
Teemaryhmät

Korkeakoulujen osallistumismalli 
hankkeeseen 2023 lähtien



Digivisio on uudelleenorganisoitunut 
vuodenvaihteessa 2023
Aiemmasta työpaketteihin perustuvasta osallistumismallista luovutaan. Työpakettien tilalle 
perustetaan moniammatillisia teemaryhmiä. Teemaryhmien rinnalla toimintaansa jatkavat 
operatiiviset yhteyshenkilöt, juristiryhmä, talouden vastuuhenkilöt, tietosuojayhteyshenkilöt ja 
viestintäyhteyshenkilöt.
Tavoitteet:
• Yksinkertaistetaan osallistumisrakennetta ja vältetään siiloja.
• Tuodaan korkeakoulut Digivision palvelujen kehittämistyön keskiöön.
• Ketterä kehittäminen vaatii pitkäjänteistä osallistumista ja kokonaiskuvan ymmärtämistä →

vähennetään pistemäistä osallistumista, erotetaan toisistaan yksisuuntainen tiedonjako, 
yhteinen työstäminen sekä kommentointi ja validointi.

• Tiivistetään eri ryhmien yhteistyötä, mm. pilottikorkeakoulujen, pilottien seurantaryhmien ja 
muutoskoordinaattorittorien tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä.
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Teemaryhmien tehtävät

Data-teemaryhmä tukee jatkuvan ja 
joustavan oppimisen tarjottimen kehittämistä 
tiedonhallinnan ja tiedon hyödyntämisen 
näkökulmasta. Datalla tarkoitetaan 
tarjottimella syntyvää ja hyödynnettävää 
dataa. Teemaryhmässä tullaan käsittelemään 
esimerkiksi datan käytön eettisiä ja juridisia 
periaatteita, datan tuomia muutosvaikutuksia 
korkeakoulujen järjestelmiin ja toimintaan sekä 
datan hyödyntämistä opetuksen 
suunnittelussa ja työelämäyhteistyössä.

Ohjaus-teemaryhmä tukee jatkuvan ja 
joustavan oppimisen tarjottimen suunnittelua 
ja toteutusta ohjauksen näkökulmasta niin, että 
oppijalla on mahdollisuus saada 
koneavusteisesti personoituja suosituksia 
hänelle soveltuvasta koulutustarjonnasta sekä 
hyödyntää omaan tilanteeseensa soveltuvaa 
neuvontaa ja ohjauspalveluja. Tavoitteena on, 
että tarjotin on luonteva osa korkeakoulun 
ohjauksen prosesseja.

Koulutustarjonta-teemaryhmä keskittyy 
tarjottimelle tuotavan koulutustarjonnan
kehittämiseen ja yhteistyöhön huomioiden 
tekniset, pedagogiset ja opintohallinnolliset 
näkökulmat. Teemaryhmässä tullaan 
käsittelemään esimerkiksi tarjottimelle 
tuotavan koulutustarjonnan teemoja ja 
kategorioita sekä koulutustarjonnan
pedagogista kehittämistä (esim. opintojen 
modulaarisuus).

Ilmoittautuminen, hakeminen ja 
maksaminen -teemaryhmä keskittyy 
määrittämään tarjontaan ilmoittautumisen, 
hakeutumisen ja maksamisen 
palvelukokonaisuudet jatkuvan ja joustavan 
oppimisen tarjottimella. Teemaryhmä tulee 
käsittelemään esimerkiksi erilaisia 
ilmoittautumisen prosesseja ja integraatioita 
sekä maksamisen toiminnallisuuden 
skenaarioita.
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Teemaryhmien seuranta

Teemaryhmien työskentelyä voi seurata 
hankkeen Eduuni wikissä: 
https://wiki.eduuni.fi/x/uxJ6F
(vaatii kirjautumisen)

Jokaiselle teemaryhmälle on perustettu 
oma wiki-sivu, jolle päivitetään tietoa 
teemaryhmien kokoontumisista ja niissä 
työstettävistä kokonaisuuksista. 

https://wiki.eduuni.fi/x/uxJ6F


Lisätietoja:
digivisio@csc.fi


