Digivisio 2030
Vi skapar en framtid för
lärande
8.2.2022

Digivisio 2030
Garanterar att den
högre utbildningens
nivå stiger och
finländarnas
sysselsättning
förbättras – både i
Finland och
internationellt.

Gör det möjligt för
den lärande att lära
sig enklare samt mer
flexibelt och därmed
samla sin
kompetens som
behövs i en ständigt
föränderlig värld.

Förstärker lärarens
roll som utvecklare
av kvalitetsinnehåll
för undervisning och
som facilitator för
lärandeupplevelser i
världsklass.

Allmänt om
Digivisio
2030

Ursprung
Undervisningsoch
kulturministeriets
handlingsplan för
visionen för
högskoleutbildningen och
forskningen år
2030.

Gemensam
vision
Unifi och Arene
presenterar en
gemensam vision
för
digitaliseringen
av högre
utbildning.

Engagemang

Styrning

Alla Finlands 38
högskolor har
förbundit sig till
den
gemensamma
visionen och
undertecknat
deltagandeavtalet.

Generalmöte för
alla högskolor
Styrgrupp
Koordinatorerna:
Aalto och
Metropolia

Genomförande
Fas 1 och 2 av
projektet kommer
att genomföras
åren 2021 – 2024
och fas 3 åren
2025 – 2030.

Finansiering fas 1
UKM:s
specialunderstöd
på 20 miljoner
euro.

17,8 miljoner euro
har anvisats ur
högskolornas
strategiska
finansiering för
projektet åren
2021 - 2024.

De centrala drivkrafterna bakom förändringen och deras
effekt på högskoleutbildningen
DRIVKRAFTERNA BAKOM FÖRÄNDRINGEN

EFFEKTERNA PÅ HÖGSKOLEUTBILDNINGEN

• Globalt utbud och global konkurrens inom högskoleutbildningen

• Betydelsen av nätverk och ekosystem ökar.

• Teknologisk utveckling

• De finländska studerandes rörlighet och attraherandet av
internationella studenter

• Brytningstid på arbetsmarknaden: nya yrken, många olika karriärer
och förlängning av karriären
• Hårdare konkurrens om kompetent personal
• Individens ansvar för sin egen kompetenshöjning
• Snabbare utveckling samt ökad betydelse av innovationer och
förändring
• Konsumerism, funktionsförsäljning och krav på enkelhet
• Affärsmodeller: plattformsekonomi
• Ökande mängd information och öppenhet
• Klimatförändringen
• Förändring i befolkningsstrukturen

• Lärande för ett eftersträvat arbete eller kunnande,
precisionsinlärning. Betydelsen av kontinuerligt lärande ökar.
• Lärandet bryts ner i mindre, kortare samt fokuserade helheter och
kopplas samman med arbetet.
• Individuella förväntningar på lärande och högre utbildning,
lärande som en tjänst

• Självlärande och självbetjäning, betoning på relaterade
färdigheter
• Förändringar i den studerandes och lärarens roll samt nya
kunskapskrav
• Digitalisering: flerformsinlärning, digital first, ökad mängd data och
AI-baserade lösningar, automatisering och kunskapsledning

Målet är att genom ömsesidigt
samarbete och samarbete med
intressentgrupper skapa
Internationell dimension

a)
b)

a)

3.

b)
c)

stödjer studierna och de lärandes välbefinnande på ett
tillgängligt sätt oberoende av tid och plats,
utnyttjar AI-lösningar som hjälpmedel i handledningen och
prioriterar den lärandes nytta i utvecklingsarbetet.

förändringsledningsstöd för högskolorna så att man
kan

a)
b)
c)
d)

ta den nationella digitala tjänsteplattformen i bruk,
digitalisera processer inom studieförvaltningen och
antagningen till högskolan,
stödja högskolornas utveckling till kunskapsbaserade öppna
samfund samt
ställa data till individens och samhällets förfogande.

DIGITAL
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DIGIPEDAGOGISK
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handledning som baserar sig på digital pedagogik,
studiegång och vägledning utifrån delad data som
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c)

möjliggör samordning av digitala tjänster mellan
högskolorna,
erbjuder den lärande tjänsten ”Min data” och integrerar den
lärandes kompetensutveckling med studievägen och
karriären före och efter högskolestudierna samt
effektiverar kompatibiliteten mellan aktörernas
informationshantering och sänker tröskeln för att utnyttja
nationella lösningar.
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en nationell digital serviceplattform som
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TILLGÄNGLIGT
DIGITALT
STUDIEUTBUD

Ekosystem för lärande och arbetsliv
FÖRÄNDRINGSLEDNING

Andra stadiet

Digivisios operativa mål för
år 2030 (definierade i projektplanen)
• Den lärande har en nationell identitet och all
utbildning har en gemensam identifieringstjänst.
• Den lärande kan dra nytta av högskolornas öppna
e-studieutbud.
• Den nationella Min data-portalen gör all
information livslång för den lärande. Informationen
skapar underlag för vägledning, rådgivning,
identifiering av kompetens och om så önskas, även
arbetssökande.
• Gemensamma kunskapsresurser används.
Datamodellerna är överenskomna och
informationen kan användas av privata, offentliga
och utländska aktörer.

.

Möjligheten till individuellt lärande över högskolegränserna

DEN LÄRANDES LIVSLÅNGA FLEXIBLA RESA
Korsstudier

Informellt lärande

Välkommen
på en
vägledd
resa!

VÄGLEDNINGSVägledning och stöd för kontinuerligt lärande

KOMPETENSPROFIL för Lycke Lärande

Min data

8

Brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande är det första
genomförandet av Digivisio 2030
De lärande hittar lätt ett
utbildningsutbud som uppfyller
deras kompetensbehov och de kan
enkelt söka sig till det.

• En AI-baserad tjänst hjälper den
lärande att utifrån sina egna mål
identifiera kompetensbehov, redan
befintlig kompetens samt
yrkeskunskaper som efterfrågas på
arbetsmarknaden.
• Den lärande hittar potentiella
studievägar i en tjänst och kan lätt
jämföra dem.
• En intelligent rekommendation
baserad på den lärandes grundoch arbetsmarknadsuppgifter
stödjer jämförelsen och valet.

Utbildningsutbudet på högskolan når
en bredare publik och är mer
målinriktat.

•

•

•
•

Högskolorna får en ny gemensam
kanal för att presentera och
förmedla utbudet till målgrupperna
för kontinuerligt lärande.
Högskolornas position som
leverantör av fortbildning baserad
på forskad kunskap stärks vilket ökar
försäljningen av tjänster.
Det blir enklare att även nationellt
hitta utbudet av e-undervisning.
Med hjälp av analytiken kan man
hitta ny information om planering
och fördelning av utbudet.

Samhällets behov tillgodoses med agilt
stöd för innovation och Finlands
konkurrenskraft.

•

•

•

•

Studieutbudet riktas effektivt och
brett vilket uppmuntrar till
kompetensutveckling.
Arbetsgivarnas behov tillgodoses
med ett uppdaterat och vid behov
skräddarsytt utbildningsutbud.
Samhällsförändringar och
arbetsmarknadens behov
kommuniceras för att identifiera
kompetensbehoven.
Nationella kunskapsresurser för
kontinuerligt lärande ställs till
individens och samhällets
förfogande.

Digivisio: tjänster och tekniska lösningar
Brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande söker och presenterar utbildningsutbudet på dataplattformen, möjliggör jämförelsen och
valet samt visar transaktionen för den lärande.

Utbildningsutbudet
möjliggör
presentationen och
jämförelsen av
utbudet.
Identitetshanteringen
möjliggör
identifieringen via den
nationella lärandens
användarcentrerade
identitet.

Min data möjliggör en
personifierad
tjänsteupplevelse och
transaktioner genom
att utnyttja den
lärandes grundinformation och
komplettera den i
processen.

AI-baserade
vägledningstjänster
bildar brickans
rekommendationsmotor för att förbättra
förekomsten av
utbudet och
efterfrågan.

Gemensamma
ansöknings- och
registreringstjänster
förstärker
omvandlingarna:
anmälningsprocessen
och
betalningsmöjligheten
visar sig enhetlig för
den lärande,
anknytning till
högskolan och
korsstudierna mellan
högskolorna..

