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Kansallinen strategia ja toimintasuunnitelma
− Kansallinen koulutoimen 

digitalisointistrategia 2017-2022 

Kolme painopistealuetta:

• Digikyvykkyys

• Yhdenvertainen saatavuus ja käyttö

• Tutkimus ja seuranta

− Kansallinen koulutoimen digitalisointia 

koskeva toimintasuunnitelma

”SkolDigiplan” 2019-2022 Ruotsin 

kunta- ja alueliitto yhteistyössä 

Skolverketin (Ruotsin opetushallitus) 

ja koulutoimen kanssa



18 konkreettista aloitetta hallitukselle

Toimintasuunnitelman sisältö:

- vastuunjako valtion ja ylläpitäjien 

välillä

- kartoitus - tarve perusedellytysten 

luomiselle strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

- 18 konkreettista kansallista 

aloitetta vastaamaan tarpeeseen 

perusedellytyksistä 

- ylläpitäjien vastuu.

1. Skolverketille päävastuu valtion koulutoimea 

koskevan digitalisointityön koordinoinnista 

2. Hallitus ja Ruotsin kunta- ja alueliitto allekirjoittavat 

uuden laajan, pitkän aikavälin sopimuksen, jolla luodaan 

perusedellytykset koulutoimen digitalisoimiseksi

3. Skolverketille annetaan laajempi ja vahvempi 

toimeksianto edistää digitalisointityöhön liittyvää 

täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä

4. Rehtoriohjelmaa ja rehtorien täydennyskoulutusta 

kehitetään niin, että rehtoreilla on parempi valmius 

digitaalisen kehitystyön strategiseen johtamiseen 

9. Yhteisten palvelujen ja tuen kehittäminen 

tietohuollon tehostamiseksi 

10. Tiedonsiirron helpottamiseen tähtäävän työn 

tehostaminen ja koordinointi 

11. Digitaalisten resurssien varman ja tehokkaan 

saatavuuden varmistaminen 

12. Ylläpitäjien käyttäjälähtöisyyteen liittyvän 

osaamisen vahvistaminen 

13. Tuen tarjoaminen hankintoihin, teknisiin 

ratkaisuihin ja infrastruktuuriin sekä pedagogiseen ja 

tekniseen tukeen 

14. Strategisella ja systemaattisella tiedonkeruulla 

parannetaan edellytyksiä seurata koulutoimen 

digitalisointia 

15. Skolverketille vahvempi toimeksianto levittää ja 

asettaa saataville tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä 

16. Korkeakoulujen ja koulutoimen välisen 

tutkimusyhteistyön edistäminen 

18. Varojen kohdistaminen, jotta varhaiskasvatuksen ja 

koulujen opettajat sekä rehtorit voivat osallistua 

tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen

17. Tutkimusrahoituksen vahvistaminen ja 

kohdennetut tutkimushaut 

8. Koulutoimen standardisointityön koordinointi 

7. Edistetään koulutoimen digitalisointiin liittyvän 

osaamisen kehittämistä ja jatkokehitetään 

yhteistyömuotoja opettajankoulutuksen kautta

6. Opettajankoulutus kehittää toimintaansa 

vastaamaan digitaalisen koulutoimen tarpeita 

5. Digitalisaatioon painottuvan 

täydennyskoulutuksen rahoittaminen 

1. Skolverketille päävastuu valtion koulutoimea 

koskevan digitalisointityön koordinoinnista 

4. Rehtoriohjelmaa ja rehtorien täydennyskoulutusta 

kehitetään niin, että rehtoreilla on parempi valmius 

digitaalisen kehitystyön strategiseen johtamiseen 

1. Skolverketille päävastuu valtion koulutoimea 

koskevan digitalisointityön koordinoinnista 

4. Rehtoriohjelmaa ja rehtorien täydennyskoulutusta 

kehitetään niin, että rehtoreilla on parempi valmius 

digitaalisen kehitystyön strategiseen johtamiseen 

1. Skolverketille päävastuu valtion koulutoimea 

koskevan digitalisointityön koordinoinnista 



Pandemian vaikutukset digitalisointiin



Nykytila

−Noin 12 aloitetta on joko 

toteutettu, niistä on päätetty tai 

niitä ollaan toteuttamassa

−Uusi sopimus hallituksen 

kanssa aloitteista 11, 12 ja 13

− Tehtävää on vielä useimmissa 

tutkimukseen liittyvissä 

aloitteissa, jotka koskevat 

painopistealuetta 3 (Tutkimus 

ja kehittäminen)

18. Varojen kohdistaminen, jotta varhaiskasvatuksen ja koulujen 

opettajat sekä rehtorit voivat osallistua tutkimukseen ja 

tutkijakoulutukseen

2. Hallitus ja Ruotsin kunta- ja alueliitto allekirjoittavat uuden laajan, 

pitkän aikavälin sopimuksen, jolla luodaan perusedellytykset 

koulutoimen digitalisoimiseksi

3. Skolverketille annetaan laajempi ja vahvempi toimeksianto 

edistää digitalisointityöhön liittyvää täydennyskoulutusta ja 

osaamisen kehittämistä

9. Yhteisten palvelujen ja tuen kehittäminen tietohuollon 

tehostamiseksi 

11. Digitaalisten resurssien varman ja tehokkaan 

saatavuuden varmistaminen 

12. Ylläpitäjien käyttäjälähtöisyyteen liittyvän osaamisen 

vahvistaminen 

13. Tuen tarjoaminen hankintoihin, teknisiin ratkaisuihin 

ja infrastruktuuriin sekä pedagogiseen ja tekniseen 

tukeen 

14. Strategisella ja systemaattisella tiedonkeruulla 

parannetaan edellytyksiä seurata koulutoimen digitalisointia 

15. Skolverketille vahvempi toimeksianto levittää ja asettaa 

saataville tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä 

16. Korkeakoulujen ja koulutoimen välisen 

tutkimusyhteistyön edistäminen 

17. Tutkimusrahoituksen vahvistaminen ja kohdennetut 

tutkimushaut 

7. Edistetään koulutoimen digitalisointiin liittyvän osaamisen 

kehittämistä ja jatkokehitetään yhteistyömuotoja 

opettajankoulutuksen kautta

6. Opettajankoulutus kehittää toimintaansa vastaamaan 

digitaalisen koulutoimen tarpeita 

5. Digitalisaatioon painottuvan täydennyskoulutuksen 

rahoittaminen 

10. Tiedonsiirron helpottamiseen tähtäävän työn 

tehostaminen ja koordinointi 

8. Koulutoimen standardisointityön koordinointi 

4. Rehtoriohjelmaa ja rehtorien täydennyskoulutusta 

kehitetään niin, että rehtoreilla on parempi valmius digitaalisen 

kehitystyön strategiseen johtamiseen 

1. Skolverketille päävastuu valtion koulutoimea 

koskevan digitalisointityön koordinoinnista 



Pohjoismaiset naapurit –
eroja  ja yhtäläisyyksiä



Mitä seuraavaksi?

−Uusi digitalisointistrategia

−Uusi toimintasuunnitelma

− Vastuiden selkeyttäminen 

(valtio ja kunnat)

− Selkeä johtaminen (kansallinen 

ja paikallinen)

− Innovaatioihin perustuva ja 

systemaattinen kestävä kehitys



Kiitos!

Annika Agélii Genlott

PhD Informatics

Project manager skolDigiplan

Annika.agelii.genlott@skr.se



Kansallinen digitalisaation 

strategia koko sivistystoimeen: 

miten pääsemme tähän 

tavoitteeseen? 

Kuntamarkkinat 16.9.2021

Juho Helminen

Opetushallitus



OKM:
Esi- ja perusopetuksen 
digitalisaation viitekehys

Helsingin kaupungin 
digitalisaatiohankkeet
mm. OmaOPS

Meillä on tällä hetkellä enemmän digitalisaation yhteisiä rakennusaineita
kuin koskaan ennen.

https://www.researchreal.fi/projektit/digivoo-hanke/
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=118209217
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-842-7
https://www.digione.fi/ekosysteemi/


Mitä Opetushallitus tekee toisin digiasioissa?

• Digitalisaatio viraston päätoiminto- ja yksikkörajat ylittävässä yhteistyössä:

• Virallista, säännöllistä ja tavoitteellista yhdessä tekemistä, jossa 

substanssi ja teknologia yhdistävät voimansa.

• Tällä hetkellä työn alla digitaalisen ekosysteemin pelisäännöt OPH:n

palveluiden näkökulmasta

• Vaikutusteot – sidosryhmäyhteistyö suuntaamassa OPH:n tekemisen 

painopisteitä

• Yhteistyö muiden viranomaisten ja sidosryhmien kesken tiivistynyt ja 

tavoitteellistunut

• Mekin tarvitsemme työtämme ohjaamaan strategian tavoitteineen, 

toimenpiteineen ja vastuineen.





OPH:n Etäopetusselvityksen tuloksiin liittyvää 

sidosryhmäkeskustelua 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/etaopetuksen-tilannekuva-koronapandemiassa-vuonna-2020


OPH:n Etäopetusselvityksen tuloksiin liittyvää 

sidosryhmäkeskustelua 

Keskustelun pääteemoiksi nousivat (keskusteluvilkkaimmasta lähtien)

1. Riski paluusta vanhaan

Ensinnä on tärkeä määritellä mitä tarkoitetaan, kun puhutaan etäopetuksesta. ”Hätäetäopetus” on saattanut olla 
ahdistava kokemus myös siksi, että koulun digitaalinen oppimisympäristö ei ollut laajamittaisessa arkikäytössä 
ennen etätilannetta. Toisaalta yllättävän hyvin kaikki meni, sillä ennalta valmistautuminen olisi ollut haastavaa. 
Kaipuu lähiopetukseen saattaa syödä sitä pedagogisesti järkevää digitaalisuuden hyödyntämistä joustavasti kodin 
ja koulun välillä. Jatkossa olennaista olisi keskittyä pitkäjänteisiin kehittämishankkeisiin, kuten tiedolla 
johtamiseen koulutuksessa.

