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Selvityksen tavoite
”Korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia
yhteisöjä”
• Kartoittaa korkeakoulujen tiedolla johtamiseen
liittyviä odotuksia
• Erityisesti jatkuvan ja joustavan oppimisen
tarjottimen tuomat mahdollisuudet
• Selvittää tiedolla johtamisen nykytilaa
korkeakouluissa
• Työkalut ja tiedolla johtamisen organisointi
• Koota kuvaa toimintaympäristöstä
korkeakoulujen tiedolla johtamiseen liittyen
• Selvittää Digivisio 2030 -hankkeessa
rakennettavien palveluiden tuottaman datan
käyttämistä korkeakoulujen tiedolla johtamisen
tukena.

Esiselvityksen toteutus
• Kysely kaikille korkeakouluille
• Vastaajina 33 korkeakoulua
• Ryhmähaastattelut
• Pyrittiin rajaamaan selvitys Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen (JJOT) piiriin (tekniseen
osajulkaisuun 4.0 asti), mutta vastauksissa runsaasti tutkinto-opiskelun näkökulmia
• Esiselvitysvaiheessa JJOT:iin liitettyjen tiedolla johtamisen toiminnallisuuksia ei oltu konseptoitu tai niiden
kustannuksia arvioitu
• Vastaajilta kysyttiin ainoastaan ennalta hahmoteltujen toiminnallisuuksien tarpeellisuutta
• Tietosuojaan liittyvät kysymykset ja ongelmat rajattiin selvityksen ulkopuolelle.
• Näitä käsitellään osana DPIA prosessia ja palvelun kehittämistä
• Tietosuojaan liittyviä näkökulmia kuitenkin nousi esiin ja näitä hyödynnetään jatkossa
• Keskiössä korkeakoulujen tiedolla johtaminen, oppijan näkökulmaa ei tässä selvityksessä käsitelty

Suunnitelma palvelun sisältöjen ja
toiminnallisuuksien laajentumisesta
Pilotointi korkeakoulujen kanssa

Pilotointi korkeakoulujen kanssa
Pilotointi korkeakoulujen kanssa

Q1/2023
Tekninen osajulkaisu 1.0
Tarjonta: Non-formaali
koulutustarjonta, esim.
Podcastit, mikrokurssit,
yleisöluennot, webinaarit
Koulutustoimija:
korkeakoulut

Pilotointi korkeakoulujen kanssa

Q3/2023
Tekninen osajulkaisu 2.0

Tarjonta: Formaali
koulutustarjonta, esim.
avoimet amk ja yo-opinnot,
yhteistyössä tuotettu
koulutustarjonta
Koulutustoimija:
korkeakoulut

Q1/2024
Tekninen osajulkaisu 3.0
Tarjonta: Non-formaali
koulutustarjonta

Koulutustoimija:
ekosysteemitoimijat
(hypoteesi)
Oppijan osaamisprofiili

Tarjonnan esittäminen,
suodattaminen ja vertailu

Oppijan tunnistautuminen
palveluun

Maksumahdollisuus
ilmoittautumiseen liittyen

Hyperlinkkipohjainen
siirtyminen sisältöön tai
tarjontaan tarjottimen
ulkopuoliseen verkkopalveluun

Osaamisprofiili (todennetut
opintosuoritukset ja
opiskeluoikeudet)
Ilmoittautuminen tarjontaan,
johon ei liity esiehtoja tai maksua

Haku- ja
suosittelutoiminnallisuudet
muiden koulutustoimijoiden
tarjonnan, oppijan omien
tietojen sekä
työmarkkinatietojen pohjalta

