliselle 

taholle esim. mobiilisovellukselle tai organisaatiolle.

Käsitteen äärellä työryhmässä pohdintaa herätti myös seuraava teema:

Omadata voi koskea tutkimuksen viitekehyksessä tutkijan oikeutta omaan 

työhönsä, mutta samalla tutkimuksen kohteena olleen koehenkilön oikeutta 

omia tietojaan koskevaan hyödyntämiseen.

Osaamisportfolio

Ketterästi päivittyvä, läpinäkyvä ymmärrys 

yksilön osaamisesta. 

Tarkoittaa tietoja, taitoja, kykyjä ym. hyvin 

laaja-alaisesti. 

EI siis tarkoita tutkintoja, kurssilistoja, 

opintopistemääriä ym.

Osaamisportfolio yhdistyy tulevaisuudessa 

myös muuhun relevanttiin dataan, kuten 

työmarkkinatietoon, ennakointitietoon ym.

Käsite sisältää myös:

• oppimisessa syntyneet aineistot, saadut 

oppimateriaalit, reseptit, keksinnöt, 

julkaisut ja datakin?

• erilaiset näyttötutkintojen kautta saavutetut 

pätevyydet ja oikeudet tietyn ammatin 

harjoittamiseen
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KOMMENTEISSA NOUSI ESIIN:
- Pitäisikö identiteetti määritellä tässä kontekstissa: Tietotekniikassa (sähköinen) identiteetti tarkoittaa kohdetta kuvailevien ominaisuuksien eli attribuuttien kokoelmaa

- Identiteetinhallintaan on paljon erilaisia ratkaisuja, myös kaupallisia, sekä yksittäisessä organisaatiossa saattaa olla jopa useita erilaisia toteutuksia eri tarkoituksiin.

Myös järjestelmiin kirjautumiseen, johon usein riittää perustason autentikointi ilman varsinaista vahvaa tunnistamista, saattaa organisaatiossa olla yhtä monta ratkaisua kuin 

on järjestelmiä; varsinaisissa yritysympäristöissä usein pyritään kuitenkin keskitetympään malliin käytettävyyden, ylläpidettävyyden ja tietoturvan takia.

Vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita on rajallisemmin - Suomessa niitä tarjoavat teleoperaattorit, pankit ja Digi- ja väestötietovirasto, sekä lisäksi on tunnistamisen 

välityspalveluita. Tunnistuspalveluiden (vahva sähköinen tunnistaminen) vaatimuksista säädetään laissa ja EU-tasolla ns. eIDAS-asetuksessa, jossa säädetään mm. 

tunnistamisen varmuustasoista. Suomessa kansallinen valvova viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto / Kyberturvallisuuskeskus, joka on julkaissut asiasta 

määräyksiä, ohjeita ja nn. rajapintakuvauksia sekä pitää listaa vaatimukset täyttävistä tunnistamis- ja välityspalveluista. Ks:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-tunnistaminen

Kansallisen tason suhteellisen tuore selvitys sähköisen tunnistamisen nykytilasta ja kehitystarpeista:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161432/20_2019_Sahkoinen%20tunnistaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Käsitteitä on määritelty mm. seuraavissa julkaisuissa

Linden, M. (2015). Identiteetin- ja pääsynhallinta. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive

Computing. Report; Vuosikerta 6). Tampere University of Technology.

https://tutcris.tut.fi/portal/files/3087873/linden_identiteetin_ja_paasynhallinta.pdf

Korkeakoulujen IAM-verkoston laatima identiteetin ja pääsynhallinnan sanasto 

2013. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=IAMVERKOSTO&title=Sanasto&preview=/44567173/44568120/Sanasto_termit.doc

Jatkuvan oppimisen identiteetinhallinta 2019. https://docs.google.com/document/d/1qBqRPd7E-XkegEl39u_hHoCoI-Ad2FuGvUw9mTH2O1c/edit#

