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MyData-pohjaiset palvelut käyttöön rohkein askelin
MyData, omadata, reilu datatalous, data suvereniteetti, digitaalisen ajan ihmisoikeudet… Rakkaalla
lapsella on monta nimeä. Eurooppalainen vastine datataloudelle nojaa vahvasti avoimeen,
demokraattiseen päätöksentekoon; oikeudenmukaiseen, kilpailukykyiseen ja innovatiiviseen
markkinadialogiin; sekä eurooppalaisiin arvoihin ja normeihin jotka johtavat meidät kohti kestäviä
ratkaisuja. Ihmiskeskeisyys on yksi datalouden ulottuvuus, joka nousee vahvasti esille Euroopan Data
Strategiassa1.
Siirtymä
nykyisistä
organisaatioja
prosessikeskeisistä
järjestelmistä
ihmiskeskeisempiin järjestelmiin ottaa oman aikansa, mutta lainsäädäntö ja asetukset Euroopassa
ohjaavat digitaalista toimintaa tähän suuntaan.
Ihmiskeskeinen henkilötietojen hallinta ja käsittely lähtee liikkeelle rohkeista kokeiluista ja
ymmärryksen kasvattamisesta, mutta myös
mahdollistavasta teknologiasta, luottamuksen
rakentamisesta, ajatustapojen muutoksesta
ja laadullisten kriteerien määrittelystä.
Ekosysteeminen
yhteispeli
julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin välillä
nousee keskiöön, kun halutaan saavuttaa
käytännölliset oikeudet omiin tietoihin, tiedolla
voimaantumiseen ja avoimuuteen joka
mahdollistaa kasvun ja uuden luomisen2.
Tietosuoja ja tietoturva korostuvat ja tarve
hajautetuille järjestelmille kasvaa, jotta
nykyisenkaltaisten
tietovuotojen
ja
väärinkäytösten riskit ja uhat pystytään
minimoimaan.
Kuva 1 Kaupungin, järjestelmien ja rekisterien
suhde lukiolaiseen

Suomi ja pääkaupunkimme Helsinki ovat
ottaneet edelläkävijän roolin reilun datatalouden ja datan suvereniteetin osalta ja tehneet
uraauurtavaa työtä jo pitkään. Yhtenä lähtölaukauksena toimi MyData-julkaisu vuodelta 20143 sekä
Liikenne- ja viestintäministeriön fasilitoima MyData Allianssi -foorumi vuosina 2015–2019. Tämän
pohjalta Helsinkiin rekisteröitiin MyData Global järjestö (2018)4, joka on lyhyessä ajassa
vakiinnuttanut paikkansa ihmiskeskeisen datatalouden asiantuntijoiden kohtaamispaikkana
globaalilla tasolla. Myös käytännön kehitys on mennyt eteenpäin, kun 27 MyData-operaattoria5 on
saavuttanut ensimmäisen vaiheen hyväksynnän kohti tosiasiallisia standardeja ja yhteentoimivuutta

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160954/MyData%202018.pdf
3
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/77875
4
https://mydata.org/
5
https://mydata.org/mydata-operators/
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sekä Skills Data6 -temaattinen työryhmä perustettiin, joka ajaa eteenpäin yhteentoimivuutta ja
ihmiskeskeistä tietotaito data-avaruutta.
Julkinen sektori Suomessa on pääosin ollut ennakkoluulottoman aktiivinen reilun datatalouden
mahdollistajana, mutta myös yksityisen ja kolmannen sektorin panos ja halu luoda uutta on ilmeisen
tärkeää. Yhteistyö yli perinteisten organisaatiorajojen on keskiössä, kun uusi tapa toimia ja hallinnoida
dataa halutaan saada osaksi ihmisten arkipäivää. Läpinäkyvyydellä on tärkeä rooli tässä
kokonaisuudessa.
Myös Sitralla7 on ollut tärkeä rooli edistämässä vuoropuhelun syntymistä ja tukemassa monia
aloitteita, joita murroksen saavuttamiseksi tarvitaan. Yhteiskuntien kaupungistuminen on osaltaan
vaikuttanut siihen, että käytännön toimenpiteitä tehdään myös kaupunkitasolla. Tässä Helsingin
ajatusjohtajuus ja aloitteellisuus sekä halu olla toimivin kaupunki maailmassa on keskiössä. Tämä on
huomioitu laajasti ympäri maailmaa erilaisten kaupunkiverkostojen sisällä. Esimerkiksi OASC8 (Open
and Agile Smart Cities) -verkoston yhteentoimivuusmekanismin kehittämisessä on Helsingillä
keskeinen rooli.
Suomen maine koulutuksen kärkimaana yhdistettynä aktiiviseen rooliin reilun datatalouden
edelläkävijänä, sekä Helsingin rooli kaupunki verkostoissa, antavat kaikki mainion mahdollisuuden
kehittää uutta toimivaa yhteiskuntarakennetta datan avulla. Toivottavasti tämä raportti osaltaan auttaa
avaamaan data-avaruuksien moninaista kenttää ja ymmärtämään lukioiden ja lukiolaisten arkea
teknologisen murroksen keskellä.

6

https://mydata.org/skillsdata/
https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/#mista-on-kyse
8
https://oascities.org/
7

2

Johdanto ja lähtökohdat
Helsingin kaupungissa on jo pidempään valmisteltu ja kehitetty MyDatan hyödyntämisen lähtökohtia,
mutta myös kaupunkien välinen yhteistyö ja 6Aika9 -hanke ovat luoneet uusia kestävämpiä
kaupunkikehittämisen malleja.
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt10 -hanke osana 6Aika hankekokonaisuutta keskittyi
vahvistamaan oppimisen sekä älykkäiden fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen palveluita,
tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana
kehitettiin ratkaisuja ja järjestettiin kokeiluja mm. digitaalisten työkalujen, VR- ja AR-teknologioiden,
koulutusja
oppimisanalytiikan,
fyysisten
oppimisympäristöjen
sekä
tuoteja
palvelukehitysympäristöjen tiimoilta. Oppimisen uusi aika -hankkeessa tutkittiin oppimisympäristöjen
muutosta ja millä tavoin se tulee vaikuttamaan oppimiseen ja laajemmin katsottuna myös oppijoihin.
Oppimisympäristö sinänsä tarkoittaa jo itsessään oppijan tilaa / paikkaa, jossa oppija toimii
oppimistapahtuman aikana. Nykyisen OPSn mukaisesti, oppimisympäristö käsitteenä sisältää
koulujen lisäksi kirjastot, museot, luonnon ja sähköiset oppimisympäristöt - eli koko maailman. Tässä
maailman kokoisessa oppimisympäristössä opettaja tai oppilaitos ei enää hallitse koko sitä dataa,
jota oppija tuottaa.
Oppijan matkassa ympäröivään maailmaan kulkee kaikki sähköiset oppimateriaalit tehtävistä kirjoihin.
Näiden käytöstä syntyy dataa: erilaisia lokitietoja, rekisteritietoja, arviointitietoja, muistiinpanoja,
opettajan merkintöjä jne. Samaan aikaan oppilaitoksen järjestelmiin tallennetaan dataa, joiden avulla
oppijaa ohjataan ja autetaan edistämään opiskeluaan. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi
lukujärjestykset, luokkatilatiedot, oppimisen haasteisiin ja preferensseihin liittyvät tiedot, erilaiset
HOKSit jne. Osan näistä tiedoista tuottaa siis oppija itse tai joku muu toimija hänen sidosryhmistään.
Digitaaliset jalan- ja kädenjäljet ovat siis osa oppijan arkea ja todellisuutta. Millä tavalla kaikki se tieto,
jota oppijasta on kerätty ja luotu olisikin oppijan itsensä hallittavissa? Miten pystyisimme parhaalla
mahdollisella tavalla paitsi keräämään, mutta myös hyödyntämään olemassa olevaa niin, että se
tukisi ja edistäisi oppijan osaamisen karttumista, arjen hallintaa, ehkä jopa erilaisten elämäntaitojen
harjaantumista.
MyData-ajattelun perusperiaatteena on, että jokainen henkilö voisi hyödyntää omaa dataa, ymmärtää
mitä dataa on kerätty, missä tietoa sijaitsee, kuka sitä käyttää ja mihin sitä käytetään. Tietosuojaasetus11 antaa oikeuksia henkilöille, esimerkiksi pyytää tietojen poistoa. On kuitenkin huomioitava
rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet ja tietojen käsittelyperuste, joten tapauskohtainen harkinta
tulee kyseeseen. Puhuttaessa kaupallisista järjestelmistä ja palveluista henkilö voi pyytää itsestään
omat tiedot ja pyytää niiden poistoa, mutta esimerkiksi opetuksessa tietojen poistaminen ei
kuitenkaan ole mahdollista. Opetuksenjärjestäjän täytyy pystyä perustelemaan esimerkiksi arviointia.
Oppilaitokset ovat hiljalleen käynnistämässä oppimisanalytiikan hankkeita, jotka hyödyntävät
sähköisiä oppimisympäristöjä. Oppimisanalytiikan tavoitteena on luoda sekä oppijalle itselleen että
opettajille ja hallinnolle näkymiä dataan, joiden avulla jokainen käyttäjäryhmä saisi tietoa oman
9

https://6aika.fi/
https://6aika.fi/project/tulevaisuuden-alykkaat-oppimisymparistot/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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tehtävänsä tueksi. Opiskelijalle se voi olla omien opintojen etenemisen visualisointi, opettajalle
näkymä opiskelijoiden tehtävistä suoriutumiseen ja hallinnolle käsitys resurssien käytöstä ja
tarpeesta. Yksi esimerkki kehityksen suunnasta on dynaaminen palveluverkkosuunnittelu ja
DigiPAVe12 projekti, jossa etsitään vastauksia siihen, miten tulevaisuuden ihmislähtöisiä palveluita
suunnitellaan ja toteutetaan inhimillisellä otteella.
Opetusteknologian lisäksi oppija saattaa käyttää älykelloa, HSLn matkakorttia, kirjastokorttia ja
hyödyntää erilaisia nettipalveluja. Kaikkien näiden käyttö tuottaa dataa - jonkun palvelimelle.
Oppilaitosmaailmassa oppimisesta syntynyt data kertyy joko kunnan tai kaupungin käyttämiin tai
opettajan itsensä valitsemiin palveluihin. Mahdollisuudet koota dataa yhteen riippuu täysin
sopimuksista ja olemassa olevista rajapinnoista tietokantojen välillä. Tähänkään ei siis oppija itse
pysty vaikuttamaan.
Tässä modernissa, monin tavoin digitalisoituneessa maailmassa, tietoa syntyy ja tallentuu siis
käytännössä joka hetki. Mitä jos sitä tietoa käytettäisiin palvelujen kehittämiseksi? Helsingin
kaupungin tilaamassa selvityksessä keskitytään lukiolaisiin ja millaisia palveluja lukiolaiset
tarvitsisivat opintojensa ja arkensa tueksi. Mihin he olisivat valmiita antamaan omaa dataansa
käytettäväksi?

Kuva 2 Lukiolaisen datan mahdolliset käyttökohde osa-alueet
12

digipave-hankkeen-kickoff-tilaisuudessa-tyostettiin-varhaiskasvatuksen-solmukohtia
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Suomen eOppimiskeskus ry13 ja Vastuu Group Oy1415 ovat toteuttaneet tämän selvityksen.
Selvitykseen osallistui kaksi lukiota. Vastauksia sähköiseen kyselyyn saatiin 109 kpl. Työpajoihin
osallistui 16 opiskelijaa.
Sähköisen kyselyn tavoitteena oli luoda yleiskäsitys:
1. Mitä opiskelijat tietävät MyDatasta,
2. mitä sähköisiä palveluja he käyttävät ja
3. miten he suhtautuvat datan käyttöön.
Työpajojen tavoitteena oli skenaarioiden avulla ideoida uusia mahdollisia palveluja, jotka tukisivat
opiskelijoita joko opiskeluissa tai arjen erilaisissa tilanteissa. Ajatuksena oli, että tarvittavat
datalähteet olisivat jo olemassa.
MyData-käyttötapauksia on maailmalla vielä hyvin vähän. Opiskelijoiden virittäminen tunnelmaan
vaati työryhmältä myös omien käyttötapausten ideointia opiskelijoiden työpajojen skenaariotyön
tueksi.
Olemme koostaneet tähän raporttiin sekä nuorten ideoimat MyData-käyttötapaukset että
hanketyöryhmän ideat. Ideat on eroteltu otsikkotasolla omiin kokonaisuuksiin.
Helsingissä oppilaitosten pääjärjestelmistä vastaa Kasvatuksen ja Koulutuksen toimiala16 (KASKO).
Selvityksen yhteydessä tunnistettiin käytettävissä olevat palvelut sekä mahdollisuudet tiedon siirtoon.
Tavoitteena oli tunnistaa ne, joiden avulla voitaisiin luoda tarvittavia tietovirtoja palveluiden tueksi.
Kuten edellä on mainittu, datan käyttöä rajoitetaan lainsäädännöllä, joista erityisesti tietosuoja-asetus
määrittää mitä datalla voi tehdä. Olemme kuvanneet lyhyesti tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä
muuta lainsäädännön viitekehystä, jonka avulla MyData-työtä tällä hetkellä voidaan edistää.
MyData-käyttötapausten analyysi kokoaa yhteen käyttötapausten vahvuudet ja haasteet. Olemme
pyrkineet realistisesti tuomaan esiin asiat, jotka tulisi ratkaista pikimmin, mikäli palvelukenttää
halutaan kehittää edelleen.
Tämän selvityksen lopuksi olemme tehneet suositukset MyData-pohjaisten palvelujen kehittämiseksi
Helsingin lukiolaisille.

