
DigiOne 
infotilaisuus
27.8.2020

#DigiOneFi @DigioneFi



Ohjeet infon ajaksi

• Pyydämme laittamaan mikrofonit kiinni esityksen ajaksi

• Puheenvuoroja ei jaeta kesken esityksen, mutta chattiin voi laittaa kysymyksiä

• Kysymyksiin vastataan aikataulusta riippuen

• esityksen aikana suoraan chattiin,

• kunkin osion lopussa jos aikataulu antaa myöden tai

• infon päätteeksi

• Infon lopuksi myös mahdollisuus puheenvuoroihin

• Infotilaisuus tullaan nauhoittamaan

• Nauhoite ja esitys tullaan jakamaan vantaa.fi/digione nettisivujen kautta
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Agenda 9.00 – 10.30

Avaussanat ja hankkeen esittely Hankepäällikkö Kirsi Lehto

DigiOnen palvelumalli Projektipäällikkö Jouni Kilpi

Palvelumallin linjaukset ja rajaukset Hankepäällikkö Kirsi Lehto

Arkkitehtuurin linjaukset Hankkeen pääarkkitehti Tatu Ulvila

Koulutusteknologian työryhmät (OPH/OKM) Hankkeen pääarkkitehti Tatu Ulvila

DigiOne kehittäjäpäivä 15.9.2020 Pedagoginen asiantuntija Markus Humaloja

Avoimiin kysymyksiin vastaaminen Kirsi Lehto + hanketiimi



Mikä on 
DigiOne?
Kirsi Lehto @kalehto



Tiivistelmä
• Vantaan kaupunki aloitti 2019 laajan oppimisen ja hallinnon palveluiden hankintaan tähtäävän hankkeen. Tavoitteena on 

kehittää koulutuksen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja 
hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. 

• Hankkeen rahoitukseen osallistuu Business Finland 5,4 miljoonalla eurolla, mikä on suurin Business Finlandin innovatiivisiin 
julkisiin hankintoihin myöntämä rahoitus. Vantaan kaupunki panostaa kehitystyöhön vastaavan summan, ja hankkeen 
kokonaisbudjetti on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.

• Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Toiveena on luoda digitalisen 
palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 
asti. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Alustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin 
alustavasti jo varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus.

• Neuvottelut Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkien ja Kuntien Tieran kanssa ovat loppusuoralla. Edellä 
mainittujen lisäksi tarkoitus on ottaa 1. vaiheeseen mukaan myös 1-3 muuta kuntaa. 

• Tavoitteena on, että 2024 alkaen mukaan pääsevät myös muut kunnat ja koulutuksen järjestäjät. Tavoitteena on, että 2030 
mennessä mukaan saadaan yli 700.000 oppijaa. 

• Olemme tiiviisti mukana luomassa kansallisia koulutusteknologian pelisääntöjä. Tästä kokonaisuudesta OKM on ottanut 
vetovastuun. 
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DigiOne-hanke aloitetaan 2019

Laaja oppimisen ja hallinnon järjestelmähankintaan tähtäävä 

hanke Vantaan kaupungin ja Business Finlandin 

rahoittamana

Hankeyhteistyön laajentaminen 2020
Viisikkokunnat (Espoo, Tampere, Turku, Oulu) ja 

Kuntien Tiera mukaan neuvotteluun

Laajaa keskustelua myös muiden koulutuksen 
järjestäjien ja palveluiden tuottajien kanssa

Hanke päättyy 2023
DigiOne palvelualustan ja 

ekosysteemin ylläpitovastuu siirretään
Kuntien Tieralle hankkeen päättymisen jälkeen



Toiminta-ajatus, visio ja arvot

T O I M I N T A – A J A T U S 

Luomme yhdessä alan toimijoiden kanssa 

kansallisen oppimisen palvelualustan ja 

sen ympärille ekosysteemin.

Palvelualusta kattaa varhaiskasvatuksen, 

perusopetuksen ja toisen asteen palvelut.

Tekemisen keskiössä on se, että digitaalisuutta 

voidaan hyödyntää  oppimisessa, 

hyvinvoinnissa ja tiedolla johtamisessa. 

Alustan palvelut ovat käyttäjäystävällisiä 

oppijoille, huoltajille, henkilöstölle ja hallinnolle.

V I S I O

Parannamme oppimista tukemalla pedagogista 

muutosta ja sen johtamista kansallisesti 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. 

