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Tervetuloa 
DigiOne-infoon!
Huomioithan, että infotilaisuus tallennetaan.



Yleisiä ohjeita

• Infotilaisuus nauhoitetaan.

• Kysymyksiä voi laittaa esityksen aikana chat-palstalle.

• Kysymyksiin vastataan esityksen aikana, jos ehditään.

• Infon lopussa vastataan niihin kysymyksiin, joihin ei ehditty 
vastaamaan aikaisemmin ja lisäksi aikaa on myös uusille 
kysymyksille.



Tilaisuuden ohjelma

Tervetuloa!

DigiOne palvelukokonaisuuden esittely – Jukka Miettunen

Palveluiden yleiskuvaus
• Oppilaitoshallinta ja vuosisuunnittelu – Merja Kuokka
• Luku- ja työjärjestykset – Seppo Pukonen

• Hakeminen ja päätöksenteko– Petri Elsilä
• Kodin ja koulun välinen yhteistyö – Jasmina Ylinikkilä

• Opetuksen suunnittelu – Markus Humaloja

• DigiOne-alustan mikropalveluarkkitehtuuri – Jouni Kilpi

Kysymykset



DigiOne 
palvelukokonaisuus
Oulun kaupungin hankepäällikkö
Jukka Miettunen 



Kaikki mitä digitaaliseen kouluarkeen tarvitset

Omat palvelut

Oppilaitoshallinta

Opetuksen suunnittelu

Vuosisuunnittelu

Yhteiset palvelut

Hakeminen ja päätöksenteko

Kodin ja koulun yhteistyö 

Luku- ja työjärjestykset Oppiminen ja tuki

Oppijan ja yhteisön hyvinvointi

Hallinto ja johtaminen

Kaupalliset palvelut esim.

DigiOne-alusta Kehitys- ja testiympäristö, ydintiedot, tietovarastot ja integraatioalusta

Pääsynhallinta ja palvelut kokoava käyttöliittymä

Markkinapaikka

Integraatiot kuntien operatiivisiin järjestelmiin ja kansallisiin palveluihin

DigiOne palvelukokonaisuus



Oppilaitoshallinta ja 
vuosisuunnittelu
Tuoteomistaja Merja Kuokka



• Palveluita kehitetään yhdessä vastaamaan toimijoiden tarpeita.

• Yhteentoimiva palvelukokonaisuus mahdollistaa sujuvan
oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun.

• Oppilaitoskohtaisista opetussuunnitelmista johdettu opetustarjonta on
opetuksen suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana.

• Tiedot ovat virheettömästi ja tietoturvallisesti saatavilla ja 
siirrettävissä.

• Oppijan tiedot ovat myös oppijoille ja huoltajille helposti nähtävillä ja 
tiedot siirtyvät nivelvaiheissa oppijan mukana.

Tavoitteet

Oppilaitoshallinta ja vuosisuunnittelu



DigiOnen ydintietojen 
hyödyntäminen oppilaitoksen 

ydinprosesseissa

Opetussuunnitelmien tuonti 
ePerusteista koulutus- ja 
opetustarjonnan pohjaksi

Oppijoiden ja henkilöstön tietojen 
tuonti, täydentäminen ja 

hyödyntäminen

Koulutuksen järjestäjän ja 
oppilaitosten organisaatiotietojen 

tuonti ja muokkaus

Oppilaitoshallinta ja vuosisuunnittelu
Palveluiden yleiskuvaus

Oppilaitoshallinta Vuosisuunnittelu

Muut oppilaitoshallinnan palvelun 
keskeiset kokonaisuudet ja 

toiminnallisuudet

+



DigiOnen ydintietojen hyödyntäminen 
oppilaitoksen ydinprosesseissa 

DigiOnen ydintietoja hyödynnetään eri prosesseissa yhteiskehitettävien 
palveluiden avulla ja niissä syntynyt tieto tallentuu DigiOnen ydintietoihin. 

• Oppilaaksiotto
• Koulukuljetus
• Oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman tarkentaminen ja 

valintatarjottimen suunnittelu sekä oppijan valintojen ja 
hakujen rekisteröinti

• Oppilaitoksen opetustarjonnan muodostaminen 
oppilaitoksen opetussuunnitelmista

• Oppijan oppimäärät ja tehdyt valinnat siirtyvät 
lukujärjestys- ja opetuksen suunnittelun työkaluun

• Oppijan oppimäärät ja tehdyt valinnat muodostavat 
oppijan opintosuoritusrekisterin, josta tiedot 
siirtyvät kansalliseen opintosuoritusrekisteriin

• Kolmiportainen tuki, lukion erityisopetus ja apuvälineiden 
järjestäminen

• Vaativa erityinen tuki
• Avustajapalvelut
• Oppijan opintojen ohjaus
• Kurinpito
• Pedagoginen toimintasuunnitelma, strategian suunnittelu ja 

opetuksen laadun varmistaminen
• Ennusteiden ja tilastojen tuottaminen, oppimisen tuen 

vaikutusten arviointi
• Budjetin laadinta ja seuranta (jatkokehitysoptiona)



Luku- ja työjärjestykset
Tuoteomistaja Seppo Pukonen



• Luku- ja työjärjestykset voidaan toteuttaa hallitusti oppijoiden 
ja henkilökunnan toiveita ja tavoitteita.

• Henkilö- ja tilaresurssien älykäs optimointi annettujen 
reunaehtojen mukaisesti mahdollistaa resurssien tehokkaan 
käytön.

• Lukuvuoden aikana on mahdollista tehdä luku- ja 
työjärjestyksiin muutoksia, jotka näkyvät välittömästi kaikille, 
joita muutos koskee.