13

https://eoppimiskeskus.fi/
https://www.muntiedot.fi/
15
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
16
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi
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Oppijan data Helsingin kaupungin
opetusteknologisissa järjestelmissä
Kasvatuksen ja Koulutuksen toimiala (KASKO) on varsin aktiivinen toimija, joka pyörittää useaa
kehitysprojektia kerrallaan varmistaen näin hyvät valmiudet uusiutua alati muuttuvassa maailmassa.
Digitaalinen maailma ja järjestelmät tukevat pedagogisten tavoitteiden17 toteutumista ja oppijaa
matkalla kohti kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä ymmärtävää yksilöä. Vaikkei kasvatuksen
ja koulutuksen digivisiossa18 MyDatasta puhutakaan, mahdollistaa se omalta osaltaan tulevaisuuden
mahdollisuuksiin tarttumisen hyvä oppiminen - hyvä elämä tematiikan mukaisesti. Myöskään
Helsingin lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (2016)19 ei suoraan mainitse MyDatan hyödyntämistä,
mutta ilmiöpohjainen opiskelu sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma antavat
erinomaiset lähtökohdat opettajille tarttua aiheeseen.
Digitalisoituva oppimisympäristö ja työelämän jatkuva muutos haastaa lukioiden opetussisältöjä ja menetelmiä kehittymään ja uusiutumaan, jotta yhteiskunnassa toimimiseen vaadittavat taidot
kehittyisivät opiskelun aikana. Toki tietoturva ja tietosuoja tulee huomioida kaikessa tekemisessä ja
se, että henkilötietoja kerätään vain tarpeen mukaan asioiden sujuvan hoitamisen varmistamiseksi.
Julkisen sektorin toimijalle kuten Helsingille henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste, mutta
kun kuvaan tulee mukaan yksityinen ja kolmas sektori muuttuu kuvio hieman haasteellisemmaksi.
Poikkeuksellinen vuosi 2020 kaikkine vaiheineen on antanut aimo annoksen lisäpontta prosessien ja
toimintatapojen muutokselle. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo ja -selosteet20
ovat viimeisen päälle ajan tasalla. Kaupunki on kompleksinen kokonaisuus ja pelkästään kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan rekisterit muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammatillisen koulutuksen opintohallintotiedon rekisteri
Asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointiviestinnän rekisteri
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kuraattoreiden yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon psykologien yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
IT-vika ja palvelupyyntöilmoitusten hallinta ja laiterekisteri
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen rekisteri
Lukiokoulutuksen opintohallintorekisteri
Opetuksen it-ympäristöjen käyttövaltuushallintarekisteri
Oppisopimuskoulutuksen järjestämisen rekisteri
Oppivelvollisuuden valvonnan rekisteri
Perusopetuksen opintohallinnonrekisteri
Puhelinpalveluiden asiakastietorekisteri
Tilojen asukaskäytön asiakasrekisteri
Toisen asteen opiskelijahuollon kuraattorien asiakasrekisteri
Toisen asteen opiskelijahuollon psykologien asiakasrekisteri
Vapaan sivistystyön rekisteri

17

https://www.helsinkioppii.fi/fi/pedagogiset-tavoitteet/
https://www.helsinkioppii.fi/fi/pedagogiset-tavoitteet/digivisio/
19
https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/helsinki-lukiot-ops2016.pdf
20
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
18
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•
•
•

Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri
Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri perheiden palkkaamista
työsopimussuhteisista hoitajista

Kun tähän kokonaisuuteen lisätään vielä muut lukiolaisia suoraan tai välillisesti koskettavat asiat on
rekisterien kokonaismäärä pitkälti yli viidenkymmenen. Onhan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä
sosiaali- ja terveystoimiala lähellä lukiolaisia, mutta myös esimerkiksi keskushallinnon-,
kaupunkiympäristön toimialan- tai liikenneliikelaitoksen rekistereissä saattaa olla lukiolaista koskevaa
dataa. Seuraava lista antaa osviittaa kaupungin moninaisista rooleista rekisterien näkökulmasta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alueiden käytön lupa- ja vuokrausasioiden asiakasrekisteri
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Helmet-kirjastojen asiakasrekisteri
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelun asiakasrekisteri
Helsingin kaupungin sisäinen kurssien- ja koulutusten hallintajärjestelmä
Helsingin väestötietojärjestelmä
Henkilörekisteri Nuorten Ääni -toimitus
Henkilörekisteri Palvelutarjotin
HKL:n viestinnän rekisteri
Julkisen taiteen portfoliohaun rekisteri
Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri
Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta
Kaupunkiympäristön toimialan asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Kirjaston Lukuvalmentaja junior -palvelun rekisteri
Kirjastopalvelujen asiakastyöasema- ja tulostusrekisteri
Kirjastopalvelujen Kotikirjaston asiakasrekisteri (Kotikirjasto)
Kirjastot.fi-emosivuston käyttäjärekisteri
Kohdennetun nuorisotyön Luotsin asiakasrekisteri
Kulttuurin kummilapset -kummiperherekisteri
Kulttuuripalvelujen kanta-asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Lapset SIB asiakasrekisteri
Lapsiperheiden palvelujen asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun rekisteri
Liikennejärjestelmän kehittämisen rekisteri
Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri
Luontotietojärjestelmän havaitsijarekisteri
Nuorisopalvelujen harrastushakurekisteri
Nuorisopalvelujen jäsenrekisteri
Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri
Nuorten aloitejärjestelmä
Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri
Osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasrekisteri
Potilasrekisteri
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päihdepalvelujen asiakasrekisteri
Ruokamyrkytysepäilyjen asiakasrekisteri
RuutiGaala-henkilörekisteri
Sisäilma-, ympäristö- ja energia-asioiden konsulttirekisteri
Sosiaali- ja potilasasiamiehen sähköpostin kautta tulleiden yhteydenottojen rekisteri
Sähköisten asiointipalveluiden rekisteri
Tilan- ja turvallisuudenhallinta
Tilanvaraus- ja tietokantarekisteri (Varaamo ja Respa)
Toimialan palvelujen kuvauslupien ja kuvien julkaisulupien henkilörekisteri
Toimialan tapahtumien, kampanjoiden, arvontojen ja kilpailuiden osallistujatietorekisteri
Työllisyyspalvelurekisteri
Vapaaehtoistyön rekisteri
Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen

Kun ajatellaan rekisterien kautta välittyvää moninaista kokonaisuutta, on selvää, että kokeilujen kautta
käytäntöön metodilla on perusteltu paikkansa. Tässä yhtälössä kaupunkia ympäröivällä
dataekosysteemillä21 on tärkeä rooli. Yhteistyön tärkeys yli perinteisten roolien ja rakenteiden nousee
esiin: oli se sitten pedagogisten tavoitteiden ja käytössä olevien järjestelmien yhteispeliä tai
laajemman dataekosysteemin osallistamista. Myös johtaminen ja hyvä hallintotapa korostuvat.
Johtamisen taito tulee hyvin esiin Helsingin tietohallinnon yhteiskehittämisessä, sekä eri
palvelukokonaisuuksien hallinnassa, että aktiivisessa uusiutumiskykyä tukevassa toiminnassa, jossa
uusia mahdollisuuksia kartoitetaan ja kokeillaan aktiivisesti.
Henkilötiedon reilu ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ja siihen liittyvä kompleksinen
kokonaisuus on vaiheessa, jossa edelläkävijöitä tarvitaan. Helsingin aktiivinen suunnannäyttäjän rooli
näkyy esimerkiksi sen tavoitteessa tarjota asukkailleen mahdollisuus hallita aiempaa paremmin omia
tietojaan22. Tässä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on hyvät mahdollisuudet ja valmiudet
kokeilla uusia kyvykkyyksiä matkalla kohti inhimillisempiä digitaalisia palveluita. Se miten lukiolaisille
luodaan keinoja oman datan hallintaan jää nähtäväksi, mutta kun valmiudet ja tahtotila kohtaavat niin
on todennäköisestä, että oppimisympäristöt ja niitä ympäröivä ekosysteemi tukevat oppijaa nykyistä
paremmin. Keinoälypohjainen23 oppimisen kehittäminen yhdessä opettajien pedagogisen
valinnanvapauden kanssa luovat hyvät edellytykset onnistumisille.

21

https://digi.hel.fi/esittely/helsinki-datastrategia/helsinki-datastrategia-luku-2/21-kaupunkiaymp%C3%A4r%C3%B6iv%C3%A4-dataekosysteemi/
22https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-haluaa-kayttaa-kaupunkilaisdataa-asukkaiden-hyvaksiasukkaiden-ehdoilla
23AuroraAI -kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa
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Data ja palvelut lukiolaisen silmin
Opiskelijat johdatettiin ennen kyselyä aihepiiriin lyhyen videon avulla. Videosta tehty kollaasi on alla.

Kuva 3 Kyselyn tueksi tehdyn videon kollaasi
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Kyselyn tulokset
Perustiedot
Kyselyyn saatiin vastauksia kahdesta lukiosta: Sibelius-lukiosta ja Vuosaaren lukiosta. Vastaajia oli
yhteensä 109, joista 41 henkilöä Sibelius-lukiosta ja 68 henkilöä Vuosaaren lukiosta. Vastaajien
perustiedot jakautuivat seuraavalla tavalla. Suluissa oleva luku on Opetushallituksen tilastopalvelu
Vipusesta poimittu kaikkia Helsingin lukioita koskeva luku.
Kotikieli
• Suomi, 83,3 % (80 %)
Syntymävuosi
• 2004, 50,9 %
• 2003, 38 %
• 2002, 11,1 %
Sukupuoli
• Nainen, 50,9 % (59,5 %)
• Mies, 44,4 % (40,5 %)
• Muu, 1,9 %
• En halua kertoa, 2,8 %
Opiskelussa ja arjessa käytettävät laitteet näkyvät alla olevassa kuvaajassa.

Kuva 4 Lukiolaisten arjessa käyttämät laitteet

10

Käytössä olevat palvelut/sovellukset
Vastaajien käytössä olevista sovelluksista suosituimpia olivat Wilma-sovellus (100 % käyttää) ja
erilaiset pankkitunnukset ja mobiilivarmenteet (72,5 % käyttää). Sähköistä opiskelijakorttia käytti vain
12 % vastaajista ja HSL:n kuukausilippua 24,8 %.
Sosiaalisen median palveluita vastaajat käyttivät monipuolisesti. WhatsApp, YouTube, Instagram ja
Snapchat olivat vastaajilla lähes kaikilla käytössä, TikTokia käyttää 62,4 % vastaajista ja Jodelia
käyttää 58,7 % vastaajista.

Kuva 5 Lukiolaisten käyttämät sosiaalisen median kanavat

Helsingin omia nuorten palveluita vastaajilla oli vain vähän käytössä, suosituimpana
kirjastopalveluiden helmet.fi -sivusto (96,5 %), munstadi.fi (18,6 %) ja ruuti.net (18,6 %).
Valtakunnallisista palveluista suosituimpia olivat seuraavat:
• opintopolku.fi (98,1 %)
• omakanta.fi (34,9 %)
• vero.fi (25,5 %)
• kesaduuni.org (65,5 %)
• kunkoululoppuu.fi (32,8 %)
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Koulun omista palveluista Wilman lisäksi käytetään sähköistä kalenteria, koulusafka.fi-palvelua,
opiskelijahuollon palveluita ja erilaisia oppimisympäristöjä.

Kuva 6 Lukiolaisten käyttämät koulun omat palvelut

Mainonta ja profilointi
Mainontaan ja profilointiin liittyvissä kysymyksissä vastaajien huomio on kiinnittynyt tarkkoihin
kohdennettuihin mainoksiin sekä puheesta poimittuihin avainsanoihin. Myös datan alkuperä
pohdituttaa. Alla olevassa taulukossa on väitteitä mainosten profilointiin liittyen, väitteisiin vastattiin
asteikolla 1 (täysin eri mieltä) - 6 (täysin samaa mieltä)
Väite

Keskiarvo

Mediaani

Olen huomannut, että nettikaupat suosittelevat minulle 4,4
ostoksia aiempien ostojeni perusteella.