Suosittelutoiminnallisuudet
koulutustarjonnan ja oppijan
omien tietojen pohjalta

Muun koulutustoimijan
tunnistautuminen
sisällönhallinnan työkaluihin

Korkeakoulun edustajan
tunnistautuminen
sisällönhallinnan työkaluihin

Tiedolla johtamisen mahdollisuudet kasvavat

Q3/2024
Tekninen osajulkaisu 4.0
Tarjonta: Formaali
koulutustarjonta, esim.
ristiinopiskelu, täydennys- ja
tilauskoulutus,
erikoistumiskoulutus
Koulutustoimija:
korkeakoulut
Oppimispolku perustuen jo
kertyneeseen osaamiseen sekä
oppijan osoittamaan
kiinnostukseen tiettyä osaamista
kohtaan
Hakeminen koulutustarjontaan,
johon liittyy yksinkertaisia ja
selkeitä esiehtoja tai hakuehtoja
Suosittelumoottori muun
formaalin koulutustarjontatiedon
perusteella

Tiivistelmä
kyselyn
tuloksista

Keitä ja minkä tyyppisiä tarpeita
korkeakoulujen tiedontuotanto tällä
hetkellä pääasiassa palvelee?
• Keskeisin kohderyhmä ylin johto, usein myös
muu korkeakoulun johto hyödyntää samoja
tietoja.
• Johdolle suunnattu analyysitieto pääasiassa
rahoitukseen, rahoitusmittareihin ja muihin
korkeakoulun toiminnan indikaattoreihin
liittyviä.
• Myös laadunvarmistus mainittiin useissa
vastauksissa.
• Seuraavaksi eniten mainittiin oppimiseen ja
opintojen seurantaan liittyvä analytiikka, joiden
kohderyhmä laajentuu myös yksittäisiin
opettajiin ja joissain tapauksissa myös
opiskelijoihin (kun oppimisanalytiikka mainittiin).

Yleisimmät analytiikan työkalut korkeakouluissa

Tietoalustalle hahmoteltujen
toimintojen tarpeellisuus
• Tietoalustan tuottama raakadata halutaan
korkeakoulujen omien analyysitoimintojen
käyttöön, jolloin tietoalusta toimii datan
lähteenä.
• Korkeakoulujen välistä vertailutietoa
pidetään arvokkaana.
• Vähiten kannatusta sai opiskelijapalautteen
välittäminen alustan kautta sekä korkeakoulun
oman organisaatiorakenteen kytkeminen
alustalla toimivaan opiskelijaan.
• Samoin alustalle rakennettavat
analyysityökalut ja dataan liittyvät
visualisointi tai tilannekuvaratkaisut eivät
nousseet ensisijaisiksi toiveiksi.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella oppijan
toiminnasta syntyvä data
• Suurimmat tarpeet kohdistuivat
opintojaksoihin liittyvään
analytiikkaan
• opintojakson kiinnostavuus,
houkuttelevuusvertailut (mikä
opiskelijaa kiinnostaa) sekä
opintojaksoihin liittyvä
raakadata

Tietojen avoimuus
• Kysymyksellä pyrittiin selvittämään korkeakoulujen näkemystä alustalta tarjottavan tiedon
avoimuudesta. Vaihtoehtojen ääripäät olivat joko täysin avoin tieto kaikille tai rajattuna vain omaa
korkeakoulua koskeviin tietoihin, jolloin myös opiskelijan muihin korkeakouluihin liittyvää tietoa ei jaeta.
• Kaksi kolmasosaa vastanneista pitää parhaimpana lähestymistapana melko avointa palvelua, jossa
mm. vertailuihin tarvittava tilastollinen tieto on kaikkien käytettävissä ja tarkempaa yksittäiseen
opiskelijaan liittyvä tieto on kaikkien niiden korkeakoulujen käytettävissä, joihin opiskelija opinnoissaan
liittyy.

