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OKM:n asettama työryhmä

• Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä

• Toimikausi 1.6.2020–30.9.2023 (jatkettu alkuperäisestä) 

• Puheenjohtaja Tomi Kytölä (OKM)

• Jäsenet edustavat mm.
oOKM, OPH, VM, DVV, TEM
oProLukio (Anne Hokkanen)
oHämeenlinnan kaupunki (Jari Harvio) 
oRaision seudun koulutuskuntayhtymä (Olli Vuorinen)
oYliopistot, Ammattikorkeakoulut
o CSC (Manne Miettinen)
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Työryhmän tavoitteet

• Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiseksi ja kestäväksi 
ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä 
tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla, määritellä 
tarvittavat toimenpiteet sen toteuttamiseksi, sekä osallistua muuhun 
julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään 
kehitystyöhön.

• Tavoiteltu lopputulos on, että työryhmä on määritellyt

otavoitteet
okäyttötapaukset (ratkaistavat tarpeet)
o edellytykset (ml. lainsäädäntö)
o toimenpiteet, 
o käyttöönotto ja 
o ylläpito (ohjausrakenne)3



Työryhmän toiminta 

• Työpajat
o 23.9.2020 (käyttötapaukset I)
o27.–29.10.2020 (käyttötapaukset II)
o4.11.2020 (omadata)

• Selvitys yksilöivistä tunnisteista

• Oppijanumerolain uudistamisen kommentointi

• KV-pilotti (FinnishAuthenticator korkea-asteella)

• Selvitys MPASSid ja Haka-luottamusverkostojen yhdistäminen
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2023 2024

DigiID lainsäädäntö voimassa

Findy-pilottiverkon käynnistys

DigiID pilotti Suomi.fi-lompakko 

Välimerkillisen tunnuksen  
käyttöönotto

Henkilötunnuksen ja uuden yksilöintitunnuksen myöntäminen sirulliseen 
passiin perustuvalla etärekisteröinnillä

DV 2030 1.0 pilottijulkaisu

EU-lompakon prototyypit / referenssitoteutukset

EU-lompakon pilotit

Eurooppalainen
lompakkosovellus

DV 2030 2.0 pilottijulkaisu

DigiOne pilotit ja käyttöönotto

Findy-pilottiverkon kehitys

Identiteetinhallinnan isojen hankkeiden kokonaiskuva

Työryhmnän jatko 

KV-pilotti III?

2025 2026



Loppuraportin tarkoitus ja laajuus

• Koota yhteen kehittämistyöryhmässä esitellyt asiat

• Jäsennelty kuvaus nykytilasta ja sen haasteista

• Toimenpidesuositukset

• Laajuus n. 10–20 sivua
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Rakenne (1/2)

• Tausta
o Työryhmän tehtävän jäsennys sen tulkinta
o Keskeiset käsitteet

• Nykytilan kuvaus
o Nykytilan haasteet koulutustoimijoiden näkökulmasta
o Vanhat ratkaisut (Haka, MPASSid, suomi.fi)
o Uudet ratkaisut suomi.fi-lompakko, etärekisteröinti
o Ratkaisemattomat haasteet
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Rakenne (2/2)

• Ratkaisuvaihtoehtojen pohdinta
oYksi keskitetty
o Luottamusverkosto ja/tai niitä yhdistävä 

tunnistuksenvälityspalvelu
o Lompakko

• Toimenpidesuositukset
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Mahdollisia jatkotoimenpiteitä

• Työryhmän jatko
o ”Verkostojohtaminen”
o Verkostojen välinen roolitus ja tiedonvaihto?

• Olemassa olevan parempi hyödyntäminen
o Oppijanumero ja HYT
o suomi.fi-lompakko ja ulkomaalaisen asiointiväline

• Identiteettil0mpakoihin varautuminen
oSuomi.fi-lompakon laajentaminen ja toimialan tiedot
oEUDI Wallet ja mm.DC4EU seuraaminen
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Tulossa: Kysely perus- ja toisen asteen toimijoille



Ehdotuksia kyselyyn liittyen

• Ehdotus 1: Selvitetään sähköisten palveluiden käyttöä ja tunnistautumisiin 
liittyviä käytänteitä perus- ja toisella asteella.

• Ehdotus 2: Kyselyn kohdejoukkona opettajat ja kehittäjät, jotta saadaan 
kommentteja päivittäiseen toimintaan osallistuvilta. 