5

Olen huomannut, että kerran googlaamani
ilmaantuvat heti somekanavien mainoksiin.

tuotteet 4,4

5

Olen huomannut, että somepalveluissa ja uutisissa minulle 3,9
näytetyt feedit muokkautuvat aiemmin luettujen uutisten
mukaan.

4

Mielestäni kohdennetut mainokset ovat hyödyllisiä.

3,6

4

Mielestäni kohdennetut mainokset ovat usein minulle osuvia/ 3,2
tarpeellisia.

3

Mielestäni kohdennetut mainokset ovat usein minulle osuvia/ 2,4
tarpeellisia.

2
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Netflixin, Spotifyn tai YouTuben suositukset osuvat usein 4
kohdalleen ja katson tai kuuntelen leffoja tai musaa niiden
pohjalta.

4

Ostan tuotteita esim. nettikaupasta suosittelun/kohdennetun 2,3
mainonnan pohjalta.

2

Taulukko 1 Kysymys mainonnasta ja profiloinnista

Kysymyksiä ajatuksista: tieto palvelujen kehittämisen tukena
Alla olevassa taulukossa on väitteitä tietosuojaan liittyen, väitteisiin vastattiin asteikolla 1 (täysin eri
mieltä) - 6 (täysin samaa mieltä)
Väite

Keskiarvo

Mediaani

Olemme koulussa puhuneet tietosuojasta.

2,9

2

Tiedän, että henkilötietoja ovat esimerkiksi hetu, nimi, 5,3
sähköpostiosoite.

6

Tiedän mitä tietoja koulu kerää minusta.

3,5

3

Tiedän mitä tietoja koulu saa minusta jakaa ja kenelle tietoja 3,4
voidaan luovuttaa.

3

Tiedän kuka saa katsoa kurssisuorituksiani
oppimistuloksiani koulun järjestelmistä.

muita 3,9

4

2,9

3

Tiedän mitä tietoja käyttämäni palvelut, sovellukset ja pelit 3,2
minusta keräävät.

3

Kun otan uuden sovelluksen käyttöön, mietin mitä oikeuksia 3,9
omiin tietoihin (kontaktit, tiedostot, mikrofooni, paikkatiedot jne)
annan uudelle sovellukselle.

4

Tiedän mihin minun tietojani käytetään.

3

3

Tiedän kuinka saan poistettua tietoni palveluista.

3,1

3

omat 4,8

5

ja

Chattibotit ohjauksessa ovat mielestäni hyödyllisiä.

Esimerkiksi HSL:n Reittioppaaseen voi tallentaa
tärkeimmät reitit ja linjat, siitä on mielestäni hyötyä.
Taulukko 2 Palveluiden kehityksen näkökulma
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50 % vastaajista käyttää hyvinvointisovellusta, eniten tiedoista seurataan liikuntaan liittyviä, tietoja,
kehon hyvinvointiin liittyviä asioita, ruokailuja ja kuukautiskiertoon liittyviä asioita. 54,1 % vastaajista
tietää, mihin heidän hyvinvointiinsa liittyvät tiedot tallentuvat, vain 10,5 % vastaajista tietää tarkasti,
kuka pääsee tietoihin käsiksi.
Vanhemmille luvan nähdä terveystietoja on antanut 45,7 % vastaajista, kun taas 34,3 % vastaajista
ei tiedä ovatko he antaneet luvan. 71,4 % vastaajista on valmis antamaan terveystietonsa
opiskelijahuoltoon, jos näin saavutettaisiin parempi oikea-aikaisten terveyspalveluiden
saavutettavuus.
87 % vastaajista pitää tärkeänä tietoa siitä, mitä tietoja heistä kerätään. 87 % vastaajista haluaisi itse
hallita omien tietojensa käyttöä. 62,3 % on valmis antamaan opiskelutietojaan palvelujen kehittäjille,
jos he saavat tiedon siitä, mitä tietoja he ovat jakaneet.
Kysymyksiä palvelujen kehittämisestä nuorille
Kolme tärkeintä sähköisten palvelujen ominaisuutta vastaajien mielestä ovat:
• Voin luottaa, että henkilökohtaiset tietoni pysyvät salassa. (n=80)
• Palvelu on helppokäyttöinen (n=61)
• Tieto on luotettavaa ja ajantasaista (n=57)
Väite

Keskiarvo

Mediaani

Kun kehitetään palveluja nuorille, on tärkeää, että nuoret ovat 3,9
mukana kehittämistyössä.

4

Nuoret haluavat
kehittämiseen.

palveluiden 3,6

4

osallistua 2,8

3

Nuorten mielipiteitä arvostetaan heille tarkoitettujen palvelujen 3,2
kehittämiseen.

3

osallistua

Nuorille tarjotaan riittävästi
palvelujen kehittämiseen.

heille

tärkeiden

mahdollisuuksia

Taulukko 3 Palveluiden tärkeimmät ominaisuudet lukiolaisille

Avoimet kysymykset
Avointen kysymysten avulla kartoitettiin vastaajien omia toiveita MyDatan hyötykäyttöön. Kysymykset
ryhmiteltiin aiheen mukaan: hyötykäyttö koulussa, harrastuksissa ja arjessa. Lisäksi vastaajille
annettiin mahdollisuus vapaaseen kommentointiin.
Kysymykseen “Miten omaa opiskeludataasi voisi käyttää palveluissa tai appeissa?” kommentointiin
mm. seuraavilla tavoilla:
• “Niiden kautta voisi saada selville keskiarvoja opiskelusta.”
• “Esimerkiksi Nettikirjojen avulla olisi hyödyllistä, mutta pidän enemmän painetuista kirjoista,
koska siellä on enemmän tietoa ja enemmän tekstiä. On helppoa lukea.”
• “Opiskeludata käytön hyväksyisin kaupungin ja koulun sisäisissä palveluissa, en esim.
sosiaalisten medioiden sovelluksissa. Hyväksyn sen, jos itse haen netistä jotain opiskeluun
liittyvää, en että suoraan koulusta apit saavat tietää mitä opiskelen.”
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•

opiskelijan kurssien ja opiskelu aineiden perusteelta tehdä appi suosituksia ja sen muuta

Kysymykseen “Missä asioissa tai tilanteessa appi tai palvelu voisi auttaa sinua koulussa?”
kommentointiin mm. seuraavilla tavoilla:
• “Silloin kun haluan tietää mitä ruokaa on. Joku appi, joka muistuttaisi palauttamattomista
tehtävistä olisi hyvä.”
• “Erilaisten opiskelutekniikoiden löytämisessä, opiskelun rytmittämisessä, yleisesti uuden
oppimisessa ja opittujen asioiden syväsuuntautuneessa ymmärtämisessä.”
• “Nään lukkarin, läksyt, saan yhteyden kavereihin, auttaa tehtävien tekemisessä,
muistutukset, musiikki”
• “Löytää tärkeät tiedotteet ja läksyt ja saa helposti yhteyden opettajiin.”
Kysymykseen “Missä asioissa tai tilanteessa appi tai palvelu voisi auttaa harrastuksissa?”
kommentointiin mm. seuraavilla tavoilla:
• “Ilmoittautuminen treeneihin esim. nimenhuuto apin kautta.”
• “Appi, joka antaisi tietoa harrastuksesta ja varusteista ja jotain perusasioita kuinka harrastus
aloitetaan.”
• “Parantamaan kehitystuloksia, en oikein osaa sanoa sillä liian laaja kysymys.”
• “Aikataulut, terveysappista unentarve jne.”
• “Esimerkiksi appi, jossa olisi kaikki treeni aikataulut yms. ja valmentaja voisi jakaa erilaisia
materiaaleja ja treeni ohjelmia.”
• “Kertoa milloin on hyvä pitää lepopäivä ja minkä tasoista treeniä pitää tehdä mikäkin päivä,
että pysyy hyvässä kunnossa.”
• “Nuottien jakamisessa oppilailta toisille sähköisesti.”
Kysymykseen “Missä asioissa tai tilanteessa appi tai palvelu voisi auttaa arjessa?” kommentointiin
mm. seuraavilla tavoilla:
• “Periaatteessa kaikessa, appit voivat nopeuttaa asioiden hoitamista.”
• “Mielenterveystuki olisi aina jees, jos solis helpommin saatavilla.”
• “Palvelu/äppi voisi auttaa arjessa matkakortin lataamisessa, erilaiset tarjoukset
ravintoloissa.”
Vapaaseen sanaan kirjoitettiin seuraavanlaisia vastauksia:
• “On tärkeää, että nuoret saisivat tietää mitä mediassa oikeasti liikkuu mitä kaikkea tietoa he
saavat sinusta.”
• “Kaikkeen ei tarvitse sovelluksia.”
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Havaintoja vastauksista
Kyselyn vastaajat edustivat hyvin Helsingin kaupunkien lukiolaisten sukupuolijakaumaa. Vastaajat
vastasivat pääsääntöisesti huolellisesti ja laadukkaasti kysymyksiin. Pääsääntöisesti vastaajat
käyttivät hyvin monipuolisesti erilaisia laitteita ja palveluita. Etenkin sosiaalisen median palvelut olivat
hyvin laajasti käytössä. Viime aikojen julkista keskustelua hallinnut TikTok-sovellus ei ollut
suosituimpien sosiaalisten median palveluiden listalla.
Yleisesti ottaen opintoihin liittyviä palveluita hyödynnetään hyvin, mutta terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä palveluita huomattavasti vähemmän. Noin kolmanneksella vastaajista ei ollut tietoa, ovatko
he antaneet huoltajilleen luvan nähdä heidän terveystietojaan ja yli puolet eivät tiedä, missä kaikkialla
heidän terveystietojaan on.
Mainosten profilointi ja siihen liittyvät haasteet ovat hyvin vastaajien tiedossa. Monet vastaajista ovat
havainnoineet hyvinkin tarkasti mainosten profilointiin liittyviä erityispiirteitä. Näitä kohdennettuja
mainoksia ei koettu kovin houkutteleviksi tai toimiviksi.
Vastaajien mukaan kouluissa ei puhuta kovinkaan paljon tietosuojasta. Myös tietous siitä, mihin omat
tiedot tallentuvat, mihin niitä käytetään ja miten niitä voi hallinnoida, on heikkoa. Sovellusten saamien
oikeuksien hallinta on hyvällä tasolla, tämä aihe on ollut paljon myös medioissa esillä viime aikoina.
Vastaajat kokevat myös tarvetta päästä vaikuttamaan enemmän eri palveluiden sisältöön ja toivovat,
että heidän mielipiteitään arvostetaan kehitystyössä. Nämä tulokset kertovat tiedostavista vastaajista.

Työpajojen toteutukset
Työpajat toteutettiin 75 minuutin pituisina etähaastatteluina. Haastatteluihin osallistui yhteensä kolme
ryhmää, kaksi ryhmää Vuosaaren lukiosta (yhteensä 10 opiskelijaa) ja yksi ryhmä Sibelius-lukiosta
(yhteensä 6 opiskelijaa). Haastatteluissa esiteltiin MyData lyhyesti ja syyt haastattelujen tekemiseen.
Jonka jälkeen ideoitiin lähitulevaisuuteen liittyviä ratkaisuja kolmen teeman pohjalta:
• Palvelut koulupäivän aamuna
• Palvelut koulupäivän aikana
• Palvelut koulupäivän jälkeen
Työpajat toteutettiin syksyllä 2020. Kyseisellä hetkellä vallinneen covid19-tautitilanteen takia
päädyimme ryhmien opettajien kanssa siihen ratkaisuun, että toteutimme työpajat etäyhteyden avulla.
Kukin opiskelijaryhmä osallistui etäyhteyteen yhden laitteen kautta. Etäyhteys nauhoitettiin litterointia
varten ja tallenne tuhottiin heti litteroinnin jälkeen. Toteutustapa aiheutti hieman haasteita osallistujien
aktivoinnin kannalta. Osa osallistujista lähti visioimaan monipuolisesti tulevaisuuden ratkaisuja, osan
kanssa keskustelu ajautui enemmän nykyisien puutteiden luettelointiin. Kaikki osallistujat pääsivät
kuitenkin monipuolisesti kertomaan omista toiveistaan ja ajatuksistaan aiheeseen liittyen.
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Lukiolaisten työpajoissa syntyneitä käyttötapauksia
Työpajojen käyttötapauksia ohjaava periaate on opiskelijan näkökulman korostaminen. Kaikki
opiskelijoiden ja työryhmän ideoimat käyttötapaukset vastaavat opiskelijan tarpeisiin, ideoita ei ole
tuotettu opettajien, henkilökunnan tai hallinnon näkökulmasta.
Esille nousseista ideoista monet vastaavat opiskelijoiden käytännön tarpeisiin. Hyvin harvalla
työpajan osallistujalla oli tarve tuoda esiin mielikuvituksellisia tai teknologisesti edistyneitä ratkaisuja.
Sen sijaan he korostivat ideoita, jotka toisivat helpotusta heidän jokapäiväiseen arkeensa.
Monet esitetyt käyttötapaukset liittyivät eri palvelujen yhdistämiseen ja erilaisten rajapintojen
luomiseen. Erityisesti kalenterien yhdistäminen, erilaisten muistutusten monipuolistaminen sekä
nykyistä enemmän keskittyneet palvelumallit nousivat esiin monen vastauksen yhteydessä. Näiden
palveluiden ja rajapintojen tarve on jo tunnistettu monessa organisaatiossa. Yhtenäisen ekosysteemin
rakentamiseen tähtääviä hankkeita on jo käynnissä mm. Vantaalla24, Espoossa ja Turussa.
Kaupungin päätös tietojen luovutuksesta eteenpäin on tärkeää ideoiden toteuttamisen kannalta.
Ideoiden toteuttaminen vaatii periaatepäätöksiä esimerkiksi siitä, onko turvallista antaa opiskelijoille
mahdollisuus jakaa lukujärjestyksestä tietoa eteenpäin, voiko tämä johtaa turvallisuusriskeihin.