Edustamme kansainvälistä koulutusteknologian 

huippua ja toimimme alan suunnannäyttäjinä.

A R V O T

Tärkeimpänä arvonamme on oppiminen. 

Hyvinvointi on oppimisen perusedellytys. 

Ymmärrämme, että uudenlainen ekosysteemi 

ei voi syntyä ilman jatkuvaa oppimista.

Suomalaisen opetussuunnitelman vahvuus 

on yhdenvertaisuus. Haluamme tukea 

kutakin oppijaa hänen omista 

lähtökohdistaan.

Ekosysteemi ei synny ilman uudenlaista yhteistyötä 

ja avoimuutta. Haluamme aidosti tuoda eri toimijat 

yhteen ja synnyttää jokaiselle toimijalle lisäarvoa. 

Ekosysteemi on avoinna kaikille halukkaille, jotka 

sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Käyttäjäkeskeisyys on kaiken suunnittelumme 

ja palveluidemme perustana. Helppo liittyminen 

DigiOne yhteisöön houkuttelee käyttäjiä ja 

palveluntuottajia palvelualustaamme.
KÄYTTÄJÄ-

KESKEISYYS

YHTEISTYÖ

OPPIMINEN

YHDEN-

VERTAISUUS



Tavoitteet
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EKOSYSTEEMIN TAVOITTEET
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T • Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin 

yhdenmukaistaminen

• Yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin

• Yksilöllisemmät oppimispolut ja paremmat oppimistulokset

• Tiedolla johtamisen hyödyntäminen
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• Kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat mukaan

• Luoda ekosysteemille ohjausjärjestelmä, jotta taataan alustan ja 

ekosysteemin pitkäjänteinen kehitys

• Pelisääntöjen laatiminen ekosysteemin toimijoille

• Valtion tuki yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta

• Terveen markkinatasapainon luominen

T
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T
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O

IT
T

E
E
T • Koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta

• Yksilöllinen, sujuva ja eri palvelut yhteen kokoava käyttäjäkokemus

• Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen

• Yhteiset kansalliset koulutus-teknologian pelisäännöt muiden alan 

toimijoiden kanssa

DIGIONE TAVOITTEET

• Luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi, johon 

voivat liittyä halukkaat koulutukse järjestäjät, palvelujen tuottajat ja 

muut koulutusalan toimijat

• Edistää omalta osaltaan opetussuunnitelmien mukaisen pedagogisen 

toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta mm. luomalla toimiva 

kokonaisuus digitaalisista koulutuksen palveluista ja parantamalla 

tiedolla johtamisen mahdollisuuksia

• Luoda kansallisesti paremmat edellytykset lasten ja nuorten 

oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä vähentää eriarvoistumista

• Luoda helppokäyttöisiä ja helposti käyttöönotettavia palveluita itse 

ja markkinatoimijoiden kanssa, jolloin käyttö laajenisi valtakunnalliseksi

• Luoda synergiaetua omistajilleen karsimalla päällekkäistä työtä ja 

tekemällä yhteistyötä mm. hankintojen, integraatioiden sekä 

tietoturvan- ja suojan osalta.

• Varmistaa ei-kaupallinen omistajuus



DigiOne arvolupaukset ekosysteemin 
toimijoille
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Käyttäjät
Oppijat, huoltajat, opettajat, 

hallinto ja muu henkilökunta

Oppimiseen innostava 

yhdenvertainen 

koulutuspolku

Käyttäjäystävälliset 

palvelut sujuvoittamaan 

arkea

Opetuksen järjestäjät
Alustaan liittyvät kunnat, yksityiset 

koulut ja oppilaitokset 

Oppimista, hyvinvointia ja 

tiedolla johtamista 

tukevat palvelut 

kustannustehokkaasti

Tutkimustahot
Yliopistot, korkeakoulut ja 

tutkimuslaitokset

Reaaliaikaista ja 

monipuolista aineistoa 

helposti ja luotettavasti 

Alustan omistajat
Omistajakunnat

Oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertainen 

kehittäminen digitalisaation avulla 

Palveluiden tuottajat
Yritykset ja julkisen hallinnon 

digitaalisten palveluiden tuottajat

Kustannustehokas 

keino jakaa ja kehittää 

palveluita 

koko ekosysteemille

Sisällön tuottajat
Oppimateriaalin kaupalliset ja 

ei-kaupalliset tuottajat ja jakelijat

Helppo keino luoda, 

jakaa ja kehittää 

sisältöä oppimiseen ja 

hyvinvointiin

Jokainen toimija  

hyötyy 

ekosysteemistä
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Käyttäjät

Sisällön tuottajat

Palveluiden 

tuottajat

Koulutuksen 

järjestäjät
Jokainen toimija  

hyötyy 

ekosysteemistä

Tutkimustahot

ja tulevat kumppanuus 

kunnat

Omistajat

DigiOne-keskusteluissa 
on ollut mukana mm.