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-tunnistaminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161432/20_2019_Sahkoinen tunnistaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tutcris.tut.fi/portal/files/3087873/linden_identiteetin_ja_paasynhallinta.pdf
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=IAMVERKOSTO&title=Sanasto&preview=
https://docs.google.com/document/d/1qBqRPd7E-XkegEl39u_hHoCoI-Ad2FuGvUw9mTH2O1c/edit
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YHTEISEN TYÖSKENTELYN LÖYDÖKSIÄ JA 
NOSTOJA

Syntyykö oppijan sähköinen identiteetti vasta korkeakoulussa, vai tuleeko 

opiskelija korkeakouluun jo olemassa olevalla identiteetillään, johon vain 

liitetään uusi korkeakoulun opiskelijan "status"?

Keskeistä on muuallakin jo mainittu siirtyminen vahvasta koulutuksen organisaatiomaisesta, 

tuottajasta monipuolisten palvelujen tarjoajaksi. Kohti asiakaslähtöisyyttä siis. Mutta 

asiakaslähtöisyys ajatellen nimenomaan tulevaa ekosysteemimäistä yhteiskehittämisen 

maailmaa, jossa eri osapuolet ovat aktiivisia toimijoita - myös oppijat - eivät vain tekemisen kohde. 

Keskeistä on purkaa tarpeettomat rakenteelliset siilot, ja varmistaa, ettei asiakaskokemus ole 

kiinni siitä, mikä organisaatio palvelua tarjoaa. Kokonaisuuden pitäisi näyttäytyä eheänä oppijalle. 

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta tämä tarkoittaa mm. uudenlaista saumatonta yhteistyötä 

koulutustoimijoiden ja työvoimatoimijoiden välillä. Erilaiset ohjaus- ja tukipalvelut ovat tästä hyvä 

esimerkki; polun niissä tulee olla saumaton yksilön näkökulmasta.

Korkeakoulujen tulee kehittää uudenlaisia osaamisen todentamisen keinoja, kun osaamista 

kehitetään muualla. Tämä voisi olla myös yksi korkeakoulujen valttikortti tulevaisuudessa, 

osaamisen laatuleiman lyöjä. Samalla meidän on löydettävä keinot osaamisen tunnistamiseen 

aidosti. Osaamisportfolio ei ole kokoelma kursseja, opintopisteitä tai tutkintoja, vaan läpivalaisu 

siitä, mitä yksilö oikeasti osaa.

Toivoisin myös, että olemme onnistuneet tulevaisuudessa rakentamaan asiakaskeskeisen 

elinikäisen tuen niin, että oppijan ei itse tarvitse aina ymmärtää hakeutua ohjauksen äärelle 

riittävän ajoissa.

Identiteetinhallinta tulee kyllä hoitumaan, keskeinen kysymys on kuka 

tiedon tulee omistamaan

1.

2.

3.

4.

5.
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kuvasta puuttuu JOO ja kaikki muu yhteistyöopinnot :-) Siis kaikki tämän päivän ongelmat identiteetti ja 

rekisteröinti ongelmat korkekoulujen kesken.

2. Syntyykö oppijan sähköinen identiteetti vasta korkeakoulussa, vai tuleeko opiskelija korkeakouluun jo 

olemassa olevalla identiteetillään, johon vain liitetään uusi korkeakoulun opiskelijan "status"?

Jenni Tuomainen

Järkevintähän olisi, jos status syntyy jo siellä aiemmilla asteilla, jolloin osaamista voidaan kerätä ko. 

rekisteriin esimerkiksi ammattiopistosta ja erikoisammatutkintojen kautta, kunnes tuleekin se hetki, 

jolloin korkeakouluopinnot nähdään vaihtoehtona oppijan elämässä ja identiteetille lähdetään 

kerryttämään uutta osaamisesta "korkeakoulustatuksen alla".