Helposti toteutettavat ideat
Helposti toteutettaviin ideoihin on kuvattu niitä työpajoissa nousseita käyttötapauksia, jotka työryhmän
asiantuntijoiden mielestä vaativat lähinnä toimintatapoihin ja -käytänteisiin liittyviä muutoksia. Osa
näistä ideoista vaatii myös uusien palveluiden käyttöönottoa, vastaaviin tarpeisiin on kuitenkin
olemassa jo toimivia ratkaisuja. Monet esitetyt ideat eivät suoraan liity MyDataan, vaan enemmän
viestintään ja sujuvaan arkeen. Työpajoissa opiskelijat kokivat nämä asiat kuitenkin niin
merkityksellisiksi, jopa sujuvaa kouluarkea ja oppimista haittaaviksi pullonkauloiksi, joten myös ne
sisällytettiin luetteloon.
Opiskelijat kokivat erityisen tärkeäksi, että heille tarjottaisiin yksi selkeä paikka, josta näkisi kurssin
kirjat, tavoitteet, rakenteen sekä tunneille käytetyn ylimääräisen materiaalin (esim. videot). Lisäksi he
toivoivat selkeämpiä viestintäkäytäntöjä esim. poikkeusjärjestelyihin tai suorituspaikkoihin liittyen. He
kuvasivat nykytilan olevan, että kurssin tavoitteet ilmoitetaan Wilma-järjestelmän viestillä ja rakenne
1. oppitunnilla. Usein muutoksista tai esimerkiksi liikuntatunnin suorituspaikasta ilmoitetaan vasta
samana päivänä. Monissa lukioissa on käytössä jokin oppimisympäristö (esim. Google Classroom),
johon on mahdollista laittaa kurssin tavoitteet, käytettävät kirjat ja kurssin rakenne opiskelijoiden
nähtäväksi. Näiden käytäntöjen laaja käyttöönotto vaatii ainoastaan työnohjauksellisia toimenpiteitä
vaikkapa koulutoimen tai rehtorien taholta.
Toisena tärkeänä asiana nousi esiin koulun tarjoamien palveluiden saatavuus ja niistä tiedottaminen.
Opiskelijat nostivat esiin tarpeen esimerkiksi opinto-ohjaajan vapaiden aikojen ja saatavuuden
tarkistamiseen ja ajanvarauksen tekemiseen digitaalisten palveluiden kautta. Tämä olisi helposti
toteutettavissa jo nykyisten palveluiden avulla, esimerkiksi Outlookin tai Google-kalenterin avulla.
Näiden sähköisten kalenterien avulla on mahdollista luoda jaettu kalenteri, josta näkyvät vapaat ajat.

24

https://www.digione.fi/
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Lisäksi näihin kalentereihin on mahdollista ottaa käyttöön vapaiden aikojen varaaminen
(määritetyissä aikarajoissa).
all-inclusive-Wilma ½
• kurssien tavoitteet, oppikirjat ja suunnitelma Wilmaan
• tieto materiaaleista ja niiden laadusta
• oppituntien sijainnit/poikkeusjärjestelyt/välineet viestinä vähintään päivää ennen + tietona
lukujärjestykseen
• muistutuksiin myös viesti näkyville
• mahdollisuus kytkeä myös muista lähteistä aikatauluja ja ajankohtaisia tietoja
• mahdollisuus lähettää lukujärjestys työnantajalle
oppimisympäristö
• helposti koonti kurssilla käydyistä asioista, oleellisimmat linkit ja videot
• kaikkiin tehtäviin viimeinen palautuspäivä ja säädettävät muistutukset ennen sitä →
synkronointi helposti omaan kalenteriin
• yhtenäiset viestintäkäytännöt opettajille, samalla tavalla tieto poikkeuksista ja tehtävistä,
oleellista myös mahdollisuus lähettää yksityisviesti opettajalle
koulupäivän palvelut
• mahdollisuus ilmoittaa opettajalle sähköisesti poistumisen syy, ettei asiaa kysytä luokan
kuullen
• tukiopetuksen/ tuutorin vetämän tukiopetuksen selkeä tiedottaminen, mahdollisuus
ilmoittautua sähköisesti
• mahdollisuus varata sähköisen kalenterin kautta opon/kuraattorin yms. saatavuus
• kurssin kuormituksen näkyminen etukäteen
ruokailu
• ruokatietoihin ravintoarvot
• mahdollisuus nähdä ruokalan ruuhkatilanne
• selkeä palauteväylä ruokalan palvelujen kehittämiseksi
• tieto välipaloista ja tarjouksista esim. lähikaupoista
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Pidempää teknistä kehitystä vaativat ideat
Osa esille nousseista tapauksista vaatii työryhmän asiantuntijoiden mielestä pidempää teknistä
kehitystä. Näihin ideoihin ei joko ole olemassa valmista teknistä ratkaisua tai niiden käyttöön
ottaminen vaatisi huomattavia muutoksia olemassa oleviin palveluihin.
Aikataulujen hallinta nousi esiin monen työpajan yhteydessä. Osallistujat toivoivatkin saavansa
jossain vaiheessa käyttöönsä älykkään kalenterin, johon sisältyisi ajankohtaista tietoa, esim.
paikkatietoon perustuvia reittiehtoja sekä ajantasaista personoitua tietoa julkisen liikenteen
palveluista. Osallistujat ideoivat tähän älykkääseen kalenteriin myös oppimiseen liittyvää tietoa,
esimerkiksi kalenteri osaisi ehdottaa, miten kokeeseen tai ylioppilaskirjoituksiin lukeminen kannattaisi
jaksottaa. Tämän palvelun toteuttaminen nykyisillä teknisillä ratkaisuilla ei ole helposti mahdollista ja
toteutuminen vaatisi kokonaan erillisen palvelun toteuttamisen, johon integroitaisiin erilaisten
rajapintojen avulla esim. julkisen liikenteen ja opintojen tietoja.
Toinen esille nostettu idea liittyi koulun sisäiseen viestintään. Osallistujat ideoivat viestintäpalvelun,
jonka avulla olisi mahdollista lähettää esim. koulun tukioppilaille anonyymejä opintoihin liittyviä
viestejä. Tällaiseen palveluun soveltuvia teknisiä ratkaisuja on olemassa, mutta palvelun käyttöönotto
vaatisi koulun toimintatapoihin ja esim. tukioppilastoimintaan muutoksia.
kulkuvälineisiin ja siirtymiin liittyvä palvelu
• yhdistää paikkatiedon ja aikataulut
• osaa suositella kulkuvälinettä
• reagoi aikataulumuutoksiin
herätyskello
• säätää herätysaikaa automaattisesti
• sää, lukujärjestys, kalenteri, ruuhkat, tentit vaikuttavat herätysaikaan
all-inclusive-Wilma 2/2
• palvelu osaa automaattisesti ehdottaa ajoitusta esim. tulevien tehtävien tekemiselle/
kokeisiin valmistautumiselle jne.
• mahdollista integroida kaikki päivän muuttuvat tekijät samaan palveluun ja jakaa informaatio
haluamilleen tahoille (esim. vanhemmille)
opiskelijan appi
• kootusti tiedot valmennuskursseista, kerhoista jne.
• koulun Jodel, mahdollisuus viestiä anonyymisti tukioppilaille jne.
• digitaalinen opo tarjoaa sparrausta uravalintaan, räätälöi sopivia opiskelupaikkoja
• digitaalinen sparraaja, joka auttaa esim. yo-kirjoituksiin valmistautumisessa
• kurssisuoritusten perusteella räätälöityjä suosituksia, esim. mihin ammattiin suorittamani
kurssit voisivat johtaa
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Työryhmän keskusteluissa syntyneitä käyttötapauksia
Selvityksen työryhmä pohti useampaan otteeseen sitä, millaisille palveluille lukiolaisilla voisi olla
käyttöä, mikä tukisi opiskelijaa lukio-opintojen etenemisessä ja edistäisi hyvinvointia. Lukiolaisen
elämä on kiireinen ja usein stressaava. Ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opintosuunnitelmat ohjaavat
valintoja sekä kurssitarjottimella että ajankäytön suhteen.
Haastatteluissa kävi ilmi, ettei työryhmän etukäteisajatukset olleet kovin kaukana nuorten ajatuksista.
Olimme hyvin samoilla linjoilla monessa asiassa. Tähän alle on koottu muutama idea, joka ei noussut
lukiolaisten kanssa, mutta jotka voisivat olla mielenkiintoisia palveluja pidemmän tähtäimen
suunnitelmissa.
Koulussa opinnot lähtevät liikkeelle ainevalinnoista ja niiden perusteella muodostuvista
henkilökohtaisista lukujärjestyksistä. Välillä tuntien lomassa on hyppytunteja, joita voisi hyödyntää
tukiopetuksessa, projektitöissä, koulutehtävien teossa, harjoittelussa, ajotunnilla tai vaikka välipalan
syömisessä, mikäli energiatankkaukselle olisi tarvetta loppupäivän suunnitelmien takia.
Myös yhteistyö erilaisten palveluntarjoajien kanssa, joissa opiskelija voisi jakaa omaa
lukujärjestystään, esimerkiksi autokoulun opettaja voisi ehdottaa ajotuntia sopivaan kohtaan, tutor
voisi ehdottaa tukiopetusta, soitonopettaja soittotuntia, tekoäly voisi muistuttaa päivän ohjelmasta jne.
Jos lukujärjestys vielä voitaisiin sitoa opiskelijan omaan kalenteriin, pystyisi opiskelija hallitsemaan
kokonaisvaltaisesti päiväänsä. Onko realistista olla oppitunneilla 8–15 ja siirtyä siitä suoraan
harrastuksiin 16–20 ja vielä ehtiä tekemään kaikki seuraavan päivän tehtävät?
Moni vanhempi voisi olla kiinnostunut myös tukiopetuksen tai tutorin palkkaamisesta opiskelijan
tueksi. Opintorekisteristä ja erilaisista sähköisistä oppimisympäristöistä on mahdollista saada ulos
suoritusdataa ja tämä data voisi olla tärkeää tutortyön pohjaksi. Missä opiskelijalla on haasteita,
milloin haasteet ovat alkaneet, jatkuvatko ne samalla tavalla läpi useamman kurssin. Opiskelija voisi
itse päättää mitä dataa tutorille antaa käyttöön, suoritustiedot, lukujärjestyksen ja ehkäpä jopa
ajatuksen millä tavoin itse kokee oppivansa aihetta parhaiten. Tutorpalveluntarjoaja pystyisi
valitsemaan opiskelijalle sopivimman tutorin, jolloin tutortyöllä olisi paremmat mahdollisuudet
onnistumiseen.
Opiskelijoiden haastatteluissakin nousi esiin, ettei kaikille opiskelijoille ole aina selvä mitä kirjaa
kurssilla käytetään ja mistä sen voisi hankkia. Voisiko kouluilla olla oma sivustonsa pelkästään
tarvittaville kirjoille, ja helppo tapa antaa tarvittavat koodit sähköisten kirjojen hankintaan. Samalla
voisi olla jonkinlainen kirjapörssi, erilaisille käytettävissä oleville aineistoille. Eräs opiskelija mainitsi
haastattelussa edelleen pitävänsä enemmän paperisesta kirjasta, ehkä jollain kurssilla voisi
rinnakkain käyttää sähköistä ja paperista, joiden hankintatiedot olisivat samassa paikassa.
Sähköisen opiskelijakortin applikaatiossa on välilehdellä erilaisia mainoksia. Tällä hetkellä Helsingin
kaupungin nuorille tarjoamat palvelut25 ovat netissä kyllä saatavilla, mutta läheskään kaikki eivät niitä
kyselyn mukaan käytä. Tämän kaltaisten palvelulistausten lisääminen osaksi eri opiskelijoiden
palveluita vaikuttaisi palveluiden käyttömääriin. Sähköisessä opiskelijakortissa voisi olla oma
välilehtensä myös kaupungin omalle tarjonnalle; palveluille, tapahtumille jne. Nuori voisi niitä
profiloida oman mielenkiintonsa mukaan.
25

https://www.hel.fi/nuoret/fi
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Yhteenveto kyselyistä ja käyttötapauksista
Yhteenveto kyselystä on koottu
viereiseen kuvaan. Yhteenvetoon on
nostettu ne asiat, jotka olivat kyselyn
perusteella
opiskelijoilla
hyvin
tiedossa ja ne asiat, jotka vaativat
vielä paljon kehittämistä.

