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Digivisio 2030 
Digivision neljä lupausta 

1. Oppijalle OmaData
2. Oppijan hyöty kehittämisen keskiössä

3. Korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä
4. Data yksilön ja yhteiskunnan käyttöön 

Toiminnallinen tavoitetila 2030 

• Oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa 
koulutuksessa yhteinen tunnistautumispalvelu

• Oppijan voi hyödyntää korkeakoulujen avointa e-
opintotarjontaa tarpeensa mukaan.

• Kansallinen "minun tietoni" portaali on tuo tiedon oppijan 
kaiken tiedon elinikäisesti hänen käyttöönsä. Tieto luo pohjan 
ohjauskelle, neuvonnalle, osaamisen tunnisstamiselle ja 
halutessa myös työnhaulle.

• Yhteiset tietoaltaat ovat käytössä. Datamallit on sovittu ja 
tieto on yksityisen, julkisen ja ulkoimaisen toimijan 
hyödynnettävissä. 

Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja
yhteiskunnan käyttöön

Suomi on 2030 joustavan oppimisen mallimaa. Oppija saa
turvallisesti käyttöönsä datan omasta oppimisestaan. Tämä
mahdollistaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän. 

Vision myötä suomalaisesta koulutuksesta tulee globaali
edelläkävijä. 

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen
ekosysteemi, jonka tarjoama laatu, monipuolisuus, 
joustavuus, tehokkuus sekä sopivuus elämäntilanteeseen ja
tarpeeseen tuottaa yhä parempia oppimistuloksia. 

Oppimisen ekosysteemi tarjoaa alustan myös tutkimukselle
ja innovaatiotoiminnalle hyödyttäen laajasti yhteiskuntaa ja
työelämää.

Korkeakoulujen tieteellinen ja koulutustoiminta turvaa
vuonna 2030 aikuisväestön korkeatasoista osaamista, 
kansallista kilpailukykyä ja kansainvälistä vaikuttavuutta.



Kohti yhteistä kansalllista visiota: 
Digivisio 2030 tähän asti
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Digivisio tähän asti
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Digivision verkkosivut https://digivisio2030.fi
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