1. Yhteiskunta tarjoaa opetusta tiettyyn rajaan asti. Korkeakoulun pitää määritellä mikä tämä raja on; mikä on 

sen rooli kokonaisuudessa. Korkeakoulun pitää myös luoda tarvittavat rajapinnat, joilla se voi yhdistää kahta eri 

reittiä tuleva osaaminen yhdeksi esim. opetus ja harjoittelu. Korkeakoulun pitää varmistaa, että sen tarjoama 

koulutus vastaa kysyntää ja muuttuu joustavasti kysynnän mukaan.

2. Yksilö voidaan korkeakouluissa yksilöidä vahvemmin kuin työelämässä. Pitää voida yhdistää työkokemus ja 

henkilö luotettavasti toisiinsa myös kansainvälisesti ja estää väärennökset.

1. Korkeakoulut tarjoavat koulutusta ota tai jätä -periaatteella, jos maksaja löytyy. Kokreakoululla ei ole 

kannustetta auttaa yksilöä rakentamaan osaamisportfoliotaan laajasti yhteiskunnassa käytettäväksi.

2. Yksilön identiteettiin täytyy pystyä kiinnittämään saavutettua osaamista tai sen markkereita 

(opintosuorituksia") eri paikoista. Yliopistot ja korkeakoulut ovat vain yksi osapuoli tuon osaamisen 

mahdollistamisessa. Erityisesti jatkuvan oppimisen osalta eli tutkinnon jälkeen kerrytettävässä osaamisessa 

yliopiston rooli on "vain yksi muiden joukossa".

Keskeistä on muuallakin jo mainittu siirtyminen vahvasta koulutuksen organisaatiomaisesta, tuottajasta 

monipuolisten palvelujen tarjoajaksi. Kohti asiakaslähtöisyyttä siis. Mutta asiakaslähtöisyys ajatellen 

nimenomaan tulevaa ekosysteemimäistä yhteiskehittämisen maailmaa, jossa eri osapuolet ovat 

aktiivisia toimijoita - myös oppijat - eivät vain tekemisen kohde. Keskeistä on purkaa tarpeettomat 

rakenteelliset siilot, ja varmistaa, ettei asiakaskokemus ole kiinni siitä, mikä organisaatio palvelua 

tarjoaa. Kokonaisuuden pitäisi näyttäytyä eheänä oppijalle. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta tämä tarkoittaa 

mm. uudenlaista saumatonta yhteistyötä koulutustoimijoiden ja työvoimatoimijoiden välillä. Erilaiset ohjaus- ja 

tukipalvelut ovat tästä hyvä esimerkki; polun niissä tulee olla saumaton yksilön näkökulmasta.

Korkeakoulujen tulee kehittää uudenlaisia osaamisen todentamisen keinoja, kun osaamista kehitetään muualla. 

Tämä voisi olla myös yksi korkeakoulujen valttikortti tulevaisuudessa, osaamisen laatuleiman lyöjä. 

Samalla meidän on löydettävä keinot osaamisen tunnistamiseen aidosti. Osaamisportfolio ei ole kokoelma 

kursseja, opintopisteitä tai tutkintoja, vaan läpivalaisu siitä, mitä yksilö oikeasti osaa.

Tähän kaikkeen kuuluu luonnollisesti myös kv-näkökulma.

Tehtävä:

1. Pohdi millaisia toimia korkeakoulut tekevät tukeakseen elinikäistä 

oppimista kun osaamisportfolioon tulee sisältöä eri yhteyksistä ja 

erilaisten toimijoiden puolesta.

2. Kuvaile myös miten elinikäistä oppimista voidaan tukea 

identiteetinhallinnan näkökulmasta

Kommentit:



ERI NÄKÖKULMAT
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Kotimainen ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimustoiminta

Kotimaiset ja ulkomaiset henkilöt, 

- oppijan, 

- opettajan, 

- tutkijan, 

- TKI-toimijan ja 

- kumppanin rooleissa. 

- Henkilöt ovat julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa 

Suomessa ja ulkomailla. 

”Ei riitä, että tunnistamme vain 

identiteetinhallinnan tarpeita 

korkeakoulun sisällä vaan 

oppijan koko elinkaaren ajalta 

myös korkeakoulun 

ulkopuolisista yhteyksistä”