Luovutus ei kaupalliselle omistajalle

DigiOne alusta

Kaupalliset palvelut

2021 2022 2023 2024

Integraatioalustan kehitys

Review Review

Tuotanto

Vaikutteinen palvelu 1

Kehitys Pilotointi Tuotanto

Kehitys Pilotointi

Vaikutteinen palvelu 2 Kilpailutus Pilotointi

Pilotointi Tuotanto

Koulutuksen järjestäjän ydintietopalvelun (p ja l) kehitys Pilotointi Tuotanto

Tietoalustan kehitys Pilotointi Tuotanto

Hiekkalaatikon kehitys Pilotointi Tuotanto

Ydintietopalvelu (v ja a) kehitys Pilotointi Tuotanto

Kehitys kumppanin toimesta

Tuotanto

DigiOne palvelu 2

DigiOne palvelu 1

Tuotanto

Kilpailutus PilotointiKehitys kumppanin toimesta Tuotanto

Pilotti Pilotti Pilotti Pilotointi

Hankevaiheen kehitys Tuotantovaiheen kehitys

DigiOne palvelualustan kehitysaikataulu ja 
sisältö



Palvelualustaan 
liittyvät 
linjaukset
25.8.2020 tilanteen mukaan

Jouni Kilpi @kiljouni

Kirsi Lehto @kalehto



DigiOne palvelumalli
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DigiOne alusta

Kaupalliset palvelut

Kasvatuksen ja koulutuksen ydintietojen hallinta

Integraatioalusta

Kasvatuksen ja koulutuksen tietovarastot

Oppimisen ja arvioinnin 

pedagogiset palvelut

Oppimisympäristöt

Oppimateriaalit ja sisällön 

tuottaminen

Tiedolla johtamisen palvelut

DigiOne vaikutteiset 

kaupalliset palvelut

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 

järjestämisen palvelut

Oppijan hyvinvoinnin palvelut

Kodin ja koulun yhteistyö 

(sis. Viestintä)

Oppijan palvelut

DigiOne palvelut

Hakemisen, dokumentoinnin ja 

päätöksenteon palvelut
Markkinapaikka

Opetussuunnitelman mukaisen 

opetuksen suunnittelu 

ja arvioinnin dokumentointi

DigiOne palveluiden 

toiminnalliset 

käyttöliittymät

DigiOne vaatimusten 

mukaiset käyttöliittymät 
(avaintoiminnot integroitu 

DigiOne käyttöliittymään)

Kaupallisten palveluiden 

omat käyttöliittymät 
(linkitetty DigiOne käyttöliittymään, 

mahdollisuuksien mukaan upotettu)

DigiOne kokoavat, toiminnalliset ja roolipohjaiset käyttöliittymät

Oppimisen tuen pedagogiset 

palvelut

Kehitys- ja testiympäristö

Kansalliset tietovarannot ja palvelut 

(Suomi.fi, Opintopolku.fi, ePerusteet, KOSKI, VARDA, ym)

Kunnan operatiiviset perusjärjestelmät

(henkilöstö- ja taloushallinto, asianhallinta, arkistointi, 

käyttäjähallinta, dw, mdm, ym)



Kaupalliset palvelut

• 2021 määritetään DigiOne palvelualustan 
pelisäännöt ja prosessi DigiOne 
palvelualustaan liittymiseksi

• 2021 aloitetaan oppimateriaalien ja pelien 
oppimisympäristöihin liittyvää 
rajapintayhteistyötä ja määritystä, mutta 
oppimateriaalien tai -pelien hankinta ei 
kuulu hankkeen piiriin

• 2022 Kehitys- ja testiympäristö on valmis 
ja DigiOne alustan toimesta tullaan 
tarjoamaan testidataa ja -rajapintoja 
kaupallisten palveluiden toimijoille, jotta 
palveluiden tuottajat voivat alkaa 
jatkokehittää omia palveluitaan
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DigiOne palvelut ja DigiOne vaikutteiset 
palvelut
• DigiOne palvelut rakennetaan itse

• DigiOne vaikutteiset palvelut toteutetaan 
innovatiivisilla kilpailutuksilla (pl. markkinapaikka)

• Lopullinen rajaveto DigiOne palveluiden ja 
DigiOne vaikutteisten palveluiden välillä tehdään 
suunnittelun edetessä ja tarkentuessa.

