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Tapaustutkimuksessa kansallisesta osaamispääomarekisteristä ja kansalaisen sähköisestä 

ansioluettelosta selvitettiin julkishallinnon tietojärjestelmän hallinnon sijoittamista, jotta 

se mahdollisimman hyvin tukisi yhtäältä järjestelmän kehittämistä tuottavasti ja toisaalta 

saisi käyttöönsä mahdollisimman laajan taustatietämyksen. Tutkimuskysymyksillä 

selvitettiin, miten järjestelmä tulisi organisoida, jotta palvelut paranisivat ja tuottavuus 

lisääntyisi. 

 

Kysymystä organisoitumisesta ja hallinnoinnista lähestyttiin projektijohtamisen ja 

tietojohtamisen käsitteistä lähtien. Tutkimuksessa selvitettiin erilaisia käyttäjänäkökulmia 
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viitekehyksenä käytettiin valtionhallinnon asiakirjoja, OpetusTIME –valmisteluryhmän 

kokouskeskusteluja sekä muita aiheeseen liittyviä tietolähteitä.  

 

Keskeinen havaintoni oli, että rakennettaessa tietojärjestelmää valtionhallinnon 

verkostomaisessa tilaaja-tuottaja –toiminnassa on olennaista erottaa prosessivastuu ja 

tuotantovastuu toisistaan. Toimintamallissa on kriittistä, miten johtoryhmä onnistuu 

ohjaustehtävässään. Lisäksi on huolehdittava prosessien mallinnuksen onnistumisesta. 
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This case study was conducted to find out and identify possibilities to arrange the 

development and governing of the national knowledge capital repository and 

citizen’s electric cv. The approach to this question was from process management’s 

and knowledge management’s point of view, combined with the aim to increase 

productivity and effectiveness in the public services. The national knowledge capital 

repository is a new idea to create a knowledge capital repository of a nation. 

 

The starting point was to look into the research questions from mainly the 

knowledge management and the process management view. The empirical material 

was gathered from government’s different publications, OpetusTIME working group 

memos and discussions.  

 

The central conclusion was that a public information system should be organized so 

that the process ownership and production ownership are separated and governed by 

respective and competent organizations. The critical point is how the leading group 

succeeds in its task. And, the processes must be carefully examined to succeed. 
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Käsitteitä ja termejä 

 
AAPA –verkosto Ammattikorkeakoulujen tietohallinnosta 

vastaavien verkosto. 

CSC-Tieteellinen laskenta Oy Valtion omistama ja opetusministeriön 

omistaja-ohjauksessa oleva voittoa 

tavoittelematon osakeyhtiö, tieteen 

tietotekniikan keskus. (www.csc.fi) 

eksplisiittinen tieto (explicit knowledge) Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan 

kodifioitua tietoa. 

hiljainen tieto (tacit knowledge) Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan 

tietoa/tietämystä, jota ei voida kodifioida 

tai muuntaa suoraan eksplisiittiseen 

muotoon. 

implisiittinen tieto (implicit knowledge) Implisiittisellä tiedolla tarkoitetaan 

kodifioimatonta tietoa/tietämystä, joka 

voidaan muuntaa eksplisiittiseen muotoon, 

kodifioida. 

kitkainen tieto (sticky information) Kitkaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka 

ei tiedon alustasta, kuljetusreitistä tai 

muusta sellaisesta seikasta johtuen liiku 

toivotulla tavalla. 

konsortio Konsortiolla tarkoitetaan kahden tai 

useamman organisaation muodostamaa 

yhteenliittymää jonkin asian 

toteuttamiseksi. 

Oha-TV –hanke YDW –hankkeen osana toimiva 

opintohallinnon tietovarastohanke. 

omistajuus Omistajuus on liiketaloudesta 

julkishallinnonkin käyttöön otettu termi, 

jonka vastineena kontekstista riippuen 
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voitaisiin käyttää vastuualuetta tai –tahoa. 

opetuslupaorganisaatio Opetuslupaorganisaatiolla tarkoitetaan 

kuntaa, kuntayhtymää, osakeyhtiötä, 

säätiötä, yliopistoa, tai muuta vastaavaa 

organisaatiota, joka on saanut luvan 

järjestää opetusta. 

OpetusTIME –työryhmä OpetusTIME –työryhmä oli 

valtioneuvoston asettama ” 

Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten 

menettelytapojen ja koordinoinnin 

kehittäminen opetustoimessa” -työryhmä, 

joka asetettiin 31.10.2006 tunnistamaan ja 

tekemään ehdotukset opetustoimen 

tietoyhteiskuntakehityksen kannalta 

tarpeellisista osa-alueista. 

organisaatio Organisaationa tässä työssä tarkoitetaan 

paitsi yritystä myös julkishallinnon, 

kolmannen sektorin yhdistystä tai muuta 

yksikköä tai kokonaisuutta. 

osaamispääoma Osaamispääomalla tässä työssä 

tarkoitetaan kaikkea inhimillistä osaamista, 

jonka kodifioimisella voidaan edistää 

Suomen menestymistä. Osaamispääoma 

voi olla ihmisen tietoja, taitoja, 

ominaisuuksia tai muuta sellaista 

sosiaalista pääomaa, jolla on arvoa 

yhteiskunnan menestymisen kannalta. 

ProAMK –hanke Ammattikorkeakoulujen opintohallinnon 

järjestelmää selvittänyt hanke. 
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prosessivastuu(-alue) Prosessivastuulla ja –alueella tarkoitetaan 

tahoa, joka ohjaa, johtaa ja toteuttaa 

prosessia. Tätä voidaan kutsua myös 

prosessin omistajaksi, jos halutaan käyttää 

liiketalouden termistöä. 

tuotantovastuu(-alue) Tuotantovastuulla ja –alueella tarkoitetaan 

tietojärjestelmän rakentamista, ylläpitoa, 

kehittämistä ja koordinaatiota 

järjestelmätasolla. Tuotantovastuualueen 

kuuluu toimittaa järjestelmä siten, että se 

tukee prosessivastuualueen toimintaa ja 

huolehtia siitä, että järjestelmä toteuttaa 

prosessivastuualueen vaatimukset. 

YDW –hanke Yliopistojen tietovarastohanke. 
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ALKUSANAT 
 

Opinto-oikeushistoriani kattaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston lisäksi Oulun 

yliopiston teknillisen tiedekunnan, Tampereen teknillisen yliopiston 

materiaalitekniikan osaston ja Teknillisen korkeakoulun rakennustekniikan osaston, 

mutta varsinaiseen valmistumisvaiheeseen olen päässyt vasta Lappeenrannassa. 

Tämä johtunee ehkä sosiaalisesta ja aktiivisesta luonteestani, sillä syrjähyppy 

diplomi-insinööriopinnoista lähti liikkeelle osallistumisesta opiskelijatoimintaan 

Tampereen teknillisen yliopiston (silloisen teknillisen korkeakoulun) 

ylioppilaskunnassa, jossa olin aktiivinen ja jonne päädyin töihinkin lyhyeksi hetkeksi 

syksyllä 1996.  

 

Moni ystäväni on udellut ”Mitä tämän jälkeen? Tohtori seuraavaksi?”, mutta nämä 

kysymykset jääköön tässä vaiheessa vielä sen syvällisemmin pohtimatta. Seuraava 

projekti saattaa olla jollain aivan muulla elämänalueella kuin muodollisen oppimisen 

piirissä, ehkäpä runokirja tulee kysymykseen. Olen joka tapauksessa iloinen 

opintojen aikana saamastani lisätietämyksestä ja osaamisesta. Opinnot ovat antaneet 

minulle lisäedellytyksiä toimia esimerkiksi Opetusministeriön ja hallinnonalan IT- 

ryhmän jäsenenä. 

 

Päivätyöni opetusministeriön liikuntayksikössä budjettivirkamiehenä on pääosin 

varsin erilaista työtä kuin mihin Digi –maisteriohjelma varsinaisesti antaa 

valmiuksia. Toisaalta opinnot Lappeenrannassa ovat olleet hyvä vastapaino 

työtehtäville ja muun elämän haasteille. 

 

Tässä yhteydessä haluan käyttää mahdollisuutta kiittää erityisesti lähiesimiestäni 

kulttuuriasianneuvos Raija Mattilaa hänen antamastaan tuesta ja kannustuksesta. 

Uskon, että allekirjoitamme molemmat näkemyksen, että elämä on matka ja/tai 

prosessi kehittyä paitsi työssä myös ihmisenä. Oppiminen sekä opiskelu ovat itselleni 

tärkeitä asioita, joiden avulla voin päivittää omaa osaamistani ja pysyä kiinni 

yhteiskunnan kehityksessä. Kiitän myös koko ministeriötä, joka on myötävaikuttanut 

tällä ammatissa pätevöitymisen tiellä. Kiitokset osoitan myös ohjaajilleni, professori 
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Hannu Kärkkäiselle ja ammattikorkeakoulujen IT-pääsihteeri Pekka Linnalle heidän 

antamastaan tuesta, ja OpetusTIME –valmisteluryhmälle sekä Opetushallituksen 

pääjohtaja Timo Lankiselle työn aihepiiristä. Työ on ollut haastava, etenkin sen 

loppuvaihe. Keskustelu tutkimukseni pääkohteesta on liikkunut useilla tasoilla 

samanaikaisesti ja ajoittain on ollut vaikeakin hahmottaa, mistä kokonaisuudesta 

keskustelussa on kulloinkin ollut kysymys. 

 

Kiitokset ansaitsevat myös Digi2006 –ryhmän opiskelijakollegani. Ryhmä on ollut 

poikkeuksellisen tiivis yhteydenpidossa, aktiivisuudessa, keskustelussa, 

kyseenalaistamisessa ja toki hauskanpidossakin. Uskon, että tiivis ryhmähenki, 

yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen ovat olleet meille 

kaikille unohtumattomia ja samalla korvaamaton tuki opinnoissa. Toivon, että 

yhteydenpitomme jatkuu jollakin tasolla opintojen päätyttyäkin, vaikka olemme eri 

puolilla maata ja sangen erilaisissa tehtävissä. Tässä joukossa eräänlainen 

”pienoisperhe”, Nina, Jukka, Juha ja Vesa, ansaitsee vielä erikseen tulla mainituksi ja 

kiitetyksi. 

 

Diplomityöni liittyy yhteen osaan julkishallinnon sähköisiä palveluita. Mm. 

opintohallinnon sähköisten palvelujen luominen on vielä lapsenkengissä verrattuna 

moniin muihin maihin. Suomella on suuria paineita tehdä uusia avauksia julkisen 

hallinnon sähköisiin palveluihin, jotta tavoite maailman kärjestä 

tietoyhteiskuntakehityksessä pysyy realistisena. Myös valtiovarainministeriön 

koordinoima tuottavuusohjelma, ts. säästöohjelma, asettaa paineita julkisten 

palveluiden sähköistämiselle, jotta työvoimavaltaiset palvelut voitaisiin tuottaa 

edullisemmin kustannuksin ilman ihmisiä. Yleiskatteisten menojen rahoituksen 

vähentyessä mm. verotuksen alentamisen takia tuottavuuden nostamispaineet ovat 

entistäkin suuremmat, vaikka käyttöön on otettu erilaisia piiloveroluonteisia 

maksujakin omavastuun nimikkeellä, kun nimellisveroastetta on alennettu. 