Kuva 7. Kyselytulosten yhteenveto

Työpajojen
pohjalta
nousseet
merkittävimmät huomiot on koottu
viereiseen kuvaan. Esitetyt huomiot
nousivat esiin kaikkien työryhmien
keskusteluissa.

Kuva 8. Työpajojen yhteenveto
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Palveluntarjoajien näkymät MyData-maailmaan
Lukiolainen, MyData ja digitaalinen CV
MyData tukee ja toimii elinikäisen ohjauksen ja oppimisen sekä työnhaun tukena. Toimiva
dataekosysteemi hyödyntää MyData -kyvykkyyksiä ja pystyy auttamaan lukiolaisen osaamisen
tunnistamisessa ja sanoittamisessa.
MyData -kyvykkyyksien avulla mahdollistetaan, että lukiolaiset voivat antaa erilaisille
osaamiskartoitus- ja työelämäpalveluille suostumuksen hakea omia tietojaan haluamistaan
rekistereistä ja palveluista. Suostumuksen ja rekistereistä haettujen varmennettujen tietojen avulla
lukiolainen voi myös muodostaa itselleen oman osaajaprofiilin, digitaalisen CV:n.
Lukiolaisen kohdalla digitaalinen CV voisi sisältää työhistoriaa kesätöistä, osaamiskartoituksia,
ammattipätevyyksiä,
sähköisiä
perehdytystietoja,
ajo-oikeustietoja,
osaamismerkkejä,
opintosuorituksia, harrastustoiminnassa suoritettuja kursseja ja koulutuksia. Digitaalinen CV
täydentyisi entisestään jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä ja sitä voisi hyödyntää työnhaun
yhteydessä myös ura- ja opinto-ohjauksessa.

Kuva 9 Lukiolaisten työelämäyhteistyö

MyData tukee elinikäistä ohjausta ja oppimista
Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta26 toteutettiin verkostotyönä OPObotti -pilotti27. Pilotin
aikana
toteutettiin
useampi
työpaja
peruskoulun,
ammattiopistojen,
lukioiden,
ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, aikuiskoulutuskeskusten ja kotoutumiskeskusten opintoohjaajien kanssa. Opinto-ohjaajat listasivat kysymyksiä, joilla he auttavat omia asiakkaitaan oman
osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä kuvaamaan omia tavoitteita ja kiinnostuksen
kohteita.
26
27

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://osaamisbotti.fi/
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Pilotissa nämä kysymykset vietiin tekoälyä hyödyntävään bottiin (OPObotti), joka auttoi opiskelijoita
vastaamaan opinto-ohjaajien listaamiin kysymyksiin etukäteen, jotta itse opiskelijan ja opinto-ohjaajan
kohtaamisessa voitaisiin keskittyä vastausten analysointiin ja keskusteluun28.
Käytännössä lukiolainen voisi vastata OPObotti pilotissa listattuihin kysymyksiin erilaisissa
työelämäpalveluissa. Lukiolainen voisi luvittaan omalle opinto-ohjaajalle omat vastaukset sekä
digitaalisen CV:n, jolloin opinto-ohjaajalla olisi entistäkin paremmat työkalut käytössä lukiolaisen
ohjaukseen. Tapaamisen jälkeen lukiolainen voisi lisätä OPObotti vastaukset ja keskustelun
yhteydessä nousseita asioita omaan digitaaliseen CV:hen.
Lukiolaisen digitaalista CV:tä sekä vastauksia opinto-ohjaajien kysymyksiin voitaisiin hyödyntää myös
muissa digitaalisissa työelämäpalveluissa. Datan perusteella lukiolaisille voitaisiin kertoa, miten
erilaisilla tutkinnoilla sijoitutaan työmarkkinoilla, kuinka paljon työtä on tarjolla erilaisissa ammateissa,
mitkä ovat ammatin lähtöpalkat ja palkkakehitys sekä ammatin alueellinen kilpailutilanne. Näistä
tiedoista voisi olla apua, kun lukiolainen pohtii opiskelu- ja uravalintoja. Vastausten ja digitaalisen
CV:n perusteella lukiolaiselle voidaan myös tehdä erilaisissa digitaalisissa palveluissa suosituksia
työ- ja kesätyömahdollisuuksista.

Kuva 10 Lukiolaisten moninaiset tiedot, joita hyödyntää

MyData helpottaa työnhakua
Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa nuorilta työnhakijoilta kerättiin kokemuksia työnhausta ja
kuvattiin nuorten työnhakuprosessia yhdessä palvelumuotoilijoiden kanssa. Nuoret kokivat etenkin
oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen sekä oman CV:n tekemisen haasteelliseksi.
Työnhaku koettiin työlääksi ja omien tietojen kirjoittaminen uudelleen ja uudelleen erilaisiin työnhakuja työelämäpalveluihin koettiin turruttavaksi.

28

https://drive.google.com/drive/folders/11rirfvM4ndfcGvgf5-dIEfib5yb0Q5M4
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Kuva 11 Lukiolaisten haasteita palvelumuotoilun näkökulmasta

Kuva 12 Lukiolaisten polku työelämään palvelumuotoilun näkökulmasta
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MyDatan avulla voitaisiin helpottaa lukiolaisten työnhakua ja asiointia erilaisissa työnhaku- ja
työelämäpalveluissa. MyDatan avulla lukiolaiset voisivat hallita suostumuksia ja jakaa erilaisille
työnhaku- ja työelämäpalveluille suostumuksia hakea omia tietojaan erilaisista rekistereistä
työllistymistarkoitusta varten. MyData voisi mahdollistaa myös sen, että lukiolaisten tiedot erilaisissa
työnhaku- ja työelämäpalveluissa pysyvät automaattisesti ajan tasalla, jos jokin tieto erilaisissa
rekistereissä muuttuisi. Digitaalisen CV:n tietojen automaattinen päivittyminen erilaisissa työnhakuja työelämäpalveluissa puolestaan edistäisi kohtaanto-ongelmien ratkaisua.

Kuva 13 Lukiolaisten polku MyDatan hyödyntäjiksi

Työnantajan, HR ja rekrytoijan näkökulma
Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta avattiin rakennusalan pk-yrittäjien, HR-asiantuntijoiden ja
henkilöstöpalveluyrityksien rekrytoinnin haasteita ja prosesseja. Palvelumuotoilijoiden johdolla
tunnistettiin, että HR- ja rekrytointiprosesseihin liittyy usein manuaalisia työvaiheita, jotka olisi
mahdollista automatisoida MyDatan ja varmennetun datan avulla.
MyDatan avulla työnantajilla olisi mahdollisuus pyytää työnhakijoilta sekä omilta työntekijöiltä
suostumusta hakea henkilön tietoja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rekistereistä.
Käytännössä tämä voisi tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että työnantajalla olisi ajantasaiset,
automaattisesti päivittyvät ja varmennetut tiedot omista työntekijöistään ja muista hakijoista.
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Kuva 14 Rekrytoijan haasteita palvelumuotoilun näkökulmasta

Kuva 15 Omistajan haasteita palvelumuotoilun näkökulmasta
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Kuva 16 Asiantuntijan haasteita palvelumuotoilun näkökulmasta

Työnhaku- ja työelämäpalveluiden näkökulma
Osana selvitystä tunnistettiin Suomessa yleisesti käytössä olevia työnhakupalveluita sekä HR- ja
rekrytointijärjestelmiä, joita myös monet henkilöstöpalvelualan yritykset ja työelämäpalvelut käyttävät.
MyDatan avulla työnhakijat voisivat antaa näille palveluille suostumuksen hakea heidän
varmennettuja tietojansa yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin rekistereistä. Työnhakijoiden
osaajaprofiilin tiedot olisivat varmennettuja ja päivittyisivät automaattisesti.

Kuva 17 Rekrytointi, HR ja työnhakupalveluiden ekosysteemi Suomessa
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Verkostot, ekosysteemit ja käynnissä olevat
hankkeet
“Turvataan yksilölle mahdollisuudet hallita omia julkisissa palveluissa olevia tietojaan omadataperiaatteen mukaisesti.” Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma s. 10829.
Yhdessä tekeminen
Julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla on käynnissä useita MyDataan, työllistymiseen sekä
elinikäiseen ohjaukseen ja oppimiseen linkittyviä hankkeita. Kaikissa listatuissa projekteissa ja
hankkeissa tapahtuvaa työtä voisi kuvata seuraavasti: ihminen on keskiössä ja töitä tehdään
avoimesti yli sektorirajojen. Projektit ja hankkeet on kuvattuna alla.

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI
Kuvaus
AuroraAI-ohjelma 2020–202230 pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen
tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Arjesta ja liiketoiminnasta tehdään sujuvampaa AuroraAIverkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tämän mahdollistamiseksi AuroraAIohjelmassa luodaan tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuvat toimintamallit mahdollistamaan maailman
paras julkinen hallinto. Eri toteuttamisen tapoja selvitettiin VM:n asettamassa AuroraAI:n
esiselvityshankkeessa (15.9.2018-28.2.2019), jossa tunnistettiin, millaisia muutoksia tekoälyn
hyödyntämiseen pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja
johtamiselle.
Näin pääset mukaan
AuroraAI kokoontuu joka toinen perjantai käymään lävitse AuroraAI- ohjelman sekä muiden
keskeisten käynnissä olevien kehittämishankkeiden ajankohtaiset asiat. Nämä tilannekatsaukset
kokoavat yhteen ohjelman ja sen eri teemaryhmien keskeisimmät nostot. Kokouksissa esitelty
materiaali myös jaetaan AuroraAI -ohjelman Slack-yhteisössä31 #yleinenkeskustelu-kanavalla.
Hyvä tietää
Osana AuroraAI -ohjelmaa on Verohallinnon johdolla käynnistynyt yhteistyö, jonka aikana on
kartoitettu, miltä näyttäisi kansalaisen työelämäprofiili, jos kansalainen voisi omalla suostumuksella
tarkastella omia työelämään liittyviä tietojaan yhdessä näkymässä. Työelämäprofiilissa näkyy
henkilön tiedot yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin rekistereistä. Työelämäprofiilin
kehittymistä voi seurata https://omaelama.azurewebsites.net/kirjaudu32 (valitse Anna-Liisa Keskitalo).
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
30
https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai
31
https://auroraaifin.slack.com/join/shared_invite/enQtNjY1MzE0MTU1MTg2LWJkYzNlNThjODNhYjg1YWY5
OGVhM2RhOTI3MmU1Mjg0MmIyZDJhNDc2NGQ0Y2EzOTY2ZjBiMjAyOWMwZGQyZmE#/
32
https://omaelama.azurewebsites.net/kirjaudu
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Työmarkkinatori
Kuvaus
Työmarkkinatori33 on työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHA-keskuksen kehittämä uudenlainen
digitaalinen työelämäpalvelu, joka tuo yhteen työnhakijat ja työnantajat sekä työelämän ja osaamisen
kehittämisen palveluntarjoajat. Keskeisenä tavoitteena on edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista työmarkkinoilla. Työnhakijalle Työmarkkinatori tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet
löytää juuri omaa osaamista vastaavaa työtä sekä keinoja oman osaamisen parantamiseen.
Työnantaja saa entistä kätevämmät välineet uusien työntekijöiden löytämiseen. Yhteistyökumppanit
pääsevät osaksi työelämän yhteistyökumppaniverkostoa ja voivat tuoda omat palvelunsa
Työmarkkinatorille käyttäjien löydettäväksi.
Näin pääset mukaan
Työmarkkinatori on kaikille avoin maksuton verkkopalvelu, jota kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa.
Työelämän ja osaamisen kehittämisen palveluita tarjoavat toimijat voivat liittyä Työmarkkinatorin
yhteistyökumppaneiksi34.

Digivisio2030
Kuvaus
Digivisio 203035 on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset
tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista
läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna
2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin
tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.
Näin pääset mukaan
Digivisio2030 verkkosivuille on koottu kaikki perustieto Digivisiosta ja sen etenemisestä. Hankkeessa
pyritään osallistavaan ja avoimeen työhön ja se mm. järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja
työpajoja, joiden ajankohdista ja sisällöistä kerrotaan verkkosivuilla.

Digitaalinen työllistyminen
Kuvaus
Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa36 käynnistettiin kiinteistö- ja rakentamisalan jatkuvan
oppimisen ja työllistymisen verkostotyö. Verkostotyön tavoitteena on alan houkuttelevuuden
lisääminen, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden edistäminen sekä rakentamisen laadun parantaminen.
Osana verkostotyötä konseptoitiin Luotettava työntekijä -palvelu vastaamaan kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalan
kohtaannon
parantamiseen,
työnhaun
helpottamiseen
sekä
HRja
rekrytointiprosessien nopeuttamiseen.

33

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/Yhteistyokumppanit
35
https://digivisio2030.fi/
36
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
34
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Näin pääset mukaan
Kaikki Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa syntynyt materiaali on vapaasti kaikkien
hyödynnettävissä ja ne löytyvät hankkeen kotisivuilta. Verkostotyöhön pääsee parhaiten mukaan
tilaamalla uutiskirjeen37.

Compleap (2017–2019)
Kuvaus
Compleap38 oli kaksivuotinen EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitettiin oppijalähtöisiä palveluita
yksilöiden osaamisen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseksi. Tavoitteena oli mallintaa
osaamisen kehittämistä tukeva palveluiden viitekehys, jota voitaisiin hyödyntää kansallisesti läpi
Euroopan. Tämän lisäksi viitekehyksessä kuvattua palvelutarjontaa kehitettiin toteuttamalla kolme
digitaalisten palveluiden prototyyppiä, joita testattiin hankkeen toisen vuoden aikana yhteistyössä
sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kehitetyt prototyypit nivoutuvat osaksi jo olemassa olevia
kansallisia infrastruktuureja, ja niissä hyödynnetään oppimisanalytiikkaa yksilöiden valintojen
tukemisessa.
Hankkeen materiaali
Compleap -hankkeen kotisivulta löytyy hankkeessa syntyneet materiaalit ja arkkitehtuurityö39.

DigiOne
Kuvaus
DigiOne40 rakentaa oppimisen uutta ekosysteemiä yhdessä koulutusalan toimijoiden kanssa.
Palvelualustan tarkoituksena on tulevaisuudessa kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle
asteelle, mutta hankkeen aikana tuotetaan palveluita perusopetukseen ja lukioon. Palveluiden
kehittämisessä tärkeää on käyttäjäystävällisyys ja erilaisten käyttäjien huomioiminen. Tekemisen
keskiössä on digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa, hyvinvoinnissa, hallinnossa ja tiedolla
johtamisessa. Haluamme tukea toimintakulttuurin muutosta ja sen johtamista kansallisesti. Visiomme
on edustaa kansainvälistä koulutusteknologian huippua ja toimia alan suunnannäyttäjinä.
Näin pääset mukaan
Ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä saat seuraamalla DigiOnea (@DigiOneFi) sosiaalisessa
mediassa ja tilaamalla DigiOnen uutiskirjeen41.

MyData Global
Kuvaus
MyData Global ry42 on palkittu, Suomessa päämajaansa pitävä kansainvälinen järjestö, jonka
tarkoituksena on parantaa ihmisten omia henkilötietojaan koskevaa itsemääräämisoikeutta ja auttaa
luomaan henkilötiedon eettiseen hyödyntämiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa. Järjestö
perustettiin marraskuussa 2018 ja sen jäseninä on yli 100 organisaatiota ja 400 yksityishenkilöä yli
50 maasta ja kuudesta maanosasta.
37

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen#postituslista
https://www.compleap.eu/
39 https://wiki.eduuni.fi/display/csccompleap/T1.1+Framework+architecture+design
40 https://www.digione.fi/
41 https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet
42
https://mydata.org/
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MyData Global pyrkii vaikuttamaan digitaalisten markkinoiden kehitykseen, jotta yksilöiden digitaaliset
oikeudet tulevat huomioiduksi paremmin. Järjestöllä on vuonna 2020 yli 100 yhteisöjäsentä, mm.
yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, sekä järjestöjä. Suomalaisia
yhteisöjäseniämme ovat mm. Business Finland, Futurice, Liikenne- ja viestintäministeriö, Oulun
kaupunki, Sitra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tieto, Traffic Management Finland, VTT ja Yle.
Näin pääset mukaan
Aktiiviseen MyData Slack-yhteisöön43 pääsee mukaan veloituksetta. Uutiskirjeessä44 on tarjolla
ajankohtaista tietoa. Myös jäseneksi45 voi jättää hakemuksen.
Hyvä tietää
MyData Global ry:n ympärille on rakentunut kansainvälinen verkosto jatkuvan oppimisen ja
työllistymisen asiantuntijoita46.

Osaamisen aika
Kuvaus
Sitran Osaamisen aika47 – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektin
tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi.
Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen
politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamiseen
käytetyt resurssit nähdään tuottavana investointina Suomen kilpailukykyyn.
Näin pääset mukaan
Voit liittyä Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -ryhmään48.

Yhteentoimivuusalusta ja sen työkalut
Kuvaus
Yhteentoimivuusalusta49 on tietosisältöjen kuvailemiseen tarkoitettu metatietoalusta. Se on tarkoitettu
erityisesti organisaatioiden välisissä tietovirroissa kulkevien tietojen määrittelyyn ja julkaisemiseen.
Alusta tarjoaa työkalut, joilla voi kuvata sanastoja, koodistoja ja tietomalleja (Sanastot-, Koodistot- ja
Tietomallit-työkalut). Näistä tietosisällöistä voi pyytää kommentteja ja palautetta sidosryhmiltä
(Kommentit-työkalu). Yhteentoimivuusalustan käyttö on maksutonta ja se on tarkoitettu sekä julkisen
hallinnon että yksityissektorin käyttöön. Tietosisältöjen tuottajat vastaavat kukin omista
tietomäärityksistään sekä niiden ajantasaisuudesta ja laadusta. Yhteentoimivuusmenetelmä kuvaa
periaatteet, joiden mukaan luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta. Sen
mukaisesti tietosisällöt ovat linkitettyä dataa, ja alustalla olevia valmiita tietomäärityksiä voidaan
edelleen hyödyntää uusien määritysten tekemisessä. Tämä alentaa niin määrittelyjen tekemisen kuin
tietojärjestelmien kehittämisen kustannuksia ja parantaa yhteentoimivuutta eri toimijoiden
järjestelmien kanssa.
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https://mydata.org/slack/
https://mydata.org/global-newsletter/
45 https://mydata.org/join/
46 https://mydata.org/skillsdata/
47 https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
48
https://www.facebook.com/groups/osaamisenaika
49 https://dvv.fi/yhteentoimivuusalusta
44
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Näin pääset mukaan
Kuka tahansa pääsee katsomaan Yhteentoimivuusalustalla julkaistuja tietoja. Lisäksi kuulumisia
vaihdetaan Slack-yhteisössä50. Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostilla51 tai netistä52.

Valtion kehitysyhtiö Vaken omadatakiihdyttämö
Kuvaus
Omadatakiihdyttämö53 keskittyi löytämään uusia ratkaisuja niin työnantajille kuin työnhakijoille –
esimerkiksi auttamaan työnantajia löytämään sopivimmat tekijät avoimiin työpaikkoihin jakamalla
entistä tehokkaammin tietoa hakijoiden osaamisesta. Työnhakijoille hahmoteltiin uudenlaisia tapoja
urapolun suunnitteluun, jolloin he saisivat esimerkiksi ehdotuksia sopivasta työnantajasta tai
koulutuksesta räätälöityjen suositusten kautta. Kiihdyttämön osallistujia olivat Barona Rakennus,
HeadAI, Kuntarekry, Tampereen yliopisto, Vastuu Group ja ruotsalainen Jobtech. Vaken lisäksi
Kiihdyttämön tukena toimivat Teknologiateollisuus ja Sitra.
Hyvä tietää
Omadatakiihdyttämön päätöstilaisuuden yhteydessä julkaistiin sekä Kiihdyttämön opit kokoava “The
Future of Work and Skills” sekä käyttäjänäkökulmaa avaava “Matilda’s story”54.

Sitra IHAN -hanke
Kuvaus
IHAN-hanke55 rakentaa perustuksia eli pelisäännöt, arkkitehtuurin, toimintamallit ja työkaluja
eurooppalaiselle reilulle datataloudelle.
Data on noussut maailman arvokkaimmaksi raaka-aineeksi, mutta sen ennakkoluuloton ja
laajamittainen hyödyntäminen on vain harvojen käsissä. Dataa hyödynnetään epäreiluin
pelisäännöin. Nykytila on kestämätön. Tekniset standardit ja reilut yhteiset pelisäännöt puuttuvat.
Kuluttajilla ei ole ymmärrystä eikä riittäviä vaikutusmahdollisuuksia heistä kerätyn datan
hyödyntämiseen.
Sitran IHAN-projekti rakentaa perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset
palvelut pohjautuvat luottamukseen, ja datan jakaminen nähdään kilpailuetuna. Uudet datamarkkinat
ovat tasavertaiset kaikenkokoisille yrityksille. Datamarkkinoilla dataa jaetaan saumattomasti,
läpinäkyvästi ja luvitettuna eri toimijoiden välillä. Reilusta datataloudesta hyötyvät kaikki. Yksilöt
saavat entistä kohdennetumpia palveluja, yritykset kasvua innovaatioista ja yhteiskunta lisääntynyttä
hyvinvointia. Reilu datatalous tarjoaa Suomelle ja Euroopalle kilpailuedun globaaleilla datatalouden
markkinoilla.
Hyvä tietää
Voit tutustua Sitran IHAN -pilottihankkeisiin.56
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https://yhteentoimivuus.slack.com/
mailto:yhteentoimivuus@dvv.fi
52 https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
53 https://vake.fi/vaken-omadatakiihdyttamo-liikkeelle/
54
https://vake.fi/yhtio/raportointi/
55 https://www.sitra.fi/aiheet/reilu-datatalous/
56
https://www.sitra.fi/hankkeet/ihan-pilottihankkeet/#mista-on-kyse
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Tunnistetut datalähteet ja toteutetut MyData -pilotit
Edellä mainituissa hankkeissa ja projekteissa on tunnistettu erilaisia rekistereitä, joissa olevia tietoja
voisi hyödyntää esim. oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa, elinikäisessä
ohjauksessa ja oppimisessa sekä työllistymisessä. Näitä tunnistettuja rekistereitä on listattu alla:
julkisen sektorin rekisterit
• Koski-rekisteri (opintosuoritukset, opiskeluoikeus)
• Traficom (ajo-oikeustiedot)
• Verohallinto (veronumero, veroprosentti, työhistoria)
• Valvira (pätevyydet)
• Migri (työlupa, oleskelulupa)
• AVI (pätevyydet)
• Eläketurvakeskus (A1)
• Keha-keskus (Työmarkkinatori osaajaprofiili, palkkatuki)
• eOppiva (kurssit, koulutukset)
• Puolustusvoimat (koulutus, pätevyydet)
• Kela (tuet)
kolmannen sektorin rekisterit
• Opintokeskus SIVIS (vapaan sivistykset kurssit ja koulutukset)
• HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen)
• FISE (pätevyydet)
• Kassat (tieto kassaan kuulumisesta)
• SKY ry (pätevyydet)
• TTK (pätevyydet)
• SPEK (pätevyydet)
• Kiinko (pätevyydet)
• RALA (referenssit)
yksityinen sektori
• Taitorekisteri (pätevyydet)
• Oppia.fi (kurssit, koulutukset, sertifikaatit)
• Asiakastieto (luottotiedot)
• ePerehdytys (perehdytykset)

Toteutetut MyData -pilotit
Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kaksi pilottia, joissa valittu joukko työnhakijoita
onnistui antamaan erilaisille työelämäpalveluille suostumuksen hakea heidän tietojaan yksityisistä,
julkisista ja kolmannen sektorin rekistereistä. Piloteissa olivat mukana:
datalähteet/rekisterit
• Taitorekisteri (pätevyydet)
• Traficom (ajo-oikeustiedot)
• Opintokeskus Sivis (vapaan sivistyksen kurssit ja koulutukset)
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datan vastaanottajat
• Luotettava työntekijä -palvelu (kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työnhakupalvelu)
• Bolt.Works (henkilöstöpalveluyrityksen HR- ja rekrytointijärjestelmä)
• Rekrytointi.com (osaajapankki -palvelu)

MyData ja tunnistetut haasteet
“Lisäksi on tunnistettu tarve luoda regulatiivinen MyData -hiekkalaatikkoympäristö julkisen hallinnon
keräämän henkilötiedon toissijaisen käytön mahdollisuuksien tutkimiseen rajatussa ympäristössä,
sekä valmistelemaan tällaisten uudenlaisten tiedon käyttötarpeiden mahdollistamisen vaatimat
lainsäädäntömuutokset poikkihallinnollisesti.” AuroraAI toimeenpanosuunnitelma s. 3357.
Digitaalinen työllistyminen -hankkeen aikana toteutetuissa MyData -piloteissa tunnistettiin
rajapintojen kehitystyön vaiheet sekä lainsäädäntöön ja tulkintaan liittyviä haasteita, joita on avattu
tarkemmin tässä kappaleessa. Kuvattujen haasteiden tiimoilta on käyty vuoropuhelua yksityisten,
julkisten ja kolmannen sektorin edustajien kesken.
Rajapintojen kehittäminen ja avaaminen
Digitaalinen työllistyminen -hankkeen aikana selvitettiin, mitä rajapinnan kehittäminen ja MyData pilotin toteuttaminen vaatisi käytännössä yksittäiseltä virastolta tai ministeriöltä. Vuoropuheluiden
kautta kuvattiin yhden virasto henkilöt ja työvaiheet, joita MyData-pilotin toteuttaminen vaatisi.