• Palvelu on yhteen toimiva muiden järjestelmien kuten 
oppilasrekisterin ja opintosuunnitelmien kanssa.

Tavoitteet

Luku- ja työjärjestykset



Luku- ja työjärjestysten 
kommentointi

Optimoitu ryhmien sijoittelu 
ja jaksottaminen

Pohjatietojen tuonti 
DigiOnen ydintiedoista

Luku- ja työjärjestykset
Palvelun yleiskuvaus

Käyttäjien ilmoittautuminen 
tilaisuuksiin ja varauksiin 

Reaaliaikaiset muutokset sekä 
lisävaraukset ryhmille 

ja tapahtumille

+
Olemassa olevan luku- ja 

työjärjestysten hyödyntäminen  
uuden pohjana



Hakeminen ja 
päätöksenteko
Tuoteomistaja Petri Elsilä



• Palvelun avulla toteutetaan tärkeimmät
hakemista ja päätöstä vaativat tilanteet
sähköisen asioinnin ratkaisuna.

• Lomakkeiden ja niihin liittyvien työnkulkujen 
rakentaminen ja muokkaaminen on helppoa ja 
onnistuu lyhyellä perehtymisellä.

• Hakemusten ja päätösten käsittely on 
tehokasta ja sujuvaa sekä tietojen käsittely 
turvallista.

Tavoitteet

Hakeminen ja päätöksenteko



Lomakkeiden ja prosessien 
muokkaus ja luominen

Sähköinen käsittely ja 
päätöksentekoprosessi

Sähköinen asiointi 
oppijalle ja huoltajalle

Hakeminen ja päätöksenteko
Palvelun yleiskuvaus

Päätöksistä 
viestiminen

Asiankäsittelyn 
seuranta

Tarvittavien tietojen tuonti ja 
syntyneiden tietojen siirto



Kodin ja koulun välinen 
yhteistyö
Tuoteomistaja JasminaYlinikkilä



• Kokoamalla kodin ja koulun välinen sähköinen viestintä yhteen paikkaan ja 
lisäämällä edellytyksiä vuorovaikutukseen, tehdään kaikkien käyttäjäryhmien 
arjesta, oppijoiden tukemisesta ja pedagogisesta toiminnasta sujuvampaa.

• Oppijoiden ja huoltajien on helppoa ja mukavaa käyttää kaikkia DigiOne-
palveluita omien käyttöliittymiensä kautta ja palvelu tukee huoltajan 
roolia kasvatuskumppanina.

• Viestintä on helppoa ja sujuvaa myös koulutuksen järjestäjän henkilökunnalle, 
jolloin oppijan opiskelun tukeminen, opiskelutavoitteiden näkyminen ja oman 
kehittymisen seuranta mahdollistuu.

• Automatisoidut notifikaatiot, kuittaukset ja muistutukset nopeuttavat opetuksen 
suunnitteluprosesseja, poistavat virheitä ja vähentävät hallintohenkilökunnan 
työtaakkaa.

Tavoitteet

Kodin ja koulun yhteistyö



Omien tietojen 
hallinta

Näkymät kaikkiin oppijan ja 
huoltajan palveluihin

Koulunkäynti ja 
oppiminen

Kodin ja koulun yhteistyö
Palvelun yleiskuvaus

Koulutuksen järjestäjän 
viestinnän työväline

Kodin ja koulun 
välinen viestintä

Muistutukset ja 
ilmoitukset



Opetuksen suunnittelu
Tuoteomistaja Markus Humaloja



• Opetuksen ja arvioinnin suunnittelun tukeminen.

• Oppijan oppimisen ja hyvinvoinnin yksilöllinen huomioiminen.

• Opetuksen avoimuuden, kodin ja koulun yhteistyön sekä 
oppijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen.

• Opettajan työn laadun parantaminen.

Tavoitteet

Opetuksen suunnittelu



Arviointien suunnittelu, 
dokumentointi ja seuranta

Opettajien välinen
yhteistyö

Opetussuunnitelma opetuksen ja 
arvioinnin suunnittelun tukena

Opetuksen suunnittelu
Palvelun yleiskuvaus

OppituntimerkinnätOppituntien hallinta Yhdistäminen kaupallisiin 
oppimisympäristöihin



DigiOne alustan 
mikropalveluarkkitehtuuri
ICT-hankepäällikkö Jouni Kilpi



Mikropalveluarkkitehtuuri lyhyesti

• Tarkoittaa modulaarista ja hajautettua arkkitehtuuria, jossa 
tietojärjestelmä kehitetään erillisistä palveluista, joiden väliset 
riippuvuudet pyritään minimoimaan.
• Hyödyt
• Mahdollistaa nopeamman kehittämisen kun työ jaetaan useammalle tiimille
• Pienemmät kokonaisuudet helpommin päivitettävissä ja korvattavissa
• Käyttöoikeuksien ylläpitäminen mikropalveluittain turvallisempaa
• Hajautettu järjestelmä on vikasietoisempi

• Heikkoudet
• Arkkitehtuurin kompleksisuus
• Monoliitti vs. Hajautettu

• Edellyttää tehokasta julkaisunhallintaa
• Tietojen yhdistäminen edellyttää erillisen ratkaisun
• Monoliittinen tietokanta vs. tietovarasto





Tietomallinnus DigiOne-hankkeessa

Prosessit Käsitemallit

Rekisterien 
attribuutit

DigiOne looginen 
tietomalli 

”Tietokomponentit”

Mikro-palveluiden 
tietomallit

Fyysiset 
tietomallit

Löytyvät:
tietomallit.suomi.fi palvelussa (hae DigiOne)
koodistot.suomi.fi palvelussa (valitse DigiOne rekisteri)



Seuraava infotilaisuus 
pidetään 8.3.2022, klo 8–9



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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