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Maailma on muuttunut ja myös koulutuksen on 
muututtava
Pekka Neittaanmäki, Martti Lehto ja Matti Savonen

Johdanto

Tässä puheenvuorossa pohditaan 
Suomen kyvykkyyttä siirtyä digi-
taalisten alustojen tukemaan kou-
lujärjestelmään samanaikaisesti 
SOTE-IT uudistuksen myötä. Esi-
tämme pohdintamme siitä, mil-
lainen näkemyksemme mukainen 
digikoulu olisi ja mitä hyötyjä siitä 
olisi. Tämä puheenvuoro perus-
tuu Jyväskylän Yliopiston IT-tie-
dekunnassa 12.5.2020 julkaistuun 
tutkimukseen ”Suomen tekoäly-
tuettu digitaalinen SOTE- ja kou-
lujärjestelmä 2025”1 sekä verkossa 
järjestettyyn konferenssiin. 

Jyväskylän yliopiston UNESCO- 
professorit ja Council for Creati-
ve Education Finland (CCE Fin-
land) järjestivät maailmanlaajuisen 
verkkokonferenssin 21. huhtikuuta 
2020 aiheesta ”luovat ja innovatii-
viset koulutuksen haasteet maail-
manlaajuisen covid-19-kriisin kes-
kellä”. Tapahtuman tavoitteena oli 
viettää YK:n maailman luovuu-
den ja innovoinnin päivää. Verk-
kokonferenssi houkutteli 12 220 
kävijää yli 60 maasta. Konferens-
sin esitykset ja puheenvuorot ovat 
avoimesti saatavissa verkossa CCE 
Finlandin 42 verkkosivuilla.2

UNESCO:n seurannan mukaan 
perusasteen, toisen asteen ja kor-
kea-asteen koulutus on 23.4 päi-
vitetyn tiedon mukaan pysäytet-
ty, joko kokonaan tai osittain 191 
maassa. COVID-19 virus vaikeut-
taa yli 1.6 miljardin nuoren opis-
kelua. Jo ennen virusepidemiaa 
260 miljoonaa lasta globaalisti oli 

ilman koulutusta. Kriisin odote-
taan syventävän globaalia oppi-
miskriisiä. Unesco seuraa jatku-
vasti tilannetta ja koordinoi eri 
yhteistyökumppanien kanssa eri 
maiden auttamista. Unescon tie-
tojen mukaan koulutustilanne on 
viruskriisin vuoksi huononemassa 
dramaattisesti. Pahimmillaan krii-
si voi vaikuttaa kokonaisen ikä-
luokan akateemiseen kehitykseen. 
Lisäksi on perusteltua sanoa, että 
emme voi koskaan täysin palata 
samaan tilanteeseen, jossa olimme 
ennen kriisin alkua. 

Suomessa koulutus on pystyt-
ty toteuttamaan kriisin keskellä 
kohtuullisen hyvin. Suomi on di-
gitalisaation kärkimaita ja meil-
lä on keskimäärin hyvät tietolii-
kenneyhteydet. Sekä opettajien 
että oppilaiden valmiudet siirtyä 
etäkoulutukseen olivat alakoulun 
luokkia lukuun ottamatta kohtuul-
lisen hyvät. Tästä huolimatta tilan-
teen äkillisyys on asettanut opetta-
jat, oppilaat ja oppilaiden perheet 
digitalisaation rajapintaan. Kou-
lunkäynnin konsepti on jouduttu 
opettelemaan uudestaan muuta-
mien päivien aikana. Alkuvuoden 
2020 aikana saamamme koke-
mukset, digitaalisista järjestelmis-
tä koulujärjestelmän tukena ovat 
näyttäneet, että oppilaat ja opis-
kelijat ovat halukkaita ottamaan 
digitaalisen opiskelun avoimes-
ti vastaan. Esimerkiksi oppimis-
tavoitteiden valvonta, sosiaalinen 
kanssakäyminen ja kehitys, sekä 
oppimisympäristöt on jouduttu 
miettimään uusiksi. Lisäksi eri-

tyisohjausta tarvitsevien oppilai-
den ja opiskelijoiden tilanne on 
ollut kriisin keskellä vaikea.

COVID-19 pandemian vaiku-
tuksista koulutukseen on kerättävä 
kaikki mahdollinen tieto ja sitä on 
hyödynnettävä tehokkaasti. On-
nistumiset ja haasteet koulutuksen 
muutoksessa on raportoitava ja 
analysoitava akateemisesti. Tämä 
tarkoittaa, että tietoa on kerättä-
vä aktiivisesti opettajilta, oppilail-
ta ja perheiltä. Lisäksi käytössä 
olleet tekniset ratkaisut ja niiden 
rajoitteet on asetettava arvioinnin 
kohteeksi.

Tekoälytuettu järjestelmä 
tähtää tehokkaampaan 
opetukseen ja oppilaan 
tarpeiden huomioimiseen

Digitaalinen tekoälytuettu koulu-
tus- ja oppimisjärjestelmä raken-
tuisi SOTE-IT -järjestelmän mallin 
mukaisesti,  sisältäen erilaisia tie-
tovarantoja, palvelukokonaisuuk-
sia ja toimintaympäristöratkaisuja. 
Järjestelmän arkkitehtuurissa käy-
tettäisiin hyväksi SOTE-IT -järjes-
telmän arkkitehtuuriratkaisuja ja 
-malleja.

Pohdintamme mukainen kou-
lutus- ja oppimisjärjestelmä muo-
dostuu oppijan omatiedosta ja 
valtakunnallisesta digitaalisesta 
sisältö- ja palvelualustasta (MI-
KAEL), joihin liittyy uuden su-
kupolven digitaalisen koulun 
(AGRICOLA) digitaalinen oppi-
misympäristö ja koulun oppilas–
arkisto. Tähän oppija liittyy käyt-
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töliittymällään ja häntä avustaa 
digitaalinen omaopettaja. 

Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön (OKM) sekä Opetushallituksen 
(OPH) johdolla voidaan digitaali-
nen koulutus- ja oppimisjärjestel-
mä rakentaa samaan tapaan kuten 
STM on rakentanut kansallisen SO-
TE-järjestelmän Kanta -terveys–
tietokantoineen. Kansallisen jär-
jestelmän keskeisenä ytimenä olisi 
Kanta-järjestelmää vastaava oppi-
lastietojärjestelmä ja digitaalinen 
sisältöalusta oppimateriaalikeskuk-
sineen, jossa perinteisien sisällön 
tuottajien ja kirjakustantajien lisäk-
si yliopistoilla, oppimisratkaisuja 
tarjoavilla yrityksillä, YLE:llä ja leh-
tikustantamoilla voisi olla keskei-
nen rooli. 

Materiaalitietokannan tarkoi-
tuksena on tarjota ajantasaista ja 
monimuotoista oppimismateriaa-
lia kustannustehokkaasti kaikille 
oppilaille. Järjestelmän taloudelli-
nen vaikutus olisi merkittävä sääs-
tö kirjakuluissa. Nykyiset kirjaku-
lut ovat 200 miljoonaa vuodessa 
ja näistä sisällöntuottoon menee 
noin 40 miljoonaa. Säästöt digi-
taaliseen materiaalitietokantaan 
siirtymisestä olisivat noin miljardi 
euroa kymmenessä vuodessa, joka 
taas pystytään käyttämään tehok-
kaampaan koulutustoimintaan. 

Digitaalisessa opetuksessa si-
sällöntuottamiseen kiinnitetään 
enemmän huomiota kuin perin-
teisessä kirjamuotoisessa koulus-
sa. Digitaaliseen oppimispakettiin 
sisältyy äänikirjan tapaan puhe-
tallenne, jossa käydään materiaali 
läpi. Opettajan rooli muuttuu. Op-
pilaat tekevät digitaaliseen kirjaan 
tehtävät, mutta kirja ei ole kerta-
käyttöinen. Oppimisen etenemi-
sen tallentuu oppijan omaan hen-
kilökohtaiseen tietokantaan, josta 
näkyy, miten ratkaisuun on pää-
dytty ja mitä ongelmia on ollut. 

Oppia voidaan ottaa digitaalisesta 
pelimaailmasta.

Digitaalinen järjestelmä tar-
koittaisi myös oppilaille turvaa 
ulkopuolisista tekijöistä johtuvia 
ongelmia kohtaan. Tarjoamalla 
oppilaille keskitetyn tietokannan,-
pystymme kustannussäästöjen 
lisäksi tasa-arvoistamaan kou-
lujärjestelmäämme. Oppimateri-
aalitietokannan kautta pystytään 
tarjoamaan standardoitua koulu-
tusta lähiopetuksen lisäksi. Tämä 
poistaisi epätasa-arvoisen koulu-
tustarjonnan ongelmia eri koulu-
jen välillä. 