Kuva 18 Teknologian käyttöönoton haasteet

Jotta MyData -pilotteja olisi mahdollista toteuttaa entistä laajemmin yhteistyössä yksityisten, julkisten
ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa kehiteltiin yhdessä
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https://vm.fi/documents/10623/1464506/AuroraAI+kehitt%C3%A4mis+ja+toimeenpanosuunnitelma+2019+%
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Teknologiateollisuuden kanssa idea MyData -Sandboxista58, joka mahdollistaisi sääntelyn ja
teknologian kehittämiseen ja kokeilemiseen rinnan rajatuissa ympäristöissä. Vuonna 2020 ainakin
Verohallinto59 ja KOSKI-palvelu60 ovat kehittäneet omat testiympäristöt, joissa MyData- pilotteja on
mahdollista toteuttaa.

Kuva 19 Kokeilujen merkitys säännellyssä ympäristössä

KOSKI-palvelun testiympäristön esittely
KOSKI-palvelusta luotiin marraskuussa 2020 avoin testiympäristö (ns. hiekkalaatikkoympäristö)
tiedon hyödyntäjille ja muille palvelusta kiinnostuneille. Avoimen testiympäristön kautta voi
omatoimisesti tutustua palvelun toimintaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Avoin testiympäristö
kattaa sekä tiedonhyödyntäjien rajapinnat että käyttöliittymät.
Rajapinnat viranomaisille (ns. luovutuspalvelu)
Luovutuspalvelu kattaa rajapinnat, joilla tietyille viranomaisille voidaan luovuttaa tietoja Koskesta.
Rajapinnat ovat REST-tyyppisiä, ja dataformaattina on JSON. Kutsut käyttävät REST-tyylistä
poiketen POST-metodia.
Rajapinnat oppilashallintojärjestelmille
Oppilaitoksen tietojärjestelmille (oppilashallintojärjestelmille) tehdyn rajapinnan avulla Koskeen voi
tallentaa tietoja oppijoiden opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista ja läsnäolosta oppilaitoksissa.
Rajapinnan avulla tietoja voi myös hakea ja muokata. Tiedonsiirron rajapinta on REST-tyyppinen, ja
dataformaattina on JSON.
Käyttöliittymät
Virkailijan käyttöliittymällä pääsee katsomaan testiympäristöön tallennettuja testitietoja ja
tutustumaan käyttöliittymän toiminnallisuuksiin. Kansalaisen käyttöliittymällä pääsee katsomaan
yksittäisen testiympäristöön tallennetun testioppijan opintosuoritustietoja.
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https://docs.google.com/presentation/d/1fBAMJY-0xqzWOJoOpG_Fq4o2-4bGT4UwIVz1bu4bpZE/edit
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/testaus/
60 https://github.com/Opetushallitus/koski
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Huomioitavia rajauksia
Testiympäristön sisältämät testitiedot ovat kuvitteellisia ja luotu koneellisesti.
Avoimessa testiympäristössä on käytössä vain lukuominaisuudet. Kaikki lisäys- ja päivitystoiminnot
on estetty ja niiden kokeilu aiheuttaa virheen. Testiympäristössä olevia tietoja ei voi siis muokata.
Kansalainen ei voi luoda ja jakaa linkkejä testitiedoista. Myöskään OmaData-toiminnallisuus ei ole
käytettävissä.

MyDataan liittyvät lainsäädännön ja tulkinnan
haasteet
Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa havaittiin, että epävarmuus viranomaisen puolella
luovutukseen sovellettavasta oikeusperusteesta hidastaa ja jopa estää MyData-pohjaisen yksilön
suostumukseen perustuvan tiedon luovutuksen viranomaisen tietojärjestelmästä yksilön nimeämään
toiseen tietojärjestelmään. Tällainen epävarmuus laintulkinnasta johtaa esimerkiksi siihen, että
viranomainen ei voi riittävällä varmuudella tunnistaa, millä edellytyksillä rekisteristä voi luovuttaa
henkilötietoja rekisteröidylle itselleen tai rekisteröidyn määräämälle ulkopuoliselle taholle ja
minkälaisen oikeustoimen kautta (suostumus, valtuutus, pyyntö, viranomaisen suoraan lakiin
perustuva luovutusvelvollisuus).
Tulkintaepäselvyys liittyy julkisuuslain, tiedonhallintalain, Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja
viranomaista koskevan erityislain muodostaman kokonaisuuden tulkintaan ja siihen, milloin
viranomainen voi käyttää henkilötiedon käsittely- ja luovutusperusteena yksilön antamaa
suostumusta.
Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen
asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin
säädetä.
Tiedonhallintalain 24 § koskee tietoaineistojen luovuttamista teknisen rajapinnan avulla muille kuin
viranomaisille. Pykälän mukaan viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle
kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty
tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja.
Tietosuoja-asetuksen 20 artikla antaa rekisteröidylle oikeuden siirtää omat henkilötietonsa
järjestelmästä toiseen koneluettavassa muodossa (data portability), mutta artiklan rajaukset johtavat
siihen, että viranomaisen perustehtävän (julkisen vallan käytön) puitteissa kerättyyn tietoon ei ole
artiklan mukaista siirto-oikeutta.
Tietosuoja-asetuksessa on määritelty henkilötietojen lailliset käsittelyperusteet: suostumus,
rekisteröidyn kanssa tehty sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
elintärkeiden etujen suojaaminen, julkisen vallan käyttö ja oikeutettu etu.
Kun viranomainen käsittelee henkilötietoja laissa säädetyn perustehtävänsä täyttämiseksi,
viranomaisen henkilötietojen käsittelyperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan c ja e alakohdat, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai

36

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näiden lisäksi käsittelyperusteena voivat
olla myös esim. suostumus.
Kun yksilö haluaa MyData-periaatteen mukaisesti luovuttaa omat tietonsa viranomaisen
tietojärjestelmästä toiseen tietojärjestelmään, henkilötietojen luovutuksen perusteena on suostumus.
Tietosuoja-asetuksen resitaalissa 43 on kuitenkin todettu seuraavasti: ”Suostumuksen ei pitäisi olla
pätevä oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle sellaisessa erityistilanteessa, jossa
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on selkeä epäsuhta. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa
rekisterinpitäjänä on viranomainen ja jossa on sen vuoksi epätodennäköistä, että suostumus on
annettu vapaaehtoisesti kaikissa kyseiseen tilanteeseen liittyvissä olosuhteissa.”
Tästä resitaalista on jossain tilanteissa tehty johtopäätös, että suostumus ei voisi olla koskaan
viranomaisen käytettävissä oleva käsittelyperuste ja että viranomainen ei voisi koskaan luovuttaa
tietojärjestelmästään tietoja yksin yksilön itsensä antaman suostumuksen perusteella.
Euroopan tietosuojaneuvoston suostumusta koskevan ohjeistuksen (Guidelines 05/2020 on consent
under Regulation 2016/679, Version 1.1, Adopted on 4 May 202061) mukaan suostumuksen käyttö
viranomaisten tietojenkäsittelyn laillisena perusteena ei ole täysin poissuljettua yleisen tietosuojaasetuksen säännösten perusteella, vaan suostumuksen käyttö voi olla asianmukaista tietyissä
tilanteissa, jos suostumus on vapaasti annettu.
Ohjeistuksessa annetaan mm. seuraava esimerkkitapaus:
“Koulu pyytää oppilaita antamaan suostumuksen oppilaan valokuvaamiseen. Tällaisissa tilanteissa
suostumuksen antaminen olisi todellinen vapaa valinta, jos oppilailta ei evätä koulutusta tai palveluja
ja he voivat kieltää valokuvien ottamisen, että siitä aiheutuu heille haittaa.”
Ohjeistuksen esimerkki kuvaa hyvin tilanteen, jossa viranomainen pyytää suostumusta muuhun kuin
laissa asetetun viranomaisen perustehtävän suorittamiseen ja suostumuksen antaminen on täysin
vapaaehtoista eikä suostumuksen eväämisestä seuraa mitään kielteisiä seurauksia. Silloin annettu
suostumus on tietosuoja-asetuksen mukainen ja pätevä.
Pääsääntöisesti viranomaisen ja rekisteröidyn välillä on sellainen epäsuhta, ettei suostumuksen
käyttö tule kyseeseen. On kuitenkin tunnistettu tilanteita, joissa henkilötietojen käsittely ei ole
välttämätöntä viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi, mutta tietyn palvelun tuottaminen ei
ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä. Näissä tilanteissa on perusteltua antaa päätösvalta
rekisteröidylle. Tämä silloin, kun kyse on vapaaehtoisesta palvelusta, jonka tuottaminen edellyttää
henkilötietojen käsittelyä ja josta on suoraa hyötyä rekisteröidylle. Tällöin suostumuksen tulee täyttää
tietosuoja-asetuksessa esitetyt vaatimukset.
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https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
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Mahdolliset uudet MyData kokeilut
Työnhakupilotti lukiolaisten ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa
Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa konseptoidun Luotettava työntekijä -palvelun avulla olisi
mahdollista toteuttaa MyData -pilotti lukiolaisten ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa.
Pilotissa joukko lukiolaisia antaisi Ohjaamo -palvelulle (Luotettava työntekijä -palvelu) luvan hakea
omia tietoja julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin rekistereistä. Lukiolaiset rakentaisivat
MyDatan avulla itselleen osaajaprofiilin, digitaalisen CV:n, hyödyntäen erilaisissa rekistereissä olevia
tietojaan. Kun digitaalinen CV olisi valmis, voisivat lukiolaiset hallita suostumuksia ja antaa erilaisille
työnhaku- ja työelämäpalveluille suostumuksen hakea Ohjaamo -palvelusta heidän oma digitaalinen
CV:nsä.
Helsingin kaupungin henkilöstöosaston kanssa
Helsingin kaupungin henkilöstöosaston kanssa voitaisiin toteuttaa MyData-pilotti, jossa lukiolaiset
antaisivat kesätyönhaun yhteydessä Helsingin kaupungille luvan hakea omia tietojaan yksityisistä,
julkisista ja kolmannen sektorin rekistereistä.

Kalentereiden jakaminen
Koulun tukipalveluissa osapuolet voivat jakaa omat kalenteritiedot tai lukujärjestyksen erilaisten
varausten helpottamiseksi. Käyttötapauksia voi olla useissa erilaisissa tilanteissa ja tässä yhteydessä
on kuvattu esimerkinomaisesti kaksi
käyttötapausta. Valitut käyttötapaukset
kuvaavat kalenterinjaon kaksi pääsuuntaa,
opiskelijalta tukipalveluun ja tukipalvelulta
opiskelijalle. Viereisessä kuvassa näkyy
miten MyData-periaatteella voisi tehdä
varauksia tukipalvelua tarjoavan opintoohjaajan
toimesta,
joka
pääsee
suostumuksen
avulla
katsomaan
opiskelijan päiväkalenterin. Sama toimii
myös kääntäen, opiskelija voi katsoa
esimerkiksi
terveydenhoitajan
päivän
vapaat ajat.