Millaisia käyttötapauksia kyselyn pohjalta?
Opetuksen sisällön ja tarjonnan kehitys

•

•
•
•

Koulutuksen tarjonnan suunnittelu, sisällöt,
profilointi
Laadun varmistaminen
Maksullisuuteen liittyvät kysymykset
Yhteydet työmarkkinatietoon

Oppijan ”oppimiselinkaaren” seuraaminen ja tuki

•
•
•
•
•
•

Ohjaus opintopolulla
Ristiinopiskelua koskeva analytiikka
Pudokkaat
Opiskelijapalautteet ja niiden hyödyntäminen,
esim. koneoppiminen?
Opiskelijaprofiili vs. alakohtaisuus
Opiskelijoiden taustat

Korkeakoulun oman toiminnan
kehittäminen

•
•
•
•
•
•
•
•

Ennakointi ja pitkän aikavälin skenaariot
Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen
Myynti, markkinointi
Kohderyhmien tunnistaminen ja tarpeet
Korkeakoulun profiloituminen
Vertailutieto, rahoitus- ja
tulosmittariseuranta
Strateginen suunnittelu
Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen

•
•
•

Jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelu
Näkyvyys valmistuneen opiskelijan
jatkuvan oppijan profiiliin/polkuun
Muiden kiinnostus korkeakoulun
opintotarjontaan

Johtopäätökset

Selvityksen havaintoja 1/2
• Korkeakouluissa tehdään paljon sisäistä tiedolla johtamista eri organisaatiotasoilla
• Korkeakouluilla hyvin erilaiset lähtökohdat tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen
• Korkeakouluilla on selvä tarve siirtyä kohti ennakoivampaa analytiikkaa ja ymmärtää syitä
oppijoiden valintojen taustalla
• Tietoalustalla on syytä keskittyä erityisesti uuteen dataan
• Työmarkkinatiedoissa paljon potentiaalia:
• Mahdollisia haasteita: kuvaako viranomaisten työmarkkinadata työmarkkinoita
korkeakoulutettujen kannalta totuudenmukaisesti? Mitä työmarkkinadatalla
tarkoitetaan?
• Korkeakoulujen tarjontadata nähdään arvokkaana
• Oletuksena on, että ensimmäisessä vaiheessa Digivision tiedolla johtamisen
mahdollisuudet liittyvät koulutustarjonnan analyysiin, seuraavassa vaiheessa
oppijoihin

Selvityksen havaintoja 2/2
• Digivisiolta odotetaan raakadataa jota voidaan käsitellä korkeakouluissa
• Koneluettavien kaksisuuntaisten rajapintojen merkitys on suuri
• Vertailut ja aikasarja-analyysit tärkeitä korkeakouluille
• Osassa tapauksissa datan analysointi tietoalustalla ja jalostetun datan jakaminen
rajapinnasta
• Oppijoiden käyttäytyminen Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella kiinnostaa
• Odotettavissa suuri tietoaineisto, jolla on lisäarvoa korkeakouluille
• Jo pelkästään tieto opintojaksotarjonnasta nähdään merkittävänä.
• Palautteen keräystä tietoalustalla ei nähdä kovinkaan kiinnostavana taikka hyödyllisenä eikä
palautteen jakamista korkeakoulujen järjestelmistä tarpeellisena
• Oppijoiden henkilötiedot eivät välttämättömiä analytiikan tekemiseksi
• Anonymisoitu / pseudonymisoitu data ja oppijoista muodostetut ”varjoprofiilit” voivat
riittää

Tiedolla johtamisen periaatteita
esiselvityksen pohjalta
• Digivisio kehittää tiedolla johtamista
käyttäjänäkökulmasta, jossa asiakkaina voivat
olla hyvin erilaiset toimijat korkeakoulujen sisällä
• Edistetään tiedolla toimimisen käsitettä, joka
on jo käytössä korkeakouluissa
• Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen
kehityksessä varmistetaan mahdollisuus jakaa
dataa rapintojen kautta
• Yhteisen tietomallin edistäminen tärkeää
palveluiden tiedolla johtamisen palveluiden
rakentamiseksi
• Hankkeessa keskitytään ensisijaisesti Jatkuvan ja
joustavan oppimisen tarjottimeen liittyvään
dataan ja sen mahdollisuuksiin tiedolla
johtamisen ja toimimisen kehittämiseksi

Lisätietoja
digivisio@csc.fi
digivisio2030.fi

