
1omnia.fi 

DigiOmnia
eli Digiloikka Omniassa



2 omnia.fi 

Sisällys

1. Digitaalisuus Omniassa tarkoittaa ..................................................2

2. Tavoitteet Omnialle ........................................................................2

 2.1. eOmnian kehittäminen ...........................................................4

 2.2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen ......4

 2.3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ......................................5

 2.4. O365-toimintatavan käyttöönotto ...........................................5

3. Espoon digitarina ..........................................................................7

 3.1. Kasvatuksen ja opetuksen digitarina: Mikä se on? ...................7

 3.2. Taustaksi: Mitkä normit ja strategiat ohjaavat? ........................7

 3.3. Kasvatuksen ja opetuksen digitulevaisuus: 

   Pedagogiikka ja mitä digioppiminen on? .................................8



3omnia.fi 

Digitaalista toimintakulttuuria kehittämällä Omnia toteuttaa omaa pedagogista strategiaa, Espoon kaupungin 
digitarinaa sekä vastaa Suomen hallituksen tavoitteisiin. 

1. Digitaalisuus Omniassa tarkoittaa 

 Digitaalisten työvälineiden ja -tapojen käyttöä, mikä avaa 
väylän yhteisölliseen, osallistavaan ja monimuotoiseen toi-
mintakulttuuriin, ja antaa mahdollisuuden tehostaa toimin-
taa.

Vuorovaikutteisia ja yhteisöllisiä prosesseja, joissa toteutuu 
yhteisöllisen tiedon tuottaminen, luovuus, jakaminen, tois-
ten neuvominen ja auttaminen sekä välitön palaute – yksin 
tai Omnian eri yksiköistä fyysisesti tai ajallisesti erillään työs-
kentelevät pääsevät osaksi yhteisöä.

Erilaisten ilmaisutapojen ja -välineiden käyttöä sisältöjen 
tuottamisessa ja vastaanottamisessa sekä tallentamisessa – 
eläviä sisältöjä ja oppimateriaaleja.

Systemaattista dokumentointia arkistoinnin avuksi, muistin 
tueksi ja oppimistulosten osoittamiseksi sekä omistajuuden 
tunteen vahvistamiseksi.

Pääsyä tiedon lähteille ja sinne, missä tietoa rakennetaan ja 
tuotetaan.

Avoimen tiedon ja tiedonjakamisen kulttuuria, missä osaa-
mista kehitetään asiakaslähtöisesti ja oppijakeskeisesti.

Pedagogisesti mielekkäitä työmenetelmiä, työvälineitä ja 
sovelluksia.

Oppimisympäristöä, missä oppijoilla on mahdollisuus ra-
kentaa yksilöllisiä oppimisen polkuja ja hyödyntää digitaali-
sia menetelmiä oman oppimisen näkyväksi tekemisessä.

Joustavuutta oppilaitoksen antaman opetuksen ja muualla 
tapahtuvan oppimisen välillä.

Pedagogista digitaalista osaamista – opettajilla on halua ja 
kykyä suunnitella, toteuttaa, soveltaa sekä jatkuvasti arvi-
oida ja tarkistaa digitaalisen tekniikan avulla toteutettavaa 
koulutusta, joka pohjautuu teoriaan, ajankohtaiseen tutki-
mukseen ja kokemukseen.

Teknologista infrastruktuuria, helppokäyttöisiä palveluja ja 
uutta osaamista.

Digitaalisuus (DIG) on systeemistä muutosta ja toimintakulttuurin johtamista – 
uuden toiminnan mahdollistamista.
Tietoteknologia (IT) on tietojenkäsittelyä, prosesseja ja automatisointia
Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on laitteita, rautaa, teknistä varustamista.
(Liisa Pohjolainen ja Pasi Silander, Helsingin kaupunki, opetusvirasto)
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2. Tavoitteet Omnialle

Tavoitteena on taata kaikille oppijoille tasavertainen yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava digitaalinen osaaminen. 

Pedagogisen ohjelman mukaan painotetaan digiosaamista 
innovatiivisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakenta-
misessa. 

Toimenpiteet

Varmistamme, että kaikki opiskelijat saavat hyvät digitaidot 
oman osaamisen kehittämiseen ja työelämää varten.