Tekoälykyvykkyydet järjes-
telmän osana tarkoittavat help-
pokäyttöisyyttä sekä oppimisen 
tukemista mahdollisimman te-
hokkain keinoin. Opiskelijoille, 
opettajille ja hallintohenkilökun-
nalle voidaan tarjota omia tekoäly-
tuettuja työkaluja. Oppilaille tämä 
tarkoittaa opiskelutyötä tukevia ja 
opiskelumotivaatiota kohottavia 
ominaisuuksia. Opettajille pysty-
tään tarjoamaan oppilaiden op-
pimistavoitteiden seurantaa tuke-
via työkaluja, sekä tukea erityisen 
haastavissa opetettavissa aiheis-
sa. Hallintohenkilökunnalle pys-
tytään luomaan sekä ajantasaista 
että ennakoivaa analytiikkaa stra-
tegisella tasolla. Lisäksi järjestelmä 
pystyy jalkauttamaan ajantasai-
simman tutkimukseen perustuvan 
tiedon hyvistä oppimis- ja ope-
tuskäytänteistä koko järjestelmän 
käyttäjäkunnalle, sekä tarvittaessa 
tukemaan käyttäjiä uusien käytän-
teiden omaksumisessa.  

Digitalisaation kehitys antaa 
mahdollisuuden aivan uudenlaisel-
le digiopettamiselle:

• Läsnä-äly muuttaa tarvetta 
oppia muistamalla;

• Tilalle tulee kyky hahmot-
taa kokonaisuuksia, yhdis-
tellä asioita;

• Syntyy tarve kehittää 
adaptiivista oppimisnana-
lytiikkaa, kognitiivista 
laskentaa, tekoälyä, ko-
neoppimista, laskennallis-
ta ajattelua, systeemiajat-
telua ja data-analytiikkaa, 
jonka keskeisenä ominai-
suutena on oppimisym-
päristön optimointi täyt-
tämään yksilön tarpeita ja 
valmiuksia niin että oppi-
mistulos on hänen kannal-
taan paras mahdollinen.

Digitaalisen tekoälytuettutujen 
koulutus- ja oppimisjärjestelmien 
yhteistoiminta SOTE-järjestelmän 
kanssa auttaa tunnistamaan op-
pijan vaikeudet varhaisessa vai-
heessa. Oppijan psykofyysisen ja 
sosiaalisen kehityksen sekä ter-
veyden arvioinnin toteuttamises-
sa on mukana useita toimijoita 
opetushenkilöstöstä koulutervey-
denhuoltoon ja kunnallisiin SO-
TE-palveluihin. Kun tähän lisätään 
oppijan kehitykseen vaikuttavat 
perhe- ja muut ympäristötekijät, 
muodostuu toimintaympäristöstä 
hyvin haastava, eikä tiedonvaihto 
aina ole optimaalista. Rakentamal-
la eri toimijoiden tietojärjestelmis-
tä yhteen toimiva älykäs palve-
lualusta, voidaan oppijalle, hänen 
perheelleen ja opetushenkilöstölle 
tuottaa varhaisessa vaiheessa tieto-
ja, joiden avulla voidaan lieventää 
oppimisvaikeuksia ja jopa ennalta-
ehkäistä niitä.

Unescon tutkimus tukee 
tekoälytuetun koulutuksen 
tarpeellisuutta

UNESCO Global Education 2030 
-ohjelmassa on tehty raportti Ar-
tificial Intelligence in Education: 
Challenges and Opportunities for 
Sustainable Development. Siinä on 
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tunnistettu tekoälyn käytössä seu-
raavat ratkaistavat asiat:3  

• Tekoälyn osallistavan ja 
oikeudenmukaisen käyt-
tön varmistaminen koulu- 
tuksessa

• Tekoälyn hyödyntäminen 
koulutuksen parantami- 
seksi

• Tekoälyaikakaudella työ-
paikkojen ja arjen taitojen 
kehittämisen edistäminen 

• Koulutustietojen avoimen 
ja auditoitavan käytön tur- 
vaaminen

• Tekoälyn käytöllä on sel-
keitä etuja sekä oppijoille 
että opettajille. 

