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Ohjelma

klo Ohjelma

9.00 Webinaarin avaus (Manne)

9.15 OKM:n katsaus

9.30 OPH:n vastuuhenkilöt esittäytyvät

9.45 MPASSid:n käyttäjätietojen testipalvelu

10.15 Tietomallin tuleva versio

10.45 Keskustelua



Avaus

• Palvelu siirtynyt Opetushallitukselle

• Käytön kasvu jatkuu

• Yksilöivät tunnisteet



Webinaarien 2020 keskeiset tulokset

• Palveluntarjoajat 19.3.2020
o Dokumentaatiota parannettava, 

”tutoriaalit”
o Lyhyemmät ja tiiviimmät webinaarit
o Oppijanumero opettajille
o Logout mahdoton

• Miten lisätä käyttöä 11.6.2020
o O/K-järjestäjän aktiivisuus
o Kirjautumisdata
o Brändäys
o Virheilmoitukset

• TOP 10 22.10.2020
o O/K-järjestäjän IT-linjaukset
o O/K-järjestäjän IT-yhteistyö
o Työpöytäohjelmisto

• Tehokäyttö 19.11.2020
o Ks. Edellä
o Keskeisten palveluiden integraatio

o EduStore, Otava,  SanomaPro



Tietomallin tuleva versio

19.3.2021



MPASSid-tietomalli

• Keskeinen lisäarvo palveluntarjoajille

• Luotu OKM:n järjestämässä kokouksessa 2017
Perustuu pilotissa mukana olleiden palveluntarjoajien tarpeisiin (mm. SanomaPro, ItsLearning)
Oletuksena, että kesäkuussa 2018 oppijanumero kaikkialla käytössä

• Nykyinen versio 1.1 (2020), edellinen versio 1.0 (2018)



Tietomallin version 1.1 tietokentät (MPASSid->palvelu)

Sukunimi Kunta

Etunimi Koulukoodi

Yksilöllinen tunniste Koulu

CryptID Luokka

Vahvennettu CryptID Vuosiluokka

Kuntakoodi Rooli

Oppijanumero Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oid

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi



Tietomallin version 1.1 tietokentät (kotiorganisaatio -> MPASSid)

Sukunimi Koulun nimi

Etunimi Luokka

Yksilöllinen tunniste Vuosiluokka

CryptID Rooli

Oppijanumero

Kuntakoodi

Kunnan nimi

Koulukoodi



Tietomallin versio 1.2: poistuvat kentät

• Kuntakoodi poistuu
korvautuu tiedolla Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-tunnus

• Kunnan nimi poistuu
Korvautuu tiedolla Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi



Tietomallin versio 1.2 mahdollisesti poistuva kenttä

• CryptID
Perustuu henkilötunnukseen, joka arvattavissa kokeilemalla vaihtoehtoja
Suunniteltu korvautuvan oppijanumerolla kesällä 2018
Osalle palveluita välttämätön
Vaihtoehtoja

Välitetään vain palveluille, joille välttämätön
Oppijanumeron lakimuutokset aikaisintaan 2022?



Tietomallin versio 1.2 mahdollisesti muuttuva kenttä

• Rooli
oppilas, opettaja (version 1.1 mahdolliset arvot)
oppilas, opettaja, muu henkilökunta (version 1.2 mahdolliset arvot)
Ennen muutosta varmistettava muutoksen vaikutus palveluntarjoajille ja O/K-järjestäjien valmius 
tuottaa tieto



Tietomallin versio 1.2: Viestintä

• Tietomallin dokumentaatiota selkeytetään Wikissä
Yksinkertainen taulukko + yksityiskohtainen kuvaus erilleen
Erotellaan mitä kotiorganisaation toimittaa MPASSid:lle mitä MPASSid välittää palveluille
Esimerkit miltä palveluille välitettävät tiedot näyttävät 
Moniarvoisten attribuuttien tulkinta 

• Mahdollisuus kysyä ja testata ennen muutosta
Kun päätös tehty ja aikataulut  päätetty järjestetään webinaari, jossa mahdollisuus kysyä tarkennuksia 
Testiympäristössä versio, jossa muutoksen vaikutuksia voi testata etukäteen



Tietomallin versio 1.2: Yleistä

• Aikataulusta ei vielä päätöksiä

• Nykysopimuksen mukaan tietomallin muutoksista tiedotettava 3 kk etukäteen 

• Ennen päätöstä tarve kontaktoida ja kartoittaa muutosten vaikutusta



Tietomallin pidemmän aikavälin kehitysideoita

• Tietojen muodon automaattinen tarkistus

• Ensisijainen koulu

• Sähköpostiosoite

• OPH:n oppilaitoksen OID-tunnus TK:n koulukoodin tilalle

• Tietomallin eri profiilit



Kiitos!


