
 
 
 
Ajankohtaista OKM:N 
toimialalta 
 
 
Ilmari Hyvönen 
Korkeakoulu ja tiedepolitiikan osasto, tietohallinnon 
vastuualue 
 
Kirjastoverkkopäivät 
22.10.2014, Helsinki, Paasitorni 
 
 
 
 



Aiheita 

•  Tulevaisuuskatsaus 
•  Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
•  Muita hankkeita 
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http://vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset 
http://www.tulevaisuudensuomi.fi/ 

 



Mistä on puhuttava? 
- viestejä sidosryhmiltä ja seminaareista   

•  digitaalitalouden haasteet ja 
mahdollisuudet 

•  työelämän polarisaatio  
•  aineeton arvonluonti ja luova talous 
•  itsenäinen ja yrittäjämäinen työ 
•  kestävä kehitys 
•  osaamisperustan rapautuminen 
•  oppimisen ja luovuuden ilo  
•  tieteen tason nostaminen 
•  arvot, elämäntavat ja uusi 

yhteiskunnallinen organisoituminen 

•  osallisuus, osallistuminen ja 
sosiaalinen koheesio 

•  avoimuuden politiikka 
•  uusi ote kansainvälistymiseen 
•  monikulttuurisuus ja 

maahanmuuttajat 
•  uskontojen kohtaaminen  
•  hallinnon ja kansalaisten 

vuorovaikutus 
•  sivistys yhteiskuntapolitiikan ytimeksi 
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Ministeriöiden tulevaisuuskatsausten yhteisiä teemoja ja tavoitteita 
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Toimintaympäristö 1/2 

Osaamisen ja luovuuden merkitys kasvaa  
–  Ihmiskunnan suuret haasteet 
–  Talouden, yhteiskunnan ja arvojen isot muutokset 
–  Uuden kasvun lähteet 
–  Tietoon perustuva päätöksenteko 

 
Digitaalikumous 

–  ”Toinen koneiden aika”: internet, robotisaatio, big data, 3D -tulostus 
–  Vaikuttaa ihmisten tietojen, taitojen ja asenteiden muodostumiseen ja 

yhteiskunnalliseen organisoitumiseen 
–  Tuotannon ja työn organisaatiot ja toimintatavat, ammattirakenteet ja 

osaamisvaatimukset muuttuvat, työelämä polarisoituu 
–  Itsenäinen ja yrittäjämäinen työ lisääntyy 
–  Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuden parantaa koulutusta, 

tutkimusta ja innovointia 
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Toimintaympäristö 2/2 

Hyvinvointi ja kestävä kasvu syntyvät luovuudesta ja osaamisesta 
–  Aiempaa suurempi  osa globaalien arvoketjujen lisäarvosta ja 

talouskasvusta syntyy aineettomasta pääomasta, ihmisten osaamisesta 
–  Suomi erikoistuu työtehtäviin, jossa tarvitaan korkeaa osaamista ja 

luovuutta 
–  Tarvitaan vahvaa perusosaamista ja mahdollisuudet osaamisen 

kehittämiseen koko työuran ajan 

Yhteiskunta erilaistuu ja eriarvoistuu 
–  Koulutus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripolitiikan merkitys hyvinvoinnin, 

hyvän ja arvokkaan elämän, sosiaalisen koheesion ja luottamuksen 
kulttuurin kannalta kasvaa 

 
Eurooppalainen yhteistyö laajenee ja syvenee 

–  Eurooppa 2020-strategia – älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu 
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1. Osaamisen ketju kuntoon -kasvatuksella ja 
koulutuksella uuteen nousuun 

Suomi on tunnettu hyvästä koulutusjärjestelmästään, mutta 
-  Nuorten osaamistulokset ovat kääntyneet laskuun  
-  Aikuisten perustaidoissa puutteita  
-  Väestön koulutustason nousu pysähtyy 
-  Suomi on jäämässä jälkeen muista edistyneistä tiede- ja korkeakoulumaista 

 
Mitä on tehtävä? 

-  Oppimisen ilo ja luovuuden riemu; tuetaan ihmisten kiinnostusta jatkuvaan itsensä 
ja koko yhteiskunnan kehittämiseen 

-  Panostus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on prioriteetti 
-  Pysäytetään eriytyvyyskehitys 
-  Erityishuomio maahanmuuttajien koulutukseen 
-  Digitaaliteknologia käyttöön 
-  Kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita, oppimisympäristöjä ja 

toimintamuotoja yhdessä työelämän kanssa 
-  Siirretään ammatillisen koulutuksen rahoitus julkisen rahoituksen osalta kokonaan 

valtiolle ja koulutuksen rahoituspohjaa 
-  Huolehditaan opettajankoulutuksen ja opetustyön vetovoiman säilymisestä 
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2. Korkeakoulutuksella ja tieteellä kilpailuetua  

