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1. Neljä suurta OKM-hanketta käynnissä
- 4 suurta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta käynnissä 2022-2023 

o Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen https://www.karkki.info/
o 29 koulutuksen järjestäjää
o Tavoitteena mm. ”on määrittää ja tuottaa tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset eri tasoilta kaikkien ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien käyttöön.”
o Tietojohtamisen kehittäminen nettisivut tulossa 

o 76 koulutuksen järjestäjää
o Tavoitteena mm. ”lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstön 

osaamista tietojohtamisen alueella”
o Tiedolla johtaminen ylipäätään on ollut ja on kehittämisen keskiössä koulutuksen järjestäjillä viimeiset vuodet (mm. PowerBI –raportit)

o Oppimisanalytiikan kehittäminen https://oahanke.fi/
o lähes 30 koulutuksen järjestäjää
o Tavoitteena mm. ” luoda suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.”

o Digitalisaation osaaminen ja johtaminen http://digiosaava.fi/www/
o 77 koulutuksen järjestäjää
o Tavoitteena mm. ” luoda ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän 

sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen 
aikana.”

o Tällä hetkellä tehdään paljon kansallisia rakenteita tulevaisuutta varten. Kannattaa tutustua näihin hankkeisiin ja tuleviin 
rakenteisiin.

https://www.karkki.info/
https://oahanke.fi/
http://digiosaava.fi/www/


Esimerkkejä digikehittämisestä osana 
oppilaitoksen strategiaa

Henkilöstön ICT-osaamiskartoitus ja koulutus (2017-2018)

eKampus (2018-)

Pulssikyselyt (2019-)

Tiedolla johtaminen (2019-)

Laadunhallintajärjestelmä (2020-)

CRM:n rakentaminen (2020-)

Tiedonhallintamalli (2020-2021)

Työajan seuranta (2020)

Oppimisanalytiikka (2021-)

Asiakirjahallinta (2021-)

HR-järjestelmä (2021-)

Opiskelijahallintojärjestelmä (2015-)



2. Kansalliset palvelut - kuten Koski-
tietovaranto, eHOKS, Opintopolku, Arvo
o Tärkeää ymmärtää KOSKI-tietovarannon/eHOKS;in, Opintopolun, Arvo ym. palveluiden 

toimintatapa ja merkitys sekä niiden kehittyminen.
o Toimintaperiaatteiden jatkokehittäminen 

o esim. kaksisuuntaisuus
o tietojen arkistointi vain yhteen paikkaan

o Ajankohtaisia julkaisuja:
o Suomen digitaalinen kompassi (Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65)

o Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa - opas osaamisen sanoittamiseen 
(OPH Oppaat ja käsikirjat 2023:1)

o EU:n toimintatapoja ja viitekehyksiä
o Esim. Euroopan komission DigComp 2.2 –viitekehyksen kansalaisen viisi osaamisaluetta 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
o esim. Europass https://europa.eu/europass/fi

https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164429/VN_2022_65.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/digitaalinen-osaaminen-ammatillisessa-koulutuksessa-opas-osaamisen?fbclid=IwAR07LP_fGDf8e4kZNU5oSSeFJRwJQ1sZLB3kUOt1Yp4w6BX7hEokaSeshnY
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
https://europa.eu/europass/fi


3. Haasteet opintohallintojärjestelmissä

• Ammatillisista koulutuksen järjestäjistä ylivoimaisesti 
suurin osa Visman asiakkaita

• Ollut tyytymättömyyttä Visman (Wilma, Primus, Kurre)
kykyyn kehittää palveluita (AMKE kysely 12/2021). 
Kehittäminen on haastavaa, kun koulutuksen 
järjestäjien vuosien varrella rakentamat kokonaisuudet 
hyvin erilaisia (syynä Visma-yrityksen kehittämisen 
toimintatavat).

-> koulutuksen järjestäjät kehittävät itse omia Visman
järjestelmiään 
-> ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää, 
että kaikki koulutuksen järjestäjät kehittävät 
samankaltaisia juttuja tykönään.
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REDITEQ

CAMPUS PRO
FUTURAL EDU

STUDENTA PLUS
JNE.



4. Verkko-oppimisalustat

o Tällä hetkellä kehitetään paljon verkko-oppimisalustoja ja 
verkkopedagogiikan toimintatapoja. Monilla koulutuksen järjestäjällä 
on haasteena, että organisaation sisälläkin on erilaisia käytäntöjä. 
Tämä hidastaa yhteiskehittämistä ja eikä tue konseptointia.

o Yleisiä alustoja mm. Moodle, ItsLearning
o Toimii oppimisen keskeisenä alustana

o Tärkeää huomioida mm.
o Konseptoinnin helppous
o Rajapinnat
o Järjestelmällinen osaamisen kehittymisen 

todentaminen



5. Yleisesti palveluissa huomioitavaa

o Järjestelmien olisi juteltava helposti keskenään (toimivat ja kattavat rajapinnat)
o Se tieto mikä on järjestelmässä, pitäisi olla tarpeen mukaan ulkoisten järjestelmien saavutettavissa (rajapinta) 

ja hyvin suojattu/turvallinen.
o Järjestelmillä ketterä valmius muutoksiin. -> mahdollistaa mm. jatkuvuuden = pitkä yhteistyö

o Käyttöönoton oppilaitoksessa pitää olla selkeä ja palveluja tuottavien yritysten pitää pystyä 
keskustelemaan keskenään (rajapintojen rakentaminen).

o Palvelun hinnoittelu suhteessa palvelun tuottamaan hyötyyn/arvoon.
o Identiteetin hallinta (esim. MPASSid).

o Nyt ei yhteistä mallia.

o Opiskelijan myData.
o Järjestelmien hyvä tukea, että opiskelija saisi lähtiessään mukaansa.

o VR-, AR-, XR-, MR-osaaminen monilla aloilla tärkeässä roolissa.
o Koulutuksen järjestäjillä on osaajapula nykyteknologioille (esim. tekoäly) ja niiden 

käyttöönotolle.

https://www.oph.fi/fi/palvelumme/tietopalvelut/mpassid


Kehitetään yhdessä!
Lisätietoja: 

Markus Oedewald
markus.oedewald@mercuria.fi

p. 0503506956

mailto:markus.oedewald@mercuria.fi
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