
Euroopan unionin digitalisaatiotavoitteet 
ja korkeakoulutus

SALTO Digital resurssikeskus
Jaakko Vuorio

E+ korkeakoulutuksen koordinaattoripäivät 22.3.2023



Mikä on SALTO Digital 
resurssikeskus?



Mikä on SALTO Digital resurssikeskus?

• Euroopan komissio päätti vuonna 2021 sijoittaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot 

-ohjelmien uuden eurooppalaisen SALTO Digital –resurssikeskuksen Suomen kansalliseen 

toimistoon eli Opetushallitukseen.

• Resurssikeskuksen toiminta liittyy koulutuksen ja nuorisotoiminnan digitalisaatioon EU-

ohjelmissa ja -hankkeissa sekä teemaan liittyvien EU-strategioiden edistämiseen.

• Tällainen strategia on esimerkiksi Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027.

• Toiminnassaan resurssikeskus tukee kaikkien Erasmus+ / ESC -ohjelmamaiden kansallisia 

toimistoja koko EU:n tasolla. Keskus tekee myös suoraan yhteistyötä EU-komission kanssa.

• SALTO Digital on ensimmäinen resurssikeskus, joka toimii kaikkien koulutussektoreiden 

sekä nuorisosektorin saralla eli viidellä eri sektorilla (sis. korkeakoulutus).

• Keskus pyrkii vaikuttamaan ohjelmien toteutukseen tarjoamalla koulutusta, tietoa, verkostoja, 

työkaluja sekä alustaa digitaalisuuden edistämiselle.





Tekijät SALTO Digitalissa

• SALTO Digital on sijoitettu opetushallitukseen, 

joten tekijät ovat valtion virkahenkilöitä ja

nimitetty virkaan opetushallitukseen.

• Keskuksessa toimii opetusneuvos, joka toimii

myös keskuksen päällikkönä. Lisäksi kaksi

erityisasiantuntijaa. 

• Keskus toimii pääosin kansainvälisissä

verkostoissa erityisesti E+/ESC-ohjelmissa, 

mutta tietoa, kokemuksia ja osaamista

ammennetaan myös kansallisesta

kehittämisestä ja verkostoista.



Keskeiset vastuut

1. Projektien ja aktiviteettien laadun sekä
vaikuttavuuden nostaminen ohjelmissa
(E+/ESC) keskittyen digitalisaatio
prioriteettiin.

2. Digitaalisen koulutuksen ja nuorisotyön
prioriteettien implementaation tukeminen, 
monitorointi ja seuraaminen.

3. Kansallisten toimistojen digitalisaatioon
liittyvien projektien analyysien ja
vaikuttavuusarvointien ohjaaminen



Tuemme ja edistämme
digitalisaatiota ohjelmissa

• Tuomme esiin hyviä käytänteitä ja 

tuemme yhteistä ymmärrystä

digitalisaatiosta prioriteettialueena.

• Luomme ja keräämme yhteen

työkaluja ja resursseja.

• Tuemme edunsaajia kansallisten

toimistojen kautta.

• Vaikutamme keskeisiin

sidosryhmiin.
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Digitalisaatio on strateginen prioriteetti 
Euroopan Unionille

• Digitaalinen lukutaito on keskeisessä roolissa osana tämän

päivän kansalaistaitoja ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä

työelämässä.

• Kaikki oppijat tarvitsevat teknologisia taitoja sekä ominaisuuksia

tulevaisuuden työelämään ja jokapäiväiseen elämään.

• Koronapandemia osoitti, että EU-jäsenmaiden, valtioiden, 

alueiden ja koulujen välillä on merkittäviä eroja digitalisaatiossa.

• Monella eurooppalaisella nuorella ei ole riittäviä digitaitoja.

• Korkeakoulut ovat avainasemassa prioriteettialueen

toteuttamisessa.



Ohjaavat tekijät

Voimaantulo 30. syyskuuta 2020



Eurooppalaisen koulutusalueen
toteutuminen vuoteen 2025 mennessä



Digitaalisen koulutuksen
toimintasuunnitelma (2021–2027)



Euroopan digitaalinen vuosikymmen: 
digitavoitteet vuodelle 2030



Lopuksi



E+:n tarjoamia digityökaluja
sekä verkostoja

• EPALE

• SELFIE (for Teachers)

• Europass

• Network of Higher Education 

Reform Experts (HEREs)

• HEInnovate

• European Student Card Initiative

• Muut



Miten meihin saa yhteyden?

• Pasi Silander, opetusneuvos

pasi.silander@oph.fi

• Jaakko Vuorio, erityisasiantuntija

jaakko.vuorio@oph.fi

• Juha Kiviniemi, erityisasiantuntija

juha.kiviniemi@oph.fi
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