Varmistamme, että yksiköt ja palveluryhmät tekevät oman 
ammattiosaamisen mukaisesti digiosaamisen tavoitteet, 
joissa huomioidaan online-opetuksen määrät ja tavoitteet 
ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa.

Yksiköt ja palveluryhmät määrittelevät tarvittavan digituen 
muodot ja määrän, jotka vaaditaan tavoitteisiin pääsemi-
seksi.

Varmistamme henkilöstön osaamisen ja tietoteknisen inf-
ran ja tuen.

Lisäämme yhteistyömuotoja ja linjaamme yhteisesti tuo-
tettavat sisällöt.

Arvioimme vaikuttavuutta.

Tavoitetila on, että oppiminen tapahtuu digitaalisissa ja 
digiavusteisissa ympäristöissä silloin, kun lähiopetus ei tuo 
erityistä lisäarvoa. Tavoitetilan saavuttamiseksi mobiiliryhmä 
on määritellyt kolme skenaariota:

1) Etäopiskelu

Koulutusohjelmissa määritellään aikataulu ja laajuus, jossa 
etäoppimista ja verkkokursseja tarjotaan

2) Yhteistyö

Panostetaan ensisijaisesti yhteistyöhön muiden koulutuk-
senjärjestäjien sekä työelämän kanssa. Sähköiset toimin-
taympäristöt ovat yhteistyön ensisijainen malli.

3) Elinikäinen oppiminen

Opiskelijan elinikäisen oppimisen haltuunottoon kuuluu, 
että opiskelija itse hallitsee oppimispolkunsa kokonaisuutta 
mm. e-portfolioiden ja vastaavien hänen omassa hallussa 
olevien ratkaisujen kautta. Toimintaan kytketään osaamis-
merkit.

Omnia kehittää oppimisympäristöjä ja digitaalista oppimista 
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa verkostojen, yritysten ja 
yhteisöjen kanssa ja tavoite on olla digioppimisen kansallinen 
edelläkävijä. Omniasta valmistuneilla ja Omniassa opiskelevilla 
on sellaiset taidot ja tiedot, joilla pystyy toimimaan tuntemat-
tomassa tulevaisuudessa. 

Koulutuksessa opetetaan taitoja, joilla selvitään myös tilanteis-
sa, joissa nykyisistä ammateista puolet on kadonnut tai kor-
vautunut uusilla ja joissa yksilöltä vaaditaan taitoja ja motivaa-
tiota uudistaa osaamistaan yhteiskunnon muutosten mukaan. 
Omnia tarjoaa myös niille, jotka ovat jo jättäneet työelämän 
taakseen, mahdollisuuden päivittää tietoyhteiskuntavalmiuk-
siaan. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvät tietoyhteiskuntaval-
miudet ovat olennainen edellytys tasa-arvolle ja väestön laa-
jalle oman elämän hallinnalle sekä itsenäiselle toimintakyvylle 
ja sitä kautta hyvinvoinnille.

Tavoitteisiin päästään jatkuvalla kehittämisellä, kokeilukulttuu-
rilla, henkilöstön taitojen kehittämisellä ja vastuullisella johta-
misella.

Pienistä opettajapiloteista on siirryttävä kokonaisvaltaisempiin 
moniammatillisiin koko tiimiä/koulutusohjelmaa/yksikköä ke-
hittäviin kokeiluihin, missä koko toimijatiimi kehittää toimin-
taansa digitaalisia toimintatapoja hyödyntäen. Kokeiluihin 
yhdistetään tutkimusta, jonka avulla löydetään parhaita käy-
tänteitä.

Toiminnan kehittäminen 
aloitetaan seuraavista vuonna 
2015 alkavista piloteista.
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2.1. eOmnian kehittäminen

Pilotit

Työväenopiston eOpiston kehittäminen – kaikille opiskelijoille 
mahdollisuus opiskella monimuotoisesti.

Tavoitteet vuoteen 2018

Tavoitteena on rakentaa eOmnia, jonka kautta tarjotaan 
Omnian opiskelijoille sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
verkko-opintoja.
Vuonna 2016 kaikki alat tuottavat yhden kokonaisuuden 

verkko-opinnoiksi.
Vuonna 2017 tarjolla yksi tutkinto verkkotutkintona ja 1 Mooc 

suomen ja englannin kielellä
Vuonna 2016 kaikilla koulutusaloilla ja – tutkinnoilla suun-

nitelma kolmelle vuodelle eTarjonnasta.
Vuonna 2018 kaikki Omnian opiskelijat voivat suorittaa 

osan tietopohjaisesta opiskelusta verkko-opintoina.

Mittarit

Tarjonnan määrä
Opiskelijoiden tyytyväisyys tarjontaan

2.2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien 
kehittäminen

Pilotit

Aikuisopistossa putkiasentajan tietopuolinen koulutus ja 
ohjaus (viisi ryhmää) toteutetaan kokonaisuudessaan verk-
ko-opetuksena ja digitaalisia työmenetelmien hyödyntäen.

Ammattiopistossa sosiaali- ja terveysala (lähihoitajakoulutus) 
siirtyy kokonaisuudessaan hyödyntämään digitaalisuutta.

Aikuiskoulutuksen/Espoon aikuislukion lyhyen matematii-
kan kurssit opetetaan hyödyntäen digitaalisia oppimateri-
aaleja ja käyttäen monimuotoisia opetusmenetelmiä, kuten 
Flipped classroom (myöhemmin mukaan koko Omnian ma-
tematiikan opetus).

Tavoitteet

2016 Kaikilla toimialoilla ja koulutusohjelmilla suunnitelma 
vuoteen 2018 asti:
Miten digitaalisuutta oppimisessa hyödynnetään ja yhdessä 

oppimista tuetaan?
Miten oppimisympäristöjä monipuolistetaan ja miten oppi-

joilla on mahdollisuus tehdä omaa osaamistaan monipuoli-
sesti näkyväksi ja miten varmistetaan oppimisprosessin do-
kumentointi?

Mittarit

Opiskelijatyytyväisyys
Suoritetut opinnot
Työelämäyhteistyö
Työllistyminen 

2.3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Pilotit

Henkilöstön osaamisen panostetaan: siirrytään valmenta-
vaan toimintamalliin, jossa hyödynnetään vertaisoppimista. 

Henkilöstön digitaitojen kehittämiseen kuvataan tehtävään 
liittyvät osaamisvaatimukset ja kehityskohteiden mukaan 
järjestetään koulutusta ja tuotetaan itseopiskeluun opiske-
lumateriaaleja. 

Yksiköittäin ja koulutusohjelmittain valmennetaan pedago-
gisia digivalmentajia, jotka puolestaan valmentavat omaa 
tiimiään.

Opetushenkilöstön digiosaamiselle määritellään minimi-
osaamiset ja luodaan digitaalisiin osaamismerkkeihin poh-
jautuva tiimi- ja henkilökohtainen osaamisen kehittämisen 
malli.

Mobiiliryhmä ja HR esittelevät suunnitelman pedagogiselle 
ryhmälle, jonka kautta asia esitellään Omnian johtoryhmälle 
päätöksentekoa varten.

Sosiaali- ja terveysala aloittaa pilotoinnin vuonna 2016.

Tavoitteet

Tammikuussa 2016 julkaistaan henkilöstön minimiosaami-
set ja aloitetaan koulutukset ja vertaistuki. Julistetaan kil-
pailu Omnian yksiköille: Kuka saavuttaa minimiosaamiset 
vuoden 2016 aikana?

Määritellään syventävä osaaminen.
2017 Koulutetaan syventävän osion osuudet ja valmistel-

laan erityisosaamisen alueet.
2018 Koulutetaan erityisosaaminen.

Mittarit

Henkilöstön osaamisen taso
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2.4. O365-toimintatavan käyttöönotto

Pilotit

Viestintä- ja kehittämispalvelut InnoOmnian henkilöstö ot-
taa käyttöön Offi ce 365 -järjestelmän.

Aikuisopiston tekniikan opettajatiimi lähtee omassa työs-
sään käyttämään O365-ympäristöä sekä opetuksessa lisäksi 
Moodlea, AC ja sosiaalisen median työkaluja.

2016 Pilotoidaan, henkilökohtaisten työvälineiden käyttö-
koulutukset.

2017 Otetaan laajamittaisesti käyttöön henkilöstön ja opet-
tajien kanssa tiimityöskentelyssä.

2018 O365 luonteva yhteisöllinen työskentely-ympäristö.
Vuosittain kokeilutoimintaa laajennetaan, suunnitelmat uu-
siin kokeiluihin tehdään vuoden 2015 lopussa. Vuonna 2018 
kaikki koulutusohjelmat ovat ajan tasalla digiosaamisessa. Ko-
keilujen suuntaamiseksi oikeaan suuntaan opiskelijoiden mie-
lipiteitä kuullaan esimerkiksi järjestämällä opiskelijoille tilai-
suuksia suunnitella tulevaisuuden koulutusmalleja ja opetusta 
kehitetään yhteistyössä kaikkien koulutusyksiköiden kanssa, 
jotta saadaan täysimääräinen hyöty digitalisaatiosta. Aineisto-
ja ja sisältöjä ei kannata tuottaa siiloissa koulutusohjelmittain 
eikä myöskään nuorten tai aikuisten näkökulmasta vaan elini-
käisen oppimisen näkökulmasta. Koko Omnia kehittää sisältö-
jä kestävän kehityksen ja tehokkaan toiminnan näkökulmasta 
ja tuotokset, koneet, laitteet ja ohjelmistot ja hyvät käytännöt 
ovat mahdollisimman laajasti käytössä ja saatavilla.

Kokeilutoiminnalle annetaan tukea Oppimisratkaisut-tiimistä. 
Kokeiluun etsitään yhteistyökumppaneita opettajista, opiske-
lijoista, oppimateriaalien tuottajista, laite- ja ohjelmatuotta-
jista ja niihin haetaan tukea kehittämisrahoituksesta. Kehit-
tämisessä panostetaan muutoksen johtamiseen, henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen (otetaan käyttöön osaamismerkit), 

Kokeilutoiminnan tuloksia hyödyn-
netään täydennyskoulutuksessa 
ja kv-viennissä – hyvät käytännöt 
tuotteistetaan.

riittävään tekniseen ympäristöön ja toimivaan infrastruktuu-
riin ja vertaisoppimiseen. Mobiiliryhmässä tehdään suunnitel-
mat vuosittaisesta toiminnasta mobiiliohjelmaa päivittäen ja 
esitykset tuodaan pedagogiseen strategiaryhmään ja johto-
ryhmään. IT-yksikön kanssa neuvotellaan tarvittavista laite- ja 
ohjelmistohankinnoista.  Mobiiliohjelma ja mobiiliryhmän toi-
minnasta enemmän täältä https://www.omnia.fi /group/intra-
net/mobiilityoryhma.

Toiminnalla vastataan hallituksen tavoitteisiin ja kärkihankkei-
siin. Kehittämistyöhön haetaan rahoitusta Omnian strategis-
ten painotusten mukaisesti. 
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3. Espoon digitarina

3.1. Kasvatuksen ja opetuksen digitarina:   
Mikä se on?
Kasvatuksen ja opetuksen digitarina kuvaa digitaalisen op-
pimisen eheän oppimispolun varhaiskasvatuksesta toiselle 
asteelle. Se asettaa tavoitteita johtamiselle ja henkilöstön 
osaamiselle sekä digioppimisen pedagogiselle, toimintakult-
tuuriselle ja teknologiselle kehittämistoiminnalle. Lisäksi digi-
tarina linjaa vuosien 2015 -2019 aikana toteutettavia kehi-
tystoimia tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin sekä 
digitaalisten oppimispalveluiden ja osaamisen kehittämiseksi. 

Digitarinassa tunnistetaan kansainvälisissä vertailuissa Suo-
mea koskevat haastetrendit oppimistulosten, kouluviihtyvyy-
den, oppimisen toimintakulttuurin ja digiteknologian ope-
tuskäytön osalta. Erityisenä haasteena tunnistetaan kasvava 
monikulttuurisuus, kiihtyvä eriytyvyyskehitys ja teknologiake-
hityksen tuottaman tarjonnan jatkuva muutos. Uusilla ope-
tussuunnitelmilla pyritään ratkaisemaan mainittuja haastet-
rendejä ja ohjataan kehittämään digitaalista oppimista ja sen 
edellytyksiä. Toimintaympäristön muutoksien ennakoiminen 
ja muutoksiin vastaaminen edellyttää tarinan vuosittaista päi-
vittämistä.

3.2. Taustaksi: Mitkä normit ja strategiat 
ohjaavat?
Espoon Kunta-Kesussa tavoitteiksi on asetettu:

1) Osaava espoolainen 

Oppiva, luova ja osaava ihminen pystyy toimimaan tuntemat-
tomassa tulevaisuudessa.

2) Eheä oppimispolku

Hyvinvoiva oppija elämän eri vaiheissa ja tilanteissa vuorovai-
kutuksessa ympäristön kanssa.

3) Vastuullinen johtajuus 

Yksin ja yhdessä vastuu yhteisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kasvatamme ja opetamme espoolaisia lapsia ja nuoria toimi-
maan aktiivisina tulevaisuuden rakentajina. Tämä luo vahvan 
pohjan myös aikuisten elinikäiselle oppimiselle. Espoo-tarinan 
mukaisesti turvalliset ja innostavat oppimisympäristöt antavat 
lapsille ja nuorille hyvät lähtökohdat elämään. Kasvatuskump-
panuus toteutuu yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteellinen, 
turvallinen, monimuotoinen ja innovatiivinen teknologian 
hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa on välttämätöntä 
oppijan pystyvyydelle.

Teknologian käytöllä tuetaan Espoo tarinassa oppimistuloksille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on kaikil-
le oppijoille tasavertainen ja opetussuunnitelmien mukainen 
digiteknologian käyttö. Espoo kehittää oppimisympäristöjä 
ja digitaalista oppimista yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
erilaisten verkostojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja haluaa 
olla digioppimisen kansallinen edelläkävijä.

Espoon tavoitteena on tukea oppijoiden 
kasvua luoviksi ja osaaviksi yksilöiksi, jotka 
toimivat oman yhteisönsä parhaaksi.  
Digiosaaminen on jokaiselle tärkeä kan-
salaistaito ja tulevaisuutemme kannalta 
tärkeä kilpailukykytekijä. 



8 omnia.fi 

3.3. Kasvatuksen ja opetuksen digitulevaisuus: 
Pedagogiikka ja mitä digioppiminen on?
Espoossa digiteknologian käyttö on luonteva osa oppijan 
omaa ja yhteisön oppimista. Oppiminen lähtee oppijoiden 
kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista sekä rakentuu aiem-
malle osaamiselle. 

Digitalisoituminen muuttaa kaikkien arkea, työelämää ja koko 
yhteiskuntaa. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko ajan. Kas-
vattajien ja opettajien osaamisen pitää olla ajan tasalla. Työssä 
korostuu jatkossa eri paikoissa tapahtuvaan oppimiseen kan-
nustaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 
verkostomainen tiimityö. Oppimisympäristöt ja työkalut tulee 
saada ajan tasalle. Lisääntyvä sirpaleisen informaation määrä 
ja yhä nopeammin uusiutuva tieto edellyttävät että käytössä 
on tiedon rakentamiseen soveltuvia uusia välineitä ja mene-
telmiä.

Oppimisessa korostuvat ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taidot, vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen. Eheytet-
ty ja oppijakeskeinen oppiminen lisääntyy ja monipuolisten 
opetusmenetelmien merkitys kasvaa. Oppiminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, opettajien ja muiden 
aikuisten sekä eri verkostojen ja oppimisympäristöjen kanssa.   
Lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuva harrastustoiminta, 
matkustaminen, kesätyöpaikat, TET-jaksot, työssäoppiminen 
ja työelämälähtöiset projektit tuovat kaikki oman lisänsä op-
pimisympäristöihin. Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemis-
tä, toimimista, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista, tiedon 
rakentamista ja näiden prosessien monipuolista arviointia. 
Tähän kaikkeen digiteknologiaa käytetään syventämään, 
vauhdittamaan, rikastamaan, uudistamaan ja laajentamaan 
oppimista. Digiteknologia tukee tosielämälähtöistä ja koke-
muksellista oppimista, sekä mahdollistaa ajasta ja paikasta 
riippumattoman jopa globaalin vuorovaikutuksen.

Espoolainen kasvatuksen ja opetuksen toimintakulttuuri on 
yhteisöllinen ja osallistava. Kasvattajilla ja opettajilla on vahva 
digiosaaminen ja pedagogisia ratkaisuja ja teknologian käyt-
töä kehitetään rohkeasti yhdessä jokaiselta oppien. Järjestel-

mät ovat kasvattajien ja opettajien kannalta helppokäyttöisiä 
ja toimintavarmoja. Teknologian käyttö on sulautunut arkeen, 
tarkoituksenmukaisia laitteita on riittävästi ja tietoliikenneyh-
teydet sekä palvelut toimivat.