2. Pedagoginen kehittäminen ja toimintakulttuuri

”Kuinka digioppimisessa tärkeitä taitoja, kuten vuorovaikutus ja itseohjautuvuus, voidaan kehittää 
lähiopetuksessa? Tämä vaatii koulun toimintakulttuurimuutosta ja pelkän paniikkietäopetuskokemuksen 
perusteella ei voi tehdä tulkintoja mitä digitaalisuus merkitsee ja mitä mahdollisuuksia ”avaa” syvemmällä tasolla 
opetuksessa.”



OPH:n Etäopetusselvityksen tuloksiin liittyvää 

sidosryhmäkeskustelua 

Keskustelun pääteemoiksi nousivat (keskusteluvilkkaimmasta lähtien)

3. Digiosaamisen mittaaminen

”On tärkeä pohtia, miten kansallisesti voidaan tätä kysymystä lähestyä. On olemassa OPEKA – ja 
OPPIKA –kyselyitä. Näiden kyselyiden riski on ”ATK-taitolista”, jolloin katkeaa 
yhteys pedagogiikkaan. Mittareiden laatiminen pedagoginen digisoveltaminen keskiössä 
on haastavaa. Olisi tarve lisätiedolle konkreettisista pedagogisista ratkaisuista, jotka 
tukevat henkilöstön työkuorman säätelyä sekä mitä digitaitojen mittareista.

4. Teknologian moninaisuus

”Digitaalisuutta rakennetaan pala kerrallaan, joten moninaisuuteen ei ole ratkaisua. Hankintojen 
suunnitelmallisuus ja ennen kaikkea pedagoginen sidos olisi tärkeä huomioida. Alustojen 
moninaisuus voi parhaassa tapauksessa olla myös rikkaus. Olennaista on 
keskittyä toimintakulttuuriin ja pedagogiikkaan, jonka perusteet ovat samoja alustassa kuin 
alustassa.”



Uudet lukutaidot –haaste kaikille!

• Digitaalisen osaamisen kuvaukset v 1. julkaistu

• www.uudetlukutaidot.fi

• Kohti versiota 2: miten nykyisiä kuvauksia tulisi 

parantaa? Ks. Yhteystiedot UL-sivustolta

• Ajankohtaista kehittämisohjelmassa:

• Tuki- ja oheismateriaalien tuotanto vauhdissa

• Kuvausten rajapinta- ja hallintaratkaisu tekeillä 

ePerusteet –palvelussa

• Verkostot ja hankkeet kiihtyvästi kehittämässä.

http://www.uudetlukutaidot.fi/


Yhdessä kohti tilaa, jossa 
meillä ei ole digitaalista vs. 
muuta oppimista, on vain 
hyvää oppimista ☺

Kiitos!



DigiOne
Oppimisen ja hallinnon palveluiden kehittämisen hanke 
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Anne Jaakkola

Lahden hankepäällikkö 



Kehitämme kansallista 

koulutuksen

digitaalista palvelualustaa, 

johon kootaan kaikki 

oppijan, huoltajien, opettajan, rehtorin ja 
hallinnon käyttämät 

tiedot, järjestelmät ja palvelut. 

Hankkeen 

kesto

2020-2023

Vantaa

Espoo

Jyväskylä

Lahti  

Oulu 

Tampere 

Turku
Kuntien 

Tiera

&

Kuntaliitto







Digitaalisen palvelualustan ympärille luodaan 

koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, 

joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta 
toiselle asteelle asti. 

Hankkeen aikana tuotetaan palvelut 
perusopetukseen ja lukioon. 

Alustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin 
jo varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus. 







Digitaalisuuden hyödyntäminen 

oppimisessa, 

hyvinvoinnissa ja 

tiedolla johtamisessa

Arvomme ovat

Tavoitteena 

parantaa 

tiedon laatua

Tavoitteena mahdollistaa 

tiedon kerääminen 

oppijan elinkaaren ajalta

Tiedolla johtamisen 

helpottaminen

Hyvinvointi on 

oppimisen 

perusedellytys
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Ekosysteemi ei synny ilman

yhteistyötä ja avoimuutta. 

Haluamme tuoda eri toimijat yhteen.

Yhteinen 

kehittäminen

Yhteistyö 

valtion 

suuntaan

Prosessien 

harmonisointi 

Toiminnan 

digitalisointi
Prosessien 

automatisointi 

Geneeriset 

rajapinnat
Kuntien 

yhteistyö









Keskustelua ja kysymyksiä



www.kommunforbundet.fi

Kiitos
Minna Lindberg
minna.lindberg@kuntaliitto.fi
@lindbergminna
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