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Palvelu syntyy 
vuorovaikutusprosessissa 
asiakkaan kanssa,
kun valjastamme 
asiantuntemuksemme ja 
osaamisemme luomaan 
asiakkaalle arvoa ja 
vastaamaan tämän tarpeisiin.

- OPH:n palvelusanasto



Digitaaliset palvelut

• Opetushallituksen palveluiden 

tuottamisessa käytetään 

digitaalisia palveluja eli 

erilaisia työtä tukevia 

tietojärjestelmiä

• Opetushallitus voi toimia 

asiakkaidensa suuntaan 

digitaalisten palveluiden 

palveluntarjoajana

• Digitaalinen palvelu voi olla 

hankittu valmiina ratkaisuna 

(Software as a Service) tai 

kehitetty itse yhteistyössä it-

toimittajien kanssa

• OPH:ssa on yhteensä noin 

100 erilaista tietojärjestelmää



OPH:n digitaalisia palveluita



Opintopolku.fi

• Uudistettu Opintopolku otettu 

laajasti käyttöön syksyllä 2021

• Syys-joulukuussa 2021

noin 1 miljoona kävijää

• Opintopolku.fi:ssä vuonna 2021 

yhteensä noin 16 miljoonaa 

kävijää

(vanha + uusi Opintopolku)



Oma Opintopolku

• Oma Opintopolussa oppija voi 

tarkastella omia tietojaan sekä asioida 

eri palveluissa.

• Osassa palveluista huoltaja pääsee 

tarkastelemaan huollettavansa tietoja.

• Kirjautumisessa käytetään suomi.fi-

tunnistautumista.

• Käyntimääriä 2021 esim.:

• Hakemukset ja paikan vastaanotto 

4,72 miljoonaa katselukertaa

Sähköisen asioinnin ja omien tietojen 
tarkastelun portaali.



ePerusteet

• Kattaa opetussuunnitelmien, tutkintojen ja 
koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle 
asteelle sekä vapaaseen sivistystyöhön

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät laativat ja 
julkaisevat palvelussa paikallisia opetussuunnitelmia, 
kurssisuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia

• Palvelun sisältöjä hyödynnetään rajapintojen avulla 
mm. koulutustarjonnassa ja opintosuoritustiedoissa

• Peruste- ja osaamiskuvausten tietovarannot on osa  
jatkuvan oppimisen mahdollistavien palvelujen 
pohjaa, joka tukee monipuolisesti eri palvelujen 
kehittämistä

• Eperusteet.opintopolku.fi keräsi yli 2,3 miljoonaa 
kävijää (2021)

• paikallisia suunnitelmia on palvelussa julkaistu 
yli 1200

Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteiden laatimisen alusta ja tietovaranto.
Palvelu sisältää myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatut paikalliset työkalut.



Koulutustarjonta

• Palvelun avulla koulutustoimijat voivat tallentaa, siirtää ja 
ylläpitää oman organisaation koulutustarjontaa ja esittää 
sitä opintopolku.fi-sivustolla.

• Palvelu sisältää korkeakoulujen tutkintoon johtavan 
koulutuksen, perusopetuksen jälkeisen koulutuksen sekä 
vapaan sivistystyön koulutuksia. Lisäksi palvelussa voi 
luoda ja julkaista ns. tutkintoon johtamatonta koulutusta 
kuten tutkinnon osia, osaamisaloja ja muuta ammatillista 
koulutusta.

• Osana JOD:ia palvelua kehitetään niin, että sinne on 
mahdollisuus tallentaa kaikki viranomaisrahoitteinen 
koulutustarjonta.

• Palvelu sisältää mahdollisuuden tiedonsiirtoihin rajapintoja 
hyödyntäen.

• Koulutusten määrä 2021: 6400 hakukohdetta 

Rakenteellisen koulutustarjontatiedon tallentamisen palvelu ja tietovaranto.  