• Kaupallisten palveluiden tuottajia ei olla vielä 
valittu, vaan ne valitaan kilpailutusten kautta

• Ko. palveluihin liittyviä markkinakeskusteluita 
jatketaan mahdollisimman pian eri muodoissa 
mm. tietopyynnöt, hackathonit, kehityspäivät

• Käytännössä DigiOne palvelualustan päälle 
tullaan kehittämään nykyisiä palveluita (Wilma, 
Kurre, osia Primuksesta) vastaavat ja DigiOne 
yhteensopivat palvelut.

• Markkinapaikkaa ei rakenneta hankkeen aikana, 
vaan EduStorea hyödynnetään ainakin 
sopimuskauden loppuun (2024). 
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DigiOne alusta

• Palvelualusta rakennetaan Kuntien Tieran 
integraatioalustan päälle, sillä 
edellytyksellä että valmisteilla oleva 
yhteistyösopimus syntyy. 

• Käytännössä DigiOne palvelualusta tulee 
korvaamaan Primuksen tietokannat. 

• Ko. kokonaisuus rakennetaan Vantaan ja 
Tieran olemassa olevien henkilö 
resurssien ja alihankintasopimusten 
puitteissa.
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Arkkitehtuuri-
linjaukset
Tatu Ulvila 



DigiOne-arkkitehtuuriperiaatteet
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DigiOne-arkkitehtuuriperiaatteet 
1. Ekosysteemiajattelu; Rakennettavaan yhteiskäyttöiseen alustaan voivat liittyä kaikki halukkaat kunnat ja palvelun tuottajat, sekä myöhemmin 

esim. kolmannen sektorin toimijat. Palvelut voivat olla DigiOne hankkeen tuottamia, strategisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä tuotettuja 
tai vain rajapinnoilla integroitavia kaupallisia palveluja. Näin alusta toimii mahdollistajana ekosysteemin syntymiselle ja kehittymiselle jättäen 
tilaa markkinatoimijoille ja kilpailulle.

• Yhteentoimivuus; Alustan avulla mahdollistetaan kuntien, valtion ja markkinatoimijoiden tarjoamien palveluiden 
välinen yhteentoimivuus toteuttaen kansallisia ja kansainvälisiä yhteentoimivuuden periaatteita ja käytäntöjä.

• Avoimuus ja toimittajariippumattomuus; Avointen tietomallien ja rajapintojen (API) avulla minimoidaan riippuvuuksia 
palveluntarjoajiin. Toisaalta avoimuuden avulla luodaan mahdollisuuksia uusille palvelun tarjoajille.

• Modulaarisuus ja mikropalveluarkkitehtuuri (SOA); Alustaa ja palveluja kehitetään pienehköinä moduuleina jolloin käytettäviä 
palveluja syntyy nopeasti. Moduulien toteutukset on vaihdettavissa/korvattavissa hyvin määriteltyjen ja hallittujen rajapintojen (API) 
ansiosta. Toteutuksissa suositaan mikropalveluarkkitehtuuria.

• Alhaiset palveluiden elinkaarikustannukset; Suunnittelussa minimoidaan kehittämis-, ylläpito- ja käyttövaiheiden kustannukset. Esimerkiksi 
voi olla järkevää kehittää palvelu avoimella lähdekoodilla vaikka kehitystyö maksaisi enemmän jos saavutetaan suuret säästöt käyttövaiheen 
lisenssikustannuksissa.

• Kokeilukulttuuri ja muutoskyky (Lean Agile kehittäminen); Ketterä kehittämismalli tukee kokeilukulttuuria esim. 
varhaisessa ideointivaiheessa tehtävillä käyttöliittymäprototyypeillä / demoilla. Ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen tehdään ketterästi 
(Agile) jolloin ei tarvita esim. massiivista vaatimusmäärittelyä etukäteen vaan vaatimuksia tarkennetaan kehittämisen edetessä. 
Toimintamallien ja prosessien kehittämisessä noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatteita (Lean).

• Jatkuvuus (skaalautuvuus ja luotettavuus); Alusta suunnitellaan skaalautumaan koko Suomen tarpeisiin ja aina käytettävissä olevaksi.