Korkeakoulutuksen, osaamisen ja tieteen tasoa on nostettava 
kilpailijamaita nopeammin, jotta talous kasvaa ja Suomeen syntyy 
uusia korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja 

-  Koko korkeakoulujärjestelmän on oltava laadukas 
-  Tarvitaan huippuja 
-  Opetuksen ja tutkimuksen laatu kärsivät voimavarojen hajaantumisesta 

Mitä on tehtävä? 
–  Korkeakoulujärjestelmän vahvistamisessa (= profilointi, erikoistuminen, 

rakenteiden ja yhteistyön kehittäminen) on erilaisia vaihtoehtoja 
–  Ammattikorkeakoulut uudistavat alueita, pk-yrityksiä ja palveluita 
–  Rahoituspohjaa monipuolistetaan 
–  Hyödynnetään tieteen ja tutkimuksen avoimuuden mahdollisuudet 
–  Hyödynnetään digitalisaatiota opetuksessa ja tutkimuksessa 
–  Tieto ja osaaminen käyttöön yrityksissä, alueilla ja yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa 
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3. Kulttuuri tuottaa arvoa elämään, 
yhteiskuntaan ja talouteen 

Kulttuurinen muisti ja identiteetti, luovuus ja uudet kulttuuriset sisällöt ovat 
arvokkaan elämän, sivistyksen ja yhteiskunnan kehittämisen perusta.  

–  Kulttuurin toimiala on monimuotoistunut 
–  Kulttuuriympäristö kulttuurisena, sosiaalisena, taloudellisena ja ekologisena 

voimavarana 
–  Digitalisoitumisen hyödyntäminen (mm. EU:n sisämarkkinat, kulttuuriperintöaineistot) 
–  Taiteen ja kulttuurin tukimuodot ja rahoitus eivät ole muiden pohjoismaiden tasalla 
–  Itseisarvoiset ja välineelliset kehittämistoimet pidettävä tasapainossa  

Mitä on tehtävä? 
–  Taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen edellyttää uusia 

toimintamalleja ja laajaa yhteistyötä 
–  Kirjasto- ja tietopalvelujen tulee olla koko maan kattavia monipuolisia 

lähipalveluja  
–  Taiteen ja kulttuurin valtionosuuden laskentaperusteet tarkistettava 
–  Taiteen ja kulttuurin tukia (ml. taiteilijoiden asema) kehitettävä 
–  Aineettoman arvonluonnin kehittämistoimia toteutettava kulttuuripolitiikan alueella ja 

hallinnonalojen välisesti 
–  Tekijänoikeusjärjestelmää kehitettävä 
–  Mediamurros edellyttää alan sääntelyn päivittämistä 
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4. Hyvinvoiva ja osallistuva kansa menestyy    
Avoimessa ja monikulttuurisessa Suomessa nuoriso- ja liikuntapolitiikalla on 
keskeinen merkitys osallisuuden, yhteisöllisyyden ja demokratian kannalta 
välttämättömien toimintavalmiuksien kehittäjänä. 
  
-  arvot erilaistuvat ja yhdenmukaisuudet purkautuvat 
-  yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestäytymisen muodot ja vaikuttamistavat muuttuvat 
-  hyvinvointi- ja terveysongelmat polarisoituvat 
-  hallinto lähestyy nuorten elämää hyvinvointiongelmia toimialakohtaisesti 

 
Liikunta- ja nuorisopolitiikkaa on  uudistettava 
 
-  luotava uusia, kansalaisten aktiivisuutta tukevia vuorovaikutteisia toimintamalleja 
-  kaikille lapsille mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan kulttuuri-, liikunta, tms. 

harrastukseen 
-  vahvistetaan liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna 
-  puretaan kansalaistoiminnan esteitä poikkihallinnollisella yhteistyöllä    
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5. Rakenteita, rahoitusta ja ohjausta uudistettava 
Julkinen hallinto on avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. 
Kansainvälisesti on arvioitu Suomen julkinen sektori toimivaksi, tehokkaaksi ja 
avoimeksi.  

