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Tässä Opintopolun uutiskirjeessä teemana on Oppijan palveluiden kehittäminen.   
 

 

ePerusteet entistä laajemmassa käytössä  
 

ePerusteet palvelussa on kevään aikana julkaistu lisää ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 

perusteita, tällä hetkellä julkaistuja tutkintojen perusteita palvelusta löytyy 318. Lisäksi palvelussa 

on julkaistu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet (VALMA) ja 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet (TELMA). Parhaillaan on 

käynnissä perusopetukseen valmentavan opetuksen, lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden siirto. 

Palvelun tarjoaman Ops-työkalu on käytössä perusopetuksessa, esiopetuksessa, lisäopetuksessa 

ja lukiokoulutuksessa. Paikallisten opetussuunnitelmien laadintaprosessi on loppusuoralla ja 

ensimmäiset on julkaistu palveluun. Julkaistuja opetussuunnitelmia pääsee selaamaan mm. 

seuraavan linkin kautta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops . 

Kevään aikana on kehitetty myös AMOSAA –palvelua. Palvelu on ammatillisen koulutuksen ja 

tutkinnon järjestäjille tarkoitettu työkalu yhteisten toteutussuunnitelmien, tutkintokohtaisten 

toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun. 

Kehittämisessä on mukana aktiivinen joukko koulutuksen järjestäjiä sekä Opetushallituksen 

asiantuntijoita. Näin toteutuksen yhteydessä tehtäviä ratkaisuja pystytään miettimään laajalla 

näkökulmalla myös tulevia muutoksia (ammatillinen reformi). 

Ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun työkalun laajennettu käyttöönotto ajoittuu syyskuulle, jolloin 

Opetushallitus järjestää käyttöönoton tueksi verkkokoulutusta ja tukiklinikoita. Käyttöönoton 

tarkemmista aikatauluista tiedotetaan erikseen elokuun aikana. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Ulla Angervo,  ulla.angervo(at)oph.fi ja https://eperusteet.opintopolku.fi  

 

Uusi Hakulomake –editori tulossa 

Opintopolun jatkokehityshankkeena ollaan toteuttamassa  Editoitava hakulomake - kokonaisuutta, 

jonka tavoitteena on mahdollistaa eri koulutustoimijoille hakulomakkeen luonti  

koulutukseen hakeutumista varten. Kehittämisen tavoitteena on tukea ja selkiinnyttää koulutukseen 

hakeutumisen prosessia yhteishakujen ulkopuolisissa koulutuksissa, huomioiden erityisesti 

loppukäyttäjien tarpeet ja työnkulut. Toteutuksen yhteydessä huomioidaan myös editorin  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops
https://eperusteet.opintopolku.fi/
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käytettävyys kaikessa koulutustarjonnassa ja koulutukseen hauissa. Riittävän joustavan ratkaisun 

hyödyt voidaan nähdä tukevan hallituksen keskeisiä koulutuspoliittisia linjauksia kuten ammatillisen 

koulutuksen reformia. 

 

Kehitystyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Kehitystä tehdään kahden viikon jaksoissa, jonka päätteeksi 

järjestetään demotilaisuus etäseurantana.  Demoihin on osallistunut myös useita koulutuksen 

järjestäjiä. Toteutuksen kehitysjonoa voi seurata Trellosta osoitteessa: 

https://trello.com/b/qm5k46bf/opintopolku-editor. 

 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Ulla Angervo, ulla.angervo(at)oph.fi 

 

 

Oppijan verkkopalvelu ja Opetushallitus saivat valtiotalouden 

tarkastusvirastolta kiitosta asiakaslähtöisestä kehittämisestä. 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkisti 14.4.2016 tiedotteen julkisten digitaalisten palveluiden 

säästötavoitteista. Yleisellä tasolla VTV toteaa, ettei viimeisten kymmenen vuoden aikana ole 

saavutettu asetettuja sähköisen asioinnin asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden tavoitteita. 

Arviot perustuvat palveluiden tarkasteluun neljästä näkökulmasta. Tarkastelukohtia olivat sähköisen 

palvelun tuotantomalli, kustannusten arviointi ja tarkoituksenmukaisuus kehittämis- ja 

tuotantovaiheessa, asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen sekä julkisten 

palveluiden yhteentoimivuusperiaatteiden huomioiminen. 

VTV korostaa kuitenkin, että osa palveluista on saavuttanut asetut tavoitteet. Oppijan 

palvelukokonaisuus on yksi tavoitteensa saavuttaneista palveluista. Esimerkiksi rahoituksen 

näkökulmasta VTV arvioi, että Oppijan palvelukokonaisuuden osalta on pystytty saavuttamaan 

kustannussäästöjä. Tämä johtuu erityisesti siitä, että aiemmista lukuisista ja päällekkäisistä 

palveluista on siirretty yhteen keskitettyyn palveluun. 

