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Taustaa: esiselvityksen 
valmisteluprosessi
1. Kirjallinen katsaus

2.Keskeisten teemojen tunnistaminen 
osallistavalla työtavalla 
toteutettuihin kolmituntisiin 
asiantuntijapaneeleihin
• Aktiivisina osallistujina 

kymmeniä yliopistojen ja 
ammattikorkea-koulujen 
asiantuntijoita 

Työn tulosten esittäminen kirjallisena 
katsauksena, suosituksina sekä esityksinä 

Digivisio 2030 -hankkeelle

Kirjallisuuden perusteella keskeisten 
teemojen taustoitus ja tunnistaminen

Asiantuntijapaneelien työn kohdistaminen 
kolmeen teemaan: opiskelukyky, 

opiskelijoiden vertaistuki ja 
opiskeluympäristöt

Asiantuntijapaneelien sekä kirjallisuuden 
perusteella suositusten kehittäminen ja 

dokumentointi



Keskeiset nostot 1

• Opiskelun ”imu” on tulosta monesta eri 
tekijästä, joita ovat mm. opiskelutaidot, 
oppimisen motivaatio, oppimisen tuki ja 
palaute sekä toimivat 
opiskeluympäristöt.

• Opiskelukyky on monen asian 
kokonaisuus – omat voimavarat, hyvät 
opiskelutaidot, oppimisympäristö ja 
laadukas opetus sekä oppimisyhteisön 
tuki vaikuttavat siihen, miten opinnoissa 
edetään.



• Opiskelijan minäpystyvyyden, itsesäätelyn 
ja psykologisen joustavuuden väliset 
yhteydet ovat merkittäviä ja niiden 
merkitys on tärkeä opiskelijoiden 
opinnoissa suoriutumiselle ja psyykkiselle 
hyvinvoinnille.

• Oppimisen oikein ajoitettu ja tarjottu tuki 
ovat tärkeitä ja entistä tärkeämmäksi 
muodostuu opiskelijoiden keskinäinen 
vertaistuki (m.l. sosiaalinen vertaistuki) –
erityisen tärkeää on aloittavien 
opiskelijoiden tuki ja ryhmäytyminen.

• Kun itsenäiseen opiskeluun käytetty aika 
on jatkuvasti kasvanut, on tärkeää 
kiinnittää huomiota monipuolisiin ja 
helppopääsyisiin opiskeluympäristöihin.

Keskeiset nostot 2



Keskeiset nostot 3

• Oppimisympäristöt ovat opiskelukyvyn 
kannalta oleellisia – perinteisen 
oppimisympäristökäsitteen täytyy 
kuitenkin laajentua oppimisen 
muuttuessa, kun monimuotoistuva 
oppiminen sisältää niin formaalin, non-
formaalin ja informaalin oppimisen, 
joiden rajat hämärtyvät.

• Opiskelun ja työnteon synergiaa on 
kehitettävä, koska sopivasti mitoitettu ja 
erityisesti alaa vastaava työssäkäynti 
edistää sekä välillisesti että välittömästi 
oppimista ja opintojen etenemistä.



Keskeiset nostot 4
• Opiskelun sujuvuus edellyttää monen 

eri toimijan ja sidosryhmän 
yhteistyötä -ammattikorkeakouluille 
ja yliopistoille on tärkeää tunnistaa eri 
toimijat ja myös hahmottaa heidän 
roolinsa sekä tehdä heidän kanssaan 
aktiivista yhteistyötä.

• Eri ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa on tehty paljon erilaisia 
toimia ja hankkeita opiskelukyvyn 
edistämiseksi – näitä toimintatapoja 
ja kokemuksia kannattaa aktiivisesti 
jakaa ja yhdessä jalostaa.



Opiskelun 
imu

Integraatio 
(alan)

yhteisöihin

Oppimisen 
motivaatio

Opetuksen 
ja ohjauksen 

arki

Oppimisen 
tuki ja 

palaute

HOPS ja 
muut 

tukimuodot

Opiskelu-
ympäristöt

Työnteon ja 
oppimisen 
synergia

Opiskelu-
taidot

Opiskelukyvyn edistäminen
• Tietopaketti pedagogisesta
hyvinvoinnista opetushenkilöstölle
• Opiskelukyvyn tukifoorumi

Opiskelutaitojen kehittäminen 
• Opiskelutaitojen kehittäminen
• Digiosaamisen osaamismerkit

• Digitaitojen jatkuva 
kehittäminen

• Opiskelijavaihtoon liittyvät 
kulttuuriset digitaidot

• MOOC-kurssien valintakriteerien 
kehittäminen

• Digisosiaaliset taidot

Opiskelijoiden vertaistuki
• Vertaistuen kehittäminen

• Vertaistuutorointiin 
kannustaminen

• Yhteisöllisyyttä tukevat 
verkkokoulutuksen 
pedagogiset mallit

Ohjaus
• HOPS:n visualisointi

• Gradu- ja lopputyöohjauksen
vahvistaminen

• Takaisin opintoihin ryhmät 
• Uraohjaus

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen
• Oppimisanalytiikan menetelmien kehittäminen
• Opiskeluimun seuranta analytiikan menetelmin

• Reaaliaikainen viestintä opiskelijoille

Fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset 
oppimisympäristöt

• Oppimisympäristöjen 
monipuolistaminen ja tilojen 

joustava käyttö ja aukiolo

Opintojen ja työnteon yhdistäminen
• Opinnollistaminen ja 

hyväksilukeminen
• Sidosryhmätyöskentelyn             

tehostaminen

Opiskeluimuun vaikuttavia suosituksia



Kiitos!

Digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi


