
Inkrementin demo
Q3/2022

Webinaari 27.9.2022



Agenda 27.9.2022

• Aloitus

• Inkrementille asetetut tavoitteet

• Demon viitekehyksen esittely

• Tuotosten esittely

• Q&A 

• Tilaisuuden lopetus





3. inkrementti: 27.6. -25.9. 

Demo 
15.9. 

Retro
16.9. 

17.8. 
Ohjausryhmä

+
Pilottikoulujen 
aloituspäivä

20.9. 
Ohjausryhmä

18.8. 
Kehitystiimien 

kick off

Demo
Webinaari 

27.9. 

29.9. 
Yleiskokous



Kehityksen arvovirtaan liittyvät tavoitteet

Tuotekehitys
Tarjottimen osajulkaisun 1.0 määrittely valmis tuotekehityksen aloittamiseksi Valmis

Tarjottimen osajulkaisun 2.0 määrittely viety korkeakoulujen kommentoitavaksi Valmis

Muutos Muutoskoordinaattoreiden ja muutosohjelman käynnistymisen edellytykset valmiit Valmis

Digipedagogiikan visiotyö on valmis ja validoitu Ohjausryhmässä ja Yleiskokouksessa. Valmis

Kansallisen korkeakoulupedagogiikan tukisivuston konsepti on määritelty ja kehittämiselle on luotu 
tiekartta. Esitys jatkotoimenpiteistä on valmis.

Ei etene alkuperäisellä 
suunnitelmalla

System team Tuotekehityksen edellytykset saatu rakennettua Valmis

Tutka

Tiedolla johtamisen esiselvitys ja suuntaviivat (Ohjausryhmään 12.10.) Valmis

Tekninen osajulkaisu 3.0 ekosysteemipilotoinnin perusedellytykset tunnistettu Ei etene alkuperäisellä 
suunnitelmalla

Kumppanuussuunnitelma valmis (29.9. Yleiskokoukseen) Valmis

Konsortion pitkän aikavälin organisoitumiseen vaikuttavat keskeiset selvitykset tehty Valmis

Viestintä
Tarjottimen brändi valmis ja hyväksytty pilottivaiheeseen (Yleiskokous 29.9.) Valmis

Alkusyksyn roadshow-tilaisuudet suunniteltu ja pidetty onnistuneesti Valmis

Pilotit
Pilottikorkeakouluilla ja hankkeella on valmius käynnistää pilottitoiminta Valmis

Osajulkaisun 2.0 pilotoinnin tavoitteet määritelty ja valmius pilottihaun avaamiseen Q4-aikana Kesken

IT-palvelutuotanto IT-palveluhallinnan vaatimusmäärittelyt tuotannon näkökulmasta, sekä niihin liittyvät kustannusarviot 
tehty Valmis

Yleiset Hankkeen mittaamisen ja seurannan malli (hyötyjen realisoinnin malli) tunnistettu ja keskeiset 
indikaattorit valittu Kesken



Viitekehys: käyttäjämatka ja arvovirta
Huom. 

Heräte & Oppiminen eivät 
kuulu tarjottimen ratkaisuun

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN
MOTIVAATIOT, 

PÄÄOMAT & 
KYVYKKYYDET

HARKINTA & 
VERTAILU

KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 
ILMOITTAUTU-

MISEN 
ODOTTAMINEN 

MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Tarjotin Tarjotin

Huom. Sama väritys kuvaa käyttäjämatkan ja arvovirran yhteenliittymistä Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta

Suunnittelee 
ja muotoilee 

koulutus-
tarjontaa

Määrittelee, 
kuvaa ja 

hinnoittelee 
tarjottavat 

sisällöt

Myöntää 
opiskelu- ja 

käyttöoikeude
t

Tunnistaa 
oppijan

Vastaanottaa 
ilmoittautumi

sen sekä 
tarvittaessa 

käsittelee 
haut ja 
valitsee 

osallistujat

Hallinnoi 
maksuja

Hallinnoi 
opiskelu-
oikeuksia

Käsittelee 
peruutukset

Julkaisee 
koulutus-
tarjonnan

Kirjaa opinto-
suoritukset

Ohjaa ja neuvoo oppijaa

Läpi käyttäjämatkan:

Kehittää toimintaa tarjottimen tuottaman datan avulla

Suunnittelee ja toteuttaa viestintää ja markkinointia



2. Tuotosten esittely

1. Pilotit – Korkeakoulun roolin avaaminen yhteiskehittämisessä

2. Palvelumuotoilu ja design
1. Prototyyppi: Oppijan näkökulma
2. Prototyyppi: Korkeakoulun näkökulma



Huom. 
Heräte & Oppiminen eivät 

kuulu tarjottimen ratkaisuun

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN
MOTIVAATIOT, 

PÄÄOMAT & 
KYVYKKYYDET

HARKINTA & 
VERTAILU

KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 
ILMOITTAUTU-

MISEN 
ODOTTAMINEN 

MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Tarjotin Tarjotin

Huom. Sama väritys kuvaa käyttäjämatkan ja arvovirran yhteenliittymistä Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta

Suunnittelee 
ja muotoilee 

koulutus-
tarjontaa

Määrittelee, 
kuvaa ja 

hinnoittelee 
tarjottavat 

sisällöt

Myöntää 
opiskelu- ja 

käyttöoikeude
t

Tunnistaa 
oppijan

Vastaanottaa 
ilmoittautumi

sen sekä 
tarvittaessa 

käsittelee 
haut ja 
valitsee 

osallistujat

Hallinnoi 
maksuja

Hallinnoi 
opiskelu-
oikeuksia

Käsittelee 
peruutukset

Julkaisee 
koulutus-
tarjonnan

Kirjaa opinto-
suoritukset

Ohjaa ja neuvoo oppijaa

Läpi käyttäjämatkan:

Kehittää toimintaa tarjottimen tuottaman datan avulla

Suunnittelee ja toteuttaa viestintää ja markkinointia



Pilotit

Anna Levy, asiantuntija

16 min



Yhteiskehittäminen

Digivisio 2030 hankkeen, 
korkeakoulujen ja 
korkeakouluyhteisön välillä 
tapahtuvaa tavoitteellista yhteistyötä 
kehittää ja käyttöönottaa teknisiä, 
laadullisia ja toiminnallisia ratkaisuja, 
kuten esim. jatkuvan ja joustavan 
oppimisen tarjotin.

Pilotointi on osa yhteiskehittämistä.



Pilotointi

Tapa kokeilla erilaisten suunnitelmien 
ja lähes valmiiden ratkaisujen 
toimivuutta sekä yhdessä jalostaa 
niitä toimiviksi.

Tavoitteena vähentää epävarmuutta 
ennen suunnitelmien toteuttamista 
tai ratkaisujen laajempaa 
käyttöönottoa ja näin varmistaa 
haluttu muutoksen tai vaikuttavuuden 
aikaansaaminen.



Toimijat, roolit ja vastuut hanketoimistossa 

Pilottien yhdyshenkilö

• hanketoimiston edustaja, joka 
toimii pilottien yhdyshenkilönä 
korkeakoulun, tarjottimen 
tuotehallinnan, pilottitiimin, sekä 
muutosjohtamisen välillä.

• vastaa piloteista 
kokonaisuudessa ja niiden 
organisoimisesta ja huolehtii 
pilottien hallinnoinnista.

• on tunnistamassa, kokoamassa 
ja käsittelemässä kysymyksiä, 
kehitysaihiota, ideoita sekä 
palautteita.

Hankkeen pilottitiimi

• koordinoi ja tukee yhteistyötä 
hanketoimistossa tarjottimen 
tuotekehityksen ja 
pilottikorkeakoulujen kanssa.

• Tiimi täydentyy aina pilotissa 
tarvittavan osaamisen 
mukaan. Esim. 
Muutosjohtamisen, 
digipedagogiikan, 
palvelumuotoilun tai 
arkkitehtuuri osaamisella.

Tarjottimen tuotehallinta

• Tuoteomistajat ja tuotepäällikkö
hallinnoivat työjonoa
selvitettävistä tai kokeiltavista
asioista.

• Varsinaiset kokeiluun lähtevät
asiat käsitellään ja sovitaan
yhdessä hankkeen pilottitiimin
kanssa.



