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Hankkeen tausta

• Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta 
joustavan oppimisen mallimaa, jonka korkeakoulusektori pärjää 
globaalissa kilpailussa tarjoamalla ylivertaisen 
oppimiskokemuksen oppijalle, ja tuottamalla suomalaisille 
työnantajille laadukasta osaamista.

• Digivisio 2030 -hankkeessa luodaan korkeakoulujen 
yhteistyössä ne yhteiset alustat, yhteiset toimintamallit ja 
muut toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat joustavat 
ja oppijakeskeiset oppimisen polut säilyttäen kuitenkin 
korkeakoulujen autonomian ja profiloitumisen. Kukin korkeakoulu 
päättää itse, miten hyödyntää nämä mahdollisuudet.
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Projektin sisältö – mitä kaikkea on jo tehty?

 Tuotettu neljä erilaista tulevaisuuden 

korkeakoulutuksen skenaariota 

korkeakoulujen tulevaisuudesta 

 Pohdittu yhdessä tulevaisuuden 

korkeakoulutusta ja tärkeimpiä 

huomioitavia tulevaisuuteen 

vaikuttavia muutosvoimia 

korkeakoulun näkökulmasta 

 Täydennetty, jatkokehitetty ja 

priorisoitu vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden korkeakoulutuksen 

skenaarioita toivotuimman 

tulevaisuuden mukaan

 Työstetty työpajoihin osallistuneiden 

näkemysten pohjalta jalostettu, 

rikastettu ja tarinallistettu

skenaariokuvaus

 Selvitetty rahoitusmallin selvitystyön 

tarpeellisuutta  

 Pohdittu yhdessä osaamisen roolia 

tulevaisuudessa 

 Jalostettu ymmärrystä oppijasta 

korkeakoulujen tulevaisuuden 

toimintaympäristössä 

 Työstetty korkeakoulujen yhteistä 

Digivision 2030 muutosmatkaa

 Pohdittu tarvittavia muutoksia  

johtamisen, palvelujen, kulttuurin ja 

lainsäädännön / ministeriön 

näkökulmasta, jotta kuvatun 

skenaarion mukainen maailma olisi 

mahdollinen 

 Tunnistettu keskeisimpiä esteitä  

muutosmatkalla kohti Digivisiota ja 

pohdittu ratkaisuja esteisiin 

 Ideoitu miten Digivisio voisi tukea 

korkeakouluja muutosmatkalla 

 Selvitetty korkeakoulujen edustajien 

sitoutumisen tasoa skenaarion 

mukaiseen maailmaan 

 Kirkastettu yhteistä näkemystä 

Digivision tavoitteista 

 Työstetty ja jatkokehitetty Digivisio 

2030 tiekarttaa vastaamaan 

paremmin tunnistettuihin 

keskeisimpiin esteisiin 
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Digipedagogiikka työpaketin 
toimintasuunnitelma 2021-
2024
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Työpaketin tavoitteet
1. Vakiinnuttaa digipedagogiikan asema osana joustavaa oppimista, opetusta ja 

digitaalisia tietojärjestelmiä.

2. Tukea oppijan osaamista ja osaamisportfolion karttumista osana jatkuvaa 
oppimista tekoäly- ja oppimisanalytiikkapohjaisilla ratkaisuilla. 

3. Tukea oppijan oppimista ja opiskelukykyä laadukkailla pedagogisilla ratkaisuilla 
verkko-opiskelussa, digiopetusmateriaaleissa, tukipalveluissa ja osaamisen 
arvioinnissa.

4. Tukea yhteisen kansallisen opintotarjonnan ja opintojen pedagogista suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia.

5. Luoda kansallinen, parhaat käytännöt kokoava tukisivusto
korkeakoulupedagogiikan ja digipedagogiikan näkyvyyden ja löydettävyyden 
lisäämiseksi.

6. Varmistaa kansallisessa yhteistyössä opettajien ja opetusta tukevan henkilöstön 
digipedagogisen osaamisen kehittämisen tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys sekä 
laadukkaiden tukipalveluiden hyödyntäminen.  

7. Vakiinnuttaa pedagogisessa johtamisessa verkko-opetus yhtenä opettajan 
osaamisalueena tavalla, joka luo osaamista ja toimijuutta kaikille mm. henkilöstön 
osaamisen kehittämisen malleilla ja kannustimilla.
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Työpaketin tiekartta
2022
• Toimenpiteet, joilla voidaan havaita oppijan kriittiset 

siirtymät opintojen etenemisessä

• Esiselvitys: Oppijan oppimisen arvioinnin 
laadukkaat keinot

• Aiemman tutkimustieton pohjalta luotu kriteeristö 
laadukkaalle digiopetukselle

• Työpajasarja: Tekoälypohjaiset oppijan ohjauksen 
järjestelmien parhaat ratkaisut ja eettiset 
ulottuvuudet 

• Opettajille ja tukipalveluhenkilöstölle yhteisiä 
digipedagogiikan koulutuksia

• Yhteistyön kartoitus korkeakoulupedagogiikassa

• Työpajasarja: Yhteisten opintojen digipedagogiset 
pelisäännöt

• Kansainväliset vertaisarvioinnit Digivision kaltaisten 
digipedagogisten pyrkimysten osalta