Seuraavaksi on kuvattu tekoälyn 
etuja opiskelijoille ja opettajille. 4

A. Tekoälyn etuja opiskelijoille:
 

Koulutus milloin tahansa. Nuoret 
viettävät paljon aikaa mobiiliym-
päristössä. He tekevät usein päivit-
täisiä tehtäviään älypuhelimillaan 
tai tablet-laitteillaan. Tekoälypoh-
jaiset sovellukset tarjoavat mah-
dollisuuden opiskella vapaa-ajalla. 
Lisäksi opiskelijat voivat saada pa-
lautetta opettajilta reaaliajassa.
 
Erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoi-
den tarpeiden mukaan. Tekoäly-
pohjaiset ratkaisut voivat mukau-
tua mm. opiskelijoiden tietotason 
ja mielenkiinnon mukaan. Järjes-
telmällä voi auttaa opiskelijoita, 
niillä alueilla, jossa heillä on vai-
keuksia. Näin voidaan tarjota eri-
tyisiä oppimateriaaleja heidän tar-
peidensa perusteella. Esimerkiksi 
opiskelija tekee testin ennen sovel-
luksen käytön aloittamista; sovel-
lus analysoi sen ja tarjoaa sopivia 
tehtäviä ja kursseja.

 
Virtuaaliset mentorit. Tekoäly-

pohjaiset alustat tarjoavat virtu-
aalisia mentoreita seuraamaan 
opiskelijoiden etenemistä. Varsi-
naiset opettajat voivat ymmärtää 
opiskelijoiden tarpeita paremmin, 
mutta on hyvä saada välitöntä pa-
lautetta virtuaaliohjaajalta.

B. Tekoälyn edut opettajille
 

Mahdollisuus nähdä heikkouk-
sia. Erilaisilla kursseilla voidaan 
nähdä aukot opiskelijoiden tiedos-
sa. Esimerkiksi Coursera -alusta 
voi ilmoittaa opettajalle, jos monet 
opiskelijat valitsivat väärät vastau- 
kset tiettyyn kysymykseen. Seu-
rauksena on, että opettajalla on 
mahdollisuus kiinnittää huomio-
ta tähän tiettyyn aiheeseen.

 
Parempi sitoutuminen. Nykyai-
kaiset tekniikat, kuten virtuaali-
todellisuus ja pelillistäminen, aut-
tavat opiskelijoita osallistumaan 
koulutusprosessiin ja tekevät siitä 
vuorovaikutteisemman.

 
Personointi. Erilaiset tekoäly- 
yhteensopivat algoritmit voivat 
analysoida käyttäjien tietoja ja 
kiinnostuksen kohteita ja tarjo-
ta yksilöllisempiä suosituksia ja 
koulutusohjelmia.

 
Opetussuunnitelmien auto-
maattinen luominen. Opetta-
jat saavat suuren hyödyn tekoä-
lykehityksestä. Tekoälyratkaisut 
auttavat heitä luomaan opetus-
suunnitelmia, eikä työtä tar-
vitse aloittaa tyhjästä. Näin 
opettajat viettävät vähemmän 
aikaa tarvittavien oppimate- 
riaalien etsimiseen.

 
Mahdollisuus löytää hyvä opet-
taja. Koulutusalustoilla on pal-
jon opettajia, joten opiskelijalla 
on mahdollisuus kommunikoi-

da muiden maiden asiantuntijoi-
den kanssa. Tekoäly-yhteensopi-
va koulutusalusta tarjoaa sopivia 
opettajia oppilaiden tarpeisiin.

Tekoäly antaa mahdollisuuden 
keskittyä opiskelijan yksilöllisiin 
tarpeisiin. Monet suuret koulutus-
alustat, kuten Carnegie Learning, in-
vestoivat tekoälyyn tarjotakseen yk-
silöllisempiä kursseja. Nykyään on 
mahdollista luoda yksilöllisiä ohjeita, 
testausta ja palautetta. Näin oppijat 
työskentelevät valmiina olevan yksi-
löidyn materiaalin kanssa.5  

Tekoälypohjaisia työkaluja ovat  
mm. ääniassistentit. Tällaiset avus-
tajat kuten Amazon Alexa, Apple Siri 
ja Google Home sallivat vuorovaiku-
tuksen erilaisten oppimateriaalien 
kanssa ilman kommunikointia opet-
tajan kanssa. Tämän seurauksena on 
mahdollista käyttää koulutusalustaa 
missä ja milloin tahansa. Esimerkiksi 
Arizonan osavaltion yliopisto käyttää 
Alexaa kampuksen rutiinitarpeisiin.6 