• Ehdotus 3: Kyselyn jakelu koulutustoimijoiden valikoitujen henkilöiden ja 
yhteistyöverkostojen (mm. Digikilta, AKTIV) kautta
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Mahdolliset jatkoaskeleet kyselyn jälkeen

• Koonti vastauksista OKM:n kehittämistyöryhmään

• Työpaja(t) osalle vastaajista osana kehittämistyöryhmää.
1. Työstettäisiin kyselyssä nousseita teemoja yhdessä aktiivitoimijoiden kanssa
2. Mietittäisiin tulevaisuuden skenaarioita ja näihin vastaamista
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Luonnos kyselystä



Kysymyksiä sähköisten palveluiden käytöstä

1. Kuinka paljon käytätte oppimista tukevia sähköisiä välineitä, kuten 
oppimisympäristöjä tai vastaavia?

2. Kuinka sujuvaksi koette oppimista tukevien sähköisten välineiden käytön?

3. Miksi oppimista tukevien sähköisen välineiden käyttö on sujuvaa / takkuista?
oOnko joitakin käyttäjäryhmiä, jotka eivät voi käyttää em. välineitä? 

Opetushenkilökunta, hallintohenkilökunta, oppijat, huoltajat, ja miksi?
oMiten olette ratkaisseet tästä mahdollisesti aiheutuvat haasteet?

4. Minkälaisia oppimista tukevia sähköisiä järjestelmiä/tukea sähköisten 
järjestelmien käyttöön kaipaisitte, ja keneltä?
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Organisaatiorajat ylittävä tietojen siirto ja tunnistautuminen toisten 
organisaatioiden palveluihin (1/2)

1. Teettekö yhteistyötä organisaatiorajojen yli esimerkiksi toisen koulutuksen 
järjestäjän (esim. kunnan, kaupungin tai koulutuskuntayhtymän) kanssa?
oOnko teillä tarpeita käyttää toisen organisaation sähköisiä oppimista tukevia palveluita 

ja päinvastoin?
oKoetteko, että olisi tarpeen perustaa/tukea jo olemassa olevia yhteistyöryhmiä 

esimerkiksi hyvien käytänteiden jakamiseksi?

2. Käytättekö oppilaitoksessanne perus- ja toisen asteen sähköisen 
tunnistanistamisen luottamusverkostoa MPASSid:ta?
oJos käytätte, niin missä tilanteissa?
oJos ette käytä, niin miksi?
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Organisaatiorajat ylittävä tietojen siirto ja tunnistautuminen toisten 
organisaatioiden palveluihin (2/2)

• Miten tiedot siirtyvät alla luetelluissa nivelvaiheissa?
1. Koulutusasteiden ja -organisaatioiden ylittäminen
2. Koulutustoimijoiden välinen yhteistyö
3. Työelämäyhteistyö
4. Kansainvälinen liikkuvuus
5. Jatkuva oppiminen
6. Ulkopuoliset prosessit ja palvelut

• Mitä muita tietoja haluaisitte oppilaitoksessanne siirtää tällä hetkellä
siirrettävien tietojen lisäksi?
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Oman organisaation ulkopuolisten käyttäjien 
tunnistautuminen omiin palveluihin

• Pystyykö oppilaitoksenne nopeasti ja joustavasti löytämään opettajille sijaisia 
ja antamaan sijaisille näiden tarvitsemat käyttöoikeudet?

1. Millaisia haasteita tähän liittyen tunnistatte, ja miten näihin voisi mielestänne 
puuttua?

• Miten toteutatte työelämäyhteistyön osalta kumppanien sähköisen 
tunnistautumisen?

• Huoltajat
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Arkaluonteiset tiedot ja tunnistamisen luotettavuus

• Kysymys tunnistamisen tasosta, missä tilanteissa tunnistatte käyttäjät 
(=henkilöt) vahvasti?

1. Milloin riittää heikko tunnistamisen taso? → Onko liian vaikea kysymys?
2. Kuka tekee em. päätöksen?

• Käsittelettekö arkaluonteisia tietoja (esim. terveydentilaa tai sosioekonomista 
asemaa) koskevia tietoja sähköisissä järjestelmissä? 

1. Miten käyttäjät tunnistetaan tällaiseen järjestelmään?
2. Onko teillä käytössä useita eri salasanoja ja käyttäjätunnuksia eri järjestelmiin?
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facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

Manne Miettinen, Kimmo 
Rautio
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
oy
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