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AAPA:n toimintakertomus vuodelta 2020, tiivistelmä 

 

Kehittämisohjelmansa mukaisesti AAPA osallistui vuonna 2020 aktiivisesti korkeakoulujen 

digitalisaation edistämiseen. Ohjelmassa on 21 vuosittain tarkennettavaa toimenpidekokonaisuutta. 

Ohjelma ajantasaistettiin AAPA-työvaliokunnassa 2021 toimintasuunnitelman laatimista varten. 

 

Vuotta 2020 leimasi tietohallinnoissa kaksi keskeistä asiaa: Maaliskuun puolivälistä lähtien monin 

tavoin toimintaan vaikuttanut ja ennakoimaton korona-pandemia (etä- ja hybridiopetusratkaisut, 

virtuaalisiksi muuttuneet kokoukset, valintakoejärjestelyt jne.) sekä suunnitteluvaiheesta 

konkreettisemmaksi toimintaohjelmaksi muotoutunut korkeakoulujen Digivisio 2030.  

 

AMK-sektorilla Arene on ollut alusta saakka aloitteellinen Digivision käynnistämiseksi ja mukana 

on ollut eri vaiheissa myös AAPA. Digivisiolle nimettiin oma ohjausryhmänsä, jossa on AAPAn 

edustus. Arene käynnisti 2020 erityisen digitalisaatiovaliokunnan toiminnan ja valiokuntaan 

nimettiin kolme AAPA-edustajaa, joista IT-pääsihteeri toimii valiokunnan sihteerinä. Sen ohella, 

että valiokunta muodostaa AMK-sektorin yhteistä näkemystä digitalisaation mahdollisuuksista, on 

sen yksi keskeinen tehtävä ohjata strategisesti Digivision toteuttamista ja tukea sitä.  

 

AAPAn yhteistyö Arenen kanssa on edelleen tiivistynyt. Vuoden aikana on esimerkiksi voitu 

osallistua poikkeuksellisten valintakoejärjestelyiden suunnitteluun ja toteutukseen ja Arenea on 

konsultoitu useita lakiluonnoksia koskevia lausuntoja laadittaessa. Arenen toiminnanjohtaja alusti 

ajankohtaisista asioista AAPAn talvikokouksen seminaarissa. 

 

Sekä oppimista tukeva Digivisio, että yhteistyö TKI-sektorilla sopivat hyvin AAPAn linjauksiin, 

koska se pyrkii jatkuvasti suuntautumaan enemmän ydintoimintojen tukemiseen. TKI-sektorin 

osalta AAPA nojautui 2020 pitkälti "AMKien avoin TKI-toiminta" -hankkeeseen. Keskinäisellä 

yhteistyöllään AAPA pyrkii resurssien säästöön ja yhteentoimivuuteen. 

 

Yliopistojen kanssa on jatkettu vahvaa ja vakiintunutta tietohallintojen yhteistyötä. AAPA- ja 

FUCIO-verkostojen työvaliokunnat pitävät yhteisiä kokouksia, vaihtavat keskenään kokemuksia ja 

useiden asiantuntijaryhmien (mm. SIGit, HAKA, KOOTuki, IAM) toiminta on yhteistä.  

 

CSC-yhteistyökeskustelun syventämiseksi luotu Ideapankki on toiminut systemaattisesti n. kaksi 

kertaa kuukaudessa kokoontuneen Ideatoimikunnan voimin. Loppuvuodesta AAPAssa ja FUCIOssa 

todettiin tarve siirtää arkistoon ideat, jotka eivät ole tarvittavassa määrin edenneet. Ajatukset 

ideoiden tuotteistamisen koko elinkaaren haltuun ottamisesta viivästyivät koronan takia.  

 

CSC ylläpitää ”Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa”, ka.csc.fi, jolla on 

tavoitteena havainnollistaa kokonaiskuvaa meneillään olevista digitaalisista kehittämishankkeista ja 

-visioista. CSC:n asiakasohjauksen mallia on pyritty edistämään mm. korkeakoulujen tietohallinto- 

ja ICT-ohjausryhmässä (TH/ICT) sekä CSC:n neuvottelukunnassa, joissa AAPAlla on ollut edustus. 

CSC:n neuvottelukunnan kokouksia OKM järjesti 2020 tosin vain kaksi. Molempien näiden 

ohjauselinten toimikausi nykymuodossaan päättyi 2020 lopussa. 

 

AAPA-verkostolla on ollut 2020 kolme yhteiskokousta (Porin talvikokous sekä kesä- ja 

vuosikokoukset virtuaalisena). AAPAn rinnalla toimii lukuisia tietohallinnon yhteistyöryhmiä 

(Special Interest Group, SIG), kuten lisenssi-, kokonaisarkkitehtuuri-, tietoturva- ja työasema-

ryhmät sekä tietosuojavastaavien verkosto. Uutena käynnistyi 2020 AV-asiantuntijoiden verkosto. 

Suunniteltu PilvipalveluSIG:n toiminnan elvyttäminen ja uudistaminen siirtyi vuodelle 2021.  
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AAPAn yhteistyötä ja viestintää on pyritty lisäämään 2020 muidenkin sidosryhmien kanssa. 

Esimerkiksi toisen asteen tietohallintojohto kokoontuu AKTIV-verkostona, johon mm. IT-

pääsihteeri on pitänyt aktiivisesti yhteyttä. OKM:n nimittämissä opetuksen ja tutkimuksen VIRTA-

johtoryhmissä on ollut AAPAlta edustus – myös näiden ryhmien toimiaika päättyi 2020 lopussa. 

 

Tiedonhankintaa AAPA-verkostossa on 2020 toteutettu perinteiseen tapaan IT-barometrin ja 

Bencheit (BM)-kartoituksen kautta. Systeemikyselyä uudistettiin ja sen osalta tiedonkeruu siirrettiin 

alkuvuoteen 2021. Kansainvälinen toiminta on ollut vähäistä, lähinnä yksittäisten verkoston 

jäsenten osallistumista mm. pohjoismaiseen NUAS-tapaamiseen ja eurooppalaiseen EUNIS-

konferenssiin (molemmat virtuaalisesti järjestettyinä) ja eräisiin näiden työryhmiin. 

 

AAPA-verkoston työvaliokuntaan ovat 2020 kuuluneet pj. Samuli Malinen (OAMK), Sari Laakso-

nen (LAB, varapj.), Juha Venho (Turun AMK), Manu Pajuluoma (Lapin AMK), Kari Helenius 

(HAMK) ja Olavi Pesonen (Karelia). Työvaliokunnan kokouksia on ollut 13 ja lisäksi kaksi 

yhteiskokousta FUCIO-verkoston työvaliokunnan kanssa. Työvaliokunnat ovat toimineet yhdessä 

Ideapankin Ideatoimikuntana. AAPAn ARENE-yhteysrehtorikäytäntö korvautui yhteistyöllä 

Digitalisaatiovaliokunnan puheenjohtajan kanssa, valiokunnan pj. on KAMK:n rehtori Matti Sarén. 

 

AAPA-pääsihteerinä toimi 2020 FT Jaakko Riihimaa, toimipaikkana Haaga-Helia AMK. 

 

 


