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Digipedagogiikan 
tulevaisuudenkuva osana 
Digivisio 2030 -hanketta



Tausta ja tavoitteet

• Laadukkaalla pedagogiikalla on avainrooli 
Digivision tavoiteskenaarion edistämiseksi

Visiotyöskentely toteutettiin yhteistyössä 
korkeakoulujen kanssa ja verkostoja 
hyödyntäen.
Digipedagogiikan visiosta ei aiheudu pysyviä 
kustannuksia korkeakouluille.

Digipedagogiikan visiotyöskentelyn tavoitteet:

• Antaa suuntaviivat tarjottimen ja 
yhteisen tarjonnan kehittämiselle 
samalla kun korkeakouluilla säilyy 
autonomia pedagogisessa 
kehittämisessä

• Rakentaa korkeakoulujen yhteistä 
tahtotilaa digipedagogiikan 
kehittämiseksi ja pohjustaa Digivisio-
hankkeen digipedagogiikan 
kehittämistä

• Luoda yhteistä ymmärrystä 
minkälainen digipedagogiikka tukee 
oppijaa Digivision tavoiteskenaariossa



Korkeakouluyhteisön osallistaminen
VALMISTELUTYÖ VIIMEISTELY

Yhteyshenkilöiden kick off 14.3.
• Peda-asiantuntijoiden 

odotukset työskentelylle
• Digipedagogiikan 

skenaariotyöskentelyn 
tavoitteiden kirkastaminen ja 
rajaaminen

• Yhteisen ymmärryksen 
syventäminen keskeisitä 
digipedagogisista 
näkökulmista

VISION SYVENTÄMINEN VERKOSTOJA HYÖDYNTÄEN

Yhteyshenkilöiden työpaja 13.5.
• Määritellään ehdotus 

digipedagogiikan 
tulevaisuudenkuvasta johdolle

• Tunnistetaan mahdolliset 
yhteistyömuodot 
digipedagogiikan 
kehittämiseksi

• (SYL ja SAMOK edustajat 
mukana)

Johdon validointityöpaja 2.6.
• Johdon yhteinen ymmärrys 

digipedagogisesta 
tulevaisuudenkuvasta 

• Johdon näkemykset 
korkeakoulujen välisestä 
yhteistyöstä 
digipedagogiikan 
kehittämiseksi

JOHDON VALIDOINTI

Yhteyshenkilöiden työpaja 25.4.
• Digipedagogiikka tänä 

päivänä
• Yhteisen ymmärryksen 

syventäminen minkälainen 
digipedagogiikka tukee 
oppijaa tulevaisuudessa ja 
tahtotilasta digipedagogiikan 
kehittämiseksi

• (SYL ja SAMOK edustajat 
mukana)

Verkostojen työkokoukset
• Alustava näkemys 

minkälainen 
digipedagogiikka tukee 
oppijaa tulevaisuudessa

• Yhteisen tahtotilan luominen 
digipedagogiikan 
kehittämiseksi

Digipedaverkosto
24.3.

Kouke verkosto
21.3

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Marraskuu

Verkostojen työkokoukset
• Yhteisen ymmärryksen 

syventäminen minkälainen 
digipedagogiikka tukee 
oppijaa tulevaisuudessa ja 
tahtotilasta digipedagogiikan 
kehittämiseksi

OHA (AMK +  
yliopistot) verkosto

26.4.

Projektikokous Projektikokous Projektikokous Projektikokous Projektikokous Projektikokous Projektikokous

Digivisio hankkeen 
Yleiskokous 

validoi tulokset 
marraskuussa



Pedagogiikka elää ja 
kehittyy jatkuvasti, ja 
siksi sen 
johdonmukaiseksi 
kehittämiseksi 
tarvitaan yhteisesti 
jaettu visio Digivisio 
2030 –hankkeen 
kontekstissa.

Oppimisen ja opetuksen on oltava 
vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman 
kanssa pystyäkseen vastaamaan sen 
haasteisiin.

Pedagogiikka on jatkossakin yksi korkeakoulujen 
toiminnan kivijalka.

Pedagogiikan järjestelyjä ja toimintatapoja tulee 
kehittää jatkuvasti.

Tulevaisuudessa pedagogiikan kehitys toteutuu 
jaetun tiedon ja näkemysten kautta entistä 
tiiviimmässä korkeakoulujen yhteistyössä.

Tulevaisuudessa korkeakoulujen pedagogisessa 
viitekehyksessä ei erotu enää pedagogiikka ja 
digipedagogiikka



Digipedagogiikan visio

Maailman paras korkeakoulupedagogiikka on 

merkityksellistä ja toimivaa, sillä se elää ajassa, 

rakentuu arjessa ja palvelee erilaisten oppijoiden 

tarpeita.

Tätä kehitetään korkeakouluyhteisön 

vuorovaikutuksessa. Oppijoiden ja henkilökunnan 

tyytyväisyys on merkki onnistumisesta.