Hakemisen ja valinnan palvelut

• Hakemuspalvelussa koulutuksen järjestäjä voi luoda 
hakulomakkeen, käsitellä hakemuksia (esim. kelpoisuus, 
liitteiden käsittely), tallentaa valinta - ja ilmoittautumistiedon 

• Hakemuspalvelua käytetään myös tutkintojen 
tunnustamispäätöksen hakemisessa (n. 1 200 hakemusta /v.)

• Valintapalvelujen avulla voi toteuttaa opiskelijavalinnat (ml. 
Valintaperusteiden mallinnus, yhteishaun sijoittelu)

• Valinnoissa hyödynnetään opintosuoritustietoja KOSKI-
palvelusta, YTL:stä sekä VIRTA:sta

• Palvelut tuottavat operatiiviset opiskelijavalinnan raportit sekä 
tilastotiedot Vipuseen

• Opiskelijavalintojen 2021 kokonaishakemusmäärä n. 330 000 

Hakemuspalvelussa luodaan koulutukseen hakeutumisen lomakkeita sekä käsitellään hakemuksia. 
Koulutustoimijat voivat toteuttaa opiskelijavalintansa  Valintapalvelun kautta.



Koski-palvelu

• Tietovaranto sisältää opintotiedot seuraavista: esiopetus, 
perusopetukseen valmistava opetus,  perusopetus ml. aikuisten 
perusopetus, perusopetuksen lisäopetus, luva-koulutus, lukiokoulutus, 
DIA-tutkinto, IB-tutkinto, International school-tutkinto, TUVA-koulutus, 
ammatillinen koulutus sekä vapaan sivistystyön koulutus.

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tietoja voivat käyttää kansalainen 
itse (suoritustietojen linkkijako, OmaData, Oma opintopolku -katselu) 
sekä luovutuspalvelun kautta sellaiset toimijat, joiden kanssa OPH on 
tehnyt tietopalvelusopimuksen.

• Luovutuspalvelu keskittää tiedonhallintaa, koska tiedonhyödyntäjät 
eivät enää kysele erikseen tietoja koulutuksen järjestäjittäin

• Koulutuksen järjestäjän KOSKI-tietovarantoon tallentamia tietoja 
käytetään myös valtionosuuksien laskennassa sekä opiskelijavalintojen 
lähtötietoina. 

• Kävijämäärät: 

• Omien tietojen katselut ml. linkkijaot 2021 yli 5,5 miljoonaa 
kävijää

• Meneillään olevia opiskeluoikeuksia yli 2,9 miljoonaa

• Valmistuneita opintosuorituksia yli 1,2 miljoonaa

Tietovarannon perustaminen sekä rekistereistä opintotietoja luovuttavan palvelun käyttöönotto on 
edistänyt yksittäisten henkilöiden opintojen ja suoritusten tietojen laajamittaisesta hyödyntämistä.



Valpas-palvelu

• Valpas on palvelu, jolla opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjät ja kunnat voivat 

seurata oppivelvollisen oppivelvollisuuden 

suorittamista sekä tehdä ilmoituksia 

asuinkunnille sellaisista oppivelvollisista, jotka 

eivät ole suorittamassa oppivelvollisuuteen 

soveltuvia opintoja. 

• Valpas koostaa käyttäjille ajantasaisen tiedon 

näkymän opiskelijavalintarekisteristä, Koski-

tietovarannosta, oppivelvollisuusrekisteristä 

prosessin eri vaiheisiin

• Käyttömääriä 2021

• Yksittäisen oppijan tietoja katsottiin 86 000 kertaa

• Oppilaitosten listanäkymiä katsottiin 71 400 kertaa 

ja kunnan oppijalistoja tarkasteltiin 11 700 kertaa

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu ja oppivelvollisuusrekisteri.



eHOKS (ammatillinen koulutus)

• Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 
laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen 
järjestäjän omissa järjestelmissä, josta valtakunnallisella 
tasolla tarvittavat tiedot siirretään tietovarantoon 
rajapintojen kautta.

• eHOKS palvelu koostuu tietovarannosta sekä tietojen 
katseluun ja hyödyntämiseen tarkoitetuista käyttöliittymistä.

• Tietovarannossa olevat eHOKS-tiedot ovat opiskelijan, 
koulutuksen järjestäjän sekä opiskelijan vastuullisen 
työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan saatavilla.

• Kävijämäärä 2021: 49 400

• Tallennettuja HOKSeja 4/2022: 533 500

Käytännön työväline osaamisen kehittämisen suunnitteluun opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille 
oppilaitoksessa ja työpaikoilla.



Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

• Tilastoja esi- ja 

perusopetuksesta, 

lukiokoulutuksesta, 

ammatillisesta koulutuksesta, 

korkea-asteen koulutuksesta 

sekä väestö-, koulutus- ja 

ammattirakenteesta

• Eri sektoreille yhteisiä sisältöjä 

mm. koulutukseen haku, 

opiskelijat, tutkinnot, opintojen 

kulku, tutkinnon suorittaneiden 

sijoittuminen, oppilaitosverkko

• Kävijämäärä 2021 vipunen.fi-

portaalissa 350 000

Koulutukseen liittyviä tilastoja eri koulutusasteilta.

Operatiiviset järjestelmät

Sovellukset (useita tuottajia)Opetushallinnon julkaisualustat

Erillisaineistot Kansalliset tietovarannot Metatiedot

Haku- ja 
valintatiedot
(Opiskelija-

valintarekisteri)

OKM tiedonkeruut

Opetushalinnon ja 
Tilastokeskuksen 

tietopalvelusopimus Opetushallinnon 
koodistopalvelu

Opetushallinnon 
organisaatiopalvelu

Vipunen-tietoalusta 
Data Warehouse

Vipunen.fi 
Opetushallinnon 

tilastopalvelu

Vipunen Extranet 
(korkeakouluille)

Raportointi ja 
visualisointi

Analytiikka ja 
ennakointi

OmaVipunen
(OKM:lle, OPH:lle

Suomen Akatemialle)

Koulutuksen 
järjestämisluvat

(OIVA)

Opiskelijapalaute-
ja 

uraseurantakyselyt 

(ARVO)

Koulutuksen 
rahoituslaskenta

(VALOS)

Varhaiskasvatuksen 
tietovarasto 

(VARDA)

Ylioppilas-
tutkintorekisteri

Muut 
tietotarpeet

Bibliometriikka-
aineistot

VIPUNEN-API
(REST API)

Korkeakoulujen 
tietovaranto

(VIRTA)

Perus- ja toisen 
asteen tietovaranto 

(KOSKI) 



Jatkuvan oppimisen digitaalinen 

palvelukokonaisuus (JOD)

• OKM:n ja TEM:n yhteishanke, jonka tavoitteena on rakentaa 

valtakunnallinen digitaalinen palvelukokonaisuus tukemaan sujuvia 

siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä yksilöiden eri elämänvaiheissa 

koko elämän ajan.

• Hankkeen tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä digitaalisen 

infrastruktuurin kehittämistä ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä 

että toimintatapojen ja -kulttuurin ja lainsäädännön kehyksen 

uudistamista.

• Täydentää ja integroi Työmarkkinatorin ja Opintopolun 

palvelukokonaisuuksia. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2024 aikana.



Digitalisaatio ammatillisessa 

koulutuksessa verkosto



Teemat

1. Ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan yhteiskehittäminen

2. Ammatillisen koulutuksen sisältöjen (osaamis- ja ammattitaitovaatimuksien sekä tutkinnon 
osien) kehittäminen muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamiseksi, erityisesti uusimman 
työelämässä tarvittavan ammatillisten digiosaamisten osalta

3. Opetustoimen henkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittymisen tukeminen

4. Ammatillisen koulutuksen palvelutarjonnan, datan hyödyntämisen sekä ekosysteemi- ja 
kampusajattelun yhteiskehittäminen

”Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja toivon, että luomme yhdessä tulevaisuuden asiantuntijaviraston, joka huomioi sekä 
kentän tarpeen että osallistaa henkilöstön ja kentän toimijat mukaan aktiiviseen yhteiskehittämiseen verkostoissa.”



Kiitos