Dataplattformen samlar ihop all den data som brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande behöver och returnerar uppdaterad
information till källsystemen. Data som har lagrats på plattformen kan också utnyttjas av andra aktörer och applikationer.

Källsystem som beskriver utbudet och lagrar masterdata.

Ett gränssnitt som
för samman
tjänsterna som ett
paraply och
presenterar
utbudet.

Nyckelelement i
brickan: identifiering,
personalisering,
vägledning och
registrering.

Gemensam
kunskapsbas
hämtar data från
källsystem där
transaktioner lagras
och där data
returneras samt
omdirigeras.

Digivisio 2030 systemlager
Applikationslager

Platform

Kunskapsresurser

Digivisio 2030
gemensamma
tjänster

•
•
•
•
•
•

Applikationer
utvecklade av
högskolorna

Applikationer
utvecklade av tredje
parter
EN JURIDISK PERSON SOM PRODUCERAR
DIGIVISIO-TJÄNSTER AGERAR SOM OPERATÖR

Gränssnitten (ut)
Gränssnitten (in)
Licensieringarna
Ekosystemhantering, definiering av spelregler och intäktsmodeller samt underhåll
Identitetshantering
Möjliggör gemensamma och egna tjänster baserade på data med gemensamma
spelregler

DEN LÄRANDES DATA
(ÄNNU INTE
DEFINIERAD)

DIGIVISIO
TJÄNSTEDATA

SYSTEMDATA FRÅN
HÖGSKOLORNAS
SYSTEM

DATA FRÅN ANDRA
OFFENTLIGA
AKTÖRERS SYSTEM

DATA FRÅN PRIVATA
AKTÖRERS SYSTEM

Digivisio 2030 - tidslinje för tjänsterna
2023

2022
Definiering

2024
Teknisk utveckling

Samutveckling och pilotering (teknisk, kvalitativ och operativ)

Bricka för
kontinuerligt
och flexibelt
lärande

Implementering

Q1/2023

Q3/2023

Q1/2024

Q3/2024

1.0 pilot

2.0 pilot

3.0 pilot

4.0 lansering

Dataplattform MVP

Dataplattform
Identitetshantering

Dataplattform
Identitetshantering
Min data

Dataplattform
Identitetshantering
Min data
AI-baserad
vägledning
Anmälning

MVP för
identitetshantering

Min data MVP
AI-baserad
vägledning MVP
MVP för anmälning

AI-baserad
vägledning MVP
MVP för anmälning

Digivisio 2030 – de första pilotprojekten
• Identitetshantering

• Användarcentrerad identitet
• Identifiering i tjänsterna
• Länkning till högskolornas identiteter

• Bricka för kontinuerligt lärande: informellt kontinuerligt lärande

• Identifiering och paketering av utbudet till en tjänsteform av kontinuerligt
lärande
• Beskrivning och presentation av informationen på en gemensam
dataplattform
• Hänsynstagande till den pedagogiska synpunkten

Högskolornas
deltagande

Högskolornas operativa värdeflöde: kontinuerligt lärande

Förändringsprogram: som en bro mellan utvecklingsarbetet och högskolornas operativa
verksamhet

Förändringskoordinatorer

Ägare av
affärsverksamheten:
styrgruppen
Styrgrupper för
värdeflöden av utveckling

KONSORTIESAMARBETE OCH FINANSIERING (AP1)
• Kontinuerlig utveckling av konsortiearbetet
• Beslutsfattande
• Säkerställning av finansiering
• Kvalitetsledning

Utvecklingsteam

Kontaktpersoner för
arbetspaketen

LÖSNING

Lanseringståg: bricka för kontinuerligt lärande

team

KONSORTIESAMARBETE
OCH FINANSIERING
(AP1)
• Kontinuerlig
utveckling av
konsortiearbetet
• Beslutsfattande
• Säkerställning av
finansiering
• Kvalitetsledning