 

Nykyisessä yhteiskuntakeskustelussa minua vaivaa liiketalouden termien lähes suora 

diffuusio, kun kuvataan julkishallinnon toimintoja. Samoin kuin Henry Mintzberg 

vuonna 1996 julkaisemassaan artikkelissa Governing management, managing 
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government totesi: ”…most important, I am a citizen, with rights that go far beyond 

those of customers or even clients. Most of the services provided by government, 

including highways, social security, and economic policy, involve complex trade-offs 

between competing interests” (Mintzberg 1996. 77). Julkishallinnon toiminnan tulee 

olla kansalaiselle paljon enemmän kuin yritysten palveluita ja tuotteita ostavien 

asiakkaiden rooli. Julkishallinnon palveluiden käyttäjinä me olemme Mintzbergin 

luokittelun mukaan ainakin kansalaisia, asiakkaita, palvelunkäyttäjiä, ja alamaisia. 

Kansalaisia siinä mielessä, että meillä on perustuslaissa määriteltyjä oikeuksia, 

asiakkaita ja palvelunkäyttäjiä siinä mielessä, että osittain maksamme erikseen 

käyttämistämme palveluista ja annamme myös palautetta niistä. Alamaisia olemme 

siinä mielessä, että meitä kaikkia koskevat lähtökohtaisesti samat lait. Julkishallinnon 

tarjoamia palveluita pohdittaessa on mielestäni hyvä pitää kuitenkin lähtökohtina 

seuraavia kysymyksiä yleisemminkin: Mitä palveluita julkisin varoin tulee kustantaa 

ja kenen niihin tulee pystyä vaikuttamaan? Mikä on julkisten tietojärjestelmien 

palvelutaso ja –tarkoitus? Miten vähäiset ja yhteiset verovaramme tulevat parhaiten 

käytettyä kaikkien eduksi ja mitä palveluita tulee siirtää yksityiselle sektorille siellä 

olevien palveluntarjoajien tuottamiksi? Mikä on välttämätöntä? 

 

Helsingissä 12.5. 2008 

 

 

Timo Oravainen 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kansallinen osaamispääomarekisteri 

tulisi organisoida prosesseina, jotta se voisi tuottaa kansalaiselle parempia palveluita. 

Tähän tavoittelin vastausta kuvaamalla, millaisia esimerkkiprosesseja 

tutkimuskohteen luomisessa ja kehittämisessä tulee ottaa huomioon. Lähtökohtana 

olivat järjestelmän erilaiset käyttäjät, erityisesti kansalainen. Tutkittava 

tietojärjestelmä on täysin uusi - taustalla toimivan opintohallinnon tietojärjestelmän 

perustalle rakennettava - itsenäinen sovelluksensa.  

 

Järjestelmän ylläpitoon ja hallinnointiin vaikuttavat myös sen toteuttamat funktiot, 

joista tärkeimpiä olen kuvannut työssäni. Osaamispääomarekisterin  tarkoituksena on 

koota kansallinen osaaminen yhteen, joten tutkimuksessa oli myös tarve määritellä 

tiedon lajit ja se, miten nämä tietojohtamisen peruselementit vaikuttavat järjestelmän 

lähtökohtiin. Tutkimuskysymysten avulla pyrin hahmottamaan, mikä on tärkeää 

kansallisen osaamispääomarekisterin prosesseissa kansalaiskäyttäjän näkökulmasta. 

 

Julkishallinnon ilmentyminä kansalaisille ja muille sidosryhmille ovat perinteisten 

virastopalveluiden ohella erilaiset tietojärjestelmät ja niiden tuottamat palvelut. Jotta 

sähköiset palvelut voidaan toteuttaa asianmukaisesti ja tuottavasti, niiden taustalla 

täytyy olla myös toimivat prosessit. Tietotekniikka on  vain väline näiden 

palveluiden toteuttamiseksi. 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri on yksi OpetusTIME –työryhmän ehdottamista 

kärkihankkeista. Kansallista osaamispääomarekisteriä ei voida käsitellä irrallisena 

laajemmasta ja kattavammasta opintohallinnon tietojärjestelmästä, joka toimii 

taustajärjestelmänä kansalliselle osaamispääomarekisterinä. Siksi tutkielmassa 

liikutaan usein samanaikaisesti sekä opintohallinnon tietojärjestelmän että 

kansallisen osaamispääomarekisterin tasoilla. Ja samoin tämän vuoksi oli luontevaa 
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tunnistaa vertailukohdiksi jo olemassa olevia opintohallinnon järjestelmiä Suomessa 

ja ulkomailla, koska ne toteuttavat samanlaisia tai liki samanlaisia tehtäviä. 

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

 

Tutkimuksen aihealueen viitekehys on valtion tuottavuusohjelma, julkishallinnon 

tietojärjestelmät, sekä toimintaprosessien uudistaminen ja virtaviivaistaminen 

tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Työ liittyy myös pohdintaan siitä, miten 

julkishallinnon tietojärjestelmä, tässä tapauksessa kansallinen 

osaamispääomarekisteri, tulisi organisoida ja millaisia osaamisen lajeja sen tulisi 

pitää sisällään, jotta saavutettavat edut tulisivat mahdollisimman hyvin otetuiksi 

huomioon kansalaisen näkökulmasta.  

 

Eri koulutusasteilla on nykyään lukuisa määrä erilaisia keskenään 

yhteensopimattomia ja vanhentuvia tietojärjestelmiä. Tämän vuoksi aika yhteisten 

sähköisten työvälineiden luomiselle ja pohdinnalle näiden toiminnoista on otollinen. 

 

Työn tuottavuuskehitys jakautuu epätasaisesti. Suomessa perinteisimmillä 

toimialoilla ja julkishallinnossa – toisin kuin esimerkiksi IT-toimialalla - tuottavuus 

ei ole parantunut. Suomessa tuottavuuskehitys on tapahtunut lähinnä tieto- ja 

viestintäteknisten laitteistojen tuotannossa, mutta Yhdysvalloissa tietotekniikan 

käyttöönotolla on saavutettu positiivinen tuottavuusvaikutus koko kansantaloudessa. 

(Kasvio et. al. 2007. 48) 

 

Valtionhallinto on murroksessa yhtäältä pienenevän työntekijäpotentiaalin ja 

toisaalta kasvavan eläkeläisten osuuden suhteen. Valtion perustehtävät on pystyttävä 

toteuttamaan vähäisemmällä työntekijämäärällä huolehtien samalla valtiontalouden 

tasapainosta. Valtioneuvosto on aloittanut jo vuosia sitten tietoyhteiskuntastrategian 

työstämisen ja toteuttamisen, jotta julkisen sektorin tuottavuutta voitaisiin parantaa 

hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. (Kasvio et. al. 2007. 48) 
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Valtioneuvoston selvityksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotolla ei 

yksin paranneta merkittävästi tuottavuutta tai kustannusvaikuttavuutta, jos samalla ei 

uudisteta myös palveluprosesseja, toimintamalleja, organisaatioita sekä ohjaus- ja 

johtamiskäytäntöjä. Selvityksessä todetaan, että omistajuudella on merkitystä 

palveluiden tuottajaorganisaation arvoihin ja toimintastrategiaan. 

Tuottajaorganisaation suhde omistajaan siten syntyy arvojen ja toimintastrategian 

kautta. (Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa 

hallinnossa 2005. 9-12) 

 

 

Kuva 1. Tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus valtionhallinnon it-toiminnan 
taustalla. (Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa 
hallinnossa 2005. 16) 
 

Valtion tuottavuusohjelma määrittelee ohjelman tavoitteet vuoteen 2011 mm. 

seuraavasti: ”Valtion tietohallinnossa siirrytään konsernimaiseen johtamiseen ja sen 

mukaiseen ohjaukseen. Hankintatoimen kehittämisellä parannetaan hankintojen 

taloudellisuutta sekä vähennetään hankintojen hallintokustannuksia. 

Toimitilaratkaisuilla tuetaan uudistettavia toimintaprosesseja ja tietotekniikan 

käyttöä” (Valtiovarainministeriön verkkosivut 2008). Toisaalta tulee muistaa myös 

Mintzbergin yleinen huomio valtionhallinnosta: useat toiminnot ovat 

valtionhallinnossa juuri sen takia, että niitä on vaikea tai mahdotonta mitata. ”Jos 
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kaikki olisi niin kristallin kirkasta ja kaikki edut osoitettavissa, nämä toiminnot 

olisivat siirtyneet yksityiselle sektorille jo ajat sitten” (Mintzberg 1996. 79). 

 

Edellä mainittuja tuottavuus- ja vaikuttavuustaustoja vasten peilaten tulee erityistä 

huomiota kiinnittää julkishallinnon toimintaprosesseihin ja palveluihin, niiden 

hallintoon, sijoittamiseen, ohjaamiseen ja organisoimiseen. 

 

 

Kuva 2. Koulutuksen ja opetuksen hallinnonala ja tietojärjestelmät suhteessa muihin. 
 

Edellä olevassa kuvassa on havainnollistettu nykyisten opetuksen hallinnonalan 

tietojärjestelmien erilaisuutta ja erillisyyttä. Opintohallinnon yhteisellä 

tietojärjestelmällä voitaisiin saavuttaa yhtenevä tietosisältö ja tiedon parempi 

liikkuvuus vähäisemmällä henkilötyömäärällä, joka väistämättä on edessä. 

 

Havaintoaineistoiksi tähän tutkimukseen valitsin erityisesti opetusministeriössä ja 

valtiovarainministeriössä sekä muualla julkishallinnossa aiheeseen liittyvät asiakirjat, 

joiden perusteella valtio ja kunnat toimivat tietojärjestelmien rakentamisessa ja 

opetustoimessa. Näistä asiakirjoista pyrin selvittämään periaatteita, joita 
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julkishallinnon tietojärjestelmän rakentamisessa hyödynnetään ja löytämään niiden 

pohjalta käyttökelpoisimman organisoitumistavan kansallisen 

osaamispääomarekisterin toteuttamiseksi. Tällaisiksi havaintoaineistoiksi 

identifioituivat erityisesti Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, OpetusTIME –

työryhmämuistio (ts. Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja 

koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa –työryhmä), selvitysmies Timo Lankisen 

selvitys Opetushallituksen asemasta, roolista ja tehtävästä. Yhtenä tausta-aineistona 

on ollut lisäksi toimeksiantajan eli OpetusTIME –valmisteluryhmän kokoukset, 

joihin olen osallistunut. Valitettavasti näissä syntynyttä keskustelua tai uutta tietoa en 

ole voinut litteroida siten, että ne olisivat todennettavissa ja hahmotettavissa 

tieteellisenä perushavaintoaineistona. OpetusTIME:n esitys kansallisesta 

osaamispääomarekisteristä, joka on tutkimuskohteena, esitellään paremmin 

kappaleessa 2. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli: Miten kansallinen osaamispääomarekisteri tulisi 

organisoida kansalaisen palveluiden parantamiseksi?  

 

Pääkysymyksen organisoimisella tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, miten 

osaamispääomarekisterin toiminnot tulisi järjestää, jotta järjestelmä parantaisi 

kansalaiselle tarjottuja julkisia palveluita. Organisoitumisella voidaan myös 

tarkoittaa hallinnon organisoitumista, mutta tässä työssä siihen viitataan vain 

viimeisen alakysymyksen yhteydessä lyhyesti. 

 

Pääkysymykseen pyrin vastaamaan alakysymyksillä, joita olivat: 

- Ketkä käyttävät kansallista osaamispääomarekisteriä ja mitä prosesseja 

tietojärjestelmän tulee tukea? 

- Mitkä ovat tärkeimmät funktiot, joita järjestelmän tulee toteuttaa? 

- Millaisia vastaavia järjestelmiä on käytössä Suomessa/muualla? 
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- Millaista implisiittistä ja kitkaista osaamistietoa on sidosryhmillä olemassa, jota 

järjestelmän avulla tulisi pystyä hyödyntämään? 

- Miten eksplikoitua, järjestelmään kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää? 