Digiteknologia mahdollistaa yksilölliset oppimisprosessit, yk-
silöllisten vahvuuksien huomioimisen sekä oppimisprosessin 
näkyväksi tekemisen ja oppijan osaamisen edistymisen seu-
raamisen. Oppija, kasvattaja ja opettaja voivat käyttää saatua 
tietoa yksilöllisten ja ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettami-
sessa ja arvioinnissa, oikea-aikaisen ohjauksen antamisessa 
sekä oman toimintansa kehittämisessä. Kasvattajan ja opet-
tajan rooli muuttuu oppimisen aktivoijaksi tehtävänään tietoi-
sen tarkkaavaisuuden ja tavoitteellisuuden synnyttäminen ja 
ylläpito. Digiteknologian avulla huoltajien aktiivisen osallistu-
misen mahdollisuudet oppijan kasvun ja oppimisen prosessiin 
paranevat.

Tavoitteena on, että oppijan henkilö-
kohtaisen oppimisen dokumentointi 
kertyy saumattomasti yhteen paik-
kaan osaamisprofi iliksi, jota oppija 
ja oppimisen ohjaajat voivat helposti 
täydentää siirryttäessä kouluasteelta 
toiselle tai organisaatiosta toiseen.



9omnia.fi 

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Lapset saavat varhaiskasvatuksessa monipuolisia kokemuksia digitaalisten välineiden ja sisältöjen käytöstä pohdintaan, oppimiseen, 
tiedonhankintaan ja -käsittelyyn, ilmaisuun sekä vuorovaikutukseen ikäkaudelle ominaisella tavalla. Lapset oppivat käyttämään 
välineitä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oppimisympäristöön kuuluu erilaisia digivälineitä ja -sisältöjä, joita kaikilla lapsilla on mahdollisuus käyttää. Kasvattajat ja opettajat 
kehittävät osaamistaan ja etsivät uusia tapoja digivälineiden pedagogiseen käyttöön. Aikuiset toimivat malleina laitteiden turvallises-
sa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä ja käyttävät niitä yhdessä lasten kanssa.

Perusopetus 
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Oppimisprosessistaan tietoinen 
ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein 
pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.

Digiteknologia mahdollistaa oppilaan ajattelun taitojen, loogisen päättelyn ja käytännön ongelmanratkaisun näkyväksi tekemisen. 
Tämä tukee oppilaan omaa oppimisprosessia. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa - digiteknologia edistää yhteisöllistä tiedon-
rakentelua, vuorovaikutusta ja mahdollistaa muilta oppimisen sekä oman osaamisen jakamisen toisten kanssa. 

Oppilas on aktiivinen tuottaja, joka hyödyntää digitaalisia työkaluja, sisältöjä ja palveluita oman oppimisprosessinsa kehittämiseen ja 
oppimisensa syventämiseen. Oppilaat oppivat digitaitoja ja ymmärtävät teknologian toimintaperiaatteet siten, että pystyvät luovaan 
ongelmanratkaisuun ja osaavat valita oppimistaan tukevia teknologisia ratkaisuja. 

Lukio ja ammatillinen koulutus 
Toisella asteella opiskelu on opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä. Yhteisöllisessä oppimisessa opiskelijoita ohjataan aikaisempaa mer-
kittävästi haastavampaan oman ja toisten opiskeluprosessien tukemiseen. Opiskelussa keskiössä on opiskelijoiden oman oppimi-
sen omistajuuden edelleen vahvistaminen, innovatiivisuus, luovuus ja yhdessä toimiminen. Opiskelijat käyttävät digiteknologiaa 
oppimisen vahvistamiseen ja näkyväksi tekemiseen.

Oppilaitokset tarjoavat oppimiseen aktivoivia ja innostavia oppimisen olosuhteita ja oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen 
autenttisuus tarkoittaa myös harrastustoiminnan, vapaa-ajan aktiviteettien ja työympäristöjen hyödyntämisen. Digiteknologia, 
toiminnalliset oppimisen tilat, välineet ja toimintatavat edistävät opiskelijoiden yrittäjyyttä, omaa ja yhteistä tuottamista hyödyntä-
viä työskentelytapoja sekä tuotosten ja tulosten jakamista muiden kanssa. Toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden vastuullisuus 
omasta oppimisesta ja oman osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. 