–  Julkisen talouden kokonaisuuden hallinta vahvistuu 
–  Kuntien, alueiden ja valtion suhteet ovat muuttumassa 
–  Julkisen sektorin sopeuttamistoimet ovat kohdentuneet voimallisesti OKM:n 

hallinnonalalle 
Rakenteita, rahoitus- ja ohjausmekanismeja on uudistettava 

–  Turvataan toimialojen perusrahoitus. Laajennetaan korkeakoulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen rahoituspohjaa 

–  Hyödynnetään alueiden kehittämisessä niiden omia ja ministeriön toimialojen 
toimijoiden yhteistyötä ja vahvuuksia 

–  Vahvistetaan päätöksenteon tieto- ja tilasto- ja tutkimusperustaa  
–  Siirretään taide- ja kulttuurilaitosten lakisääteiset valtionosuudet asteittain 

veikkausvoittovaroista budjettivaroihin 
–  Kehitetään opintotukea 
–  Säilytetään rahapelien yksinoikeusjärjestelmä 
–  Meneillään olevien uudistusten (sote) yhteydessä on huolehdittava siitä, että sama 

ministeriö vastaa sekä palveluiden järjestämisestä että niiden rahoituksesta 
–  Lisätään tilojen moni- ja yhteiskäyttöä 
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Menestystekijät - Inhimillisten voimavarojen 
näkökulma 
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Perus-
edellytykset 

Hyvä hallinto, oikeusvaltio, toimivat instituutiot  
(ml. taide ja tiede), kokonaistaloudellinen vakaus, 

turvallisuus, ennustettavuus, peruskoulutus, 
terveydenhoito, sosiaalinen koheesio, osallisuus ja 

luottamus 

Suorituskyvyn  
kohentajat 

Korkeakoulutus,  
työssä oppiminen, valmiudet  

hyödyntää ja kehittää teknologiaa,  
yksityisen ja julkisen rahoituksen saatavuus 

Innovaatio- ja 
kehittyneisyystekijät 

Yhteiskunnan ja  
talouden kehittyneisyys  

(mm. luova talous, vihreä kasvu) 
aineettomien oikeuksien hallinta,  

TKI-panostukset 



Inhimilliset voimavarat - suurin vahvuutemme myös 
2020! 

INSEAD Global 
Innovation Index 
2013 
Human Capital  
and Research 

World Economic 
Forum 2014-2015 
Higher Education and 
Training 

WEF and INSEAD 
The Networked 
Readiness Index 2013  

Innovation Union 
Scoreboard 2014 
Human Resources 
(Europe only) 

World Economic 
Forum 2014-2015 
Health and Primary 
Education 

1. Suomi 1. Suomi 1. Suomi 1. Ruotsi 1. Suomi 
2. Korea 2. Singapore 2. Singapore 2. Suomi 2. Belgia 

3. Singapore 3. Alankomaat 3. Ruotsi 3. Irlanti 3. Singapore 

4. Ruotsi 4. Sveitsi 4. Alankomaat 4. Iso-Britannia 4. Uusi Seelanti 

5. Islanti 5. Belgia 5. Norja 5. Slovenia 5. Alankomaat 

6. Yhdysvallat 6.  Arabiemiraatit 6. Sveitsi 6. Latvia 6. Japani 

7. Tanska 7. Yhdysvallat 7. Iso-Britannia 7. Ranska 7. Kanada 

8. Israel 8. Norja 8. Tanska 8. Belgia 8. Irlanti 

9. Irlanti 9. Uusi Seelanti 9. Yhdysvallat 9. Alankomaat 9. Kypros 

10. Itävalta 10. Tanska 10. Taiwan 10. Tanska 10. Islanti 

14 



Mitä seuraavaksi? 

Tulevaisuuskatsaus-hallitusohjelma-kehyspäätös-TAE-
sopimukset virastojen ja hallinnonalan organisaatioiden 
kanssa. 
 
•  Tulevaisuuskatsaus palvelee poliittisia päätöksentekijöitä 

ja sen aikajänne on kaksi lähintä hallituskautta – listaukset 
ajankohtaisista asioista tehdään erikseen keväällä 2015 

•  Katsausta käytetään hyödyksi ministeriön sekä 
hallinnonalan virastojen ja laitosten strategisessa 
suunnittelussa ja ohjauksessa. 

•  Vuonna 2015 käynnistettävien valtioneuvoston yhteisten 
selvityshankkeiden teemat pohjautuvat ministeriöiden 
tulevaisuuskatsauksiin. 
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Aiheita 

•  Tulevaisuuskatsaus 
•  Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
•  Muita hankkeita 
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Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
Osat 

–  Palveluväylä 
–  Sähköinen tunnistaminen 
–  Palvelunäkymät 
–  Roolit ja valtuutus 
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Q4/2014 2015 Q2/2015  Q4/2015  2016 Q1/2015 Q3/2015 

ks. 
https://www.vm.fi/vm/fi/
05_hankkeet/
0106_palveluarkkitehtuuri/
index.jsp 
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Aiheita 

•  Tulevaisuus 
•  Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
•  Muita hankkeita 
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Avoin tiede ja tutkimus 2009-2017 

