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Tervetuloa 
DigiOne-infoon!

Huomioithan, että infotilaisuus tallennetaan.



Yleisiä ohjeita

• Infotilaisuus nauhoitetaan

• Voit laittaa kysymyksiä esityksen aikana chat-palstalle.

• Vastaamme kysymyksiin esityksen aikana mahdollisuuksien mukaan.

• Tilaisuuden loppuun varaamme aikaa uusille kysymyksille sekä niille 
kysymyksille, joita ei ehditty aiemmin käsittelemään.



Tilaisuuden ohjelma

Tervetuloa! - Tuija Lindström

Hankkeen tilannekatsaus ja syksyn suunnitelmia 
• Hankkeen aikataulu ja status – Jouni Kilpi

• Miksi yritysten kannattaa lähteä mukaan? – Markus Humaloja 

• Käyttäjät toiminnan muutoksen keskiössä – Merja Kuokka

• Tavoitteena kansallinen ekosysteemi – Kari Hyvönen

• Laadukasta tietoa tutkimuksen käyttöön – Anna Österman

Ekosysteemin pelisäännöt - Kirsi Lehto 

Lopetus, kiitokset ja kysymykset – Tuija Lindström



Hankkeen tilannekatsaus 
ja syksyn suunnitelmia



DigiOne hankkeen toteutussuunnitelma 2021–2023

Luku- ja, työjärjestysten
hallinnan palvelu Kilpailutus Tuotannon aloitusTuotanto pilottiKehitys/konfigurointi sis. pilotoinnin  ja 

testauksen

Hiekkalaatikon kehitys
sis. pilotoinnin ja testauksen

Tuotanto pilotti

2021 2022 2023 Hanke päättyy 2024

DigiOne alusta Integraatioalustan kehitys sis. pilotoinnin ja testauksen Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Tietoalustan kehitys sis. pilotoinnin ja testauksen (P+L) Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Tuotanto

Tietovaraston kehitys sis. pilotoinnin ja testauksen (P+L+V+A) Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Koulutuksen järjestäjän oppilaitoshallinta kehitys (P+L)  sis. pilotoinnin ja testauksen

Kodin ja koulun yhteistyön
palvelu Kilpailutus Kehitys kumppanin toimesta sis. pilotoinnin ja testauksen Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Oppilaitoksen vuosisuunnittelun kehitys sis. pilotoinnin ja testauksen Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Opetuksen suunnittelu ja arvioinnin
dokumentointi

P = perusaste
L = lukio
V = varhaiskasvatus
A = ammatillinen koulutus

DigiOne vaikutteiset palvelut

Kaupalliset palvelut

DigiOnen omat palvelut

Kilpailutus Kehitys kumppanin toimesta sis. pilotoinnin ja testauksen Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus

Hakemisen, dokumentoinnin ja 
päätöksenteon palvelut

Kaupalliset palvelut Tuotanto pilotti Palvelut tarjolla DigiOne alustalla

Kilpailutus
Kehitys/konfigurointi sis. pilotoinnin ja 

testauksen
Tuotannon aloitus

Pilotti

Pilotit

Kokoavan käyttöliittymän kehitys sis. pilotoinnin ja testauksen Tuotanto pilotti Tuotannon aloitus



Miksi yritysten kannattaa
lähteä DigiOne-ekosysteemiin mukaan?
Kaikille avoin ekosysteemi alkaa syntyä vuonna 2023 ja sen jälkeen. Tavoitteena on saada 
ekosysteemiin mukaan yrityksiä kaikilta ekosysteemin osa-alueilta sekä mahdollisimman paljon 
erilaisia ja uusia innovatiivisia palveluita.

Hyödyt

Ei erillisiä prosesseja jokaiselle 
kunnalle
• Kuntien omistama inhouse-yritys 

mahdollistaa kevyemmät ja 
standardoidut hankintaprosessit

• Integraatio DigiOneen riittää 
(ei kuntakohtaisia integraatioita)

• Vakioidut tietoturvan ja -suojan ehdot
• Yhdessä tehty vaikutusten arviointi 

kaikkien kuntien käytettäväksi

Yritysten helpompi tehdä 
myyntityötä
• ”DigiOne yhteentoimiva” -leiman 

avulla kunnat  tietävät, että palvelu on 
yhteensopiva DigiOnen kanssa ja 
palveluiden käyttöönotto on helppoa.