Oppijan verkkopalvelu ja Opetushallitus saavat tarkastusmuistiossa kiitosta asiakaslähtöisestä 

kehittämisestä. Palvelun kehittämisessä ovat olleet mukana palvelun käyttäjien edustajat, palvelua 

on käytettävyystestattu eri vaiheissa, loppukäyttäjien palautteita on kerätty ja kerätään aktiivisesti. 

Lisäksi palvelukokonaisuudesta on tiedotettu laajasti eri kanavissa. Myös yhteentoimivuus on 

huomioitu palvelussa hyvin. Palvelu on rakennettu avoimella lähdekoodilla ja avoimilla rajapinnoilla, 

ja palvelun kehittämisen aikana huomioitiin eri käytettävyys- ja saavutettavuusnäkökulmat 

Lisätietoja: Opetusneuvos Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi 

 

 

TOR on nyt Koski – ensimmäiset tiedonsiirrot testauksessa 
 

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu Koski tulee keräämään 

yhteen tiedot opintosuorituksista, suoritetuista tutkinnoista ja opinto-oikeuksista. Aiemmin 

Todistetun osaamisen rekisterinä (TOR) tunnettu palvelu on saanut uuden nimen ja sen 

rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäisiä tiedonsiirtoja päästään testaamaan.   

https://trello.com/b/qm5k46bf/opintopolku-editor
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Kosken ansiosta kansalaiset, koulutustoimijat ja viranomaiset tulevat saamaan tarvitsemansa tiedot 

luotettavasti yhdestä paikasta. Tietojen on tarkoitus siirtyä Koskeen automaattisesti opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjien järjestelmistä rajapintojen kautta, joten niiden keräämiseen ja 

toimittamiseen ei kuluisi jatkossa työaikaa. Jotta tiedonsiirrot saadaan toimimaan, koulutuksen 

järjestäjien tulee ottaa palvelun vaatimukset huomioon tietojärjestelmiensä kehittämisessä.  

Viranomaisten tietotarpeita on kartoitettu perus-, lukio-, ammatti- ja korkeakoulutuksen osalta. 

Kartoitusten perusteella on toteutettu tiedonsiirtorajapinta päättötodistusten ja tutkintotodistusten 

tiedoille. Tietojen siirtoa koulutustoimijoilta Koskeen testataan parhaillaan. Voit ilmoittautua mukaan 

testaukseen ja rajapinnan kommentointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koski(at)oph.fi. 

Samaan aikaan myös kansalaisten käyttötarpeiden kartoitus on käynnissä. Kansalaisille suunnattua 

palvelua lähdetään kehittämään tutkimuksen tulosten perusteella.  

Jotta palvelu voidaan ottaa käyttöön, lainsäädäntöä täytyy päivittää. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

valmistelee parhaillaan asiaa koskevaa lakia, josta järjestetään lausuntokierros kesän aikana. 

Luonnosta päivitetään lausuntojen perusteella, minkä jälkeen laki etenee eduskuntaan. Lain on 

tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa ja Kosken on tarkoitus olla käytössä täydessä 

laajuudessaan vuonna 2019.   

Lisätietoja: www.oph.fi/koski ja koski(at)oph.fi 

 

Kuulumisia hakuihin ja valintoihin liittyen 
 

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä erityisoppilaitosten haun valintoihin 

valmistautuminen on käynnissä. Valintaesitys on koulutuksen järjestäjien tarkistettavissa 

aikaisintaan 14.6. Valintojen tulokset julkaistaan hakijoille aikaisintaan 16.6. 

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen käynnistyi 24.5. Haku on auki 

Opintopolussa 26.7. asti. 

Korkeakoulut ovat julkaisseet jo toukokuun loppupuolelta lähtien ensimmäisiä kevään yhteishaun 

opiskelijavalintojen tuloksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjautuessaan Oma 

Opintopolku– palveluun, osa hakijoista voi jo nähdä valintojen tuloksia. Kaikkien valintojen tulokset 

julkaistaan viimeistään 1.7.  Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon 

johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat syksyllä 2016 tai sen jälkeen. 

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen 

jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.  

 

Opintopolku-uutiskirje ilmestyy seuraavan kerran syksyllä 

Toimittajat: 

Annika Grönholm, annika.gronholm(at)oph.fi 

Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi 

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut  

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut

