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Tilannekatsaus
• Osallistumissopimuksen allekirjoituskierros on loppusuoralla.
• Yleiskokous on hyväksynyt toimintasuunnitelman ja budjetin, tavoitteet 1–9/2021 

• Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet osallistumissopimuksen.
• Operatiivinen toiminta hankkeessa on käynnistynyt ja korkeakoulujen edustajat ovat tiiviisti työssä mukana. 

Osatoteuttajat tuottavat merkittävän määrän asiantuntijatyötä hankkeeseen. 
• Yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista ja konkreettisista tuotoksista on syventynyt ja korkeakoulut 

luottavat keskinäiseen yhteistyöhön ja hanketoimiston työhön. Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteet on alustavasti määritelty. 

• Tavoitearkkitehtuurin kuvaus on käynnistetty. Rajapinnat sekä olemassa oleviin palveluihin ja 
tietovarantoihin kohdistuvat kehitystarpeet on tunnistettu alustavasti. Kansallisesti skaalattavat toimintamallit 
on tunnistettu.

• Kaikkien työpakettien suunnitelmat ovat valmiina, ja ne käsitellään yleiskokouksessa syyskuussa.
• Lainsäädännön muutostarpeista on tehty ensimmäinen versio ja se on käsitelty ministeriön kanssa.
• Viestintä on käynnistetty niin, että eri sidosryhmien näkökulmasta hankkeen etenemistä on helppo seurata. 
• Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tuotetaan konkreettinen ensimmäinen ratkaisu identiteetin 

hallintaan. 



Tilannekatsaus
• Rehtorihaastattelujen yhteenveto ja johtopäätökset tehty ja 

seuraavat toimenpiteet suunniteltu
• Rekrytoinnit: 

• Käynnissä 4 hankepäällikön rekrytoinnit (TP 1, TP 4, TP 5, TP 6)
• Seuraavana käynnistyy 2 projektipäällikön rekrytoinnit (TP 3)

• Hankkeen operatiivinen toimintamalli on käynnistetty ja 
hallintamallin mukaiset ryhmät alkavat toimia kevään 2021 aikana 
vaiheittain 

• Työpaketit käynnistyvät kevään aikana, hieman eri tahdissa
• Laajat osallistumismahdollisuudet





Työpakettien suunnittelu ja työn käynnistyminen

• Konsortioyhteistyö ja rahoitus (TP1)
• Hallintamallin mukaisen työn käynnistäminen: yhteyshenkilöt, omistajat, viestintä, 

(talous)
• Hanketoimistosopimuksen ja johtosäännön laatiminen
• Oikeushenkilöselvitys
• Vision tarkentaminen ja yhteinen tulevaisuuskuva

• Strategiset muutokset (TP2)
• Lainsäädännön muutostarpeiden kartoitus
• Strategisten kysymysten keskustelu

• Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva (TP3)
• Identiteetinhallinnan esiselvitys
• Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen 
• Palvelujen toiminnalliset kuvaukset ja niiden jatkotyöstäminen



Työpakettien suunnittelu ja työn käynnistyminen

• Digipedagogiikka (TP4)
• Suunnittelun käynnistävän työparin valinta
• Kärkihankkeiden arviointiprosessi

• Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen (TP5)
• Oppijan käyttäjämatkan jatkojalostaminen ja hyötyjen kuvaus
• Käyttäjien osallistamisen mallit

• Kumppanuudet ja ekosysteemi (TP6)
• Tapaamiset kumppaneiden kanssa, yhteisen tahtotilan hakeminen, rajapinnat olemassa oleviin palveluihin
• Verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu
• Korkeakoulujen eurooppalaisten yhteistyöverkostojen/ Eurooppa-yliopistojen ja Digivision välisen yhteistyön pohdinta
• Ekosysteemimallin suunnittelun käynnistäminen

• Viestintä (TP7)
• Keskustelut hanketoimiston ja viestintävastaavien kesken
• Digivisio ilme ja viestintäkanavat
• Materiaalien visualisointi
• Viestinnän määrän merkittävä lisääminen



Hankkeen verkkosivut ja some-kanavat
• Hankkeen ajankohtaisimmat uutiset ja tiedotteet
• Esitysmateriaaleja hankkeesta ja tapahtumista
• https://digivisio2030.fi
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digivisio-2030

Digivisio 2030 Eduunissa
• Kuukausittain päivittyvä tilannekuva hankkeen etenemisestä
• Yhteinen työskentelyalusta ja dokumenttien jakaminen
• Jatkossa tarkempi näkymä työpakettien työn seurantaan jira-projektien kautta
• Eduuni-wiki: https://wiki.eduuni.fi/x/gBcpCw

Yhteinen chat-keskustelualusta
• Viestinnän ja joka päiväisen työskentelyn tueksi sekä korkeakoulujen väliseen

viestintään
• RocketChat (chat.csc.fi) otettu käyttöön ensimmäisten asiantuntijaryhmien kanssa

alkuvuodesta

Seuraa hankkeen etenemistä 

https://digivisio2030.fi/
https://www.linkedin.com/company/digivisio-2030
https://wiki.eduuni.fi/x/gBcpCw


Digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi

Kiitos osallistumisesta! 