• Yritysten on helpompi tavoittaa 
koulutuksen järjestäjät  yhteisen 
alustatalous ekosysteemin kautta.

Yritys pystyy keskittymään 
palvelukehitykseen
• Uusia mahdollisuuksia palvelun 

kehittämiselle DigiOnen testi- ja 
kehitysympäristön sekä alustan datan 
avulla

• DigiOnen käyttämät kansainväliset/ 
kansalliset standardit ja teknologiat 
edistävät yrityksen osaamisen 
kehittymistä myös viennin 
näkökulmasta.
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Käyttäjät toiminnan muutoksen 
keskiössä

Käyttäjien näkökulma
• Saavutettavuus
• Helppokäyttöisyys
• Substanssiosaajien 

osallistaminen 
kehitystyöhön

Toiminnan muutos
• Tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntävä 
toimintaympäristö

• Tiedolla johtaminen

Lapsivaikutusten arviointi
• Oppiminen ja hyvinvointi
• Yhdenvertaisuus ja 

saavutettavuus
• Lasten osallisuus
• Vuorovaikutus

Vaikutusten arviointi
• Tietoturvallinen henkilötietojen 

käsittely
• Yhdenmukaiset ja  oikeellisuuteen 

ohjaavat työnkulut
• Käyttäjähallinta

Kasvatus-
kumppanuus

Kansallisesti 
siirrettävä ja 

kerättävä tieto 

Koulutuksen 
järjestämiseksi 
tarvittava tieto

Oppilaitoskohtaisen 
opetuksen 

järjestämiseksi 
tarvittava tieto

Oppijan opetuksen 
suunnittelussa, 

toteuttamisessa 
ja arvioinnissa 
tarvittava tieto

Perustiedot, 
opiskeluoikeudet 

ja suoritukset

Opetuksen 
järjestämisen 

kannalta olennaiset 
tiedot

Muu relevantti 
oppilaitokseen 
saatettu tieto

Luvat ja 
suostumukset

Oppimiseen ja 
opiskeluun liittyvät 
tunti- ja tukitiedot



Tavoitteena kansallinen ekosysteemi

Edelläkävijät luovat 
vahvan pohjan

Yli 25 % väestöpohja kunnista ja 
lähes 30 % oppijoista 

Tulevaisuus

Tieran omistajina on 239 kuntaa.  
Tavoitteena on, että DigiOne on käytössä 

vähintään 80 kunnassa vuonna 2028. 

Ekosysteemiin haluavat kunnat voivat ilmoittautua Tieraan

2021                            2023                          2026                        2030

• Kuntakentän informointi 
hankkeen edistymisestä

• Alueelliset kuntia 
valmistelevat infotilaisuudet

• 30–60 uutta kuntaa
• Alueelliset ja ekosysteemin 

yhteiset  tilaisuudet

• 40 uutta kuntaa
• Ekosysteemin yhteiset 

tilaisuudet

Kehitysvaihe Tuotantovaihe ja jatkokehittäminen



Laadukasta tietoa tutkimuksen 
käyttöön

Palvelualustalla 
olevaa tietoa 

tutkimustahojen 
käyttöön.

Tutkimustiedon 
hyödyntäminen 
osana toiminnan 
kehittämistä ja  
vaikuttavuuden 

arviointia.

Sovitut ehdot ja 
pelisäännöt esim. 
tiedon luovutusta 
ja anonymisointia

koskien.

Tutkimus-
yhteistyön ja 

-verkoston 
rakentaminen 

kuntien 
yhteistyönä.



Ekosysteemin pelisäännöt
Versio 1.0 julkaisu

Kirsi Lehto



Yhteiset pelisäännöt luovat 
edellytykset ekosysteemin 
synnylle
• Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan toimintaympäristön 

luomiseksi ja yhteistyön onnistumiseksi.

• Ekosysteemin pelisäännöt muodostavat 
ekosysteemille viitekehyksen, jonka sisältöjä 
määritellään tarkemmalla tasolla osapuolten 
sopimuksissa.

• Ekosysteemin liityttäessä toimijalla tulee olla 
ymmärrys millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia 
ekosysteemiin liittyminen tuo.

• Pelisäännöt luovat pohjaa osapuolten kanssa tehtäville 
sopimuksille ja sitoumuksille.



Ekosysteemin pelisäännöt

DigiOne 
ekosysteemin pelisäännöt

Omistajat

Sisällöntuottajat

Käyttäjät

Palveluiden tuottajat

Koulutuksen järjestäjät

Tutkimustahot

O
ik
eu
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t

Velvollisuudet

Yleiset pelisäännöt

Dataan liittyvät pelisäännöt

Alustaan ja palveluiden kehittämiseen liittyvät 
pelisäännöt

Eettinen
Tekninen
Tietosuoja
Lakisääteinen
Sopimustekninen
Toiminnallinen

Toisten oikeudet ovat toisten velvollisuuksia.
Miten tasapaino säilyy, jotta kaikki tahot kokevat saavansa ekosysteemistä jotain lisäarvoa?



Kaikille reilut ja toimivat 
pelisäännöt luotiin 
yhdessä!
• DigiOne ekosysteemin pelisääntöjä on laadittu hankkeen sisäisissä 

ja ulkoisissa työpajoissa eri asiantuntijoiden toimesta.

• Pelisääntötyöhön on osallistunut laajasti edustajia seuraavista 
tahoista: kunnat, Kuntien Tiera, OKM, OPH, DVV, Kuntaliitto ja 
lakitoimisto Lexia.

• Pelisäännöissä on huomioitu Opetushallituksen juuri julkaisema 
tietosuojaopas.

Sisäinen työpaja
3.2.

Jatkokehitys hankkeen 
asiantuntijoiden kanssa

Avoin työpaja 
18.2.

Jatkokehitys hankkeen 
asiantuntijoiden kanssa

Pelisääntöjen avoin 
kommentointi

Jatkokehitys hankkeen 
asiantuntijoiden kanssa

Pelisäännöt v 1.0 
hyväksytään 
23.6. ja 25.6.

Pelisääntöjen tarkennus 
peilaten OPH:n 

tietosuojaoppaaseen

Pelisäännöt v 1.0 
tarkennusten 

hyväksyntä 25.8.

Versio 1.0 
julkaistaan

Asiantuntijoita on ollut 
mukana yli

yli kahdestakymmenestä 
organisaatiosta

100 

https://www.oph.fi/fi/tietosuojaopas
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1 DigiOne-ekosysteemin tarkoitus
1.1 DigiOne-ekosysteemin toiminnan ja palveluiden 

kehittämisen lähtökohtana on oppijan oppiminen 
ja hyvinvointi

1.2 DigiOne-ekosysteemi tähtää toiminnan 
muutokseen ja pedagogisen toimintakulttuurin 
kehittämiseen. 

1.3 DigiOne-alustatalous ekosysteemi tuo hyötyä 
kaikille ekosysteemissä mukana oleville osapuolille.

1.4 Laadukkaat ja helppokäyttöiset palvelut ovat 
ekosysteemin elinvoimaisuuden ja kehittymisen 
lähtökohtana.



2   Mitä ekosysteemissä toimiminen 
edellyttää?

2.1 DigiOne-ekosysteemin osapuolet sitoutuvat 
noudattamaan ekosysteemin arvoja, tavoitteita ja 
pelisääntöjä.

2.2 DigiOne-ekosysteemin osapuolet noudattavat lakeja ja 
säädöksiä sekä valtion viranomaisten ohjeistuksia ja 
määräyksiä, joita koulutuksen järjestämiseen, yksilön 
oikeuksiin, tietojen käsittelyyn ja palveluiden tuottamiseen 
on säädetty.

2.3 DigiOne-ekosysteemin tavoitteena on kasvaa ja kehittyä, 
mikä vaatii kaikkien osapuolten kehityspanosta ja toimia 
sen eteen.

2.4 DigiOne-ekosysteemin prosesseja, palveluita ja datan 
hyödyntämistä arvioidaan säännöllisin väliajoin. 



3 Avoin ja ajantasainen viestintä 
toiminnan lähtökohtana

3.1 DigiOne-ekosysteemin toiminnasta kerrotaan avoimesti, 
tasapuolisesti ja selkeästi.

3.2 DigiOnen toiminnanmuutosta ja käyttöönottoa tuetaan 
viestinnällä.



4   Hankintamenettelyillä tuetaan 
ekosysteemin toimintaa

4.1 DigiOnen omistajat vastaavat siitä, että käytetyt 
hankintamenettelyt kannustavat ja edistävät 
innovatiivisten uusien palveluiden syntymistä.

4.2 DigiOnen omistajat vastaavat siitä, että DigiOneen 
liittyvien hankintojen tekeminen on mahdollisimman 
helppoa kunnille ja koulutuksen järjestäjille. 

4.3 DigiOne-hankinnoissa huomioidaan arkkitehtuurinen, 
tekninen ja toiminnallinen yhteentoimivuus DigiOne-
palvelukonaisuuden kanssa sekä palveluita koskevat lait ja 
säädökset.



5 Ekosysteemiin liittymisen ehdot 
eri toimijoille

5.1 DigiOnen omistajat sitoutuvat noudattamaan 
ekosysteemin avoimuuden periaatetta.

5.2 Koulutuksen järjestäjä liittyy DigiOne-
ekosysteemiin sitoutumalla näissä 
pelisäännöissä ja palvelusopimuksessa 
määriteltyihin ehtoihin.

5.3 Koulutuksen järjestäjä liittää opetuksen 
järjestämiseen liittyvät käyttäjät DigiOne-
ekosysteemiin.

5.4 Palvelun- ja sisällöntuottaja liittyy DigiOne-
ekosysteemiin sitoutumalla näissä 
pelisäännöissä ja/tai DigiOnen sopimuksissa 
määriteltyihin ehtoihin.

5.5 Tutkimustahojen liittyminen DigiOne-
ekosysteemiin ja tietojen käyttö 
tutkimuksessa määritellään myöhemmin.

5.6 Testi- ja kehitysympäristöön liittyminen ja 
sieltä saatava testidata on ilmaista 
palvelun- ja sisällöntuottajille.

5.7 Koulutus, tukiresurssit ja aktiivinen 
viestintä mahdollistavat DigiOne-
palveluiden sujuvan käytön.



6 Tietosuoja- ja tietoturva-asiat 
huomioidaan kaikilla tasoilla

6.1 Ekosysteemiin liittyvät toimijat näkevät tietosuojan 
ekosysteemin menestymisen keskeisenä tekijänä ja 
sitoutuvat noudattamaan sopimuksissa erikseen 
määriteltyjä tietosuojavaatimuksia.

6.2 DigiOne valmistelee tietosuojatyön rekisterinpitäjän 
puolesta.

6.3 DigiOne kokoaa eri palveluiden tietosuojaselosteet 
yhdeksi kokonaisuudeksi, josta käyttäjä näkee mitä 
tietoja käyttäjistä tallennetaan ja kuinka tietoja 
muuten käsitellään. 



7 Omien tietojen hallinta
7.1 Käyttäjällä on käsittelyperusteesta riippuen oikeus 

omien tietojen hallintaan. 

7.2 Käyttäjä huolehtii DigiOnessa tarvittavien tietojen 
antamisesta, päivittämisestä ja oikeellisuudesta. 



8.7 Henkilötiedon luovuttaminen tilastointiin ja 
viranomaiskäyttöön.

8.8 Palvelun- ja sisällöntuottajat voivat käyttää 
anonymisoitua dataa DigiOne palveluiden 
kehittämiseen.

8.9 Palvelun- ja sisällöntuottajilla on velvollisuus 
luovuttaa kaikki koulutuksen järjestämiseen ja 
arviointiin liittyvä data takaisin alustalle, siltä 
osin kuin kyseisten rajapintojen ja sopimusten 
osalta on määritetty. 

8.10 Koulutuksen järjestäjät voivat luovuttaa 
DigiOne-alustalle kerääntyvää tietoa 
tutkimuskäyttöön.

8.11 Datan kaupallinen hyödyntäminen rajataan 
pois toiminnan alkuvaiheessa.

8 Tiedon käyttö ja luovuttaminen 
8.1 Koulutuksen järjestäjä vastaa rekisterinpitäjänä 

siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti 
koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan

8.2 Palveluntuottajat ja Kuntien Tiera toimivat 
henkilötiedon käsittelijöinä rekisterinpitäjien 
puolesta. 

8.3 DigiOnelle luodaan datastrategia hankkeen 
aikana.  

8.4 Tavoitteena on anonymisoidun datan vapaa 
liikkuvuus huomioiden eettiset, tietosuojaan ja 
tietoturvaan liittyvät näkökulmat. 

8.5 Oppijaan liittyvä tieto kertyy oppijan ympärille ja 
kulkee mukana koko opinpolun ajan.

8.6 Tieto lisätään DigiOne-alustan palveluihin vain 
kerran.



9 DigiOne-palveluiden ja sisältöjen 
kehittäminen 

9.1 Palvelualustalla noudatetaan kansallisia ja 
kansainvälisiä yhteentoimivuuden periaatteita ja 
käytäntöjä, jotka mahdollistavat yhteentoimivuuden 
kuntien, valtion ja muiden julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välillä sekä kolmannen sektorin kanssa.

9.2 DigiOne tarjoaa testidatan sekä API-rajapinnat, joihin 
kaupalliset ja ei-kaupalliset palveluiden tuottajat, 
koulutuksen järjestäjät ja muut alan toimijat voivat liittyä.

9.3 DigiOneen liittyvien palveluiden tulee olla 
tarpeellisilta osin yhteensopivia DigiOne tietomallin ja 
määriteltyjen rajapintojen kanssa.

9.4 DigiOne huolehtii kaikista koulutuksen järjestäjän 
tarvitsemista integraatioista kansallisiin palveluihin. 

9.5. Kaikki uudet DigiOne palvelualustaan liitettävät 
palvelut rakennetaan pilvipalveluna.

9.6 DigiOne palvelualustalla noudatetaan DigiOnen 
valintojen mukaisia yhden kirjautumisen periaatteita.

9.7 Koulutuksen järjestäjien identiteetinhallinnan tulee 
olla yhteensopiva DigiOnen kanssa.

9.8 DigiOne-ekosysteemissä tavoitteena on tarjota 
kaikille palveluiden yhdenvertainen käyttö ja sen 
takaamiseksi kaikissa palveluissa noudatetaan 
saavutettavuusvaatimuksia

9.9 DigiOne-hankkeessa toteutettava ja DigiOnen 
omien palveluiden ohjelmistokoodi, rajapinnat, 
tietomallit ja niitä koskeva dokumentaatio 
julkaistaan avoimena lähdekoodina viimeistään 
hankkeen päättyessä.

9.10 Sisällöntuottajien opetusmateriaalien sisältö ei saa 
olla ristiriidassa valtakunnallisen 
opetussuunnitelman kanssa.

9.11 DigiOnen kehittämät ja hankkimat palvelut 
tarjotaan vähintään kolmella kielellä: suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.



DigiOne-
ekosysteemin 
pelisäännöt on 
julkaistu!

Pelisääntöjen 1. versio 
julkaistaan tällä viikolla 
www.digione.fi

 
 

 

DigiOne-ekosysteemin 

pelisäännöt v.1.0 
 

DigiOne-hanke 



Miten tästä eteenpäin?
• Pelisääntöjä tullaan tarkentamaan ja täydentämään tarpeen mukaan, jo hankeaikana ja sen jälkeen.

• DigiOnelle aletaan valmistella DigiOne ekosysteemin hallintamallia osana jatkokehitys ja -ylläpitovaiheen 
sopimusta.

• Pelisäännöt sitovat kaikkia ekosysteemin osapuolia ja liitetään osaksi sopimuksia
• Koulutuksen järjestäjät tekevät sopimuksen Kuntien Tieran kanssa liittyessään DigiOneen. 

• Kaikille yhteisten palveluiden tuottajat tekevät puitesopimukset Kuntien Tieran kanssa. Näin voidaan toimia myös 
joidenkin sellaisten palveluiden kanssa, joita käyttää vain jotkut koulutuksen järjestäjistä.

• Dynaamisen hankintaprosessin (DPS) kautta alustaan liittyvät toimijat tekevät sopimuksen Kuntien Tieran kanssa 
alustaan liittymiseksi ja hankintasopimuksen ko. palvelua hankkivan koulutuksen järjestäjän kanssa.

• Mahdolliset muut sopimukset ekosysteemiin liittymiseksi mm. sisällön tuottajat ja tutkimustahot

Ekosysteemin 
pelisäännöt 1.0

Pelisäännöt osaksi 
hankintasopimuksia

Ekosysteemin 
pelisäännöt 2.0

DigiOne ekosysteemin 
hallintamalli

Ekosysteemin 
pelisäännöt 3.0

Pelisäännöt osaksi kuntien 
liittymissopimuksia

DigiOne ekosysteemivastuu 
Kuntien Tieralle 1.1.2024



Kysymyksiä ja 
kommentteja?

Toiveita 
seuraavaan 

infoon?



Kiitos!

Seuraa DigiOnea somessa tunnisteella @DigiOneFi #DigiOneFi
Tilaa uutiskirje: www.vantaa.fi/uutiskirjeet

www.digione.fi
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		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti
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		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Epäonnistui		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot
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		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot
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		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot
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