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Oppimisen uusi ekosysteemi 



    
          

           

            
      

          
            

     

             
           

    

           
            

      

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

Johdanto 

• Vantaan kaupunki aloitti 2019 laajan oppimisen ja hallinnon palveluiden kehittämiseen ja hankintaan tähtäävän hankkeen, johon 
marraskuusta 2020 alkaen liittyvät mukaan myös Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera. Keväällä 
2021 hankkeeseen liittyivät mukaan Jyväskylä ja Lahti sekä yhteistyökumppaniksi mukaan liittyi Kuntaliitto. 

• Hankkeessa kehitetään kansallinen koulutuksen digitaalinen palvelualusta, johon kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, 
huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. 

• Digitaalisen palvelualustan ympärille luodaan koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta 
toiselle asteelle asti. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Alustan suunnittelussa huomioidaan 
kuitenkin jo varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus. 

• Kaikki mukana olevat edelläkävijäkaupungit ja Tiera yhdessä kehittävät ja rakentavat yhteisen alustatalous ekosysteemin 
yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä 
DigiOne palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti. 

• Hankkeen rahoitukseen osallistuu Business Finland 5,4 miljoonalla eurolla. Edelläkävijäkaupungit osallistuvat hankkeen 
rahoitukseen yhteensä vastaavalla 5,4 miljoonalla eurolla, joka jakautuu kaupunkien välillä oppijamäärien suhteessa. Kuntien 
Tiera panostaa hankkeeseen noin miljoonan euron kehityspanoksen. 

DigiOne-hanke aloitetaan 2019 Yhteistyösopimus 2020 Hankeyhteistyö laajenee 2021 Kehityssopimukset 2022 Hanke päättyy 2023 
DigiOne-hanke käynnistyy Yhteistyösopimus Espoon, Hankkeeseen liittyvät mukaan Sopimukset  kehitettävien DigiOne-palvelualustan ja ekosysteemin 

Vantaan kaupungin ja Business Tampereen, Turun, Oulun, Vantaan Jyväskylä ja Lahti  sekä palveluiden toimittamisesta neljän omistajuus ja kehitys luovutetaan 
Finlandin rahoittamana ja Kuntien Tieran kesken yhteistyökumppaniksi Kuntaliitto yrityksen kanssa Kuntien Tieralle 



 
   

 
        

        
 

 

  
 

DigiOnen 
omistajat & kumppanit 

Uudet kunnat 
voivat liittyä 

2019 2024 2020–2021 
DigiOne-hanke alkaa Yhteistyösopimus Palveluiden 
Vantaan kaupunki ja Business Finland Yhteistyösopimus Espoon, Jyväskylän, Lahden, Tampereen, käyttöönotto 

Turun, Oulun, Vantaan ja Kuntien Tieran kesken sekä 
kumppanuussopimus Kuntaliiton kanssa. 



 
  

   
 

DigiOne lyhyesti 

1 2 3 
Koulutuksen Koulutuksen Helppokäyttöiset ja 

kansallinen palvelualusta digitaaliset palvelut käyttäjälähtöiset 
ja ekosysteemi yhdellä alustalla palvelut 



 

  

 
  

 

 

 

  

DigiOne numeroina 

7 
+ Kuntien Tiera 

Kehittäjäkunnat 

2019 
2023 

– 

Hankkeen 
kesto 

10,8Meur 

Hankkeen 
budjetti 

50 Mukana 
lähes 500 
henkilöä 

Täysipäiväiset 
työntekijät 

1 430 000 
Kuntalaisia 

kehittäjäkunnissa 

162 000 
Oppijoita 

kehittäjäkunnissa 

13 700 
Opettajia 

kehittäjäkunnissa 

DigiOnessa mukana olevien kaupunkien väestöpeitto kattaa 25 % koko Suomen väestöstä! 



   
    

DigiOnen visio ja arvot 
Parannamme oppimista tukemalla 

pedagogista muutosta ja sen johtamista 

OPPIMINEN YHDENVERTAISUUS YHTEISTYÖ KÄYTTÄJÄKESKEISYYS 



 

    
    

 

  
      

    
     

    
     

     
     

     
      

 

     
 

    
 

    

    

  

       

    
   

   

 

    

     

       

 

    
   

DigiOnen tavoitteet 
DigiOne-organisaation tavoitteena on: 

• luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi, 
johon voivat liittyä halukkaat koulutuksenjärjestäjät, 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. 

• Jättää kaupallisille toimijoille edelleen tilaa. Kiihdyttää uusien 
innovatiivisten kaupallisten palveluiden syntymistä. 
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 • 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 

• Kiihdyttää uusien ja innovatiivisten koulutusteknologia-
palveluidensyntymistä 
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 • Koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta 

• Yksilöllinen, sujuva ja eri palvelut yhteen kokoava 
käyttäjäkokemus 

• Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 

• Yhteiset kansalliset koulutusteknologian pelisäännöt 
muiden alan toimijoiden kanssa 



 
 

 
 

 

  

  
 

Toiminnallisen 
muutoksen 
johtaminen 

Kustannus-
tehokkaat 
palvelut 

Oppimiseen 
innostava 

koulutuspolku 

Oppijoiden 
hyvinvointi 

Käyttäjä-
ystävällisyys 

Tulevaisuus 
tehdään 
yhdessä 

Teemme tämän 
yhdessä mahdolliseksi 



  

   
  

  
 

 
  

 
   
    

     

   

    
   

 

    
   

 
    

  

     
  

   
   

    
   

DigiOne ekosysteemi 
Oppimiseen innostava Käyttäjäystävälliset 

Jokainen toimija 
hyötyy 

ekosysteemistä 

Sisällöntuottajat 
Oppimateriaalin kaupalliset ja 

ei-kaupalliset tuottajat ja jakelijat 

Helppo keino luoda, jakaa ja kehittää 
sisältöä oppimiseen ja hyvinvointiin 

Palveluiden tuottajat 
Yritykset ja julkisen hallinnon 

digitaalisten palveluiden tuottajat 

Kustannustehokas keino jakaa ja kehittää 
palveluita koko ekosysteemille 

yhdenvertainen palvelut sujuvoittamaan 
koulutuspolku arkea 

Käyttäjät 
Oppijat, huoltajat, opettajat, 
hallinto ja muu henkilökunta 

Alustan omistajat 
Omistajakunnat 

Oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertainen 
kehittäminen digitalisaation avulla 

Koulutuksen 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 



 

 

 

 

    
          

 

  

     

Ekosysteemin pelisäännöt 

Käyttäjät 
Omistajat Koulutuksen järjestäjät 

DigiOne-
ekosysteemin pelisäännöt 

O
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Velvollisuudet 

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

Yleiset pelisäännöt 

Dataan liittyvät pelisäännöt 

Alustaan ja palveluiden kehittämiseen liittyvät 
pelisäännöt 

Eettinen 
Tekninen 
Tietosuoja 
Lakisääteinen 
Sopimustekninen 
Toiminnallinen 

Sisällöntuottajat 
Palveluiden tuottajat 

Tutkimustahot 



Datan hyödyntäminen 
ja tiedolla johtaminen 
eri tasoilla

Oppija ja 
huoltaja

Opettaja
ja oppimisen tuki

Rehtori
koulun tasolla

Opetustoimen 
johto

kunnan tasolla

Kansallinen taso
esim. OKM, OPH 

ja tutkimus

DATA TIETO PALVELUT



DigiOne osana toimintakulttuurin 
muutosta

Kuntakohtaiset
OnPremise-ratkaisut

Kunta- ja koulutustoimialan muutos

Siiloista kokonaisvaltaiseen toimintakulttuurin 
uudistamiseen ja tiedolla johtamiseen

Organisaatiokeskeisyydestä 
oppijakeskeiseen elinkaariajatteluun

Kuntakohtaisista sovelluksista kansallisiin palveluihin

Järjestelmälähtöisyydestä palvelulähtöisyyteen

Toimittajalähtöisyydestä ekosysteemiiin

Yksittäisistä sovelluksista alusta- ja API-talouteen 
pohjautuvaan kokonaisarkkitehtuuriin 

Oppija keskiössä

Alustatalous
Pilvi 
Data



Miten koulutuksen 
järjestäjät voivat liittyä 
DigiOneen?

1. Kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät 
voivat liittyä DigiOnen.

2. Hankeajan jälkeen vuonna 2024 uusien 
koulutuksen järjestäjien on mahdollista 
liittyä DigiOneen porrastetusti

3. Lisätietoja DigiOneen liittymisestä voi 
tiedustella Kuntien Tieralta.



DigiOne palvelut



DigiOne palvelukokonaisuus

Pääsynhallinta ja palvelut kokoava käyttöliittymä

Omat palvelut

Opetuksen suunnittelu

Vuosisuunnittelu

Oppilaitoshallinta

Yhteiset palvelut

Luku- ja työjärjestykset

Hakeminen ja päätöksenteko

Kodin ja koulun yhteistyö 

Markkinapaikka

Kaupalliset palvelut esim.

Oppiminen ja tuki

Oppijan ja yhteisön hyvinvointi

Hallinto ja johtaminen

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

Integraatiot kuntien operatiivisiin järjestelmiin ja kansallisiin palveluihin

Kaikki mitä digitaaliseen kouluarkeen tarvitset



Oppilaitoshallinta ja 
vuosisuunnittelu

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, rehtorit ja apulaisrehtorit 
sekä virastotason asiantuntijat

DigiOnen helppokäyttöiset ja yhteensopivat palvelut tarjoavat 
koulutuksen järjestäjälle ratkaisun oppilaitoshallintaan ja 
vuosisuunnitteluun. Oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun 
palvelut integroituvat muihin DigiOnen palveluihin ja luovat niille 
tarvittavat perustiedot. 

Oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun palvelut vähentävät 
manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden määrää vapauttaen 
työaikaa sellaiseen työhön, jota mikään kone tai ohjelmisto ei 
korvaa.



Oppilaitoshallinta ja vuosisuunnittelu
Palveluiden yleiskuvaus

Oppilaitoshallinta

Koulutuksen järjestäjän ja 
oppilaitosten organisaatiotietojen 

tuonti ja muokkaus

Oppijoiden ja henkilöstön tietojen 
tuonti, täydentäminen ja 

hyödyntäminen

Opetussuunnitelmien tuonti 
ePerusteista koulutus- ja 
opetustarjonnan pohjaksi

Muut oppilaitoshallinnan palvelun 
keskeiset kokonaisuudet ja 

toiminnallisuudet

Vuosisuunnittelu

DigiOnen ydintietojen 
hyödyntäminen oppilaitoksen 

ydinprosesseissa

Ylätason kuvaus

+



Opetuksen suunnittelu
Käyttäjäryhmät: opettajat

DigiOnen opetuksen suunnittelun palvelun avulla opettajaa
tuetaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa
ja toteuttamisessa sekä mahdollistetaan oppijakohtaisten
tarpeiden huomioiminen entistä paremmin. 

Palvelu tuo myös työkalut arvioinnin dokumentoimiseen sekä
toiminnallisuudet opettajien välisen yhteistyön tekemiseen. 
Palvelun avulla voidaan liittää kaupallisia palveluita osaksi 
opetuksen toteutusta.



Opetuksen suunnittelu
Palvelun yleiskuvaus

Opetussuunnitelma opetuksen ja 
arvioinnin suunnittelun tukena

Opettajien välinen
yhteistyö

Arviointien suunnittelu, 
dokumentointi ja seuranta

Oppituntien hallinta Oppituntimerkinnät
OPTIO

Yhdistäminen kaupallisiin 
oppimisympäristöihin



Luku- ja työjärjestykset
Käyttäjäryhmät: rehtorit, koulusihteerit ja muut 
lukujärjestystyötä tekevät

DigiOnen luku- ja työjärjestysten palvelu optimoi opettajien ja 
oppilaiden luku- ja työjärjestysten aikataulutuksen sekä 
opetustilojen tilavaraukset, jolloin oppilaitoksen resurssit ovat 
tehokkaassa käytössä. 

Palvelun avulla luku- ja työjärjestykset voidaan toteuttaa hallitusti 
oppijoiden ja henkilökunnan toiveet huomioiden. Lisäksi 
muutosten tekeminen lukuvuoden aikana on mahdollista ja ne 
näkyvät välittömästi kaikille, joita muutos koskee.



Luku- ja työjärjestykset
Palvelun yleiskuvaus

Pohjatietojen tuonti 
DigiOnen ydintiedoista

Optimoitu ryhmien sijoittelu 
ja jaksottaminen

Luku- ja työjärjestysten 
kommentointi

Reaaliaikaiset muutokset sekä 
lisävaraukset ryhmille 

ja tapahtumille

Käyttäjien ilmoittautuminen 
tilaisuuksiin ja varauksiin 

Olemassa olevan luku- ja 
työjärjestysten hyödyntäminen  

uuden pohjana

+



Kodin ja koulun yhteistyö

Käyttäjäryhmät: huoltajat ja oppijat sekä opetushenkilökunta

DigiOnen kodin ja koulun yhteistyön palvelussa yhdistyvät
huoltajien, oppijoiden ja koulutuksen järjestäjän henkilökunnan
välisen sähköisen viestinnän tarpeet. Viestintä on helppoa ja 
sujuvaa, mikä mahdollistaa oppijan opiskelun tukemisen ja 
opiskelutavoitteiden seurannan sekä tukee huoltajan roolia
kasvatuskumppanina. 

Omien käyttöliittymien kautta oppijoiden ja huoltajien on helppoa ja 
mukavaa käyttää kaikkia DigiOne-palveluita. Automatisoidut
notifikaatiot, kuittaukset ja muistutukset nopeuttavat opetuksen
suunnitteluprosesseja, poistavat virheitä ja vähentävät
hallintohenkilökunnan työtaakkaa.



Kodin ja koulun yhteistyö
Palvelun yleiskuvaus

Koulunkäynti ja 
oppiminen

Näkymät kaikkiin oppijan ja 
huoltajan palveluihin

Omien tietojen 
hallinta

Kodin ja koulun 
välinen viestintä

Koulutuksen järjestäjän 
viestinnän työväline

Muistutukset ja 
ilmoitukset



Hakeminen ja 
päätöksenteko

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, huoltajat, rehtorit, 
opetushenkilökunta ja virastotason asiantuntijat

DigiOnen hakemisen ja päätöksenteon palvelun avulla voidaan 
toteuttaa koulutuksen järjestämiseen liittyvät hakeutumiset ja 
ilmoittautumiset sekä niiden käsittely- ja päätösprosessi 
sähköisten lomakkeiden avulla. 

Palvelun avulla koulutuksen järjestäjä voi ketterästi kehittää ja 
ylläpitää sähköisiä hakemiseen liittyviä lomakkeita ja prosesseja ja 
näin tarjota huoltajalle ja oppijalle mahdollisuus asioida 
sähköisesti.



Hakeminen ja päätöksenteko
Palvelun yleiskuvaus

Sähköinen asiointi 
oppijalle ja huoltajalle

Sähköinen käsittely ja 
päätöksentekoprosessi

Päätöksistä 
viestiminen

Lomakkeiden ja prosessien 
muokkaus ja luominen

Tarvittavien tietojen tuonti ja 
syntyneiden tietojen siirto

Asiankäsittelyn 
seuranta



Kiitos!

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

www.digione.fi
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