- Miten kansallisen osaamispääomarekisterin ja kansalaisen sähköisen 

ansioluettelon järjestelmähallinto, -ylläpito ja -kehittäminen tulisi organisoida? 

 

Pääkysymykseen vastaamiseksi valittiin alakysymyksiksi sellaisia seikkoja, joilla 

selvitettiin ketkä mahdollisesti käyttävät tai voivat käyttää tulevaa järjestelmää ja 

millaisia prosesseja palveluiden käyttämiseksi tarvitaan. Lisäksi selvitettiin 

tärkeimpiä funktioita, joita järjestelmä ja sen taustajärjestelmä toteuttavat. 

Taustajärjestelmiä arvioitiin siksi, että ne tuottavat osaamispääomarekisterin 

tietosisältöä merkittävin osin.  

 

Yhdellä alakysymyksellä haettiin myös nykyisin käytössä olevia taustajärjestelmiä 

ulkomailla, jotta pystyttäisiin löytämään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia 

järjestelmissä ja voitaisiin tulevaisuudessa osaamispääomarekisteriä rakennettaessa 

arvioida käyttökelpoisia vaihtoehtoja taustajärjestelmien toteutukselle. Otin 

taustajärjestelmien vertailukohdiksi muita nykyisin käytössä opintohallinnon 

tietojärjestelmiä myös siksi, että voitaisiin verrata niiden toteuttamia funktioita ja 

tietosisältöä hyödynnettävyyden kannalta.  

 

Tiedon luonteen – eksplisiittisyyden, implisiittisyyden ja hiljaisuuden – 

selvittämisellä pyrin löytämään tutkimuksen viitekehyksessä sellaisia tiedon 

tyyppejä, joita olisi kaikkein helpointa tallentaa osaamispääomarekisteriin ja 

hyödyntää näitä järjestelmän avulla. Viimeisellä alakysymyksellä selvitettiin sitä, 

miten varsinaista järjestelmää voitaisiin tukea toteutusvaiheessa. 
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1.4 Teoreettinen ja empiirinen viitekehys 

1.4.1 Teoreettinen viitekehys 

 

Teoreettisiksi lähtökohdiksi diplomityössäni valitsin prosessit ja niiden johtamisen, 

sekä tietojohtamisen. Prosessit ja niiden johtaminen määrittävät, miten 

tietojärjestelmä rakennetaan, sekä miten tietojärjestelmä funktioineen organisoidaan. 

Erityisesti tietojohtamisen amerikkalainen ja pohjoismainen koulukunta liittyvät 

prosesseihin ja niissä olevan tiedon liikkumiseen tietojärjestelmiä apuna käyttäen, 

koska tietojärjestelmän tarkoituksena on saada suomalainen osaaminen ilmi ja 

edistämään osaamispääomasta syntyvää lisäarvoa.  

 

Työn kannalta keskeisiksi tietojohtamisen termeiksi muodostuivat implisiittinen 

tieto, joka tulisi saattaa eksplisiittiseen muotoon, ja kitkainen tieto, joka tulisi saada 

liikkumaan ja hyödyntämään kansakunnan osaamispääomana koko yhteiskuntaa. 

Lisäksi työssä tarkastelin osaaminen –käsitettä ja osaamisen lajeja sen 

hahmottamiseksi, mikä osaaminen olisi helpoimmin kodifioitavissa. 

 

1.4.2 Empiirinen viitekehys 

 

Järjestelmien, ja etenkin jopa mammuttimaisten valtionhallinnon tietojärjestelmien,  

toteuttaminen edellyttää paljon erityisosaamista. Koska resurssit kuitenkin ovat 

rajalliset, yhteistyö on merkittävässä osassa erilaisten järjestelmien toteuttamisessa. 

Yhteistyö tuo mukanaan kuitenkin myös ongelmia: osapuolten välisen 

kommunikaation tarve lisääntyy, päätöksenteko on monimutkaisempaa ja 

tavoitteiden pitäminen selkeänä on vaikeampaa. (Saarinen 2001. 3) 

 

Tutkimukseni empiiriseen viitekehykseen valitsin valtion IT-toimintaa käsitteleviä 

asiakirjoja Tietoyhteiskuntastrategiasta lähtien, koska nämä asiakirjat luovat 

viitekehyksen osaamispääomarekisterin toteuttamiselle.  
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Osana valtioneuvoston tietoyhteiskuntakehitykseen liittyviä ohjelmia toimi myös 

OpetusTIME –työryhmä, jonka tehtävänä oli ”…tunnistaa opetustoimessa 

tietoyhteiskuntakehityksen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen kannalta 

keskeiset ohjauksen sekä yhteisten ratkaisujen ja arkkitehtuurien tarpeet, alueet ja 

rajaukset. Työryhmä määrittelee ne alueet, joilla tarvitaan kansallista 

arkkitehtuuria, kansallisia ratkaisuja ja kansallista ohjausta, sekä ne 

vastuuorganisaatiot, jotka jatkossa vastaavat tämän osa-alueen kehityksestä.” 

(OpetusTIME –työryhmän asettamiskirje 2006) 

 

Työryhmän ehdotusten jatkotyöstämistä varten opetusministeriö nimesi 

kärkihankkeiden toteuttamista valmistelevan työryhmän. Tämän OpetusTIME –

valmisteluryhmän tehtävänä oli konkretisoida ehdotuksia ja valmistella työnsä 

päättäneen ryhmän esittämien kärkihankkeiden toteuttamista. Tekemäni diplomityö 

liittyy valmisteluryhmän tehtäväalueen kansallista osaamispääomarekisteriä 

koskevaan osuuteen.  

 

OpetusTIME –työryhmä hahmotti opetustoimialan toimijakentän ja prosessit 

seuraavan kuvion havainnollistamaksi: 

 

Kuva 3. Opetustoimi ja prosessit (Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten 
menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 16) 
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OpetusTIME –työryhmän raportin ehdotuksina mainitaan seuraavat kokonaisuudet, 

kärkihankkeet, jotka tulisi toteuttaa opintohallinnon tietojärjestelmän toteuttamiseksi: 

• Opetustoimen kehittämispalvelu; 

• Koulutuspalvelun tuottajien tietopalvelu; 

• Teknisen infrastruktuurin määrittely; 

• Oppimateriaalipalvelu; 

• Kansallinen osaamispääomarekisteri; 

• Hakeutujan tietopalvelu ja 

• Sähköinen haku. (Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja 

koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 10) 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri on tietojärjestelmä, joka kokoaa suomalaisilla 

olevan osaamisen yhteen. Tässä osaamisella tarkoitetaan erityisesti uuden 

standardoidun sähköisen todistuksen muodossa todennettua osaamista, mutta myös 

sellaista osaamista, joka on todennettu kenties vanhamuotoisin paperitodistuksin. 

Osaamisella tarkoitetaan myös itse opittua tietoa tai taitoa, tai sellaisia 

henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden ansiosta kansalainen voi olla omasta ja 

kansakunnan tarpeista katsottuna hyvin arvokas. Viimeksi mainitun kaltainen 

ominaisuus tai taipumus voi olla lahjakkuutta esimerkiksi musiikissa tai ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä, mikä ei välttämättä ilmene paperisista tai sähköisistä 

todistuksista. Kansalaisen sähköinen ansioluettelo on hänen kannaltaan yksi 

konkreettisimmista hyödyistä, joita järjestelmästä on saatavissa. Samalla se on vain 

murto-osa niistä hyödyistä, joita osaamispääomarekisterillä kokonaisuudessaan 

tavoitellaan, tai joita sillä voidaan saavuttaa. 
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Osaaminen 

• todennettu tieto-osaaminen (todistus) 

• itse hankittu todentamaton osaaminen 

(oma kuvaus) 

• todennettu tai todentamaton taito-

osaaminen (todistus/oma kuvaus) 

• kyvykkyys, ominaisuus, taipumus (oma 

kuvaus) 

Taulukko 1. Osaamisen ominaisuuksia. 
 

Edellä olevassa taulukossa olen luetellut, mitä tekijöitä osaaminen pitää sisällään 

tämän tutkimuksen kannalta. Osaaminen voi olla todennettua tai todentamatonta. 

Lisäksi todennetulla osaamisella on eksplisiittinen ja implisiittinen ulottuvuus. 

Osaamisella voi olla myös implisiittinen ulottuvuus, jolloin osaaminen on 

kodifioitavissa eksplisiittiseen muotoon ja siirrettävissä apuvälineen, esimerkiksi 

tietojärjestelmän, avulla paikasta toiseen. Tämän tutkimuksen kohteena olevan 

tietojärjestelmän kannalta osaamismuotojen implisiittisellä ulottuvuudella ja 

siirrettävyydellä on keskeinen asema. 

 

Opintohallinnon tietojärjestelmää – joka toimii tutkimuksen kohteen taustalla – ja 

sen perusteita on käsitelty myös yliopistojen YDW ja OhaTV –hankkeissa sekä 

ammattikorkeakoulujen AAPA –verkostossa ja vuoden 2007 lopussa päättyneessä 

ProAMK –hankkeessa. 

 

1.5 IT-toiminta julkishallinnossa 

 

Tässä kappaleessa tuon esille julkishallinnon IT-toiminnan periaatteita. Erityinen 

painoarvo on KuntaIT:llä, koska osaamispääomarekisterin taustalle rakennettava 

opintohallinnon tietojärjestelmä kattaa myös esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen 

tasot. KuntaIT:lle ja em. koulutustasoille on annettu suurempi painoarvo erityisesti 

sen vuoksi, että näiden tietojärjestelmäosuuden yhteensovittaminen ja yhteiset 

vaatimusmäärittelyt vaativat eniten työstämistä, jotta ne voidaan integroida 

myöhemmässä vaiheessa jo edistyneempiin vaatimusmäärittelyihin korkea-asteella. 
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ValtIT on valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö, joka vastaa valtionhallinnon IT-

toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista. ValtIT on samalla valtionhallinnon 

yhteisten IT-palveluiden omistaja ja vastaa niiden kehittämisestä sekä tuotannon 

ohjaamisesta ja laadusta. (ValtIT:n verkkosivut 2008) 

 

KuntaIT on alkujaan sisäasiainministeriöön ja nyttemmin valtiovarainministeriön 

hallinnon kehittämisosastolle sijoitettu projektiorganisaatio, joka tukee kuntien 

palvelutuotannon tuottavuuden parantamista. Sen tavoitteena on parantaa kuntien 

palvelutoiminnan ja IT:n yhteentoimivuutta ja vahvistaa IT-toiminnan 

kokonaishallintaa. KuntaIT:n suunnittelun pohjana on kokonaisarkkitehtuurimalli, 

jonka soveltamiseen kannustetaan tietojärjestelmähankkeissa. (KuntaIT:n 

toimintasuunnitelma 2007-2008. 3) 

 

KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan 

kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja ja 

palvelukokonaisuuksia koko kuntasektorin käyttöön. KuntaIT on 

valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolla omana yksikkönään toimiva 

projektiorganisaatio. Diplomityöni aiheeseen KuntaIT liittyy erityisesti 

kehittämiskohdealueen ”1. Päivähoidon, koulun ja kodin vuorovaikutus” välityksellä, 

koska siinä käsitellään opintohallinnon sähköisiä työvälineitä esi- ja perusopetuksen 

tasoilla. (Saarijärvi 25.9.2007) 

 

Yleisesti KuntaIT:n kriteereinä yhteisille palvelutarveratkaisuille ovat: 

• kansallisesti sovellettavissa (käytöltään yleistettävissä) 

• muodostaa kehitettävän palvelukokonaisuuden kannalta olennaisen osan  

• tukea tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä 

• korostaa asiakasnäkökulmaa - asiakasrajapintaan hyötyjä ja tehokkuutta; 

asiakasarvo  

• tukea (palvelu)rakenteiden, prosessien ja toimintamallien uudistamista 

• ottaa sähköisen asioinnin mahdollisuudet käyttöön, toteuttaa geneeristen 

ratkaisujen aikaansaamista ja luoda vuorovaikutteisia julkisia palveluja 
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• olla monistettavia, tuotteistettavia 

• synnyttää palvelu- ja systeemi-innovaatioita 

• hyödyntää perusrekistereitä ja muita kansallisia tietovarantoja 

• edesauttaa hyvän tiedonhallintatavan syntymistä hallinnossa. (Saarijärvi 

25.9.2007) 

 

 

 

Kuva 4. Kokonaisarkkitehtuurimalli (KuntaIT:n toimintasuunnitelma 2/2007) 
 

Kokonaisarkkitehtuurimalli –kuvassa toiminta-arkkitehtuuri esittää toiminnan 

palvelut ja prosessit palvelujen käyttäjien ja palvelun kohteiden 

elinkaarinäkökulmasta sekä hallinnon rakenteiden ja yhteiskunnallisen roolin 

näkökulmasta. Tietoarkkitehtuurissa puolestaan kerrotaan toiminnan, 

palvelutuotannon ja prosessien käsitteet, käsitteitä vastaavat, tiedot käsitteiden ja 

tietojen rakenteet sekä käsitteiden väliset suhteet ja suhteet prosesseihin ja 

palveluihin. OpetusTIME –valmisteluryhmä on suosittanut, että valtionhallinnon 

kokonaisarkkitehtuurimallia käytetään toteutettaessa OpetusTIME:n kärkihankkeita. 

(OpetusTIME –valmisteluryhmä 2008. 10)  
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2.  OpetusTIME: KANSALLINEN OSAAMISPÄÄOMAREKISTERI 

 

OpetusTIME –työryhmän tehtäväantona oli ”tehdä toimenpide-esitykset niille tieto- 

ja viestintätekniikan hyödyntämisen kannalta keskeisille opetustoimen alueille, joilla 

tarvitaan kansallista arkkitehtuuria, kansallisia ratkaisuja ja kansallista ohjausta.” 

Lisäksi työryhmän tuli määritellä ”alueet, joilla tarvitaan kansallista arkkitehtuuria, 

kansallisia ratkaisuja ja kansallista ohjausta, sekä ne vastuuorganisaatiot, jotka 

jatkossa vastaavat tämän osa-alueen kehityksestä.” (Tietoyhteiskuntakehityksen 

yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 9) 

 

Kansalaisen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suorittama osaaminen tallennetaan 

oppilaitoksen tai korkeakoulun opintohallinnon tietojärjestelmään ja sen 

tietovarastoon. Tästä tietovarastosta todennettu osaamistieto tallentuu myös 

kansalliseen osaamispääomarekisteriin. Oppilaitoksella tarkoitan tässä 

perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen oppilaitoksen lisäksi esimerkiksi vapaan 

sivistystyön opetusta antavia oppilaitoksia, kansalais- ja työväenopistoja sekä 

liikunnan koulutuskeskuksia. 

 

Kansalaisen sähköisen ansioluettelon on tarkoitus tarjota jokaiselle kansalaiselle 

palvelu, jolla kansalainen voi koota osaamisensa yhteen näkymään. Tämä voi toimia 

kansalaisille esimerkiksi kokoavana tai täydentävänä palveluna kaupallisten 

työnhakuportaalien ansioluetteloille, tai samalla opiskelijanäkökulmasta 

mahdollisuutta siirtää oma osaamisensa ilman ”paperisotaa” seuraavaan 

oppilaitokseen. 

 

2.1 Kansallinen osaamispääomarekisteri järjestelmänä 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri ja kansalaisen sähköinen ansioluettelo esitellään 

OpetusTIME –työryhmän yhtenä hanke-ehdotuksena. Kansallisella 

osaamispääomarekisterillä tarkoitetaan tietokantaa tai tietokantoja, joita yhdistämällä 

voidaan koota kansakunnan todennettu osaamispääoma yhteen näkymään/raporttiin. 
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Tällaisen tietojärjestelmän avulla on tarkoitus tehdä mahdolliseksi myös 

valtionhallinnon kansalaiselle tarjoamana palveluna sähköinen ansioluettelo, jota 

kansalainen voi käyttää osaamisensa koostamiseen. (OpetusTIME –valmisteluryhmä 

2008) 

 

Kokonaisuudessaan järjestelmässä on kysymys siitä, että kehitetään järjestelmä, joka 

sisältää yksilön todennetun osaamisen eli opinto- ja tutkintosuoritukset, kompetenssit 

ja kvalifikaatiot sekä muut osaamista kuvaavat dokumentit. Lisäksi yksilön itsensä 

täydentämänä osana saadaan sähköiseen ansioluetteloon yksilön itsearviointi ja 

sellainen todentamaton osaaminen, jota yksilöllä mahdollisesti on olemassa. 

(Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin 

kehittäminen opetustoimessa 2007. 26-27) Kansalaisen itse sähköiseen 

ansioluetteloonsa täydentämä osaamispääomatieto voi olla myös esimerkiksi 

harrastuksia tai harrastuneisuutta jollain elämän osa-alueella, luottamustehtäviä ja/tai 

esittelykirje, jonka kansalainen haluaa itsestään ja osaamisestaan esittää esimerkiksi 

työhakemuksen yhteydessä. 

 

Järjestelmä kokoaa myös opintosuoritusten metatietoa, mm. tavoite ja 

sisältökuvauksia. Järjestelmän on tarkoitus olla yksilön ja koulutuspalveluiden 

tuottajien käytettävissä koko yksilön elinikäisen oppimisen ajan. 

(Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin 

kehittäminen opetustoimessa 2007. 26-27)  

 

Yksi keskeinen ja konkreettinen tavoite järjestelmällä on saada siitä tulostetuksi 

erilaisia otteita yksilön ja muiden tarpeisiin. Yksilön kannalta keskeisiä tällaisia 

tulosteita/palveluita on esimerkiksi henkilökohtainen sähköinen ansioluettelo, ja 

suoraan hakujärjestelmiin siirrettävät tietosisällöt. Tällöin suoritustietoja, todistuksia 

tai ansioluetteloa ei tarvitse kuljettaa fyysisesti mukanaan. Rekisteri palvelee myös 

muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista, yksilön osaamisen tunnistamista ja 

tunnustamista sekä opintojen suunnittelua. (Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten 

menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 26-27) 
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Osaamispääomarekisteri on siten kokonaan uusi järjestelmämuotoinen työkalu, jolla 

myös opintohallinto ja viranomaiset voivat saada esimerkiksi tilastotietoa 

koulutuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioitaessa tai koulutustarpeita 

ennakoitaessa. Pidemmällä aikavälillä osaamispääomarekisteristä muodostuu kattava 

tietokanta, joka kuvaa suomalaista osaamista. Näin sitä voidaan käyttää vastaavia 

järjestelmiä käyttävien muiden maiden osaamisprofiilien vertaamiseen esimerkiksi 

osana eurooppalaista osaamisen ja tutkimuksen viitekehystä. 

(Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin 

kehittäminen opetustoimessa 2007. 26-27) 

 

Järjestelmän menestyksellinen toiminta edellyttää, että opintosuorituksista, 

tutkinnoista ja kompetensseista annetaan standardimuotoinen sähköinen todistus. 

Rekisterin päivitysvelvollisuus on erityisesti koulutuspalvelun tuottajilla ja osaamista 

todentavilla tahoilla. (Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja 

koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 26-27) 

 

 

Kuva 5. Kansallinen osaamispääomarekisteri ja kansalaisen sähköinen ansioluettelo 
suhteessa opintohallinnon tietojärjestelmään ja sen osaamisen tietovarasto-osaan. 
 

Edellä olevassa kuvassa olen havainnollistanut, miten kansallinen 

osaamispääomarekisteri ja kansalaisen sähköinen ansioluettelo asemoituvat toistensa 

suhteen tämän tutkimuksen kohteena, ja miten ne sijoittuvat suhteessa 

opintohallinnon tietojärjestelmään ja sen tietovarasto-osaan. Nuolet kuvaavat tiedon 

 

Opintohallinnon tietojärjestelmä 

/osaamisen tietovarasto-osa 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri 

 

Kansalaisen sähköinen 

ansioluettelo 

Todennettu 

osaaminen 

Itse täydennetty osaaminen 
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siirtymistä henkilöiden, järjestelmien ja tiedontallentajatahojen välillä. Kuvassa osien 

korostettu erottaminen toisistaan auttaa hahmottamaan toteutettavia 

osakokonaisuuksia. Kuvassa kansalaisen sähköinen ansioluettelo on korostetun 

erillisenä myös siksi, että kansalainen voi sisällyttää ansioluettelo-osuuteen myös 

omaa osaamiskuvaustaan ja muita haluamiaan tietoja. 

 

Suoraan kansalliseen osaamispääomarekisteriin suoritustieto voi tallentua myös 

muun kuin virallisen opintohallinnon todentamana. Tällaisia tietoja voivat olla 

esimerkiksi sellaiset ulkomailla tai yksityisissä koulutuslaitoksissa ja -instituutioissa 

suoritetut opinnot, jotka eivät kuulu virallisen koulutusjärjestelmän tarjoamaan 

opetukseen tai virallisissa koulutusinstituutioissa hyväksiluettuihin opintoihin. Näissä 

tapauksissa standardimallisen sähköisen todistuksen vieminen tapahtuu vielä 

määrittelemättömällä tavalla. Tässä työssä en ota kantaa, mikä muu kuin 

opetusviranomainen/opintohallinto voisi todentaa ja tallentaa tällaisen todennetun 

osaamisen kansalliseen osaamispääomarekisteriin tai tapahtuuko se ainoastaan 

kansalaisen itsensä tai jonkun muun viranomaisen tekemänä. Selkein ratkaisu olisi 

määritellä, että osaamistieto voi tallentua osaamispääomarekisteriin joko kansalaisen 

itsensä ja vaihtoehtoisesti opintohallinnon tekemänä, mutta eri käyttäjätapauksissa 

lienee tarpeellista määritellä myös muu osaamistiedon tallentaja-auktoriteetti niissä 

tilanteissa, joissa kysymys on validista todistuksesta ja todennetusta osaamisesta, 

joka ei ole virallisen koulutusjärjestelmän piirissä.  