TUTA-hanke 
tilanneselvitys 

TTA-hanke 
yhteistyö 
ja palvelut 

Tiekartta* ja 
arviointimalli 

2009-2011 

2011-2014 

2014 

ATT-hanke 

Vuonna  
2017  

Suomi on 
johtava maa 

tieteen ja 
tutkimuksen 

avoimuudessa 

* Julkistus: Avoimen tieteen ja tutkimuksen  
foorumi 25.11.2014 





Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 

•  Tiekartta parhaillaan 
kommenteilla ATT:n 
työryhmissä  

•  Tiekartta käsittelyssä 
asiantuntijaryhmässä ja 
strategiaryhmässä 
lokakuun alussa 

•  Avoin kommentointi 
lokakuun loppupuolella 

•  Julkaisu Avoimen tieteen 
ja tutkimuksen foorumissa 
25.11.2014 

1.	  Tieteen	  ja	  
tutkimuksen	  

perusolemuksen	  
vahvistaminen

Avoimuus	   on	   tieteen	   ja	  
tutkimuksen	   keskeinen	  
periaate,	   jonka	   kautta	   luodaan	  
uusia	  mahdollisuuksia	  osallistua	  
tieteen	   ja	   tutkimuksen	  
tekemiseen	   niin	   laajemmalle	  
joukolle	   tutkijoita	   kuin	  
päätöksentekijöille	   ja	  
kansalaisille.	  

2.	  Avoimuuteen	  liittyvän	  
osaamisen	  
vahvistaminen	  
	  Tieto	  ja	  osaaminen	  ovat	  
sivistyksen	  perusta	  ja	  keskeisin	  
tuotannontekijä.	  Osaamista	  on	  
kehitettävä	  strategialähtöisesti,	  
pitkäjänteisesti	  ja	  
suunnitelmallisesti. 

3.	  Tutkimusprosessin	  
kestävän	  perustan	  
vahvistaminen

	  Jotta	   tutkimustuloksia	   olisi	  
mahdollista	   tulkita	   oikein	   ja/
käyttää	   uudestaan,	   niiden	  	  
täytyy	   olla	   riittävästi	   kuvattuna	  
ja	   pysyvästi	   säilytettynä	   ja	  
saatavilla	   koneluettavassa	  
muodossa.	   Prosessien	  
yhteentoimivuutta	   ja	  
kustannusten	   elinkaaren	  
hallittavuutta	   parannetaan	  
avoimuudella.	  

4.	  Kilpailukyvyn	  
vahvistaminen

Avoimuuden	   avulla	   edistetään	  
uuden	   tiedon,	   tutkimustulosten	  
ja	   ideoiden	   nopea	   liikkumista,	  
yhdistelyä	   	   ja	   	   oivaltavaa	  
soveltamista.	  

Vuonna	  2017	  tutkimustieto	  liikkuu	  ongelmitta	  tutkijalta	  ja	  tutkimusryhmiltä	  toiselle,	  
tutkimusalojen	  välillä,	  innovaatiotoimintaan	  ja	  muuhun	  yhteiskuntaan.	  Tiedon	  
kulkua	  autetaan	  selkeiden	  linjausten	  ja	  hyvien	  käytäntöjen	  avulla	  sekä	  tuottamalla	  
laajasti	  käytettyjä	  palveluita	  tieteen	  ja	  tutkimuksen	  tulosten	  saatavuuden	  ja	  
perustan	  turvaamiseen.	  Avoimuus	  on	  yhteinen	  toimintamalli,	  avoimuus	  on	  
arkipäiväistynyt.

VISIO	  2017:	  TIETO	  LIIKKUU,	  OSAAMINEN	  

KASVAA



Muita ajankohtaisia hankkeita ja palveluita 

•  Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke  
•  Finna, KDK-PAS ja KDK-kokonaisarkkitehtuuri 
 

•  Metatietovaranto- ja palveluympäristön hankkeet: Melinda, Finto 

•  FinElib 

•  Kirjastojärjestelmien kehittäminen: UKJ, Koha 

•  Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanke 

•  Lukuinto-ohjelma 

•  Kirjasto kaikille -hanke (Näkövammaisten kirjasto ja yleiset kirjastot) 



KIITOS 
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Tiedon muodot ja kirjaston rooli? 

“However, the more the sequentiality of the pre-publication 
phase, the publication and the post-publication phase 
"merge" in favour of contextualized, linked, dynamic data 
stocks – the more the core mission of the library will also 
change: Instead of being responsible for only one part of the 
value chain of knowledge, it must now support the complete 
network, the complete "flow" of knowledge. … The field of 
action of the library is knowledge streams instead of 
knowledge items.” 

Klaus Ceynowa, Information in the Digital Knowledge Ecosystem – Challenges for the Library of the Future 
http://library.ifla.org/1039/1/208-ceynowa-en.pdf 
 