Toimijat, roolit ja vastuut korkeakouluissa

Pilottikoordinaattori

• Korkeakoulun edustaja, joka 
toimii yhteyshenkilönä 
hanketoimiston ja korkeakoulun 
välillä ja huolehtii kokeilujen 
etenemisestä korkeakoulunsa 
osalta.

• Osallistuu 
suunnittelemaan kokeilujen 
käytänteitä ja tunnistamaan 
sekä hankkimaan pilottiin 
tarvittavia asiantuntijoita 
korkeakoulusta.

Pilottiverkosto

• Koostuu saman ratkaisun 
kehittämiseen ja pilotoimiseen 
osallistuvista korkeakouluista.

• Verkoston tavoitteena on jakaa:
• pilotin aikaisia 

kysymyksiä, kokemuksia 
sekä tukea pilotin 
etenemistä.

• tietoa pilotin etenemistä 
ja hyvistä käytänteistä 
kaikille korkeakouluille.

Muutoskoordinaattori

• Tekee yhteistyötä
pilottikoordinaattorin kanssa
muutosvaikutusten
tunnistamiseksi
ja jalkauttamiseksi
korkeakoulussa.

• Toiminnan aloittaminen 1.10.2022

Pilottien seurantaryhmä

• Ryhmään voi osallistua edustaja
kaikista korkeakouluista.

• Seurantaryhmän työskentelyä ja
kokoonpanoa selkeytetään
Q4/2022 aikana.



Yhteiskehittäminen pilottikorkeakoulujen kanssa

Tarjottimen tuotehallintaHankkeen pilottitiimi Pilottikoordinaattori Pilottikorkeakoulun 
asiantuntijat / henkilöstö

Valitaan 
toteutettavaan 

palveluun 
liittyvää aihe, 

jota kehitetään 
yhdessä

Muodostetaan 
alustava 

etenemis-
suunnitelma

Tarkennetaan 
miten ja millä 

keinoilla 
edetään.

Kokeilun tai 
pilotoinnin 

toteuttaminen

Yhteenveto 
tuloksista ja 

johtopäätök-
sistä

Jatkotoimen-
piteistä 

sopiminen

JatkotoimetLäpivientiYhteisen tekemisen valmisteluPriorisoitu lista / 
työjono selvitettäviä 
ideoita, aiheita, 
tarpeita..

Oppijoiden osallistaminen tarvittaessaMuutoskoordinaattori

Tunnistetaan pilotin sisällöstä riippuen 
millaista asiantuntevaa osaamista 

korkeakoulusta tarvitaan

Esim. uuden asian 
kehitystyötä tai 
palvelun käytön 

kokeilua.

Jatkotoimenpiteet 
voivat liittyä esim. 

käytön skaalaukseen, 
muutostarpeisiin 

palvelussa tai 
korkeakoulun 

prosesseissa. Näistä 
voi muodostua myös 

uusi pilotin aihe. 

Pilottikoordinaattori 
kokoaa korkeakoulusta 

nousevat ideat ja 
ajatukset ja tuo ne 
tietoon hankkeelle.

Digivision tuotehallinta 
ja pilottitiimi 

hallinnoivat listaa. 

DV
hanketoimisto

Korkeakoulut



Esimerkkejä yhteiskehitettävistä teemoista 
Tarjottimen teknisessä osajulkaisussa 1.0

Laadullinen näkökulma Toiminnallinen 
näkökulma Tekninen näkökulma

Non- ja informaalin 
koulutustarjonnan

esittäminen 
oppijalähtöisesti

Laadukkaat ja 
houkuttelevat sisällöt

Prosessien ja 
sidosryhmien 

tunnistaminen

Korkeakoulun sisäinen 
organisoituminen ja 

yhteistyö

Hallintakäyttöliittymän 
testaaminen ja 

pilotoiminen

Opetustarjonnan 
vieminen tarjottimelle

Jatkuvan oppimisen
tarjotin, 
osajulkaisu 1.0 

PILOTTI
1.10.2022-30.9.2023

• Savonia
ammattikorkeakoulu
(yhdessä Itä-Suomen
yliopiston ja Karelia-
ammattikorkeakoulun
kanssa)

• Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

• Humanistinen
ammattikorkeakoulu

• Aalto yliopisto



Esimerkkejä yhteiskehitettävistä teemoista: 
Palveluihin tunnistautumisen pilotti (IDM)