STRATEGISKA
FÖRÄNDRINGAR (AP2)
• Gemensam
framtidsbild
• Gemensamma
stategiska
linjedragningar
• Ändringar i och
tolkning av
lagstiftningen

team

ARKITEKTUR,
TEKNISKA LÖSNINGAR
OCH DATASÄKERHET
(AP3)
• Helhets- och
målarkitektur
• Utveckling av
digitala lösningar
• Tjänstehantering

team

DIGITAL PEDAGOGIK
(AP4)
• Utveckling av
forskningsbaserad digital
pedagogik i gemensamt
nationellt utbud
• Gemensamma
kvalitetskriterier
• Införing av pedagogisk
förståelse till digitala
lösningar

team

STÖD FÖR VERKSAMHETSFÖRÄDRING OCH
FÖRÄNDRINGSLEDNING
(AP5)
• Funktionella krav och
målprocesser
• Identifiering av
förändringar
• Stöd för
förändringsledning

team

PARTNERSKAP OCH
EKOSYSTEM
(AP6)
• Definition av
ekosystemet och
spelreglerna
• Samarbete med
intressegrupper och
samarbetspartner
• Benchmarking

KOMMUNIKATION OCH
DELAKTIGHET (AP7)
• Gemensamma
principer och
material för den
interna och externa
kommunikationen i
Digivision 2030
• Gemensamma
principer för
säkerställandet av
aktivt deltagande

2021 ->
2022

Digivisio 2021
Q1

Q2

Q3

Q4

1-3/2021

4-6/2021

7-9/2021

10-12/2021

• Alla högskolor har undertecknat
deltagandeavtalet
• Alla högskolerektorer har
intervjuats
• Webbinarier en gång i månaden
• Styrgrupperna en gång i månaden
• Generalmötet
• Fem anställda på projektbyrån
• Ännu inga delgenomförare med

• Alla arbetspaket har inlett sin
verksamhet och
högskolerepresentanter har utsetts
i dem
• Första utredning om behoven av
lagändringar har gjorts
• Helhetsarkitekturarbetet har inletts
• Ett nytt projektbyråavtal har
undertecknats mellan CSC och
högskolorna
• Identifiering av juridisk person är
färdig, uppföljningsarbetet är
påbörjat
• RRF-planeringsgruppen har inlett
sin verksamhet
• Webbinarier en gång i månaden
• Styrgrupperna en gång i månaden
• Generalmötet
• Åtta anställda på projektbyrån
• De första delgenomförarna har
påbörjat arkitekturarbetet och i
digipedagogik -paketet

• Målscenarioarbetet är färdigt.
• De arbetspaketspecifika planerna
har kommenterats först på
högskolorna, godkända av
generalmötet
• Förstudier av tekniska lösningar
har genomförts.
• Identitetshanteringsprojektet har
startat.
• Utvecklingsmodellen för Digivision
har definierats.

• Kick-off i augusti
• Webbinarier en gång i månaden,
därtill temawebbinarier
• Styrgrupperna en gång i månaden
• Generalmötet
• 18 anställda på projektbyrån.
• Delgenomförare med i flera
helheter.

• Brickan för kontinuerligt och
flexibelt lärande har godkänts och
RFF-projektplanen är färdig.
• Helhetsarkitekturarbetet har
framskridit enligt planen.
• Beskrivningar av Digivisio 2030
värdeflöden, målprocesser och
processförändringsbehov har
inletts.
• Kommunikationskonceptet och det
nya utseendet är färdiga.
• Definition och beskrivning av
ekosystemet har påbörjats.
• Allmänna krav för tjänstehantering
och programvarumiljö är
definierade.
• Upphandlingsprocessen för
implementering av tjänsterna har
påbörjats.
• Webbinarier en gång i månaden,
därtill temawebbinarier och
utbildningar.
• Styrgrupperna en gång i månaden.
• Generalmötet
• 20 anställda på projektbyrån
16
• Antalet delgenomförare växer

Verksamhetsplan 2022:
prioriteterna
1.

2.

3.

4.

Projektets effekt på högskolornas verksamhet
kommer att identifieras och beskrivas så att
högskolornas interna förändringsarbete kan
påbörjas.
De tjänster som ska utvecklas i projektet kan
placeras i det nationella tjänsteekosystemet
och implementeringen av tjänsterna kan
påbörjas så att den lärande är en integrerad
del av utvecklingsarbetet.
Högskolorna kan skapa och förbinda sig till
gemensamma riktlinjer för de teman som
behövs för att driva projektet framåt.
Medvetenhet och engagemang för projektet
är utbrett i högskolegemenskaperna och
intressegrupperna.