Tekoäly tarjoaa paljon mahdol-
lisuuksia jakaa tietoa ympäri maa-
ilmaa. Tekoälyratkaisujen avulla 
opiskelijat voivat opiskella erilaisia 
kursseja ja koulutusohjelmia. Parhai-
den opettajien interaktiivisella oppi-
materiaalilla on paljon alustoja. Te-
koäly tarjoaa mahdollisuuksia myös 
opiskelijoille, jotka puhuvat eri kieliä 
tai joilla on näkö- tai kuulovaikeuk-
sia. Esimerkiksi Presentation Trans-
lator on tekoälypohjainen ratkai-
su, joka luo tekstityksiä reaaliajassa. 
Tekoälypuheentunnistuksen avul-
la opiskelijat voivat kuulla tai lukea 
äidinkielellään.7  

Koulutuksen edistäminen 
tukee ihmisarvokehitystä

 
Globaalin Koulutus 2030 Agendan 
(Global Education 2030 Agenda) 
ja sen puitteissa YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030:n kou-
lutusta koskevan tavoitteen 4 to-
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teuttaminen on yksi UNESCOn 
merkittävimpiä tehtäviä. Jokainen 
Agenda 2030 -strategian tavoite 
edellyttää koulutusta, jotta ihmi-
sillä olisi tietoa, taitoja ja arvoja, 
ja siten heille annetaan mahdolli-
suus elää ihmisarvoisesti, rakentaa 
elämäänsä ja osallistua yhteiskun-
taan. Nykyään yli 262 miljoonaa 
lasta ja nuorta on poissa koulusta. 
Kuusi kymmenestä ei ole hankki-
nut perustaitoja lukemisessa ja las-
kemisessa useiden kouluvuosien 
jälkeenkään. 750 miljoonaa aikuis-
ta on lukutaidottomia, mikä lisää 
köyhyyttä ja syrjäytymistä.8 

Koulutustavoitteet sisältyvät 
pääasiassa kestävän kehityksen 
tavoitteeseen 4 (SDG 4), joka on 
asetettu Agenda 2030 -ohjelmas-
sa, jonka tavoitteena on ”varmis-
taa osallistava ja tasapuolinen 
laadukas koulutus ja edistää elini-
käisen oppimisen mahdollisuuksia 
kaikille” vuoteen 2030 mennes-
sä. Marraskuussa 2015 hyväksyt-
ty etenemissuunnitelma koulutus-
tavoitteen saavuttamiseksi antaa 
hallituksille ja kumppaneille oh-
jeita sitoumusten muuttamisek-
si käytännöksi (Koulutus 2030 
-toimeenpanon kehys). UNESCO 
vastaa kansainvälisen yhteisön 
koordinoinnista tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi kumppanuuksien, 
politiikan ohjauksen, kapasiteetin 
kehittämisen, seurannan ja oikeu-
dellisen toiminnan kautta.9 

Vaikka hallituksilla on päävas-
tuu oikeudesta laadukkaaseen kou-
lutukseen, toimintaohjelma 2030 
on universaali ja kollektiivinen 
sitoumus. Se vaatii poliittista tah-
toa, maailmanlaajuista ja alueel- 
lista yhteistyötä sekä kaikkien hal-
litusten, kansalaisyhteiskunnan, 
yksityisen sektorin, nuorten, YK:n 
ja muiden monenvälisten viras-
tojen sitoutumista koulutuksen 
haasteisiin vastaamiseksi ja sellais-

ten järjestelmien rakentamiseksi, 
jotka ovat osallistavia, oikeuden-
mukaisia ja merkityksellisiä kaikil-
le oppijoille.10 

Tällä hetkellä maailman noin 
7,75 miljardista ihmisestä interne-
tiä käyttää 4,57 miljardia eli 59 % 
väestöstä. Afrikassa vain vajaalla 
40 % on internetin käyttömahdol-
lisuus. Lisäksi globaalisti miehillä 
on naisia suurempi pääsy internet-
tiin. Matkapuhelimen omistaa 67 
% maailman väestöstä ja aktiivisia 
sosiaalisen median käyttäjiä on 49 
% maailman väestöstä.11 

Tulevaisuus ja Suomen 
rooli globaalissa 
koulutuskehityksessä

 
Pelkkä väline ei tuo muutosta eikä 
myöskään materiaalin digitointi ja 
siirtäminen verkkoon. Kysymys on 
paljon perusteellisemmasta muu-
toksesta opiskelussa ja opettami-
sessa. Harvard University ja MIT 
perustivat vuonna 2012 edX:n 
tarjoamaan kaikille avoimia verk-
kokursseja (Massive Open Online 
Courses, MOOC). EdX:n 145 part–
neriyliopistoa tarjoaa nyt yli 3000 
verkkokurssia. Käyttäjiä on yli 24 
miljoonaa ja 1,6 miljoonaa opis-
kelijaa on saanut sertifikaatin opis-
kelustaan. Visiona on kasvattaa 
globaalisti kaikille mahdollisuutta 
korkeatasoiseen opiskeluun.

