
YHTEISTYÖSTÄ JA YHTEENTOIMIVUUDESTA

“Mikäli hankkeessa syntyy arkkitehtuurikuvauksia 
tai yhteentoimivuuden määrityksiä, joita voitaisiin 
hyödyntää ja levittää käyttöön osana korkeakoulu-

tuksen yhteisiä arkkitehtuureja, tulee hankkeen 
tehdä yhteistyötä CSC:n arkkitehtuuritoimiston 
kanssa kuvausten ottamiseksi osaksi yhteisiä 

arkkitehtuureja.”Totti Tuhkanen, Turun yliopisto



YHTEENTOIMIVUUDEN TYÖMAA ON MONILLE TUTTU

“Prosessien ja käsitteiden harmonisointi edellyttää 
jatkuvaa sitoutuvaa keskustelua.”  M-yhteistyöryhmän 
kokous 27.3.2006 Dipolissa.

Lähde: M-määritykset. Suomen virtuaaliyliopiston sanasto-
ja tietomallimääritykset 2004-2010, Espoo 2010, s. 6. 

M-määritystyö 2004-2010:

M0: Opiskeluoikeuksien tiedot 

M1: Tutkinto, opintokokonaisuus- ja 
opintojaksokohtaiset tiedot

M2: Opintokokonaisuuksien ja opinto-
jaksojen toteutusten tiedot
M3: Suoritusten tiedot
M4: FinnEduMeta, metatietomalli 
digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen

Rajapintakoulu 2007-2010:

Kehityshankkeiden tilannebarometrit, yhteistyö 
rajapintamäärityksissä ja hankintojen valmistelussa, 
M-skeemojen ja XDW:n toimivuuden seuranta, 
Raketti-hankkeiden tsemppaus.



M-määritystyö   OKSA-määritystyö

Koulutuksen prosessien käsitteet ja termit
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Kaksisuuntainen sidos lainsäädännön sanastoon.

Määritystyön organisoi OKM.

Dipoli 27.3.2006

Rajapintakoulu   Synergiaryhmä

Kehittää korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja 
käsitteiden yhteismitallisuutta. 
Synergia-työtä koordinoi CSC.

Työtiimejä Synergian työpajassa Turussa 14.11.2016

YHTEENTOIMIVUUDEN TYÖMAA ON MONILLE TUTTU

2010-2019

2010-



• valmistelee ratkaisuja jotka syventävät tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta

• kehittää korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

• on mukana rakentamassa ratkaisuja joilla parannetaan tietojen siirrettävyyttä

• arvioi menettelyjä, joilla tuetaan koulutuksen johtamisessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. 

SYNERGIARYHMÄ JA SEN KUMPPANIT

• Ekosysteemiryhmä    

• Integraatioryhmä    

• Tietomalli-iskuryhmä    

• Tutkintoon johtamaton -työryhmä    

• Siirto-opiskelija (SO-Tieto)-iskuryhmä

• Toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmä

Kehittämishankkeille
yhteentoimivuuden
suunnittelun tukiverkko

KOOTuki
Synergia

Pedaforum

Aapa/Fucio

Synergian alaryhmiä:



Synergiaryhmä tuotti ehdotuksen koulutuksen 

ja opintojen järjestämisen prosesseista. 

Se hyväksyttiin 2016 julkaistavaksi osana 

korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä 

arkkitehtuureja.

Yleiskuva prosessien kokonaisuudesta 

jakautuu kolmeen tasoon.

Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit







OKSA
Opetus-, koulutus- ja varhaiskasvatussanasto



Mitä OKSA tarjoaa:

OKSA määrittelykorpus sisältää 867 käsitettä

• Näistä osa on perussisältöä täydentäviä käsitteitä,
kuten tilastopalvelu Vipusten käsitteitä (55), 
julkishallinnon ja koulutuksen yhteisiä käsitteitä (50)
sekä ETCS-tietoelementtien suomennoksia (45).

• Työstettävä korpus sisältää myös jonossa olevia, täsmentävää 
määrittelyä ja hyväksyntää odottavia käsitteitä (40).

• OKSA julkaistaan yhtenäisenä/koulutusastekohtaisena
PDF:nä sekä termirepositorissa ja ontologiana. 

Käsitekaavio

Käsitenumero

Käsite

SV /EN

Määritelmä

Kommentti

ID

Luokka

Valmiusvaihe

Työkommentti



Käsitekaavio

Käsitenumero

Käsite

SV /EN

Määritelmä

Kommentti

ID

Luokka

Valmiusvaihe

Työkommentti

OKSAN tiedot

Sisälinkki viitattuun
käsitteeseen OKSAssa