Mål 2022
#

MÅL

INDIKATOR

1

Den agila implementeringen av Digivisio 2030-tjänsterna har startat
tillsammans utifrån godkända tjänstespecifika planer, baserade på en
gemensam övergripande arkitektur- och konceptmodell.

Implementeringen av tjänster har påbörjats (J/N),
helhetsarkitekturen är klar (J/N).

2

Projektets effekt på högskolornas verksamhet och andra strukturer har
beskrivits, stödprogrammet för förändringsledning har lanserats och
förändringsagenterna har valts på högskolorna.

Indikator: feedback från högskolorna, val av
förändringsagenter (J/N).

3

Framtidsvisionen för digital pedagogik 2030 har tagits fram tillsammans och
nödvändiga åtgärder har inletts för att uppnå den.

Scenarioarbetet är slutfört (J/N) och
uppföljningsåtgärderna initierade (J/N).

4

Riktlinjerna relaterade till den kontinuerliga tjänsten har godkänts
tillsammans.

Planeringen av kontinuerliga tjänster är klar och
planen har godkänts av generalmötet (J/N).

5

Högskolornas gemensamma riktlinjer för de teman som är nödvändiga för
projektets framsteg kan göras.

Projektet fortskrider enligt färdplanen.

6

Digivisio 2030 kommer att vara synlig och involverad i
högskolegemenskaperna och bland intressenterna.

Erfarenheter från högskolor och intressenter
gällande möjligheten att delta, högskolorna har
de nödvändiga materialen för kommunikation.

7

Samarbetsmodellen mellan högskolorna och med projektkontoret fungerar
effektivt och högskolorna bidrar väsentligt till gemensam utveckling genom
delimplementeringsarbetet.

Feedback från högskolorna gällande utvärdering
av projektarbetet och projektbyråarbetet.

8

Projektbyråverktygen möjliggör ekonomisk uppföljning, ärendehantering och
arkivering enligt projektbyråavtalet.

Verktygen har tagits i bruk (J/N), uppdaterad
ekonomisk övervakning på månadsbasis (J/N).

Centrala beslut 2022
Q1

Q2

Q3

Q4

1/ 22

14.2. generalmöte

13.4. generalmöte

9/22 generalmöte

10/22

12/22

Högskolorna:
anmälan till
pilothögskola

Identitetshantering:
godkännande av
prototyp och
implementering

Upphandling av
tjänsteimplementer
och engagemang
för löpande
kostnader.

Godkännande av
tjänstehanteringslösningen

Högskolorna:
utnämning av
förändringskoordinatorn

Beslut om
projektets roll vid
förnyelse av urval
och urvalsprov

Förslag av experter
för
resursförfrågningar
Förändringar som
krävs för intern
organisation

Utval av
pilothögskolor
(identitetshantering
och publicering av
bricka för
kontinuerligt och
flexibelt lärande 1.0)

De utvalda
pilothögskolorna:
tilldela resurser,
göra en pilotplan

De budgetmässiga
konsekvenserna av
Digivision för
högskolorna år
2023

Godkännande av
handlingsplan och
budget för år 2023

Krav på kontinuerlig
tjänst och beslut att
påbörja
upphandlingen

19

Evenemang 2022
10.1. kl. 14.00-15.30

Öppet lärande och öppna studiematerial i lärarens arbete, Studio i serien digital pedagogik

10.1. kl. 13.00-16.00

Workshop i Digital studieteknik och lärande

13.1. kl. 9.00-10.30

Lagstiftning och förordningar ur Digivisio 2030 -synpunkten - andra delen i webbinarieserien

25.1. kl. 12.30-15.00

Kick-off för kontaktpersonerna på högskolorna

27.1. kl. 11.00-12.00

Digivisio webbinarium

17.2. kl. 12.00-13.00

Digivisio webbinarium

29.3. kl. 12.00-13.00

Digivisio webbinarium

26.4. kl. 12.00-13.00

Digivisio webbinarium

31.5. kl. 14.00-15.00

Digivisio webbinarium

21.6. kl. 14.00-15.00

Digivisio webbinarium

Tack så mycket!
www.Digivisio2030.fi
linkedin.com/company/digivisio-2030
e-post: digivisio@csc.fi

