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Asia OKM Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän asettaminen

Tausta

Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotantoon liittyy lukuisia erityylisiä tiedontuottajia, 
tiedonvälittäjiä ja tiedonkerääjiä, joilla on yhteyksiä toisiinsa. Opetushallituksen 
ylläpitämä Opintopolku on esimerkki tietojärjestelmästä, joka tuottaa tietoa hakijoihin 
liittyen ja tämän tueksi käyttää muiden järjestelmien tietoja. Korkeakoulujen Virta-
opintotietovaranto on esimerkki tiedon välittäjästä yhdistäessään korkeakoulujen 
opintotietojärjestelmät ja välittäessään niistä tietoa eri toimijoille. Tilastokeskus on 
esimerkki tiedon kerääjästä, jonka keräämää tietoa siirretään jalostettuna 
opetushallinnon ohjauskäyttöön. Eri tiedontuottajat, tiedonvälittäjät ja tiedonkerääjät 
ovat yhteydessä toisiinsa. Tällä hetkellä sektorien sisäisten tietovirtojen koordinointia 
ohjataan korkeakoulujen ja tutkimuksen osalta korkeakoulujen valtakunnallisen 
tietovarannon ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden ohjausryhmän puitteissa. 
Yleissivistävän ja toisen asteen koulutuksen osalta vastaavia ryhmiä ei ole asetettu. 
Myös asteiden välisten tietovirtojen koordinointi on tähän asti toiminut epäformaalisti 
ilman asetettua koordinaatioryhmää.

Järjestelmien välillä kulkeva yhdenmukainen tieto vaatii yhteisesti käytettyjä 
tietomäärityksiä ja käsitteiden yhdenmukaisuutta. Käsitteiden yhdenmukaisuutta tukeva 
sanastotyö on organisoitu hieman eri tavoin opetustoimen ja tutkimuksen osalta.

Opetustoimen sanastotyötä tehdään tällä hetkellä epävirallisessa työryhmässä, jossa 
on opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi edustus Opetushallituksesta (ml. sihteeri), CSC 
- Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä sekä korkeakouluista. Lisäksi mukana on 
terminologi, jonka työstä ministeriö maksaa Sanastokeskukselle. Työryhmä on koonnut 
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA) -käsikirjan, jonka ensimmäinen versio on tarkoitus 
julkaista vuoden 2016 alkupuolella.  

Tutkimushallinnon alueen käsitteiden määrittely ja mallinnustyötä tehdään tällä hetkellä 
Tuha-tietomallityöryhmässä. Tuha on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan 
voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä. Korkeakoulu-
ja tiedepolitiikan osasto rahoittaa Tuha-tietomallityötä CSC:n kautta.
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Jotta koulutuksen ja tutkimuksen tietojen yhteismitallisuus sekä tietojärjestelmien 
yhteentoimivuus voidaan varmistaa yhteisillä määritelmillä ja pelisäännöillä, tarvitaan 
tietovirtojen ja sanastotyön koordinaatioryhmä.  

      
Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän tehtävä 

1) Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan koulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden 
välisten tietovirtojen / tiedonsiirtojen koordinointi  
2) Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä muiden 
opetushallinnon luokituksia käyttävien sidosryhmien välisen luokitusyhteistyön 
koordinointi 
3) Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen avoimen datan käytön edistäminen
4) Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sanastotyön koordinointi eri 
toimijoiden välisten tietovirtojen sisältöjen osalta

Koordinaatioryhmä ottaa toiminnassaan huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön 
kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityön sekä koordinoi toimintaansa perustettavan 
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen-yhteistyöryhmän kanssa.

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän toimikausi

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän toimikausi on 25.1.2016–31.12.2019.

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän kokoonpano

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Jukka Haapamäki opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö 
Jarkko Moilanen ja toisena varapuheenjohtajana ylitarkastaja Tomi Kytölä opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Jäseniä ovat erityisasiantuntija Tero Huttunen, ylitarkastaja Ilmari 
Hyvönen ja kehittämispäällikkö Kari Korhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, 
erityisasiantuntija Ulla Angervo, tietohallintojohtaja Erja Nokkanen ja IT-arkkitehti 
Seppo Ränninranta Opetushallituksesta, tilastopäällikkö Hilkka Kousa 
Tilastokeskuksesta sekä kehityspäällikkö Paula Merikko, koordinaattori Walter Rydman 
ja sovellusasiantuntija Suvi Remes CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä. 

Jäsenistä sihteerinä toimii Paula Merikko.

Koordinaatioryhmä voi perustaa jaostoja, joihin se voi kutsua jäseniksi myös ryhmään 
kuulumattomia. Koordinaatioryhmä ja jaostot voivat kutsua omiin kokouksiinsa 
asiantuntijoita. 

Opetustoimen sanastojaosto ja sen tehtävä

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän osana perustetaan erillinen 
opetustoimen sanastojaosto, jonka tehtävänä on:

1) Varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja koulutuksen sanaston kehittämisestä ja 
ylläpidosta vastaaminen
2) Julkisen hallinnon sanastoyhteistyöhön osallistuminen
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Opetustoimen sanastojaoston kokoonpano

Opetustoimen sanastojaoston puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Tero Huttunen
opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana ylitarkastaja Tomi 
Kytölä ja toisena varapuheenjohtajana ylitarkastaja Ilmari Hyvönen opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Jäseniä ovat opetusneuvos Kirsi Alila, kehittämispäällikkö Kari 
Korhonen ja Jarkko Moilanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, erityisasiantuntija Tim 
Lamminranta, ratkaisuarkkitehti Katariina Repo ja opetusneuvos Erja Vitikka 
Opetushallituksesta, erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen Turun yliopistosta ja 
sovellusasiantuntija Suvi Remes CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä.

Jäsenistä sanastojaoston sihteerinä toimii Katariina Repo.

Sanastojaosto voi perustaa omia alajaostoja, joihin se voi kutsua jäseniksi myös 
ryhmään kuulumattomia. Sanastojaosto ja alajaostot voivat kutsua omiin kokouksiinsa 
asiantuntijoita. 

Muuta

Tutkimushallinnon alueen käsitteiden määrittelyä ja mallinnustyötä toteutetaan Tuha-
verkoston toiminnan puitteissa. Tehdyn työn yhteen sovittaa tietovirta- ja sanastotyön 
koordinaatioryhmän työn kanssa Tuha-sanastotyön koordinaattori ja tietovirta- ja 
sanastotyön koordinaatioryhmän jäsen Walter Rydman.

Koordinaatioryhmän ja sen jaostojen työ tehdään virkatyönä eikä jäsenille makseta 
kokouspalkkioita eikä korvauksia kokousmatkoista aiheutuvista kuluista.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi

Jakelu Koordinaatioryhmän ja sanastojaoston jäsenet

Tiedoksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Opetushallitus
Tilastokeskus
Turun yliopisto
Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja erilliset yksiköt
Erityisavustaja Matias Marttinen
Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
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