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Vuosi 2021 tulee näyttäytymään keskeisesti tietohallinnoissakin toisaalta korona-pandemian aiheuttamien 

toiminnallisten muutosten soveltamisena ja toisaalta korkeakoulujen Digivision 2030 ensimmäisenä 

varsinaisena toimintavuotena.  

Pandemian aiheuttamien toimien osalta toiminnan tietynlainen herkkäliikkeisyys ja ennakoimattomuus 

jatkuu joka tapauksessa vielä pitkälle vuoden 2021 ajalle. Esimerkiksi valintakoemuodot, opetuksen hybridi-

järjestelyt sekä etätyön-/opiskelun ratkaisut ovat tästä esimerkkejä.  

Digivisio 2030:n keskeinen tehtävä on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan 

käyttöön. AMK-kohtaisuudesta tulee päästä yhteentoimiviin toimintamalleihin. Digivisio 2030:n osalta 

painottuvat 2021 uudistuvat tietohallintoakin koskevat yhteistyö- ja ohjausrakenteet. Ne uudistuvat niin 

valtakunnallisesti kuin korkeakoulujen tasoilla. Tarve osallistua yhteisiin kehittämishankkeisiin alkaa 

konkretisoitua. Vuosittain koostettavan, tulevaisuutta luotaavan korkeakoulujen IT barometrin 

viimeisimmissä vastauksissa (joulukuu 2020) priorisoitiin Digivision osalta kansallisen identiteetinhallinnan 

ratkaisuja. Korkeakoulujen arkkitehtuurityötä pitäisi barometrin mukaan myös tuoda vahvemmin esille 

yhteentoimivuuden varmistamiseksi. 

IT barometrin 2020 muiden havaintojen mukaan uusista teknologioista tekoälyn ja robotiikan 

hyödyntäminen ovat selkeässä kasvun vaiheessa. Tiedonhallintalain ja muun lainsäädännön vaatimusten 

mukainen toiminta ja organisointi on korkeakouluissa edelleen yksi vuoden 2021 painopisteitä. Jatkuvan 

oppimisen ratkaisujen tukeminen noussee vähitellen merkittäväksi tekijäksi. 

Arenen 2020 perustaman digitalisaatiovaliokunnan yhtenä tehtävänä on osaltaan strategisesti ohjata ja 

tukea Digivision toteuttamista. AAPA on mukana valiokunnan työssä ja panostaa siinä toimimiseen. Uusi 

merkittävä Arenen avaus on Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma, jolla 

tullee olemaan liityntäpintaa myös tietohallintoihin. 

Viime vuosien aikana on AAPAn ja FUCIOn yhteistyönä CSC:n kanssa kehitetty uusien aloitteiden 

löytämiseksi ns. Ideapankin toimintaa. Vuoden 2021 aikana on edelleen tarvetta kehittää sen 

toimintamallia ja selkeyttää ideoiden tuotteistamisen elinkaaren seuraava vaihe. 

Tietohallintojen oman osaamisen parantamiseksi ja monipuolistamiseksi jatketaan ns. hyvien käytäntöjen 

jakamista AAPA-webinaareissa ja -seminaareissa. Osaamista pyritään lisäämään myös ILF:n CIO 2020-AAPA-

työpajan tuloksia hyödyntämällä ja niistä viestimällä. 

AAPA vastaa tiedolla johtamisen haasteisiin mm. laatimalla vuosittain yhdessä yliopistojen 

tietohallintojohdon verkosto FUCIOn kanssa tietohallintojen toimintaa mittaavia kartoituksia: Em. IT-

barometrin, järjestelmiä koskevan systeemikyselyn sekä eurooppalaisen Bencheit-toimintavolyymikyselyn.  

Tietohallintojohto panostaa 2021 edelleen asiantuntijaryhmien verkostoitumisen ja SIG-ryhmien 

vahvistamiseen. Tuoreen AV-asiantuntijoiden verkoston toimintaa tuetaan erityisesti ja pilvipalveluiden 

asiantuntijaryhmän toiminnan uudistaminen tulee saada alkuun.  

Yksittäisistä järjestelmistä seurataan lähinnä opetuksen toiminnanohjauksen kannalta tärkeän PEPPI-

kokonaisuuden toimintaa ja kehittymistä. CSC:n omistajaohjausta ja sen palveluportfoliota tulee AMK-

näkökulmasta edelleen tiivistää. Sen osalta AAPA pyrkii vaikuttamaan mainitun Ideapankin elinkaarimallin 

ohella digitalisaation tiekartan ka.csc.fi kehittymiseen mm. Digivisio 2030:n kautta. 

 


