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Toimintasuunnitelma 2023: prioriteetit

1. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyön ja pilotoinnin 
eteneminen sekä toimivat kumppanuudet tärkeimpien kehityskumppaneiden 
kanssa.

2. Korkeakoulujen muutostyön edistyminen ja korkeakoulujen oma sisäinen 
sitouttaminen. 

3. Skaalautumisvalmiuden rakentaminen. 
4. Konsortion pitkän aikavälin tavoitteiden tarkentaminen, sitoutumisen 

varmistaminen, organisoitumisen ja rahoituksen suunnittelu.



Tavoitteet 2023

1. Tarjotin kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut 
sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö 
kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.

2. Toimintamallit, prosessit ja työkalut Tarjottimeen liittyen rakentuvat aikataulussa ja 
täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.

3. Konsortion pitkän aikavälin tavoitteisiin ja organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty. 
Hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen 
suunnittelu on käynnistetty.

4. Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa Tarjottimen 
ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee 
korkeakoulujen muutosta.

5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii sujuvasti ja 
hanketoimiston työn tehokkuutta parannetaan jatkuvasti.



…

LANSEERAUS Q3-Q4/24    

KORKEAKOULUJEN MUUTOSOHJELMIEN VALMISTELU JA JALKAUTTAMINEN, KÄYTTÖÖNOTTOIHIN VALMISTAUTUMIEN

Tekninen osajulkaisu 3.0Tekninen osajulkaisu 2.0Tekninen osajulkaisu 1.0
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Q1/2023 Q1/2024 Q3/2024

PILOTOINTI KORKEAKOULUJEN KANSSA Q3/22-Q3/23

PILOTOINTI KORKEAKOULUJEN KANSSA Q2/23-Q2/24

PILOTOINTI KORKEAKOULUJEN KANSSA Q4/23-Q4/24

MUIDEN KORKEAKOULUJEN 
KÄYTTÖÖNOTOT  Q3-Q4/24

Tarjonnan esittäminen, suodattaminen ja 
vertailu
• Tapahtumat, avoimet materiaalit ja tallenteet
• Temaattisuus ja oppijalle mielekkäät filtterit

Hyperlinkkipohjainen ilmoittautuminen
• siirtyminen sisältöön tai tarjontaan 

tarjottimen ulkopuoliseen verkkopalveluun

Tarjonnan esittäminen, suodattaminen ja vertailu
• Avoimet ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot
• Yhteisesti tuotetut kokonaisuudet

Oppijan tunnistautuminen palveluun ja oma oppiminen
• Todennettujen korkeakouluopintosuoritusten ja opiskeluoikeuksien 

esittäminen
• Kiinnostuksen osoittaminen yksittäistä tarjontaa kohtaan

Ilmoittautuminen koulutustarjontaan
• Ilmoittautumistiedon kiinnittyminen omaan profiiliin ja 

korkeakoulun tietojärjestelmiin

Suosittelutoiminnallisuudet
• oppijan ilmaiseman kiinnostuksen pohjalta

Tarjonnan esittäminen, suodattaminen ja vertailu
(TARKENNETAAN MYÖHEMMIN)
• Erikoistumiskoulutukset
• Erilliset opinnot
• Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Ilmoittautuminen koulutustarjontaan
• Maksumahdollisuus ilmoittautumiseen liittyen

Oma oppiminen
• Ilmoittautumis- ja maksuhistorian tarkastelu
• Muualla suoritettujen opintosuoritusten 

esittäminen
• Mikro-oppimisen osaamismerkit (?)

Suosittelutoiminnallisuudet
• oppijan ilmaiseman kiinnostuksen, 

koulutushistorian, sekä muiden käyttäjien ja 
työmarkkinatiedon (?) pohjalta

• Korkeakoulun edustajan tunnistautuminen 
• Tarjonnan lisääminen, muokkaaminen, 

poistaminen
• Käyttödataa kuvaava analytiikka 

• Koulutustarjonnan hakeminen rajapinnan kautta
• Koulutustarjonnan rikastaminen ja niputtaminen
• Tarjontaa ja käyttödataa kuvaava analytiikka 
• Pelisäännöt osana tarjonnan hallinnointia

• Ilmoittautumisdatan käsittely rajapinnan kautta
• Maksamiseen liittyvä hallinnointi
• Ilmoittautumisdataa kuvaava analytiikka
• Rajapinnat tiedolla johtamisen tueksi

JULKAISUSUUNNITELMA



Tiekartta 2021-2024 (1.2)

2022
• Oppijoiden osallistaminen tiivistä
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu ja käsitemalli laadittu
• Digivisio 2030 palvelujen toteutus käynnistetty ja keskeiset 

integraatiot määritelty
• Identiteetinhallinnan MVP proto valmis
• Jatkuviin palveluihin liittyvät linjaukset ja päätökset tehty
• Palvelujen käyttöönottomalli määritelty
• Ekosysteemimalli kuvattu
• Digipedagoginen yhteistyö: visio 2030 määritelty, 

kehittäjäverkostojen yhteistyö tiivistynyt, koulutukset 
käynnistetty, yhteisen tarjonnan pelisäännöt määritelty

• Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja yhteiset 
tulkinnat

• Muutosjohtamisen ohjelma käynnistetty
• Kärkihankkeiden työ otettu osaksi hanketta valituilta osin

• Konsortion työskentely- ja päätöksentekomalli vakiintunut
• Sidosryhmäfoorumin toiminta vakiintunut
• Laadunhallinta osana kaikkea hankkeen toimintaa
• Hanketyössä tarvittavat työkalut käytössä

2023
• Digivisio 2030 –palvelujen ensimmäiset tuotantoversiot lanseerattu ja jatkuvat palvelut 

toimivat korkeakoulujen määrittelemän palvelutason mukaisesti
• Identiteetinhallinnan minimitoteutus pilotoitu pilottikorkeakouluissa (2023)
• Tarjottimen osajulkaisu 1.0 (2023) ja pelisäännöt

• Tarjotin sisältää korkeakoulujen yhdessä tuottamia kokonaisuuksia
• Linjaukset koulutustarjonnan ja koulutukseen hakemisen toiminnoista suhteessa 

korkeakoulujen järjestelmiin on tehty
• Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt käytössä korkeakoulujen yhteisessä 

tarjonnassa
• Hyödynnetään modulaarisuutta tarkoituksenmukaisesti ja oppijan opintopolkua tukien 

yhteisessä opintotarjonnassa.
• Muutosjohtamisen ohjelma tarjoaa tukea Digivisio 2030 palvelujen käyttöönotoissa ja 

korkeakoulujen muutostyössä ja tarjoaa vertaisverkostoitumisen kautta tukea korkeakouluille
• Oppimisalustayhteistyöhön liittyvät linjaukset tehty
• Hankkeen jatkorahoituksen ja jatkuven palvelujen rahoituksen suunnitelma valmis
• Konsortion pitkän aikavälin organisoituminen ratkaistu oikeushenkilön kautta

2021
• Oppijan käyttäjämatka kuvattu
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu 
• Lainsäädännön muutostarpeet tunnistettu
• Nykyhankkeet ja järjestelmät analysoitu
• Digivisio 2030 palvelujen toiminnalliset määrittelyt tehty
• Digivisio 2030 kaksi ensimmäistä rajattua käyttöönottoa 

päätetty
• Oikeushenkilöselvityksen perusteella tarvittavat 

toimenpiteet linjattu

• Korkeakoulut ja OKM sitoutuneet yhteiseen visioon
• Rahoitus, hanke ja resurssointi suunniteltu
• Kehittämis- ja johtamismalli kiinnitetty

2025 – Määritellään osana tavoiteskenaarion tarkennusta
• Opintotarjonta ja oppijatieto yhdessä paikassa
• Sujuvat prosessit ja palvelut jalkautuneet
• Ekosysteemi luo oppimisen ja opettamisen datan avulla merkittävää lisäarvoa
• Tutkinto-opiskelun arvovirta

2024
• Digivisio 2030 –palvelujen ensimmäiset tuotantoversiot lanseerattu ja jatkuvat palvelut 

toimivat korkeakoulujen määrittelemän palvelutason mukaisesti
• Tarjottimen osajulkaisut 2.0 ja 3.0 (2024)
• Identiteetinhallinnan toteutus tuotantokäytössä laajasti (2024)

• Hankkeen jatkorahoituksen varmistuminen
• Digivisio –oikeushenkilö operatiivisessa toimintavalmiudessa
• Digipalvelun lanseeraus



Milestonet 2023
MILESTONE Aikataulu Korjattu aikataulu Tilanne Kommentit 

Tarjottimen teknisen osajulkaisun 1.0 
julkaisu Q1/23

Pelisäännöt ja ohjeet teknisen 
osajulkaisun 1 osalta valmiit ja hyväksytty Q1/23

Vision ja tavoiteskenaarion päivitys sekä 
tavoitteiden määrittely 2025- tehty Q2/23

Pilottikorkeakoulut pilottiin 2.0 valittu ja 
aloittaneet työnsä Q2/23

Jatkuvan palvelun skaalautuva tukimalli 
kuvattu, testattu, hyväksytty ja otettu 

käyttöön Q2/ 23
It-palvelutuotantoon ja -hallintaan 

liittyvät hankinnat tehty ja sopimukset 
allekirjoitettu Q3/23

Palveluintegraattori 2024- päätetty Q3/23
Oppimisalustayhteistyöhön liittyvät 

linjaukset Digivisio 2030-hankkeen osalta 
tehty Q3/23

Oikeushenkilön 
perustamisilmoitus lähetetty PRH:lle Q3/23

Tarjottimen käyttöönottosuunnitelmat 
tehty ja lanseeraukset sovittu Q4/23

Oikeushenkilö on operatiivisessa 
toimintavalmiudessa Q4/23




