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Målen i verksamhetsplanen för år 2023

1. Tjänsten Opin.fi utvecklas och pilotprojekt slutförs i enlighet med publiceringsplanen. Högskolorna 
förbinder sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbetet med 
partner kommer att vara målinriktat. 

2. Verksamhetsmodellerna, processerna, metoderna och verktygen för Digivisios tjänstehantering byggs 
upp enligt tidtabell och uppfyller högskolornas krav.

3. Konsortiets långsiktiga vision och mål har preciserats, beslut om organisationen har fattats och 
planeringen av projektets förlängningsfas (2025-2028) och finansieringen av produktionsfasen av 
Digivisios tjänster har inletts.

4. Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är klara att börja använda den första 
skalbara versionen av tjänsten Opin.fi. Programmet för förändringsledning stöder förändringen vid 
högskolorna.

5. Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektbyrån fungerar och projektbyrån arbetar effektivt.

Följande bilder visar vad som eftersträvas när det gäller de årliga målen 
under det första inkrementet (Q1/23).



Q1 / 2023 
Inkrement
10.1. -27.3. 

Q2 / 2023
Inkrement
28.3.-19.6. 

Q3 / 2023 
Inkrement
20.6.-25.9. 

Q4 / 2023 
Inkrement 
26.9.-31.12. 

Q1/23 Planering av 
inkrementet 10.-11.1. 

16.3. Styrgruppens 
vägledning för 

inkrementet 
Q2/2023

Q2/23 Planering av 
inkrementet 28.-29.3. 

Q3/23 Planering av 
inkrementet 20.-21.6. 

Q4/23 Planering av 
inkrementet 26.-27.9. 

12.6. Styrgruppens
kvällsskola

Styrgruppens 
vägledning för 

inkrementet
Q3/2023

14.9. Styrgruppens
kvällsskola

Styrgruppens 
vägledning för 

inkrementet
Q4/2023

21.12. Styrgruppens 
vägledning för 

inkrementet
Q1/2024

Tidtabell för år 2023 



Mål 2023: Tjänsten Opin.fi kommer att utvecklas och pilotprojekten kommer att 
slutföras i enlighet med publiceringsplanen. Högskolorna förbinder sig att följa en 
uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbetet med 
partner kommer att vara målinriktat. 
• Q1/2023 delmål:

• Den tekniska delpublikationen 1.0 kommer att slutföras: att föra över utbudet till en gemensam plattform, visa och 
jämföra det på ett och samma ställe. 
• Högskolor: högskolan kan lägga till, ändra och radera utbudet.
• Den lärande: den lärande kan söka, bläddra, filtrera och jämföra utbudet. 

• Utformningen av den tekniska delpublikationen 2.0 som bygger på användarinsikt har gått framåt: vägledning och 
rekommendationer, anmälan, att agera efter data.

• 1.0 pilothögskolorna har utformat utbudet för utvalda målgrupper och utbudet har förts över till tjänsten. Utvalda 
funktioner i hanteringsgränssnittet och funktioner för den lärande har testats med pilothögskolorna.

• Pilothögskolorna för delpublikation 2.0 är utvalda och de är klara att påbörja pilotprojektet under Q2/2023.
• De allmänna spelreglerna har fördjupats när det gäller värderingar och etiska principer. De praktiska spelreglerna 

har fastställts i Digivisios principer för licensiering. De digipedagogiska kvalitetskriterierna har förfinats: inverkan på 
den beskrivande informationen om utbildning, förslaget om att anpassa kvalitetskriterierna till urvalet av 
högskolornas utbildningsutbud, förslaget om att visa kvalitetskriterierna i tjänsten. 



Mål 2023: Verksamhetsmodellerna, processerna, metoderna och verktygen för 
Digivisios tjänstehantering byggs upp enligt tidtabell och uppfyller de krav som 
högskolorna ställer. 

• Q1/2023 delmål:

• Producentmodellen för tjänstestöd har beskrivits och skickats till högskolorna för kommentarer.
• Den molnkapacitet som krävs för projektets tjänster har upphandlats och en leverantör har valts ut, 

och planeringen för införandet av tjänsten har inletts.
• ITSM-systemet för tjänsteproduktion har konkurrensutsatts.
• En undersökning angående ett verktyg för hantering av dataskydd och datasäkerhet har genomförts 

i syfte att fatta beslut om verktyget under nästa inkrement (Q2/2023).
• En färdplan har skapats för att upprätta en modell för styrning av dataskydd så att genomförandet 

kan påbörjas under nästa inkrement. Den grundläggande strukturen för hanteringsmodellen för 
informationssäkerhet kommer att färdigställas i ett separat projekt (2NS), och en plan kommer att 
utarbetas för att slutföra och lansera den så att genomförandet kan ske under nästa inkrement.



Mål 2023: Konsortiets långsiktiga vision och mål har preciserats, beslut om 
organisationen har fattats och planeringen av projektets förlängningsfas (2025-
2028) och finansieringen av produktionsfasen av Digivisios tjänster har inletts. 

• Q1/2023 delmål:

• Förfiningen av målscenariot och visionen för år 2030 har inletts tillsammans med generalmötets 
representanter och de två första workshopparna har ordnats. 

• Arbetet med att eventuellt inrätta en ny juridisk person har gått så långt att högskolorna är färdiga 
att hantera frågan i enlighet med sina egna beslutsprocesser.

• Man har bestämt vilka indikatorer som ska uppföljas i projektet: indikatorer för tjänster, förändringar 
och projektets framskridande.

• Delgenomförarna för att utröna partnerskapet för lärplattformen är utvalda.
• Man har inlett en förstudie om hur utvecklingsbehoven för studieinformationstjänsten VIRTA ska 

relateras till utvecklingen av Digivisios informationsplattform.



Mål 2023: Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är färdiga 
att börja använda den första skalbara versionen av tjänsten Opin.fi. Programmet 
för förändringsledning stöder förändringen vid högskolorna.

• Q1/2023 delmål:

• De förändringsplaner som högskolorna lämnade in i december 2022 har analyserats och resultaten 
av analysen har bearbetats. Man har kommit överens om de åtgärder som lyfts fram i 
diskussionerna. En modell för uppföljning har inletts.

• Högskolorna har fått stöd för genomförandet av kommunikationsplanen och deltagandet.
• Konceptet för Digivisios poddserie har slutförts och produktionen har startat.
• Uppföljningen av projektets framsteg har integrerats i förändringssamordnarens veckoprogram.
• Man har identifierat sätt att stärka kopplingen mellan förändringsprogrammet och andra 

projektverksamheter.
• Vi söker delgenomförare för att ordna utbildning i digital pedagogik för år 2023 och för att planera 

utbildning för år 2024. 



Mål 2023: Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektbyrån fungerar och 
projektbyrån arbetar effektivt.

• Q1/2023 delmål:

• En ny modell för högskolornas deltagande har införts: 
• De tematiska grupperna har inlett sitt arbete.
• Uppföljningsgrupperna för pilotprojekten har startats.



Tack!