 

Kokonaisarkkitehtuurin pohjalle rakentuvien opintohallinnon tietojärjestelmän 

tarkoituksena on vähentää merkittävästi perinteistä paperityötä, jota tapahtuu silloin, 

kun oppilas tai opiskelija siirtyy vertikaalisesti seuraavalle koulutusasteelle tai 

horisontaalisesti koulutusasteen sisällä. Tarkoituksena on, että oppilaan/opiskelijan 

todennettu osaaminen voidaan siirtää ilman mekaanista toimistotyötä ja erillisiä 

todistuksia. Prosessina vanha menetelmä tarkoittaisi todistusten valmistelua, 

tulostamista ja uudelleentallentamista vastaanottavan oppilaitoksen erilliseen 

tietojärjestelmään. (OpetusTIME –valmisteluryhmä 2008) 
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Kansallisesta osaamispääomarekisteristä OpetusTIME –valmisteluryhmän 

loppuraportti toteaa seuraavaa: 

• ”kansallinen osaamispääomarekisteri toteutetaan, kun opetustoimen 

toiminta- ja tietoarkkitehtuurit on määritelty ja opintohallinnon 

tietojärjestelmät noudattavat näitä määrityksiä, 

• kansallinen osaamispääomarekisteri edellyttää opintohallinnon 

tietojärjestelmien kehittämistä yhteisten vaativuusmäärittelyjen pohjalta 

• opintohallinnon tietojen osalta kansallinen osaamispääomarekisteri tuottaa 

näkymän eri lähteissä (opintohallinnon järjestelmät ja koulutuspalvelujen 

tuottajien tietopalvelu) oleviin tietoihin” (OpetusTIME –valmisteluryhmä 

2008. 4) 

 

2.2 Esimerkkejä osaamispääomarekisterin mahdollistamista hyödyistä 

 

Seuraavan sivun kuvassa olen havainnollistanut samassa yhteydessä 

oppilaan/opiskelijan sekä tämän opintosuoritustiedon siirtymistä sekä 

horisontaalisesti että vertikaalisesti. Tällä haluan viestittää, että opintosuoritustieto 

nykyisellä menetelmällä joudutaan siirtämään fyysisesti oppilaan/opiskelijan mukana 

tämän siirtyessä joko samalla tasolla horisontaalisesti tai tasojen välillä 

vertikaalisesti, ja se tulisi voida automatisoida tuottavuushyödyn aikaan saamiseksi.  

 

Esimerkkinä vertikaalisesta siirtymisestä voisi olla peruskoulun päättävän oppilaan 

siirtyminen toisen asteen oppilaitokseen: oppilas hakee opiskelupaikkaa esimerkiksi 

ammattikoulusta, jolloin hän täyttää hakulomakkeen paperilla tai nykyisin 

yleisemmin sähköisesti, jonka jälkeen hän opiskelupaikan saatuaan vie todistuksensa 

oppilaitokseen tai korkeakouluun tarkastusta varten ennen kuin hänen 

opiskelupaikkansa vahvistetaan. Sähköisellä todistuksella ja 

osaamispääomarekisterillä tämä prosessi voitaisiin automatisoida siten, että 

hakemisen yhteydessä hakijan tieto yhdistyy hänen osaamispääomarekisterissä 

olevaan todennettuun osaamistietoonsa ja erillistä todistusta ei tarvitse tässä 

tapauksessa enää käydä näyttämässä. Tiedon siirtäminen sähköisesti 
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hakujärjestelmään poistaa käytännössä ainakin yhden vaiheen hakemisessa 

vertikaalisen siirtymisen yhteydessä.  Vastaava esimerkki horisontaalisesta 

siirtymisestä voisi olla esimerkiksi peruskouluikäisen oppilaan muuttaminen 

vanhempiensa mukana toisen koulupiirin alueelle, jolloin opintosuoritusten tulisi 

siirtyä hänen mukanaan ilman, että suoritustietoja tarvitsisi syöttää uudelleen 

vastaanottavan oppilaitoksen järjestelmään. Näin ainakin teoriassa oppilas voi jatkaa 

opintojaan suoraan siitä, mihin edellisessä oppilaitoksessaan jäi. Siirtymä voi 

tapahtua joko kunnan sisällä tai kunnasta toiseen siirryttäessä. Tokikaan järjestelmä 

ei pysty luomaan uuteen ympäristöön valmiiksi sosiaalisia verkostoja, jotka 

auttaisivat oppimisessa ja oppimisen perustana olevan luottamuksen syntymiseen. 

 

 
Kuva 6. Oppilaan/opiskelijan, sekä opintosuoritustiedon, siirtyminen 
horisontaalisesti ja vertikaalisesti koulutusjärjestelmässä. 
 

Kattavaa tutkimustietoa opintosuoritustiedon uudelleensyöttämiseen käytettävistä 

henkilöstövoimavaroista ei ole olemassa. Otettaessa huomioon, että pelkästään 

kuntia oli 1.1.2008 yhteensä 415 kappaletta (Kuntaliiton verkkosivut 2008), voidaan 

työmäärän arvioida olevan merkittävä ainoastaan esi- ja perusopetuksessa ja toisella 

asteella. Opiskelijan, oppilaan ja kansalaisen opintosuoritustiedon tulisi siten siirtyä 

nykytilanteeseen verrattuna automaattisesti koulutusasteen sisällä ja eri 
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koulutusasteiden välillä, jolloin voitaisiin saavuttaa sama tulos vähemmällä 

henkilötyöllä.  

 

Toisella asteella järjestelmän tuomat edut olisivat samankaltaisia kuin 

perusopetuksessakin. Järjestelmällä pystyttäisiin siirtämään todennettu osaaminen 

ilman ylimääräistä paperityötä vastaanottavan oppilaitoksen järjestelmään. Sama 

toimisi myös korkea-asteella edellyttäen, että järjestelmän käyttäjinä ovat kaikki 

korkea-asteen opetusta antavat yksiköt Suomessa. 

 

Muun kuin suomalaisten oppilaitosten virallisesti todentaman osaamisen siirtäminen 

järjestelmään tapahtuisi kansalaisen itse sähköiseen ansioluetteloon tallentamana. 

Vaihtoehtoisesti todentaminen voisi tapahtua siten, että suomalainen oppilaitos tai 

korkeakoulu saatuaan ulkomaisesta oppilaitoksesta annetun todistuksen 

nähtäväkseen, todentaisi oppimistulokset opintohallinnon tietojärjestelmän 

välityksellä kansalliseen osaamispääomarekisteriin, tai vaihtoehtoisesti jonkin muun 

viranomaisen todentamana. Todistuksen tallentaminen järjestelmään voisi tapahtua 

myös pdf-muodossa itse tallennetun osaamisinstanssin metatiedoksi. 

 

Kansallisen osaamispääomarekisterin on tarkoitus koota yhteen kansallinen 

osaaminen siten, että osaamistietoa siitä voidaan hyödyntää joko suoraan tai siten, 

että kansallisen osaamisen eri kombinaatiot olisi helpommin havaittavissa ja 

toteutettavissa.  

 

Kansalaisen sähköisen ansioluettelon, joka on osa kansallista 

osaamispääomarekisteriä, tarkoituksena on antaa kansalaiselle itselleen näkymä 

omasta todennetusta osaamisestaan kansallisen osaamispääomarekisterin 

välityksellä, ja mahdollisuus virallisesti todentamattoman osaamisensa kirjaamiseen 

samaan näkymään todennetun osaamisensa kanssa. Kansalaisen näkökulmasta 

osaamispääomarekisteri ja sähköinen ansioluettelo tarjoaisivat siten mahdollisuuden 

esimerkiksi työnhaun yhteydessä yhdistää osaamisensa ansioluetteloksi, joka 

voitaisiin lähettää sähköisesti tai tulosteena työpaikkaa tarjoavalle organisaatiolle. 
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Kansalaisen oma osaaminen olisi siten dokumentoitu käytettävään muotoon 

sähköisessä ansioluettelossa. 

 

Oppilaitosten ja korkeakoulujen kannalta kansallinen osaamispääomarekisteri 

tukeutuu opintohallinnon järjestelmään. Järjestelmän sisältämän tietopääoman on 

tarkoitus liikkua siten, että esimerkiksi hakujärjestelmiin tuleva tieto on suoraan 

poimittavissa osaamispääomarekisteristä. Tiedonsiirto opiskelijan siirtyessä 

horisontaalisesti tai vertikaalisesti koulutusjärjestelmässä tulisi automatisoitua ja 

tarvittava tieto siirtyisi jo hakuvaiheessa vastaanottavan oppilaitoksen tai 

korkeakoulun tietojärjestelmään. Hakujärjestelmien ohella osaamistietoa voidaan 

käyttää myös esimerkiksi hyväksilukemisten yhteydessä. 
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3. PROSESSIEN JOHTAMINEN JA TIETOJOHTAMINEN 

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESSÄ 

 

Prosessit ja niiden johtaminen liittyy olennaisesti tietojärjestelmiin ja niiden 

luomiseen. Prosessit määrittelevät toiminnot, joita tietojärjestelmän tulee toteuttaa ja 

joita sen tulee tukea. Tietojohtaminen on teoriaviitekehyksenä, koska osaaminen ja 

tietämys siirtyvät prosessien välityksellä ja osaamistiedon muuntaminen 

implisiittisestä ja kitkaisesta (sticky) muodosta eksplisiittiseen kodifioituun muotoon 

on yksi keskeisistä haasteista, johon kansallisella osaamispääomarekisterillä pyritään 

vastaamaan. 

 

3.1 Prosessit ja niiden johtaminen 

 

Raimo Pitkänen (2005. 69-70) määrittelee prosessin vaiheista muodostuvaksi 

tapahtumasarjaksi, ilmiöksi, tapahtumain kuluksi, tai kehitykseksi. Prosessi voi 

toimia jatkuvasti tai herätteen synnyttämänä. Raaka-aine, joka virtaa prosessien läpi, 

on kasvavassa määrin tietoa. On tärkeää ymmärtää oman toiminnan luonne ja 

menestystekijät. Edullisin organisoitumissuunta riippuu organisaation toiminnan 

luonteesta.  

 

Perinteisesti organisoituminen ja prosessit on ymmärretty seuraavasti: 

 

 

Kuva 7. Linjaorganisaatio ja prosessit (nuolilla merkitty) perinteisessä mielessä. 
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Kehityshankkeen onnistumiseksi Pitkänen esittää, että organisaation prosessien 

löytäminen ja määrittäminen on kehittämistyön avainvaihe perustietouden 

hankkimisen jälkeen. Organisaation tulee siis löytää kehitettäviksi prosesseiksi 

mielekkäät ja arvoa tuottavat kokonaisuudet. (Pitkänen 2005. 72-73) 

 

Kehitystyön tueksi Pitkänen esittää testikysymyksiä, joiden avulla organisaation 

prosesseja voidaan täsmentää. Nämä kysymykset voidaan muotoilla esimerkiksi 

seuraavasti: 

• Mikä on prosessin tarkoitus eli miksi se on olemassa? 

• Onko kysymyksessä kokonaisuus, joka tuottaa arvoa ja hyötyä? 

• Kenelle arvoa tuotetaan ja ketkä ovat asiakkaita? 

• Onko prosessin alku ja loppu asiakkaassa? 

Näiden kysymysten vastausten tulisi olla selkeitä ja myönteisiä, jotta kehitettävä 

prosessikokonaisuus olisi mielekäs. Prosessien kehittämistä ei tule hänen mielestään 

aloittaa niistä, joissa on ongelmia. (Pitkänen 2005. 72-73) 

 

Organisaation johdon on määriteltävä, mitkä ovat organisaation toimintatapojen 

keskeiset piirteet. Johdon on siten mietittävä ja päätettävä, mitkä asiat 

organisaatiossa kannattaa tehdä yhtenäisellä tavalla ja mitkä ovat toiminnan 

vaihtelevaa sisältöä. Organisaation johdon kokonaisnäkemys vaikuttaa myös 

rajapintoihin liittyviin ongelmanratkaisutilanteisiin. Oikeaa ja ajan hengen mukaista 

organisaatiomallia ei ole olemassa. Ratkaisu riippuu aina organisaation toiminnan 

luonteesta. (Pitkänen 2005. 76) 

 

Prosessin kokonaisuus, kierto, yltää useimmiten organisaation rajojen ulkopuolelle: 

prosessin asiakkaasta prosessin asiakkaaseen. Pitkänen esittää, että 

järjestelmäräätälöintiin tai asiantuntijapalveluihin soveltuu joustava työpajamainen 

tiimiprosessi, johon osallistuvat organisaation eri funktiot. Asiantuntemus, 

yhteistyötaidot ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä elementtejä. Dokumentoinnin ja 

tiedon käsittelyn Pitkänen esittää tehtäväksi vakiintuneilla menettelyillä ja 

työvälineillä, koska ne ovat kehittämistyön kehys. Kehittämistyötä tekeville ja 
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ideoiville ei saa tehdä liian tarkkoja rajapintamäärittelyitä ja vastuualueista ja 

rooleista tulee kuitenkin sopia. (Pitkänen 2005. 83) 

 

Pitkäsen mukaan kehityssuuntana tulee pitää standardoimista ja modulaarista 

tuotestruktuuria. Vakiintuneen osaamisen hän näkee tuotteistamisen kohteena. 

Prosessin kehittämisen myötä vapautuvia asiantuntijavoimavaroja tulee hänen 

mukaansa käyttää uusien ongelmien ratkaisuun ja täysin uusien 

tuotteiden/palveluiden kehittämiseen. (Pitkänen 2005. 83) 

 

Julkisen sektorin osalta eri rooleissa olevista toimijoista myös Pitkänen esittää 

Mintzbergin tavoin käytettäväksi termejä asiakas, toimeksiantaja, kansalainen ja 

alamainen. Samalla henkilöllä voi olla myös useita eri rooleja yhtäaikaisesti. 

Julkisella sektorilla korostuu myös yhteiskunnallinen vastuu. Ongelmia tähän 

aiheuttaa halu optimoida kokonaisuuksia: ”Tehostaminen, tulosvastuu, ulkoistaminen 

tuovat mittavia säästöjä, mutta voivat kokonaisuuden kannalta muodostua 

osaoptimoinniksi, aiheuttaa kuluja ja ongelmia toisaalla ja joskus heikentää 

palvelua.” (Pitkänen 2005. 84-85)  

 

 

Kuva 8. Julkishallinnon asiakkuusrooleja. (Laatumatka –artikkeli. Julkishallinnon 
laatuteemoja. Qualitas Fennica Oy:n verkkosivusto 2008) 
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Seuraavassa kuvassa esitellään, prosessin vaiheet ja prosessin vaiheiden 

tunnistaminen Pitkäsen esittämällä tavalla. Prosessin vaiheistamisella voidaan 

havainnollistaa ja määrittää erilaisia tekijöitä, joita prosessin kuluessa tulee ottaa 

huomioon. (Pitkänen 2005. 97) 

 

1. Prosessin löytäminen 

Tarkoitus ja asiakas: Miksi prosessi on olemassa Mitä arvoa tai hyötyä tuotetaan ja keille?  

Tarkoituksessa tulisi näkyä selvä yhteys menestykseen, pelkkä suorittaminen ei riitä.  

Alkaako prosessi asiakkaasta? Päättyykö prosessi asiakkaaseen? 

Onko kyseessä kokonaisuus vai pelkkä osatoiminto tai työvaihe? 

2. Syötteet ja tuotokset 

Herätteet: Mikä käynnistää prosessin? 

Syötteet: Mitä tietoja ja materiaalia tarvitaan? 

Tuotokset: Tuotteet, palvelut, tiedot, hyödyt. 

3. Roolit, tehtävät ja vaiheet 

Roolit: Keitä on mukana ja mitkä ovat vastuut ja valtuudet? 

Tehtävät: Mitä on tarkoitus saada aikaan eri vaiheissa? 

Mitkä ovat yhteistyömuodot ja rajapinnat? Mitä tietoa tai materiaalia liikkuu? 

4. Vaikuttavat tekijät ja prosessin kilpailukyky 

Mitkä ovat keskeisiä ulkoisia vaikuttavia tekijöitä? 

Mitkä ovat keskeisiä sisäisiä vaikuttavia tekijöitä? 

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia on? Entä riskejä? 

Mitkä ovat keskeisiä menestystekijöitä? 

Mikä on eri tekijöiden merkitys ja prioriteetti? 

5. Ohjaus ja monitorointi – systeemiajattelu 

Monitorointi: Miten prosessin toiminnasta ja suorituskyvystä saadaan tietoa? 

Ymmärrys: Miten tietoa analysoidaan? 

Ohjaus: Miten prosessiin vaikutetaan? Mitä ohjaustekijöitä, -keinoja ja –”draivereita” on? 

Systeemiajattelu: Syysuhteet, vaikutusmekanismit ja aikatekijät. 

Kuva 9. Prosessin kokonaiskuva (Pitkänen 2005. 97) 

 

Prosessit ja niiden johtaminen ovat keskeinen osa osaamispääomarekisterin 

rakentamista, jotta järjestelmästä tulee kattava ja se toimii halutulla tavalla 

kansalaiselle tarkoitettujen julkisten palveluiden parantamiseksi.  

 

3.2 Tietojohtaminen kansallisen osaamispääomarekisterin kannalta 

 

Tietojohtamisessa korostuvat erityisesti tiedon ja tietämyksen erottaminen toisistaan 

sekä hiljaisen, implisiittisen ja eksplisiittisen tietämyksen rooli ja siirtyminen 

organisaatioiden toiminnassa. Tietojohtaminen voidaan jakaa kolmeen koulukuntaan, 

joista Kärkkäisen (luennot 9/2006) mukaan japanilainen koulukunta vastaa 
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kysymyksiin ”Miten hiljainen tieto saadaan yrityksen käyttöön? ja Miten uutta tietoa 

luodaan?”, amerikkalainen koulukunta on kiinnostunut siitä, ”Miten tiedämme mitä 

tiedämme? ” ja pohjoismainen koulukunta siitä, ”Miten määritetään tiedon arvo? ja 

Miten mitataan tietopääomaa ja johdetaan tämän avulla yritystä?” (Kärkkäinen 

2006)  

 

Valencian yliopiston tutkija Lloria (2008. 79) on tutkimusartikkelissaan määritellyt 

tietojohtamiselle viisi ominaispiirrettä: 

1) Tietojohtaminen liittyy sekä liiketoimintakäytäntöihin että tutkimukseen; 

2) Tietojohtaminen on enemmän kuin teknologiajohtaminen tai informaation 

johtaminen; 

3) Tietojohtaminen on laaja käsite, joka koostuu useasta eri toiminta-alueesta, 

jotka kaikki liittyvät jollakin tavalla tietämys –käsitteeseen; 

4) Tietämys on ihmisissä ja tietämystä lisätään oppimalla; Tehokas 

tietojohtaminen viittaa siihen, että inhimillinen tietämys muuntuu prosessissa 

liiketoimintatietämykseksi; 

5) Yleisesti tietojohtamisella voidaan johtaa tietämystä, jolloin tavoitteena on 

uusien mahdollisuuksien kehittäminen, arvonlisäys tai asiakastyytyväisyys, 

liiketoimintaedun saavuttaminen tai suorituksen parantaminen. 

Llorian tutkimusryhmän mielestä nämä voidaan vetää yhteen siten, että 

tietojohtaminen viittaa toimintapolitiikkaan tai –politiikkoihin, jotka tekevät 

luomisen, levittämisen ja sisäistämisen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Lloria 2008. 79) 

 

Tietojohtamisen käyttöä perusteleviksi tekijöiksi voidaan Al-Hawamdeh:n 

verkkoartikkelin mukaan nimetä: 

• Organisaation tehokkuuden parantaminen, 

• Kilpailussa edellä pysyminen, 

• Organisaation potentiaalin maksimoiminen, ja  

• Inhimillisen pääoman johtaminen. (Al-Hawamdeh 2002) 

 



 28 

Yritysten tehokkuuden lisäämistä perustellaan sillä, että Internet –yhteiskunnassa 

asiakkaat odottavat saavansa palvelun käyttöönsä välittömästi 24 tuntia 

vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Tällöin yrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa 

kuin tehdä harppauksenomaisia parannuksia toimintaansa siten, että aika 

markkinoille, aika ratkaisun toimitukseen ja aika tuotteen toimitukseen tilauksesta on 

niin lyhyt kuin mahdollista tai yritys voi menettää asemansa. Yrityksillä on myös 

tarve kierrättää ja uudelleen käyttää tietämystä, jottei samoja asioita keksitä 

jatkuvasti uudestaan ja siten hukata voimavaroja. (Al-Hawamdeh 2002)  

 

Tietojohtamisen ymmärrän tässä diplomityössä siten, että prosessien tuloksena 

syntyy arvokasta tietoa, joka jaetaan eteenpäin tietojärjestelmän välityksellä. 

Erityisesti Llorian listassa viides kohta tietojohtamisen tavoitteista uusien 

mahdollisuuksien kehittämisessä, arvonlisäyksessä, asiakastyytyväisyydessä, 

liiketoimintaedussa ja suoritusparannuksessa liittyvät osaamispääomarekisterin 

luomisen keskeisiin motiiveihin. Al-Hawamdeh:n lista on mielestäni 

kokonaisuudessaan relevantti järjestelmää perustettaessa ja järjestelmän organisointia 

pohdittaessa. Nämä niveltyvät myös prosesseihin ja prosessien organisointiin. Tarve 

tiedon uudelleenkäytettävyydestä on myös olennainen osa osaamispääomarekisterin 

prosessitaustaa: miksi keksiä pyörää uudelleen ja miksi jättää olemassa oleva tieto 

hyödyntämättä. 

 

Yritys –käsite on syytä laajentaa tässä työssä organisaatioksi, koska edellä mainitut 

vaikutukset ulottuvat muidenkin kuin yritysmuotoisten organisaatioiden toimintaan. 

Julkishallinnon tehtävä kansalaisten palvelemisessa on muuttunut entistä 

intensiivisemmäksi ja myös julkishallintoon kohdistuu odotuksia palvelujen 

saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. 

 

3.3 Tieto ja tietämys osaamispääomarekisterin taustatekijöinä 

 

Jotta tietojohtamisen liittymäpintojen osaamispääomarekisteriin ja tähän 

tutkimukseen voidaan hahmottaa paremmin, määrittelen seuraavassa, mitä tarkoitan 
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tietämyksen lajeilla, eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen tieto, sekä miten nämä 

yhdistyvät järjestelmään ja sen kehittämisprosessiin. Lisäksi olen ottanut mukaan 

myös ns. kitkaisen tiedon (sticky information).  

 

Eksplisiittisellä tiedolla (explicit knowledge) Nonaka (1991. 165) tarkoittaa 

muodollista ja systemaattista tietoa, joka voidaan helposti välittää ja jakaa eteenpäin. 

Se on tässä tutkimuksessakin siis ymmärrettävässä muodossa ja saatavilla olevaa 

tietoa. Tämän tutkimuksen kannalta eksplisiittistä tietoa voidaan siten yhdistää 

henkilön tai organisaation sisäiseen implisiittiseen tai hiljaiseen tietoon, jotta tällä 

yhdistelmällä voitaisiin myöhemmin tuottaa uudenlaista innovatiivista toimintaa. 

Tämän tietämyksen lajin liittymäkohtana tutkimuksen kohteeseen on esimerkiksi se, 

että kansallisella osaamispääomarekisterillä ja kansalaisen sähköisellä 

ansioluettelolla voitaisiin todentaa kansallinen osaaminen eksplisiittiseen muotoon. 

Tällöin tieto sekä tieto tiedosta voisivat liikkua mahdollisesti paremmin ja 

kansakunnan rajalliset resurssit olisivat mahdollisesti paremmin käytettävissä.  

 

Implisiittisellä tiedolla (implicit knowledge) tarkoitetaan eksplisiittisen ja hiljaisen 

tiedon välimuotoa, joka on suhteellisen helposti kodifioitavissa, mutta se on 

sisäänrakennettuna prosesseissa ja käytännöissä, jonka näitä osaavat henkilöt voivat 

hyvin eksplikoida myös kirjalliseen ja saatavaan muotoon (Frappaolo 2006. 23). 

