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Oulun yliopisto

Digitalisaatio ‒ Digitalisaatiosta on tullut yleisnimi, jolla

etsitään ratkaisuja monenlaisiin asioihin

‒ Mikä on rikki?

‒ Mitä korjataan? 

‒ Mitä uusitaan, koska uskotaan

lisäarvoon? 

‒ Mitä uusitaan, koska uskotaan vääriin

asioihin?
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Mikä on rikki? - Teknologiat vanhenevat, pakko

uusia

- Pedagogiikka uudistuu, pakko

uusia

- Kilpailu lisääntyy, pakko uusia

- Yhteistyö kasvaa, pakko uusia
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Mitä korjataan? - Kaikki, heti, mulle nyt? 

- Priorisointi puuttuu?

- Uusitaan vanha uudestaan

vanhaksi?

- Uusitaan kiireellä, 

odottamatta uuden tuloa?
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Mitä uusitaan, 
koska uskotaan
lisäarvoon? 

- Modernisoidaan suuret
kokonaisuudet
- Opintohallinnon järjestelmät
- Oppimisympäristöt

- Mikä lisäarvo saadaan? 
- Käsityö vähenee
- Käyttö helpottuu
- Syntyy uusia palveluita

- Oppiminen paranee
- Opiskelijalla monipuoliset

mahdollisuudet itseopiskeluun, 
opetuksen lisäksi

- Ajasta ja paikasta riippumaton
opiskelu mahdollistuu

- Korkeakoulu kohtaa lukion
(Abitti -> Exam)
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Mitä uusitaan, 
koska uskotaan
vääriin asioihin? 

- Oppimisympäristöt, mielikuvia
- Digitalisoidaan koulutus, niin

opetustarve vähenee
- Digitalisoidaan koulutus, niin

oppiminen paranee
- Digitalisoidaan koulutus niin tilakulut

vähenevät
- Oppimisympäristöt, totuus
- Koulutus kyllä skaalautuu, joten

yksikköhinta (per opiskelija) on 
pienempi, mutta opetustarve ei vähene
vaan lisääntyy ja erikoistuu, lisäksi
digitaalisuuden myötä tulee
digipedagogisen koulutuksen ja
tukipalveluiden tarve

- Uskotaan, että opiskelijat kykenevät
itseohjautuvaan oppimiseen, oppiminen
ei tapahdu ilman opetusta tai ohjausta. 
Tämä koskee myös digiopetusta. 
Lisäksi myös opiskelijat tarvitsevat
tukipalveluita järjestelmien käyttöön.
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Uusitaan kiireellä, 
odottamatta uuden 
tuloa?

- Monet asiat muuttuvat esimerkiksi 

uuden opintotietojärjestelmän, 

opintopolun kehitystyön, jne. myötä. 

- Silti korkeakouluilla on tarpeita, 

jotka täytyisi tehdä, ennen kuin 

edelliset valmistuvat.

- Kuinka paljon asioita uusitaan jo 

lähtökohdiltaan 

väliaikaisratkaisuiksi?
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Mikä haastaa? - GDPR
- Tiedonhallintalaki
- Tietosuoja
- Tietoturva
- Muu lainsäädäntö
- Yhteistyö(n) puute, erityisesti

viranomaisten välillä
- Eri vuosikellot, aikataulut, jne.
- Vanhan ulosajo ja uuden 

sisäänajo (esim. Oodi -> Peppi tai 
Optima -> Moodle)

- Opettajien vaatimukset 
uudistuksen eturivissä 
olemisesta

- …ja muutosvastarinta.
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Hankkeista 
vakiintuneeksi 
toiminnaksi

- Monia asioita kehitetään

hankkeissa, nyt erityisesti

kärkihankkeissa.

- Mitä tapahtuu kun hankkeet

loppuvat?

- Kuinka hankkeissa valmistuneet

prosessit, palvelut ja yhteistyö

jatkuvat hankkeiden jälkeen?  
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Oulussa osataan - Oulussa Examin

tenttivierailu on otettu 

käyttöön

- Examin työpajassa pääsee 

kokeilemaan myös uusia 

hienoja piirtopöytiä

- Oulun yliopiston ja Oamk:n

yhteistyö lisää yhteisiä 

tapoja tuottaa asioita. 

Kehityslistalla esimerkiksi 

yhteiset Exam-tilat ja 

ristiinopiskelu.
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