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Digivisio 2030 tähän asti

Juuret

OKM:n
korkeakoulutuksen 

ja tutkimuksen 
visio 2030 -

toimeenpano-
ohjelma

Yhteinen visio

Unifin ja Arenen
yhteinen visio 

korkeakoulutuksen 
digitalisaatiolle

Yhteinen sitoutuminen

Kaikki korkeakoulut ovat 
sitoutuneet visioon ja 

allekirjoittaneet 
aiesopimuksen

Koordinoivat tahot:
Aalto-yliopisto ja 
Metropolia AMK

Ohjaus

Kaikkien 
korkeakoulujen 

yleiskokous

Ohjausryhmä

Koordinoivat tahot: 
Aalto ja Metropolia 

Vuonna 2020

* Hanketoimiston 
perustaminen

* Hankejohtajan 
rekrytointi
* OKM:n

erityisavustushake-
muksen valmistelu 

* Ohjausmalli ja 
konsortiosopimus

* Yhteinen 
kokonaissuunnitelma 

ja tiekartta
Lisätietoja: 
digivisio2030.fi



Digivision ohjausryhmä

• Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja)

• Ari Hirvonen, digijohtaja, Jyväskylän yliopisto

• Annukka Jokipii, vararehtori, Vaasan yliopisto 

• Kati Kettunen, palvelupäällikkö, Helsingin yliopisto

• Jari Perkiömäki, rehtori, Taideyliopisto

• Marjo Nenonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

• Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin korkeakoulukonserni

• Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

• Eeva Viitanen, kehitysjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu



Korkeakoulujen digivisio 2030

Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja 
yhteiskunnan käyttöön 

Suomi on 2030 joustavan opiskelun mallimaa. 
Oppija saa turvallisesti käyttöönsä datan omasta 
oppimisestaan. Tämä mahdollistaa ja tukee 
hänen oppimistaan läpi elämän. 

Vision myötä suomalaisesta koulutuksesta tulee 
globaali edelläkävijä. 

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu 
oppimisen ekosysteemi, jonka tarjoama laatu, 
monipuolisuus, joustavuus, tehokkuus sekä 
sopivuus elämäntilanteeseen ja tarpeeseen 
tuottaa yhä parempia oppimistuloksia. 

Oppimisen ekosysteemi tarjoaa alustan myös 
tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle 
hyödyttäen laajasti yhteiskuntaa ja työelämää.

Korkeakoulujen tieteellinen ja koulutustoiminta 
turvaa vuonna 2030 aikuisväestön korkeatasoista 
osaamista, kansallista kilpailukykyä ja 
kansainvälistä vaikuttavuutta.

Korkeakoulujen digivision 4 lupausta

1. Oppijalle Omadata

2. Oppijan hyöty kehittämisen keskiössä

3. Korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä

4. Data yksilön ja yhteiskunnan käyttöön

Toiminnallinen tavoitetila 2030

• Oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa 
koulutuksessa yhteinen tunnistautumispalvelu. 

• Oppija voi hyödyntää korkeakoulujen avointa e-opintotarjontaa 
tarpeensa mukaan. 

• Kansallinen ”minun tietoni” portaali tuo oppijan kaiken tiedon 
elinikäisesti hänen käyttöönsä. Tieto luo pohjan ohjaukselle, 
neuvonnalle, osaamisen tunnistamiselle ja haluttaessa myös 
työnhaulle.

• Yhteiset tietoaltaat on käytössä. Datamallit on sovittu ja tieto on 
yksityisen, julkisen ja ulkomaisen toimijan hyödynnettävissä.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
vision 2030 toimeenpanon tiekartta



Digivision 2030 keskeiset osiot



Digivisio 2030: Oppimisen kansalliset 
tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan 
käyttöön

jaettu 
tieto 

menestys
-tekijänä

Opetusta tarjoavien 
organisaatioiden 

näkökulma: tarjonta,  
pedagogiikka, opettajat, 

prosessit, 
kumppanuudet, palvelu, 

…

Osaamista hyödyntävien 
organisaatioiden ja 

yhteiskunnan näkökulma: 
kysyntä, osaamiset, 

työsuhteet, resurssit, 
kumppanuudet,  

prosessit…

Kansainvälinen  
näkökulma: tieteenalat, 

toimialat, innovaatio-
ekosysteemit, 
edupreneurs…

Oppijan näkökulma: 
henkilökohtainen profiili 

(myData), osaamiset, 
näytöt, kiinnostukset, 
suunnitelmat, jatkuva 

oppiminen…  



Digivisio 2030: ”arkkitehtuurihahmotelma”