Samalla visiolla toimii Stan-
ford Universityn, Princeton Uni-
versityn, University of Michiga-
nin ja University of Pennsylvanian 
vuonna 2012 perustama Cour-
sera. Nyt Courseran 51 maan 
207 partneriyliopistoa tarjoaa yli 
4200 eri kurssia. Yli 58 miljoo-
naa ihmistä opiskelee Courseras-
sa. Courserassa on mahdollista 
opiskella kandidaatin ja maiste-
rintutkinto kokonaan verkossa. 
Suomessa merkittävää työtä verk-

kopohjaisten korkeakouluopinto-
jen verkkototeutuksien edistämi-
sessä on tehnyt Helsingin yliopisto. 
Erittäin hyvä kokemus on ollut 
teknologiayhtiö Reaktorin ja Hel-
singin yliopiston kehittämä Ele-
ments of AI -verkkokurssi, joka on 
saavuttanut suuren suosion. Lisäk-
si, esimerkiksi Vantaan kaupunki 
ja Business Finland ovat yhdes-
sä aloittaneet DigiOne hankkeen, 
jonka tavoitteena on luoda koulu-
tuksen digitaalinen palvelualusta 
ja sen ympärille ekosysteemi.

Suomalaisten yliopistojen käyttä-
mät digitaaliset oppimisympäristöt 
-raportin mukaan suomalaisissa 
yliopistoissa käytetään vaihtele-
vasti mutta kattavasti erilaisia digi-
taalisia oppimisympäristöjä, joista 
eniten Moodlea. Yliopistojen stra-
tegioissa koulutuksen ja opetta-
misen kehittämisen tiimoilta nou-
sevat esiin yliopistonopettajien 
pedagogiset taidot, elinikäinen op-
piminen ja ajanmukaiset (digitaa-
liset) oppimisympäristöt. Yhdellä-
kään suomalaisella yliopistolla ei 
ole yhtenäistä kantaa siihen, miten 
opiskelijat voisivat hyödyntää 
MOOC:eja opinnoissaan. Haas-
tavaksi koetaan erityisesti opitun 
varmistaminen ja kurssin yhteen-
sopivuus yliopiston omien oppisi-
sältöjen kanssa. 

Maailman huippuyliopistot 
muodostavat globaalin digitaalisen 
yliopiston, joka haastaa perinteiset 
yliopistot ja niiden tavan tuottaa 
opetusta. Tähän haasteeseen on 
vastattava kehittämällä koulutus-
järjestelmää verkkopohjaiseksi, 
mukautuvaksi ja älykkääksi. 

Suomeen rakennettava järjestel-
mä tulee olemaan malliesimerk-
ki muille maille, mikä veisi mei-
dät globaalin kehityksen ytimeen. 
Suomeen rakennettavat maailman 
ensimmäiset digitaaliset SOTE- 
ja koulujärjestelmät voisivat olla 
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merkittävä myyntituote. Suomel-
la voisi olla myös rooli korruptoi-
tumattoman oppilastietokannan 
ylläpitäjänä.

Suomen SOTE-IT ja digitaa-
lisen tekoälytuetun koulutus- ja 
oppimisympäristöratkaisun kan-
sainvälistämistä tulisi tehdä osana 
kehitystyötä. Suomessa on paljon 
yksittäisratkaisuja, joita yksittäi-
senä ratkaisuna on vaikea viedä 
ulkomaille.  Vientitoiminta tuli-
si toteuttaa kokonaisratkaisuna, 
jossa julkistet ja yksityiset toimi-
jat yhdistävät voimavaransa. Yksi 
mahdollinen toimija voisi olla 
Valtion kehitysyhtiö (Vake Oy), 
joka pääomittaisi yhdessä Busi-
ness Finlandin ja SITRA:n kanssa 
kaupallistamistoimintaa.n
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