Elää ajassa

• oppijoille ja työelämälle relevantti pedagogiikka 
elää maailman muutosten mukana

• digipedagogiikka on saumaton osa 
pedagogiikkaa

• staattisen toimintamallin sijaan muutoksella 
tavoitellaan joustavuutta ja mukautuvuutta

Rakentuu arjessa

• muutos on käynnissä ja korkeakoulut tekevät jo nyt 
asioita kukin omaan tahtiinsa – tähän 
etenemistapaan kannustetaan jatkossakin

• opettajien onnistuminen on keskeistä niin oppijoiden 
kuin korkeakoulujenkin kannalta

• oppijoille ja opettajille tarvitaan nykyistä laajempaa 
tukea arkeen

Palvelee erilaisten oppijoiden tarpeita

• mahdollistetaan opiskeleva elämäntapa
• poistetaan esteet oppimisen polulta
• korkeakoulujen keskinäinen tiedonjako sekä 

yhteistyö synnyttää maailmanluokan tarjontaa

Kehittyy korkeakouluyhteisön vuorovaikutuksessa

• on oppijan etu, että korkeakoulut ja opetushenkilöstö 
toimivat tiiviissä yhteistyössä, jakavat tietoa ja 
sparraavat toisiaan

• maailman paras pedagogiikka kehittyy opettajien, 
pedagogiikan asiantuntijoiden ja verkostojen 
kohtaamisissa

• Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin tukee 
opettajien vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Maailman paras korkeakoulupedagogiikka



Näin elämme vision 
todeksi

• Pedagogiikan osaamista kehitetään 
jatkuvasti osana jokaisen opettajan 
ammattitaitoa

• Tuemme oppimaan oppimisen taitoja

• Edistämme korkeakouluyhteistyötä

• Hyödynnämme tarkoituksenmukaisia 
digitaalisia ratkaisuja

• Toimimme tietoon pohjautuen



Mikä muuttuu?



• Voin oppia itselleni sopivalla tavalla erilaisia sisältöjä.

• Sopivien opintojen pariin minua ohjaavat profiiliini 

perustuvat haku- ja suositustoiminnot.

• Digitaaliset ratkaisut auttavat tunnistamaan 

osaamistarpeitani ja tähän sopivia 

oppimisympäristöjä.

• Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin on 

ylivertainen, koska se varmistaa että hallitsen 

tarvittavat tiedot, näyttää sisällöt osana laajempia 

kokonaisuuksia ja suosittelee potentiaalisia 

jatkoaskelmia osaamiseni kehittämiselle. 

Oppijalle
Mikä muuttuu

• Voin oppia sekä pienissä arjen hetkissä että ymmärtää 

laajempia kokonaisuuksia, joiden oppiminen vaatii aikaa. 

• Uusiin sisältöihin perehtyminen on tehty helpoksi ja 

ensimmäiset askelmat ovat avoimesti verkossa 

välittömästi käytettävissäni ilman että edes päätän 

opiskella niitä ja rekisteröityä kursseille. Opintojen 

aloittaminen on tehty kannustavaksi ja rekisteröityminen 

helpoksi. 

• Pystyn oppimaan työssäni tarvitsemia tietoja ja taitoja 

työni ohella. 

• Saan ohjausta ja tukea oppimiseen tarpeisiini ja 

valmiuksiini sopivilla tavoilla joustavasti. 



Mikä muuttuu

• Tiimiperustainen ja yhteisöllinen oppiminen opintojen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on luonteva osa 

kunkin korkeakoulun prosesseja.

• Oppimaan oppimisen taidot integroidaan opetukseen 

yhdessä pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijoiden 

kanssa.

• Saavutettavuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus 

opinnoissa ja sisällöissä toteutetaan opettajien ja 

tukipalveluiden yhteistyönä. 

• Opettajien osaamisen kehittäminen on integroitu 

osaksi työn kehittämistä.

Opettajalle ja tukipalveluille

• Vuorovaikutuksen menetelmiä ja teknologioita 

kehitetään ja tutkitaan, ja parhaat käytännöt skaalataan 

kansallisiksi suosituksiksi ja osaksi opetuksen 

laatukriteereitä.

• Digivisiossa yhteisesti kehitettävien palveluiden mm. 

jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen sisältöjen 

pohjana hyödynnetään kansallisia  verkko-opetuksen 

laatukriteereitä.

• Kannustimet pedagogisen osaamisen kehittämiselle 

motivoivat opettajan urapolulla etenemiseen.



Mikä muuttuu

• Korkeakoulupedagogiikka ja digipedagogiikka ovat 

sulautuneet yhteen opintojen suunnittelussa, 

toteutuksessa ja tukipalveluissa. 

• Digiviossa kehitettävien uusien palveluiden, mm. 

jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen sisältöjen 

pohjana hyödynnetään kansallisesti luotuja 

pelisääntöjä.

• Oppimismuotoilua tehdään yhteisöllisesti 

tukipalveluiden kanssa ja jatkuvan oppimisen sisällöt 

rakennetaan samanaikaisesti opintojaksojen 

suunnittelun kanssa.

Korkeakouluille

• Digivisiossa kehitettävissä uusissa palveluissa, mm. 

jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella, olevien 

sisältöjen jatkuva kehittäminen hyödyntää 

systemaattisesti oppimisanalytiikkaa.

• Korkeakoulut profiloituvat tarjottimen sisällöissä oman 

strategiansa ja muutosohjelmansa perusteella.

• Korkeakoulujen yhteinen kehittäminen on opettajille 

palkitsevaa ja meritoivaa.

• Korkeakoulupedagogiikan opetuksessa ja pätevyyden 

hankkimisessa tehdään tiivistä yhteistyötä. 

• Korkeakoulujen ulkopuoliset toimijat tuottavat ja 

tarjoavat opintoja samojen pelisääntöjen perusteella 

kuin korkeakoulut.



Kiitos!