Kuva 20 Ajan varaaminen terveydenhoitajalle ja
opinto-ohjaajan tekemä varaus opiskelijan
kalenterista
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Ruokavalion ja allergiatietojen jakaminen
Ruokavaliotietoja tarvitaan useassa eri arkipäivän tilanteessa. Opiskelijan koulupäivään liittyvät
ruokavalio- tai allergiatiedot voitaisiin MyData-periaatteella ja hyödyntää tehokkaasti myös muiden
sidosryhmien käyttöön. Tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi ruuan tilauspalveluissa tai erilaisissa
tapahtumissa, joissa ruokailu sisältyy
mukaan. Näissä ratkaisuna voidaan käyttää
esimerkiksi PDS (Personal Data Storage)
mallia, jossa opiskelijat voivat koota ja
hallinnoida
itseensä
liittyviä
tietoja.
Viereisessä
kuvassa
näkyy
miten
opiskelijan ruokavaliotiedot voisi opiskelijan
toimesta kerätä omaan PDS-palveluun,
josta ne voitaisiin MyData-operaattorin
avulla jakaa suostumuksella sekä koulun,
että
yhteistyöverkostossa
olevan
palveluntarjoajan käyttöön. Opiskelijalle
riittää, että tiedot on syötetty kerran, jonka
jälkeen niitä voidaan hyödyntää useassa eri
käyttötilanteessa.
Kuvassa
mainittu
palveluntarjoaja
on
valittu
esimerkinomaisesti
selkeyttämään
palvelukuvauksen toimintaa yksityisen ja
julkisen kanssa.
Kuva 21 Ruokavaliotietojen jakaminen palveluntarjoajille ja koulun keittiölle
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Muutama sana tekijöistä
Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus ry 62(myöh. SeOppi) on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää digitaalisen
oppimisen ja digitaalisten oppimistoteutusten käyttöä, kehittämistä ja tutkimusta. Yhdistys on
perustettu 2002 suomalaisten digitaalisen opetuksen ja oppimisen toimijoiden yhteiseksi
puolueettomaksi toimintaympäristöksi.
Hankekokemus
Yhdistys on toteuttanut ja koordinoinut laajoja, usean toimijan yhteishankkeita mm ESR-rahoitteiset
Poluttamo-hanke, AVO-hankkeet, sekä lukuisia OPHn ja OKM:n rahoittamia selvitys- ja opettajien
täydennyskoulutushankkeita.
Mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä
SeOppi on mukana monissa opetusalan kehitys- ja työryhmissä kuten OKM:n
oppimisanalytiikkajaostossa63 ja MPASSid-palvelun64 kehittämistyössä ja ohjausryhmässä, OPHn
digitaalisen oppimisen ekosysteemi 3.065 kehitystyössä ja VN:n esiselvitystyössä66 kansallisesta
tekoälyohjelma AuroraAI:sta sekä Turun Yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen toiminnassa.
SeOppi toimii kuntien oppimisteknologia-asiantuntijoiden Digikilta-verkoston67 fasilitaattorina.
SeOppi on ollut mukana kirjoittamassa Analytiikkajaoston “Oppimisanalytiikan viitekehys” selvitystyötä, joka julkaistaan vuoden 2020 aikana.
Vastuu Group Oy
Vastuu Group Oy68 (entinen Suomen Tilaajavastuu Oy) on tullut tutuksi byrokratian nitistäjänä,
harmaan talouden torjujana ja rakennusalan palveluntarjoajana. Liiketoiminnan ytimessä on
ihmiskeskeisen datan hallinta ja hyödyntäminen, yrityskeskeisen datan hallinta ja hyödyntäminen,
sekä rakennetun ympäristön luotettava data ja älypalvelut. Haluamme tulla tunnetuksi sekä
rakennetun ympäristön ekosysteemitoimijana, jonka ytimessä on vastuullisuus, että sillanrakentajana
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä kohti digitaalisesti toimivaa ihmiskeskeistä
yhteiskuntaa. Reilu datatalous ja MyData mahdollistavat aivan uudenlaisen vuoropuhelun ihmisten,
yritysten ja yhteiskunnan välillä.
Hyvä tietää
Vastuu Group on kasvanut kohti ekosysteemistä toimijaa ratkaisukeskeisesti. Tätä kasvupolkua
edustavat myös SignSpace69, Platform of Trust70 ja MyDataShare7172.
62

https://eoppimiskeskus.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Oppimisanalytiikkajaosto
64 https://mpass.fi/
63

65

https://docs.google.com/presentation/d/1nmWErVCq9yuKwVUMfmHZzlzpg5j7VVHRpHdRTTI_Uss/edit#slide
=id.p3
66 https://vm.fi/-/viranomaispalvelut-tekoalyaikaan-esiselvitys-kansallisesta-tekoalyohjelma-aurorasta
67 https://digikilta.fi/
68 https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/
69 https://www.signspace.com/fi/
70 https://platformoftrust.net/fi/
71 https://www.mydatashare.com/
72 https://www.muntiedot.fi/
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Termit ja käsitteet
MyData & Omadata

Omadata eli MyData on henkilötietojen hallinnan ja
käsittelyn periaate, jonka mukaan ihmisillä on
oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa
eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja.
Henkilötiedoiksi määritellään kaikki sellainen tieto,
joka voi välillisesti tai välittömästi johtaa henkilön
tunnistamiseen.

MyData operaattori / Suostumus operaattori

Suostumusten hallinnassa ja tiedonsiirron
luvittamisessa MyData-operaattorilla on keskeinen
rooli, johon kuuluu esimerkiksi henkilöiden ja
osapuolten tunnistaminen ja suostumusten
käsittely.
MyData-operaattori ei lähtökohtaisesti kerää
kenenkään tietoja keskitetysti, vaan luo
luottamuksen käyttäjien, tiedon luovuttajien ja
hyödyntäjien väliin.
Jos jokainen tietoa luovuttava taho toteuttaa itse
suostumusten hallinnan, jokainen meistä joutuisi
kohta käyttämään monia eri palveluita
suostumusten hallintaan ja tiedon jakamiseen.
Suostumusten lisäksi operaattorin tehtävänä on
myös varmistaa, että tiedon luovuttajat ja
hyödyntäjät täyttävät GDPR:n vaatimukset ja
toimivat osaltaan vastuullisesti.
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Tiedon minimoinnin periaate

Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun se on
tarpeellista käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Käsiteltävien henkilötietojen on oltava
• asianmukaisia eli kerättyjen tietojen on
oltava sellaisia tietoja, joilla kyetään
täyttämään määritelty käyttötarkoitus
• olennaisia eli kerätyillä henkilötiedoilla on
oltava selkeä yhteys määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja
• rajoitettuja eli välttämättömiä määritellyn
henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta.
Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä laajemmin
kuin on välttämätöntä käyttötarkoituksen kannalta.
Henkilötietojen oikean määrän arvioimiseksi on
selkeästi tunnistettava se syy, miksi kyseisiä
henkilötietoja tarvitaan. Käyttötarkoituksen kautta
pystytään määrittelemään, mitkä henkilötiedot ovat
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen
toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on arvioitava ja
perusteltava tietojen tarpeellisuus myös silloin, kun
rekisteröity käyttää tietosuojaoikeuksiaan, kuten
oikeutta tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai
käsittelyn vastustamiseen.
Henkilötietojen tarpeellisuutta on arvioitava kaikkien
rekisteröityjen ohella myös yksittäisten
rekisteröityjen osalta. Esimerkiksi tieto ruokaaineallergiasta voi olla tarpeellinen yksittäisen
rekisteröidyn ja ruoka-annoksen osalta silloin, kun
henkilötietoja käsitellään ruokapalveluiden
yhteydessä.
Henkilötietojen säilytysaika on pidettävä
mahdollisimman lyhyenä, eikä henkilötietoja tule
säilöä varmuuden vuoksi. Henkilötietoja saa
käsitellä vain silloin, kun käsittelyn tarkoitusta ei ole
mahdollista toteuttaa muulla tavoin.
Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojasäännösten
noudattamisesta niin kauan, kun se säilyttää tai
muulla tavalla käsittelee henkilötietoja. Tietojen
minimoinnin vaatimus on läheisessä suhteessa
säilytyksen rajoittamisen periaatteeseen.
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Suostumus

Kun henkilötietojen käsittely edellyttää
suostumusta, suostumus on pätevä seuraavien
ehtojen täyttyessä:
• sen on oltava vapaaehtoinen
• sen on oltava tietoinen
• se annetaan tiettyyn tarkoitukseen
• kaikki käsittelyn syyt on ilmoitettava
selkeästi
• se on nimenomainen ja se annetaan
selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella
(esimerkiksi henkilö rastittaa ruudun
verkossa tai allekirjoittaa lomakkeen)
• siinä käytetään selkeää ja yksinkertaista
kieltä ja se on selkeästi näkyvissä
• suostumus on mahdollista peruuttaa ja tämä
tosiasia on selitetty (esimerkiksi
peruuttamislinkki sähköpostitse lähetettävän
uutiskirjeen lopussa)
Jotta suostumus on vapaaehtoinen, henkilöllä on
oltava mahdollisuus valita ja hänen on voitava
kieltäytyä tai peruuttaa suostumus ilman, että siitä
aiheutuu hänelle vahinkoa. Suostumus ei ole
vapaaehtoinen, jos esimerkiksi yksilön ja
yrityksen/organisaation välinen suhde on selkeästi
epätasapainossa (esimerkiksi työnantajan ja
työntekijän välinen suhde) tai yritys/organisaatio
asettaa suostumuksen antamisen eivälttämättömien henkilötietojen käsittelylle ehdoksi
sopimuksen tekemiseksi tai palvelun käyttämiseksi.
Jotta suostumus on tietoinen, yksilölle on annettava
vähintään seuraavat tiedot:
• tietoja käsittelevän organisaation identiteetti
• tietojenkäsittelyn tarkoitus
• käsiteltävien tietojen tyyppi
• mahdollisuus peruuttaa annettu suostumus
(esimerkiksi peruuttamislinkki
sähköpostiviestin lopussa)
• tarvittaessa ilmoitus siitä, että tietoja
käytetään ainoastaan automaattisessa
päätöksenteossa, kuten profiloinnissa
• jos suostumus koskee tietojen siirtämistä
kansainvälisesti, tietoa riskeistä, joita liittyy
tietojen siirtämiseen kolmansiin maihin, jos
päätöksentekoprosessi ei ole
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asianmukainen tai jos käytössä ei ole
asianmukaisia suojatoimia.
Muista: kun suostumus henkilötietojen käsittelylle
on annettu, voit käsitellä tietoja vain ilmoitettuun
tarkoitukseen.
Työnhaku- ja työelämäpalvelu

Työnantajat käyttävät työnhakupalveluita
työpaikkailmoitusten jättämiseen. Esimerkkejä
työnhakupalveluista ovat esim. Työmarkkinatori,
Duunitori, Oikotie, Monster, Jobilla, Aarresaari,
Tiitus jne.
Työelämäpalveluihin sisältyy palveluntarjoajia, jotka
auttavat henkilöasiakkaitaan työllistymään ja
työnantaja-asiakkaitaan työllistämään.
Työelämäpalvelut pitävät sisällään
henkilöstöpalvelualan yritykset, valmennusyritykset,
kouluttajaorganisaatiot, oppilaitokset,
ammattikorkeakoulut, yliopistot, liitot

HR- ja rekrytointijärjestelmä

Työnantajat käyttävät rekrytointijärjestelmiä
helpottaakseen työhakemusten käsittelyä ja
nopeuttaakseen rekrytointiprosessia.
Työnantajat hyödyntävät HR-järjestelmiä
ylläitääkseen henkilötietoja sekä hoitamaan
työsuhteen elinkaareen liittyviä tehtäviä.

Digitaalinen työllistyminen -hanke

Digitaalinen työllistyminen -hanke on Työ- ja
elinkeinoministeriön, Rakennusteollisuuden,
Rakennusliiton ja Vastuu Groupin yhteinen hanke.
Hankkeen aikana käynnistettiin kiinteistöpalvelu ja
rakennusalan jatkuvan oppimisen ja työllistymisen
verkostotyö. Verkostotyön tavoitteena on alan
houkuttelevuuden lisääminen, jatkuvan oppimisen
ja työllisyyden edistäminen sekä rakentamisen
laadun parantaminen.
Osana verkostotyötä konseptoitiin Luotettava
työntekijä -palvelu vastaamaan erityisesti
kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaannon
parantamiseen, työnhaun helpottamiseen ja
rekrytointiprosessien nopeuttamiseen.

PDS / Personal Data Storage

Henkilötietopalvelut tai henkilötietovarastot ovat
palveluita, joiden avulla yksittäinen henkilö voi
tallentaa, hallita ja käyttää henkilötietojaan
turvallisella ja jäsennellyllä tavalla.
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Luotettava työntekijä -palvelu

Luotettava Työntekijä -palvelu on yhdessä
Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa konseptoitu
palvelu vastaamaan erityisesti kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalan kohtaannon haasteisiin.
Palvelu tukee oman osaamisen tunnistamisessa ja
sanoittamisessa, tuo yhteen kiinteistöpalvelu- ja
rakennusalalle erikoistuneet työnhaku- ja
työelämäpalvelut. Luotettava työntekijä -palvelu ei
mahdollista työnantajille työpaikkailmoitusten
lisäämistä suoraan Luotettava työntekijä -palveluun
tai mahdollista työnantajille selata Luotettava
työntekijä -palvelussa olevia osaajaprofiileita.
Edellä kuvatun rajauksen ansiosta Luotettava
työntekijä -palvelun ja muiden palveluntarjoajien
välille ei synny kilpailutilannetta, mutta koska
Luotettava työntekijä -palvelu kokoaa yhteen
kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalle erikoistuneet
työnhakua ja työelämäpalvelut, Luotettava
työntekijä -palvelu tarjoaa alustan
työelämäpalveluiden ekosysteemille, joka voidaan
skaalata myös muille toimialoille.
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