Tässä tutkielmassa implisiittisellä tiedolla tarkoitetaan sellaista todennettavaa, mutta 

hiljaisessa muodossa ihmisiin tai organisaatioihin sitoutuneena olevaa 

tietoa/tietämystä. Implisiittinen tieto on tässä merkityksessään kodifioitavassa 

eksplisiittiseen muotoon haluttaessa. Tutkijat väittelevät vielä toistaiseksi, onko 

implisiittinen tieto tosiasiassa hiljaista tietoa vai implisiittistä ja kodifioitavaa tietoa. 

Koska kaikki tutkintosuoritukset eivät ole yhteen koottuja rekisteritallenteita, saattaa 

olla mahdollista, että hyvinkin suuri osa kansallisesta osaamispääomasta on edellä 

määritellyn mukaisessa implisiittisessä muodossa tietojärjestelmän kannalta. 

Rekisterin avulla osaamispääoma, tai ainakin suuri osa siitä, voitaisiin saada 

eksplikoitua hyödynnettävään muotoon. 
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Hiljaisella tiedolla (tacit knowledge) tarkoitetaan arvokasta tietämystä, joka pitää 

sisällään erittäin henkilökohtaisia subjektiivisia näkemyksiä ja intuitioita, joita on 

erittäin vaikea saada julki ja jaetuksi, koska se on ihmisissä. (Nonaka 1991. 162) 

Hiljaisen tiedon osia voidaan todentaa, mutta kokonaisuutena se yhdistyy henkilön 

(tai organisaation) sisällään pitämään tietoon, joka saattaa olla tulkintoja, käytäntöjä, 

tms. yhdistyneenä sellaiseen osaamiseen ja tietämykseen, jota ei kerta kaikkiaan 

pystytä irrottamaan kontekstista ja jakamaan. Hiljaisen tiedon täydelliseen 

eksplikoimiseen en usko osaamispääomarekisterillä päästävän hiljaisen tiedon 

sitoutumisluonteen vuoksi. 

 

Kitkaisella tiedolla (sticky information) tarkoitetaan hitaasti liikkuvaa tai 

vaivalloisesti kiinnittymisalustastaan irtoavaa tietoa/tietämystä (Ogawa 1998. 778). 

Toisin sanoen kitkainen tieto ei liiku kovin helposti tai lainkaan sinne, missä sitä 

tarvittaisiin. Tiedon/tietämyksen siirtyminen on ollut ilmeisen kitkaista esimerkiksi 

opiskelijan hakupalveluissa. Kitkaisen tiedon ilmentymänä voidaan digitaalisen 

viestinnän aikakaudella pitää tässä tapauksessa arvosanatietojen siirtymistä 

oppilaitokselta toiselle, mihin osaamispääomarekisterillä voitaisiin päästä hyvinkin. 

Kitkaista tietoa tulee voida välttää myös osaamispääomarekisterin prosesseissa eli 

jotta rekisterisovelluksen ominaisuudet voisivat olla käytettäviä, kehitysvaiheessa 

tulee voida ottaa huomioon rekisterisovelluksen ko. osion käyttäjien ja 

intressiryhmien näkemykset. 

 

Osaaminen, tai pikemminkin tieto osaamisesta tai sen sijainnista, tässä 

tutkimuksessa on ymmärretty instanssiksi, jonka tulisi liikkua tietojärjestelmän 

avulla paikkaan, jossa sitä tarvitaan. 

 

3.4 Tietojärjestelmien ja prosessien yhdistäminen 

 

Pelkkiä teknologisia uudistuksia ei voida pitää riittävänä ratkaisuna työn 

tuottavuuden tai työhyvinvoinnin kehittämiseen. Avainasemassa on sen sijaan se, 

miten uutta teknologiaa sovelletaan erilaisissa sosiaalisissa ja organisatorisissa 
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käytännöissä. Tietotyön organisointiin ja johtamiseen on kuitenkin kiinnitetty liian 

vähän huomiota. (Kasvio et. al. 2007. 47) 

 

Työprosessien saattamiseksi tietojärjestelmillä käytettävään muotoon ne on 

saatettava esimerkiksi vuokaavioiksi, joista ne voidaan mallintaa ohjelmakoodiksi. 

Prosessien hahmottamisessa voidaan käyttää esimerkiksi Pitkäsen menetelmää ja 

yhdistettäessä niitä tietojärjestelmään esimerkiksi Steven Alterin Work System 

Method –menetelmää. Alterin menetelmän keskeisen käsitteen ”Work System” 

suomensin työprosessiksi, koska se mielestäni kuvaa paremmin teorian kohdetta kuin 

työsysteemi. 

 

Asiakaslähtöistä näkökulmaa voidaan tukea Steven Alterin menetelmällä. Se ei pidä 

sisällään tietoteknistä työkalua, jota olisi välttämätöntä käyttää, vaan sen avulla 

käydään systemaattisesti läpi prosessin kulku. Prosessin kuvauksen yhteydessä 

otetaan huomioon periaatteessa kaikki prosessiin vaikuttavat tekijät. 

 

 

Kuva 10. Steven Alterin work system –kuva (Alterin luento 2005) 
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Edellä olevasta kuvasta havaitaan, että Alterin menetelmässä prosessiin vaikuttavat 

tekijät perustuvat kokonaisnäkemykseen työprosessista sekä sen liittymät 

työprosessia tukevaan järjestelmään. Ts. järjestelmän tulee toteuttaa jokin aliprosessi, 

jossa kokonaisprosessin käyttäjä tarvitsee aliprosessia tietojärjestelmän toteuttamana. 

Alterin menetelmän avulla voidaan selvittää työprosessien ja tietojärjestelmän 

toteuttamia funktioita ja näiden välisiä yhteyksiä. Menetelmällä voidaan 

havainnollistaa kysymyksin prosessien sisällöt ja niissä fyysisesti tehtävät 

toimenpiteet, jolloin tietojärjestelmän funktiot ja niiden toteuttamat aliprosessit 

voidaan sitoa toteutukseen saumattomasti. 

 

Alterin on luonut menetelmänsä, koska nykyään on harmillisen yleistä 

tietojärjestelmiä kehitettäessä ja käyttöön otettaessa, että: 

• uusien järjestelmien odotetaan parantavan organisaatioiden suorituskykyä, 

mutta järjestelmät eivät kuitenkaan täytä niille asetettuja odotuksia, 

• projekteissa suunnittelu ja analysointi on riittämätöntä, tehotonta ja aikaa 

vievää ilman konsensuksen löytymistä siitä, mitä on tehty ja miksi, 

• kommunikaatio tilaajan ja järjestelmäammattilaisten välillä ei toimi 

• käyttöönotot implementoidaan huolimatta erimielisyyksistä järjestelmän 

toiminnan ja työn tehostumisodotusten sekä hyötyodotuksien suhteen. 

(Alterin verkkosivusto 2008) 

 

Alterin kehittämä Work System Method on menetelmä, jolla lähestytään 

järjestelmällisesti työprosesseja, jotta ne voidaan yhdistää tietojärjestelmien 

tuottamiin palveluihin. Se on tarkoitettu analysointityökaluksi ennen varsinaisen 

tietojärjestelmätyön aloittamista ja sitä voidaan käyttää joko yksilö- tai ryhmätasolla. 

Tarkoituksena on tukea käyttäjätason ja IT-henkilöstön välistä vuoropuhelua. Se ei 

tuota tietomalleja vaan tuo joustavasti esiin, miten tietojärjestelmä voisi parantaa 

työprosesseja. Menetelmä jakautuu kolmeen vaiheeseen: järjestelmän ja ongelman 

identifiointiin, analysointiin ja mahdollisuuksiin sekä suosituksiin ja perusteluihin. 

(Alterin luento 2005) 
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Perusajatuksena on, että menetelmä organisoituu työprosessiviitekehyksen ympärille. 

Viitekehys yhdistää osakokonaisuudet, joita pitäisi ymmärtää ja ottaa huomioon 

työprosessin kuluessa. Tarkoituksena on yhteinen käsitys siitä, mistä työprosessissa 

keskustellaan. 

 

 Ensimmäinen vaihe 

(SP) 

Toinen vaihe (AP) Kolmas vaihe (RJ) 

Ensimmäisen tason 

pääotsikot 

Kehitettävän 

työprosessin 

(systeemin) tai sen 

ongelmien 

tunnistaminen 

Kehittämiskohteiden 

analysointi ja 

kehittämismahdollisuuksien 

tunnistaminen 

Suositukset ja 

perustelut 

Toisen tason 

kysymykset 

Viisi kysymystä 

työprosessista 

(systeemistä) ja 

ongelmista 

Kymmenen kysymystä 

liittyen analyysiin ja 

mahdollisuuksiin 

Kymmenen 

kysymystä liittyen 

suosituksiin ja 

perusteluihin 

Kolmannen tason 

aihealueet ja 

ohjeistukset 

Tarkistuslistat, 

toimintamallit ja 

kuvaajat 

Tarkistuslistat, 

toimintamallit ja kuvaajat 

Tarkistuslistat, 

toimintamallit ja 

kuvaajat 

Kuva 11. Alterin WSM –kehikko. (Alterin luento 2005) 
 

Kun ensimmäisen tason pääotsikot on saatu määritellyksi siirrytään toisen tason 

kysymyksiin (SP). Työprosessin ja ongelman kohdalla ne (5) ovat:  

1. Mikä työprosessi (systeemi) on kyseessä?  

2. Mitä ovat ongelmat ja mahdollisuudet?  

3. Mitkä tekijät vaikuttavat ongelmiin ja mahdollisuuksiin?  

4. Mitä rajoituksia käytännön toteutukselle on suositustasolla?  

5. Miten kuvataan työprosessia (systeemiä) käyttäen WS –näkymää? (Alterin 

luento 2005) 

 

Kun vastaus näihin kysymyksiin on määritelty, tehdään analysointi ja 

mahdollisuuksien (AP) kartoittaminen kysymyksillä (10): 

1. Ketkä ovat asiakkaita ja mitä he pitävät tärkeinä työprosessiin liittyen? 

2. Kuinka hyviä ovat työprosessin tuottamat tuotteet ja palvelut? 

3. Kuinka hyviä ovat työskentelytavat työprosessin sisällä? 

4. Kuinka hyvin työprosessiin osallistuvien roolit, tietämys ja intressit sopivat 

yhteen sen tavoitteiden suhteen 

5. Miten parempi tieto tai tietämys voisi auttaa? 
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6. Miten parempi teknologia voisi auttaa? 

7. Kuinka hyvin työprosessi sopii ympäristöön? 

8. Kuinka hyvin työprosessi käyttää saatavilla olevaa infrastruktuuria? 

9. Kuinka sopiva on työprosessin strategia? 

10. Kuinka hyvin työprosessi toimii kokonaisuutena? (Alterin luento 2005) 

 

Suositukset ja perustelut (RJ) WSM:n toisella tasolla, jossa kysymykset (10) ovat: 

1. Mitä muutoksia suositellaan työprosessiin? 

2. Kuinka ensisijainen työprosessivaihtoehto suhtautuu muihin vaihtoehtoihin? 

3. Miten suositeltava työprosessivaihtoehto suhtautuu alueen 

ideaalityöprosessiin? 

4. Kuinka hyvin suositellut muutokset ottavat huomioon alkuperäiset ongelmat 

ja mahdollisuudet? 

5. Mitä uusia ongelmia tai kustannuksia voi syntyä suositelluista muutoksista? 

6. Miten hyvin ehdotetut työprosessit mukautuvat työprosessin periaatteisiin? 

7. Miten suositukset voidaan implementoida? 

8. Miten eri sidosryhmien intressit vaikuttavat projektin menestymiseen? 

9. Ovatko suositellut muutokset perusteltuja kustannusten, hyötyjen ja riskien 

näkökulmasta? 