• Tietoturva ja tietosuoja; Tietoturvaan ja tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota sekä alustassa että palveluissa kehittämisen 
kaikissa vaiheissa (Privacy By Design).

• Hyödynnetään olemassa olevia ratkaisuja mahdollisuuksien mukaan; Pääperiaatteena kaikessa kehittämisessä on kartoittaa, arvioida 
ja hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja palveluja (ei keksitä pyörää uudestaan).

• Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja kansainvälisiä koulutusteknologian pelisääntöjä; Pelisääntöjen avulla 
varmistetaan ekosysteemin kehittyminen ja hyvinvointi. Pelisääntöjä ovat paitsi tekniset määritelmät ja standardit niin myös lait, asetukset, 
säädökset, suositukset, ohjeistukset. Pelisääntöjen puuttuessa, luodaan niitä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
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DigiOne-yleiskuvaluonnos

19



Toteutuslinjauksia (1 / 2)

• Kehitetään avoin kansallinen tietomalli varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja 
toiselle asteelle yhteistyössä koulutustoimialan eri toimijoiden kanssa (OKM, 
OPH, CSC, koulutuksen järjestäjät, palveluntarjoajat, sisällöntuottajat 
/ EduCloudAlliance)

• Tuetut julkiset pilvipalvelualustat ovat ainakin MS Azure ja Google (näissä 
oppimisympäristöjä)

• Mikropalveluarkkitehtuurin ja lisenssivapaiden avoimen lähdekoodin 
komponenttien suosiminen mahdollisuuksien mukaan

• Ratkaisujen muutoskyky ja jatkuvuus varmistetaan aidolla modulaarisuudella, 
jossa moduulien koko on riittävän pieni ja ratkaisun osat on liitetty toisiinsa 
avoimin ja dokumentoiduin API-rajapinnoin

• Hyvä käytettävyys ja käyttökokemus päätelaiteriippumattomasti

• Keskeinen tieto kertyy oppijan ’ympärille’ ja se pitää pystyä siirtämään oppijan 
mukana
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Toteutuslinjauksia (2 / 2)
• Suomi.fi-palveluväylää hyödynnetään kansallisten perustietovarantojen (esim. VTJ) 

integroinnissa.

• Suomi.fi-tunnistusta hyödynnetään huoltajien vahvassa tunnistautumisessa.

• Suomi.fi-valtuudet palvelua hyödynnetään huoltajien alaikäisten oppijoiden puolesta 
asiointiin.

• Suomi.fi-viestit palvelua hyödynnetään lakisääteisten päätösten viestintään huoltajille.

• Opintopolku.fi/ePerusteet palvelusta saadaan kansalliset opetussuunnitelmat ja palveluun 
viedään kuntakohtaiset opetussuunnitelmat (2. aste ja perusopetus).

• Opintopolku.fi/KOSKI palvelusta saadaan opinto-oikeudet (2. aste) ja palveluun viedään 
oppijoiden opintosuoritukset (2. aste ja perusopetus). Varda palveluun viedään 
varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät tiedot. Kosken ja Vardan taustalla olevasta 
oppijarekisteristä saadaan oppija-ID:t (OID).

• Tunnistautumisessa ja käyttövaltuushallinnassa tukeudutaan kunnissa jo käytössä oleviin 
oppijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan identiteetteihin, jotka välitetään 
kertakirjautumista tukien (MPASSid) eri palveluihin.

• Tietoturvassa ja tietosuojassa noudatetaan alkuvaiheessa Vantaan kaupungin tietoturva- ja 
tietosuojapolitiikkaa ja ohjeistuksia. Muiden kuntien mukaan tullessa arvioidaan, onko 
tarvetta muuttaa tai tarkentaa linjauksia.
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Liittyvää lainsäädäntöä
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Koulutusteknolo-
gian työryhmät
(OPH/OKM)
Tatu Ulvila



Koulutusteknologian työryhmät
(OPH/OKM)
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Koulutusteknologian työryhmät
(OPH/OKM)
1. Arkkitehtuurityöryhmä (jatkuva)