Korkeakoulujen 
oppijoiden 

tunnistautuminen

Perus- ja toisen asteen 
oppijoiden 

tunnistautuminen

Koulutus-
organisaatioiden 

ulkopuolella olevien 
oppijoiden 

tunnistautuminen

HAKA-palvelu: 
roolit oppija/opettaja MPASS ID-palvelu suomi.fi 

tai vastaava palvelu

Identiteetinhallinnan 
(IDM) ratkaisu

PILOTTI
1.1-31.12.2023:

• Satakunnan 
ammattikorkeakoulu

• Vaasan 
ammattikorkeakoulu

• Helsingin yliopisto

• Tampereen 
korkeakoulusäätiö

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle tunnistautumisen pilotin näkökulmat



Kommentteja,
Kysymyksiä?



2. Tuotosten esittely

1. Pilotit – Korkeakoulun roolin avaaminen yhteiskehittämisessä

2. Palvelumuotoilu ja design
1. Prototyyppi: Oppijan näkökulma
2. Prototyyppi: Korkeakoulun näkökulma



Huom. 
Heräte & Oppiminen eivät 

kuulu tarjottimen ratkaisuun

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN
MOTIVAATIOT, 

PÄÄOMAT & 
KYVYKKYYDET

HARKINTA & 
VERTAILU

KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 
ILMOITTAUTU-

MISEN 
ODOTTAMINEN 

MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Tarjotin Tarjotin

Huom. Sama väritys kuvaa käyttäjämatkan ja arvovirran yhteenliittymistä Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta

Suunnittelee 
ja muotoilee 

koulutus-
tarjontaa

Määrittelee, 
kuvaa ja 

hinnoittelee 
tarjottavat 

sisällöt

Myöntää 
opiskelu- ja 

käyttöoikeude
t

Tunnistaa 
oppijan

Vastaanottaa 
ilmoittautumi

sen sekä 
tarvittaessa 

käsittelee 
haut ja 
valitsee 

osallistujat

Hallinnoi 
maksuja

Hallinnoi 
opiskelu-
oikeuksia

Käsittelee 
peruutukset

Julkaisee 
koulutus-
tarjonnan

Kirjaa opinto-
suoritukset

Ohjaa ja neuvoo oppijaa

Läpi käyttäjämatkan:

Kehittää toimintaa tarjottimen tuottaman datan avulla

Suunnittelee ja toteuttaa viestintää ja markkinointia



Palvelumuotoilu ja design,
prototyypit

Marko Taipale, tuotepäällikkö tarjotin
Panu Puukari, palvelumuotoilija

16 min



Palvelumuotoilu
ja design

Loppukäyttäjämmärryksen
tuominen ja näkemyksen
selkeyttäminen osana Jatkuvan ja 
joustavan oppimisen tarjottimen
kehitystä, erinomaisen
käyttökokemyksen
varmistamiseksi.



Prototyypit

Oppijan polku: Tarjotin

Korkeakoulun polku: Hallintasovellus



Kommentteja,
Kysymyksiä?



Seuraavat askeleet

5 min



1. Sprintti 
26.9. -7.10. 

2. Sprintti 
10.10.-21.10. Demo 

15.12. 

Retro
16.12. 

29.9. 
Yleiskokous

3. Sprintti 
24.10.-4.11. 

4. Sprintti 
7.11.-18.11. 

5. Sprintti 
21.11.-2.12. 

6. Sprintti 
5.12.-16.12. 

4. Inkrementin
suunnittelu 21.-22.9. 

12.10. 
Ohjausryhmä

22.11. 
Yleiskokous

23.11. 
Ohjausryhmä

21.12. 
Ohjausryhmä

4. Inkementti 26.9.2022-1.1.2023



Digivision syksyn 
2022 webinaarit
• ti 25.10 klo 14.00-15.00
• ti 29.11. klo 14.00-15.00
• ke 14.12. klo 14.00-15.00 (In English)
• ke 21.12 klo 14.00-15.00



Digivision uutiskirje: 
digivisio2030.fi/uutiskirjeet
Saat hankkeen tuoreimmat kuulumiset ja 
ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiisi.

Twitter: @Digivisio2030

LinkedIn: Digivisio 2030

www.digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi



Kiitos!