• Selvitetään mahdollisuus integroida opettajille 
suunnattuja digikyselyitä jo olemassa oleviin 
kyselyihin 

• Tuetaan oppijan mahdollisuuksia rakentaa 
oppimistaan modulaarisesti kehittämällä 
korkeakoulujen opetussuunnitelmayhteistyötä 
(kehittämishanke yhteistyössä TP2)

• Selvitysprojekti: Valinnat ja valintakokeet

2025 -
• Yhteisen, saavutettavan digiopintotarjonnan 

pedagogisen laadun tukeminen 

• Älykkäät oppijan tukipalvelut

• Jatkuva opettajien ja tukipalveluhenkilöstön 
digipedagogisen osaamisen kehittäminen

• Verkostomaisen yhteistyön tukeminen

2023-2024 
• Tuetaan oppijan mahdollisuutta hyödyntää opintojen 

modulaarisuutta sekä korkeakoulujen  
opetussuunnitelmayhteistyötä 

• Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt 
tukemassa ajasta ja paikasta riippumatonta 
opintotarjontaa

• Opettajille ja tukipalveluhenkilöstölle digipedagogiikan 
yhteisiä koulutuksia

• Opettajien vertaismentorointitoiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen

• Selvitysprojekti: Oppimisalusta-yhteistyö

• Oppimisanalytiikan hyödyntäminen oppimisessa ja 
opetuksen (palvelujen kehittämiseen osallistuminen, 
kouluttaminen)

• Tekoälyä hyödyntävät oppijan polun verkkotyövälineet 
(kehittämiseen osallistuminen ja kouluttaminen)

2021
• Tuotetaan skenaariotyöskentelyn avulla visio 

digipedagogiikan tulevaisuudenkuvasta 2030 (21-
22) 

• Digipedagogiikan kehittäjäverkostojen yhteistyön 
tiivistäminen

• Korkeakoulupedagogiikan kansallisen 
tukisivuston määrittely

• Hyvien käytänteiden, pilotoitujen 
digipedagogiikan koulutusten toteutuksia

• Esiselvitys: Opettajien ja tukipalveluhenkilöstön 
osaamisen kehittäminen

• Esiselvitys: Opiskelukyky, opiskelutaidot ja 
keskeyttämisen ehkäiseminen

• Selvitetään mahdollisuus integroida oppijoille 
suunnattuja digikyselyitä jo olemassa oleviin 
kyselyihin



Syksyllä 2021 tulossa
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• Digipedagogiikan tulevaisuudenkuvan skenaariotyöskentely 
käynnistetään

• Pedagogisten kehittäjäverkostojen yhteistyötä tiivistetään

• Tukisivuston määrittely aloitettu

• Esiselvitykset

• Koulutukset (luonnos seuraavalla kalvolla)
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Alustava 
ajankohta

Koulutuksen aihe/teema Sisältö Koulutuksen tavoite Kohderyhmä

MA 29.11. 

klo 12.00-

13.30

Verkko-opetuksen 

suunnitteluun uusia 

käytänteitä 

- Digipedagogiset 

laatukriteerit

- Digimateriaalien laadun 

arvioiminen 

- Oppimisanalytiikan työkalut 

opettajalle

Tutustumme pedagogiseen 

käsikirjoittamiseen mm. verkko-

opetuksen laatukriteereitä ja 

oppimisanalytiikkaa hyödyntäen.

Opettajat ja 
tukipalveluhenkilöstö 

PE 10.12. 

klo 9.15-

10.45 

Kohti verkko-opintojen 

parempaa 

saavutettavuutta

- Avoimien ja suljettujen 

verkkoympäristöjen 

saavutettavuusvaatimukset 

- Opettajan työtä helpottavat 

käytänteet 

- Opetusta järjestävän 

yksikön saavutettavuutta 

edistävät toimintamallit

Perehdymme eri tapoihin lisätä 

verkkoympäristön ja materiaalien 

saavutettavuutta ja käytänteisiin, 

jotka helpottavat kaikille opiskelijoille 

sopivien verkkoympäristöjen 

rakentamista. Kuulemme eri 

korkeakoulujen esimerkkejä

saavutettavuuden edistämiseen 

käytetyistä toimintatavoista ja 

työkaluista. 

Opettajat, opetuksen 
tukihenkilöstö, 
opetuksen kehittäjät

MA 10.1. 

14.00-

15.30

Avoin oppiminen ja 
avoimet oppimateriaalit 
opettajan työssä

- Avoimen oppimisen eri osat

- Avointa oppimista edistävät 

käytänteet

- Näkökulmina mm. opettaja, 

yhteistyöverkostot & 

projektit

Tutustumme eri tilanteisiin sopiviin 

hyviin käytänteisiin. Saamme ideoita 

avoimien oppimateriaalien 

käyttämiseen, tekemiseen ja 

jakamiseen opettajan työssä sekä 

avoimen oppimisen konkretiaan.

Opettajat, opetuksen 
tukihenkilöstö, 
opetuksen kehittäjät



Digivisio2030.fi

digivisio@csc.fi
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Ota yhteyttä