• Kokonaisarkkitehtuuri mukaanlukien tietoarkkitehtuuri
• Tavoitteena luoda kansallisia linjauksia, yhteisiä toimintaperiaatteita ja 

edistää yhteentoimivuutta

2. Identiteetinhallinnan työryhmä (1.6.2020 –31.12.2022)
• identiteetin ja omien tietojen hallinnan ja tunnistautumisen ratkaisu ja toimenpiteet;
• määritellä syntyvän ratkaisun käytön periaatteet ja edellytykset ml. lainsäädäntö sekä 

tietosuoja;
• määritellä ja toteuttaa mahdollisten kokeilun/kokeilujen käyttötapaukset identiteetin ja 

omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen liittyen;
• tehdä ehdotus yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan 

sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla;
• määritellä ja luoda tarvittavat tekniset ratkaisut identiteetin ja omien tietojen hallinnan 

sekä tunnistautumisen käyttöönottamiseksi sekä toimia toteutuksen ohjausryhmänä;
• määritellä ja luoda ratkaisun käyttöönottosuunnitelma ja ylläpitomalli;
• kytkeä työ ja tulokset muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään 

kehitystyöhön mahdollisuuksien mukaan

3. Avoimet oppimateriaalit -työryhmä (-31.12.2020)

4. Oppimisanalytiikan työryhmä
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Kehittäjäpäivä
15.9.2020 klo 8.30 - 16.00

Tilaisuus järjestetään etämenetelmin (MS Teams)

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tiedotetaan 
uutiskirjeen kautta

Uutiskirjeen tilaus vantaa.fi/uutiskirjeet

Kehittäjäpäivässä tarjotaan ajantasaista tietoa DigiOne-
hankkeen etenemisestä ja teknisen toteutuksen 
suunnitelmista. Tarjolla on työpajoja ja esityksiä neljän 
aihealueen näkökulmista.



Kehittäjäpäivän työpajat
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Pedagoginen

Keskittyy DigiOne-
palvelualustan 
rakenteisiin ja 
ominaisuuksiin, joiden 
tavoitteena on kehittää 
opetusta ja edistää 
oppimista ja 
hyvinvointia. 

Pedagogisille asian-
tuntijoille, pedagogi-
sesta tuotekehityksestä 
vastaaville ja käyttö-
liittymäsuunnittelijoille.

Teknologinen

Tavoitteena on 
DigiOne-palvelualustan 
teknologiseen 
kehittämiseen liittyvän 
tiedon jakaminen ja 
kehittämissuuntien 
yhteiskehittäminen. 

Kehittäjille, käyttö-
liittymäsuunnittelijoille, 
ICT-arkkitehdeille ja 
tuote-kehityksestä 
vastaaville henkilöille.

EdTech pelisäännöt

Sisältää DigiOne-
palvelualustan 
käytettävyyteen, 
yhteentoimivuuteen, 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvien 
standardien ja 
toimintamallien 
kuvaamista ja 
yhteiskehittämistä. 

Tuotekehityksestä ja 
yrityksen strategisesta 
kehityksestä vastaaville 
henkilöille.

Ekosysteemistrategia

Tarjoaa osallistujille 
kuvauksen DigiOne-
ekosysteemin 
periaatteista sekä 
rahoitus- ja 
kansainvälistymismahdol
lisuuksien esittelyä. 

Työpaja soveltuu 
yrityksen strategisesta 
kehittämisestä 
vastaaville henkilöille.



Kehittäjäpäivän alustava ohjelma

28



Hankkeen kontaktihenkilöt
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DigiOne palvelut

DigiOne 

vaikutteiset

palvelut

DigiOne alusta

Jouni Kilpi

etunimi.sukunimi

@vantaa.fi

Kaupalliset

palvelut

Markus Humaloja

etunimi.sukunimi

@vantaa.fi

(1.11.-13.12. 

Jouni Kilpi sijaistaa)



EDU-innovaatio-
kilpailun 
julkistustilaisuus
24.9.2020 klo 15-17

Ultrahack ja Business Finlandin koordinoima KEINO-
verkoston opetustoimen kehittäjäryhmä järjestävät 
syksyllä 2020 opetustoimen hankintoihin keskittyvän 
EDU-innovaatiokilpailun, jossa DigiOne on mukana.

Lisätietoa: hankintakeino.fi > Tulevat tapahtumat



Kysymyksiä?
Palautetta?
Tilaa DigiOne uutiskirje: vantaa.fi/uutiskirjeet

Seuraa meitä Twitterissä: @DigioneFi



Kiitos!
Seuraa nettisivuja www.vantaa.fi/digione

Tilaa DigiOne uutiskirje www.vantaa.fi/uutiskirjeet

Seuraa Twitterissä @DigioneFi
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http://www.vantaa.fi/digione
http://www.vantaa.fi/uutiskirjeet

