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Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 asetetut 
tavoitteet
1. Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat 

yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on 
tavoitteellista.

2. Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa 
ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.

3. Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, organisoitumiseen liittyvät päätökset on 
tehty ja hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen 
suunnittelu on käynnistetty.

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

5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii ja hanketoimiston työ on 
tehokasta.

Seuraavilla kalvoilla on kuvattu, mitä pyritään saavuttamaan 
vuositavoitteiden suhteen ensimmäisen kvartaalin aikana (Q1/23 

inkrementti).



Q1 / 2023 
Inkrementti
10.1. -27.3. 

Q2 / 2023
Inkrementti
28.3.-19.6. 

Q3 / 2023 
Inkrementti
20.6.-25.9. 

Q4 / 2023 
Inkrementti
26.9.-31.12. 

Q1/23 Inkrementin
suunnittelu 10.-11.1. 

16.3. Ohjausryhmän 
ohjaus 

inkrementille 
Q2/2023

Q2/23 Inkrementin
suunnittelu 28.-29.3. 

Q3/23 Inkrementin
suunnittelu 20.-21.6. 

Q4/23 Inkrementin
suunnittelu 26.-27.9. 

12.6. Ohry iltakoulu
Ohjausryhmän 

ohjaus 
inkrementille 

Q3/2023

14.9. Ohry iltakoulu 
Ohjausryhmän 

ohjaus 
inkrementille 

Q4/2023

21.12. Ohjausryhmän 
ohjaus 

inkrementille 
Q1/2024

Vuoden 2023 aikataulu



Tavoite 2023: Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman 
mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin 
palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.
• Q1/2023 osatavoitteet:

• Tekninen osajulkaisu 1.0 valmistuu: tarjonnan tuominen yhteiselle alustalle, tarjonnan näyttäminen ja vertaaminen 
yhdessä paikassa. 
• Korkeakoulut: Korkeakoulu pystyy lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tarjontaa.
• Oppija: Oppija pystyy hakemaan, selaamaan, suodattamaan ja vertaamaan tarjontaa.

• Tekninen osajulkaisu 2.0 suunnittelu käyttäjäymmärrykseen pohjautuen on edennyt: ohjaus ja suosittelut, 
ilmoittautuminen, tiedolla toimiminen.

• 1.0 pilottikorkeakoulut ovat muotoilleet tarjonnan valituille kohderyhmille ja tarjonta on viety palveluun. Valittuja 
toiminnallisuuksia hallintakäyttöliittymästä ja oppijan toiminnallisuuksista on testattu pilottikorkeakoulujen kanssa.

• Osajulkaisun 2.0 pilottikorkeakoulut on valittu ja valmius pilotoinnin aloittamiseen Q2/2023:lla on luotu.
• Yleisiä pelisääntöjä on syvennetty arvojen ja eettisten periaatteiden osalta. Käytännön pelisäännöistä on 

viimeistelty Digivision lisensointiperiaatteet. Digipedagogisia laatukriteerejä on tarkennettu: vaikutukset koulutuksen 
kuvailutietoihin, ehdotus laatukriteerien sovittamisesta korkeakoulujen koulutustarjonnan valintaan, ehdotus 
laatukriteerien näkymisestä palvelussa. 



Tavoite 2023: Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision 
palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen 
asettamat vaatimukset.

• Q1/2023 osatavoitteet:

• Palvelun tuki- ja palvelun tuen tuottajamalli on kuvattu ja lähetetty korkeakouluille kommentoitavaksi.
• Hankkeen palveluiden vaatima pilvikapasiteetti on kilpailutettu ja toimittaja on valittu sekä palvelun 

käyttöönoton suunnittelu on aloitettu.
• Palvelutuotannon käyttöön tuleva ITSM-järjestelmä on kilpailutettu.
• Selvitys tietosuojan ja –turvan hallintavälineestä on tehty, jotta välineestä voidaan päättää 

seuraavan inkrementin aikana (Q2/2023).
• Etenemissuunnitelma luotu tietosuojan hallintamallin muodostamiseksi, jotta toteutus voi alkaa 

seuraavassa inkrementissä. Tietoturvan hallintamallin perusrakenne valmistuu erillisestä projektista 
(2NS), luodaan suunnitelma sen täydentämiselle ja jalkauttamiselle, jotta toteutus voidaan tehdä 
seuraavassa inkrementissä.



Tavoite 2023: Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, 
organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty ja hankkeen jatkovaiheen (2025-
2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen suunnittelu on 
käynnistetty.

• Q1/2023 osatavoitteet:

• Vuoden 2030 tavoiteskenaarion ja vision tarkennus on aloitettu yhdessä Yleiskokousedustajien 
kanssa ja kaksi ensimmäistä työpajaa on pidetty. 

• Mahdollisen uuden oikeushenkilön perustamiseen liittyvä pohjatyö on edennyt niin, että 
korkeakouluilla on valmius käsitellä asiaa omien päätöksentekoprosessiensa mukaisesti.

• Hankkeessa seurattavien mittareiden osalta on päätetty: palvelun mittarit, muutoksen mittarit ja 
hankkeen etenemisen mittarit

• Osatoteuttajat oppimisalustayhteistyön selvittämiseksi on valittu.
• Esiselvitys siitä, miten VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistarpeet tulisi suhteuttaa Digivision 

tietoalustan kehittämiseen on käynnistynyt.



Tavoite 2023: Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius 
aloittaa Opin.fi –palvelun ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. 
Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.

• Q1/2023 osatavoitteet:

• Korkeakoulujen joulukuussa 2022 jätetyt muutossuunnitelmat on analysoitu ja analyysitulokset 
käsitelty. Käsittelyissä esiin nousseista toimenpiteistä on sovittu. Seurantamallin luominen on 
käynnistetty.

• Korkeakoulut ovat saaneet tukea viestintäsuunnitelman ja osallistamisen toteuttamiseen.
• Digivision podcast –sarjan konsepti on viimeistelty ja tuotanto aloitettu.
• Hankkeen edistymisen seuranta on integroitu muutoskoordinaattoreiden viikko-ohjelmaan.
• Tunnistettu keinot muutosohjelman ja muun hanketoiminnan vahvempaan nivomiseen.
• Haetaan osatoteuttajat digipedagogiikan koulutusten toteutukseen vuodelle 2023 ja vuoden 2024 

koulutusten suunnitteluun.



Tavoite 2023: Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa 
toimii ja hanketoimiston työ on tehokasta.

• Q1/2023 osatavoitteet:

• Korkeakoulujen uusi osallistumismalli on otettu käyttöön: 
• Teemaryhmien toiminta on käynnistynyt.
• Pilottien seurantaryhmän toiminta on käynnistynyt.



Kiitos!