Opiskelemalla tulevaisuuden työelämässä ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä vaadittavia taitoja kehitetään opiskelijoiden kykyä 
luoda uutta sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapojaan. Oppimisen tukena ovat työelämän ja muiden autenttisten ympäristöjen 
asiantuntijat, joihin ollaan yhteydessä tosielämän tehtävien, ilmiöiden ja työelämässä tapahtuvien opintojen kautta.

turvallisuus on huomioitu käyttöönottovaiheessa. Yksiköiden 
itse käyttöönottamien palveluiden ja ratkaisujen osalta vastuu 
turvallisuusselvityksistä on yksiköllä.

Työntekijöille tarjotaan asianmukaiset työvälineet ja koulu-
tusta niiden käyttöön. Henkilöstön täydennyskoulutuksella ja 
pedagogisilla kehittämishankkeilla varmistetaan henkilöstön 
osaaminen muuttuvassa tilanteessa. Kyse on ennen kaikkea 
työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta, jota johto tukee syste-
maattisesti. Myös johdon koulutus tulee olemaan ratkaisevas-
sa asemassa systeemisen muutoksen varmistamisessa.

Johtamisen näkökulmasta on pohdittava:

Digitarinan toimeenpanon johtaminen edellyttää uudenlais-
ta toiminta- ja johtamiskulttuuria: yksikön johtamisesta siirry-
tään oppimisen johtamiseen.

Miten mahdollistetaan aiempaa yhteisöllisempää oppimista - 
oppimisympäristöt uudistetaan niin, että oppiminen on mah-
dollista kaikkialla

Osaamislähtöistä suunnittelua - tulokset arvioidaan oppimi-
sen näkökulmasta

Uudenlaiset oppimisympäristöt ovat monitoimitiloja, ovet 
ovat auki erilaisille käyttäjäryhmille ja oppimista tapahtuu 
myös virtuaalisissa tiloissa. 

Oppimista tarkastellaan jatkumona varhaiskasvatuksesta toi-
selle asteelle

Miten mahdollistetaan vertaisoppiminen myös henkilöstölle?

Toimintaympäristö

Opetuksen ja kasvatuksen fyysinen ja digitaalinen infrastruk-
tuuri rakennetaan tukemaan oppimista. Oppijoille tarjotaan 
keskeiset palvelut verkosta (ns. pilvipalvelut) oppijoiden ikä-
kauden mukaisesti kohdennettuna. Keskeisiä palveluita ovat 
identiteetinhallintapalvelut, oppimisympäristöpalvelut, tuotta-
vuustyökalut ja vuorovaikutus- ja viestintätyökalut. 

Oppijoilla on käytössään varhaiskasvatuksessa, esiopetukses-
sa ja vuosiluokilla 1-2 yhteiskäyttöisiä laitteita, vuosiluokasta 
3 alkaen myös henkilökohtaisia laitteita. Varhaiskasvatukses-
sa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa lapset voivat käyttää 
huoltajien kanssa sovittaessa myös omia laitteitaan. Lukiossa 
ja ammatillisessa koulutuksessa oppijat tuovat omat laitteen-
sa. Lisäksi henkilökohtaisten laitteiden rinnalla on yhteiskäyt-
töisiä laitteita oppiainekohtaiseen käyttöön.

Laitteiden hankinta ja tekninen hallinta hoidetaan keskitetysti. 
Yksikkötasolla hallitaan laitteiden käyttötilanteita ja esim. käy-
tettäviä sovelluksia. Oppijat oppivat huolehtimaan laitteidensa 
ylläpidosta. Hankinnoissa ja laitteiden elinkaaressa huomioi-
daan kestävän kehityksen periaatteet. Digitaalisen maailman 
avaamat mahdollisuudet ja vapaus niiden toteuttamiseen 
edellyttävät myös turvallisuustarpeiden huomioon ottamista.

Kyberturvallisessa toimintaympäristössä on kyse digitaalisten 
mahdollisuuksien ja kyberuhkien tasapainottamisesta. Tieto-
turvallinen toimintaympäristö edellyttää hyvää hallintokult-
tuuria, tiedonhallintatapaa ja kyvykkyyttä ennakoivasti hallita 
ja varautua kyberuhkiin ja -riskeihin. Keskitetyissä palveluissa 


