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DIGIVERSTAALLA 
TOIMINNAN 
LÄHTÖKOHTANA ON 

DIGIVERSTAS 2019

Digiverstaan toiminnan keskiössä on 
monialainen yhteiskehittäminen. Tämä 
tarkoittaa opiskelijoiden ja työelämän 
edustajien työskentelemistä kohti yhteistä 
päämäärää. 
 
Digiverstaalla yritykset ovat mukana 
jokaisessa kehitysprojektissa. Mukana 
olevilla yritykset tai yhteisöillä, on tarve 
kehittää tai kokeilla uusia ratkaisua. 
Yhteiskehittäminen on nopea ja tehokas 
tapa ratkaista olemassa olevia haasteita tai 
ongelmia.

YHTEISKEHITTÄMINEN



TAPAHTUMAT

PROJEKTIT
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DIGIVERSTAS 2019 - tapahtumat

HACKATHON
Innovatiivinen työpajamenetelmä ideointiin sekä ongelmien ratkaisuun



DIGIVERSTAS 2019 - tapahtumat

HACKATHON
hack + marathon

Digiverstaan hackathoneissa opiskelijat pääsevät 
ratkomaan ongelmia ja kehittämään ideoita yritysten 
tarpeisiin. Moniosaisissa tiimeissä työskentely 24h-48h 
aikarajan sisällä kehittää ongelmanratkaisu- ja 
verkostoitumistaitoja, luo innovaatioita ja toimii 
oppimisalustana.
 
Digiverstaan hackathoneissa on syntynyt loistavia 
ideoita ja mahtavia opiskelijatiimejä. Aikaisempien 
hackathonien teemoina on ollut mm. AR/VR, 
kiertotalous, urheilu ja matkailu.
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DIGIAAMIAINEN

Digiaamiainen on noin kahden tunnin mittainen 
tapahtuma, jossa aamukahvien lomassa 
keskustellaan teemaan liittyvistä aiheista tai 
yrityksiä kiinnostavista aiheesta yritysten 
edustajien ja opiskelijoiden kanssa.
 
Digiaamiaisten aiheina on ollut mm. 
yritysyhteistyö ja kyberturvallisuus. Digiaamiaiset 
mahdollistavat verkostoitumisen yritysten 
kanssa. 
 
Moni yritys tulee tapahtumaan etsimään
alan tekijöitä.
 
 
 



TIEDOT TULEVISTA 
TAPAHTUMISTA NETISSÄ

KLIKKAA TÄSTÄ

DIGIVERSTAS 2019 - tapahtumat

https://www.xamk.fi/digiverstas-tapahtumat/


MAHDOLLISUUDET 
OSAAMISEN 
KERRYTTÄMISEEN

työharjoitteluna
projektitöinä opintoihin
opinnäytetyöksi
tutkinnon ylittäviin opintoihin
tai sisällyttää muihin kursseihin (keskustelethan 
mahdollisuudesta opettajasi kanssa)

DIGIVERSTAS 2019 - projektit

Digiverstaan projekteja voit tehdä...



OPPIMISYMPÄRISTÖ 
TYÖHARJOITTELUPAIKKANA

Matikkapako -matikkapeli, yläastelaisille
Maretarium App, virtuaalinen kierros Maretariumiin
Salpalinja museo, AR/VR ratkaisu
Kontinlastaussimulaatio Kotkamillssille

Digiverstaan projektit tehdään yrityslähtöisesti, eli 
jokaisessa projektissa on mukana yritys tai 
yhdistys. Opiskelijoiden tehtävänä on tuottaa 
demo tai innovaatio, kehittää nykyisiä toimintoja 
tai luoda jotain uutta yrityksen tarpeisiin. 
Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja ja 
osaamista. Osa projekteista tehtiin viimevuonna 
työharjoitteluna.
 
Digiverstaan 2018 projekteja:
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YHDESSÄ YRITYSTEN KANSSA
Projekteja sekä tapahtumia tehdään tiiviisti 
yritysmaailman kanssa. Esimerkit alla.

Maretarium App
Matikkapako

 
Konttisimulaatio

Panimopeli
Lippumaailma App

 
WasteLess Hackathon

 
Sport&Cruise Challenge

Nitro Mobile AR Game Jam

Maretarium
DELL, Housemarque,
2 yläastetta (Kouvola ja Vantaa)
Kotkamills
Kotka Steam Brewery
Haminan Lippumaailma
 
Goodwill, Kymenlaakson Jäte, 
Kotkamills
paikalliset peliseurat, Ekami
Nitro Games
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YRITYKSIIN TAI 
YRITTÄJÄKSI
Projektien kautta opiskelijat saavat 
työkokemuksen ja opintopisteiden lisäksi 
yrityskontakteja, verkostoja sekä 
mahdollisesti myös työpaikan opintojen tai 
projektin jälkeen.
 
Digiverstaan tavoitteena on auttaa 
opiskelijoita myös kehittämään omista 
projekteistaan omaa liiketoimintaa.



OPISKELIJAT YRITYKSET

Ota yhteyttä!

https://www.xamk.fi/digiverstas-opiskelijoille/
https://www.xamk.fi/digiverstas-yrityksille/