10. Mitkä tärkeät olettamukset analysoinnissa ja perusteluissa ovat 

kyseenalaisimmat? (Alterin luento 2005) 

 

Kolmannella tasolla Alter esittää työprosessiin tarkistuslistaa, jossa havainnoidaan 

seuraavat seikat: 

• yhteiset muutosmahdollisuudet 

• työprosessin tuloskortti 

• työprosessin strategia 

• työprosessin periaatteet 

• kompastuskivet ja riskitekijät. (Alterin luento 2005)  
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Lisäksi Alter määrittelee luennossaan (2005) myös menetelmän syvemmän tason 

analysointikohteet, joita käytetään syvemmälle mentäessä seuraavan taulukon 

mukaisesti:  

Syventymiskohde Analysointikohde 

Työskentelykäytännöt Liiketoimintaprosessit, Valvonta ja kontrolli, 

Kommunikaatio, Päätöksenteko, Koordinaatio, 

Improvisaatio, Tolkun tekeminen, Fyysiset 

toimenpiteet, Henkinen prosessointi 

Osallistujat Yksilöt, Ryhmät, Roolit, Vaikutukset yksilöihin, 

Yksilöiden vaikutukset 

Informaatio Kodifioitu informaatio (tietokannat, 

esiohjelmoidut viestit), Kodifioimaton 

informaatio (vapaamuotoiset dokumentit, 

kuvat, keskustelut, tietämys) 

Teknologiat Tekniikat, Työvälineet, Toimintamahdollisuudet 

(affordances), Liittymäpinnat 

Taulukko 2. Alterin syventymiskohteet WSM –menetelmässä. (Alterin luentoesitys 
2005) 
 
Seuraavassa kuvassa on esimerkkituloste Alterin WSM –menetelmän 

prosessinäkymästä, jolla voidaan yhdessä koostetussa näkymässä havaita prosessiin 

osallistuvat tahot ja siihen vaikuttavat elementit itse prosessin ympärillä. 
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Figure 2:  Work system snapshot for a loan approval system 
 

Customers Products & Services 

• Loan applicant  
• Loan officer 
• Bank’s risk management department 
 
 

• Approval or denial of the loan 
application 

• Explanation of the decision 
• Loan documents 

Work Practices (Major Activities or Processes) 

• Loan officer identifies businesses that might need a commercial loan 
• Loan officer and client negotiate terms of the proposed loan 
• Loan officer assembles a loan package for submission to the loan committee 
• Loan officer submits the loan package 
• Administrative assistant enters loan parameters into decision support software to 
evaluate the loan 

• Loan officer presents the loan application at a meeting of the loan committee 
• Loan committee approves or denies the loan 
• Administrative staff produces loan documents, if approved. 
• Loan officer conveys the decision to the applicant. 
 

Participants Information Technologies 

• Loan officer 
• Loan applicant 
• Loan committee 
• Administrative assistant 
 
 

• Applicant’s financial 
statements, financial 
condition, and market 
prospects 

• Loan package 
• Terms and conditions of 
the approved loan 

• Spreadsheets 
• Decision support 
software for loan 
evaluation 

• Internet 
• Telephones 
 

  

Kuva 12. Esimerkkikuva Alterin WSM-Snapshot –kuvasta 
(http://fabweb.cityu.edu.hk/is5600/Seminar%209%20Fig%202.doc) 
 

3.5 Synteesi teorioista ja niiden liittymisestä osaamispääomarekisteriin 

 

Prosessien johtaminen ja tietojohtaminen liittyvät olennaisesti tietojärjestelmien 

kehittämiseen sekä organisaatioiden ja prosessien yhdistämiseen tietojärjestelmien 

kanssa. Näin muodoin ne liittyvät myös kansallisen osaamispääomarekisterin 

synnyttämiseen sekä sen ylläpidon organisointiin ja sijoittumiseen.  

 

Tietojohtamisen puolelta yhteys työn aihealueeseen syntyy tiedon ja tietämyksen 

sekä niiden johtamisen kautta käyttäen hyväksi tietojärjestelmiä tietämyksen 

eksplikoimiseen. Kansallisen osaamispääomarekisterin tulevaisuudessa sisältämä 

tietovaranto on käsitykseni mukaan sellaista implisiittistä tietoa, jonka esiin 

saamiseksi tarvitaan järjestelmä, jolla implisiittinen tietämys ja osaaminen voidaan 

kodifioida eksplisiittiseen muotoon. Implisiittisen tiedon eksplikoimisessa ja sen 
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asianmukaisessa levittämisessä on haaste, johon järjestelmän ominaisuuksilla 

voidaan vastata.  

 

Vaikka implisiittisen ja hiljaisen tiedon, ja toisaalta implisiittisen ja eksplisiittisen 

tiedon välisestä rajanvedosta käydään keskustelua, on oletettavaa, että kaikki 

eksplisiittisenä tietona kodifioitu tieto ei ole aina laajasti ymmärrettynä 

hyödynnettävässä eksplisiittisessä muodossa. Samalla voitaneen todeta, että tämä 

tieto ei ole hiljaistakaan tietoa, mutta se ei ole helposti irrotettavissa 

kiinnittymisalustastaan, esimerkiksi paperitodistuksesta, sillä tavoin, että se olisi 

laajasti kansakunnan osaamista ja sen leviämistä edistävässä muodossa.  

 

Kansallisen osaamispääomarekisterin luomisessa yhtenä odotettavana 

hyötynäkökohtana on potentiaalisen tietämyksen ja osaamisen parempi leviäminen. 

Samalla, kun tietämys ja osaamispääoma on entistä laajemmin saavutettavissa ja 

hyödynnettävissä, voidaan arvioida päästävän myös tuottavuushyötyihin, joihin 

tietojärjestelmien luomisessa usein vedotaan. Olen tässä ottanut huomioon tiedon 

kitkaisuuden elementin ja jaotellut sen pienempi- ja suurempikitkaiseen ryhmään sen 

mukaan, miten helposti kitkainen tieto on irrotettavissa alustastaan ja jaettavissa sitä 

tarvitseville helpommin eksplisiittisessä muodossa. Osaamispääomarekisterin 

kannalta myös tieto osaamistiedon sijainnista ja tämän tiedon hyödynnettävyys ovat 

keskeisiä. Rekisteritietojen pohjalta tehtyjen analyysien pohjalta voidaan selvittää 

esimerkiksi, missä jonkin alueen tietämys sijaitsee ja miten se voidaan saada 

käyttöön. Tällöin kyseistä tietoa tarvitseva yritys voi valita sijoittumispaikkakuntansa 

osaamisen sijainnin mukaan. 

 

Tietojärjestelmät rakennetaan lähtökohtaisesti palvelemaan tarkoitusta ja prosesseja. 

Prosessien määrittely on siten keskeisessä asemassa järjestelmien rakentamisen 

taustalla ja prosessikuvaukset ovat perustana tietojärjestelmän toiminnoille. 

Prosessien kuvaaminen on haaste, jossa kunkin kokonaisuuden sisältämät 

osaprosessit tulisi kuvata asiakkaasta asiakkaaseen –tyyppisinä, ja näin saada 

prosessien kierto kuvattua mahdollisimman aukottomasti. Asiakkaasta asiakkaaseen 

–prosessikuvaus on tehtävä myös pääprosessin alaprosesseista. 
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Steven Alter on kehittänyt WSM –menetelmää, jotta tietojärjestelmien käyttäjien 

odotukset ja tietojärjestelmiä tuottavien yritysten ja organisaatioiden tietämys näistä 

odotuksista konkretisoituisi järjestelmien ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. 

Julkishallinnon tehtävissä asiakaspalvelunäkökulma ei ole vielä liian yleinen ja 

palvelujen tuottaminen asiakkaan, kansalaisen, toimeksiantajan ja alamaisen 

näkökulmasta vaatii vielä työstämistä. 
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4. OSAAMISPÄÄOMAREKISTERIN TAUSTA-ASIAKIRJAT JA 

OSAAMISPÄÄOMAREKISTERIIN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT 

 

Koska idea osaamispääomarekisteristä on samalla ajatus julkishallinnon 

tietojärjestelmästä, on syytä ottaa huomioon valtionhallinnossa päätettyjä 

perusedellytyksiä palveluiden järjestämisestä sekä niiden toteuttamisesta 

tietojärjestelminä. Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle on 

vastuutettu tietojärjestelmien toteuttamista koskevien edellytysten kokonaistehtäviä, 

joita sovelletaan laajasti kaikissa tietojärjestelmäprojekteissa ja palveluiden 

sähköistämisessä. Tuottavuusohjelman vaikutukset myös työvoimaan ja käytettävissä 

oleviin henkilöresursseihin on ilmeinen, jolloin entistä pienemmällä henkilömäärällä 

on toteutettava sama tai jopa suurempi määrä palveluita. Tämä merkitsee entistä 

useamman julkishallinnon palvelun viemistä sähköiseen muotoon. 

 

4.1 Tietoyhteiskunta ja julkishallinnon sähköiset palvelut 

 
Tietoyhteiskunnalla Suomessa tarkoitetaan tietotekniikan tuomien etujen 

hyödyntämistä siten, että Suomesta luodaan ihmisläheinen ja kilpailukykyinen 

osaamis- ja palveluyhteiskunta. (Tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015) 

Tietoyhteiskunnalla on syvempiäkin merkityksiä kuin vain tietotekniikan 

hyödyntäminen, tai pelkistettynä koko maata kattavien laajakaistayhteyksien 

levittäminen. Tietoyhteiskunta –termillä voidaan tarkoittaa myös sitä, että nykyisin 

saatavilla olevaa valtavaa tietomäärää osattaisiin käyttää kriittisesti ja integroivasti, 

ja siten kasvattaa informaatiosta tietämystä ja ymmärrystä. Tieto ja tietämys ovat 

merkittävä yhteiskunnallinen kysymys myös ihmisen ja maan tasa-arvoisen 

kehittymisen näkökulmasta. (Wikipedia/Tietoyhteiskunta 2008) 
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Vuonna 2007 päättyneen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuustavoitteet 

• kaikilla on mahdollisuus hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita asuinpaikasta ja 

sosiaalisesta asemasta riippumatta, 

• kaikilla on mahdollisuus hankkia kuhunkin elämäntilanteeseen soveltuvat tietotekniikan 

perustaidot, medialukutaidot sekä valmiudet tietoyhteiskunnan palveluiden käyttämiseen, 

• sähköisen asioinnin ja tietoverkkojen tietoturvallisuus sekä kansalaisten luottamus 

sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla, 

• tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään kaikissa organisaatioissa tavoitteena 

palveluiden parantaminen, toimintojen ja prosessien tehostuminen sekä kilpailukyvyn 

ylläpito ja kehittyminen, 

• työntekijöiden tietoyhteiskuntaosaaminen on työtehtävästä ja alasta riippumatta korkealla 

tasolla ja tietoyhteiskuntakehityksen vaatima koulutetun työvoiman saatavuus ja laatu on 

taattu, 

• julkishallinnon palvelut hoidetaan asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti reaaliaikaisina 

yhteisinä prosesseina julkishallinnon sisällä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, 

• tutkimus- ja tuotekehityspanostuksilla ja niiden tehokkaalla suuntaamisella Suomi pidetään 

edelläkävijöiden joukossa tietoyhteiskuntakehityksessä,  

• suomalainen tietoyhteiskunta on kansainvälisissä vertailuissa huippuluokkaa ja 

suomalaisella tietoyhteiskuntapolitiikalla pystytään vaikuttamaan myös kansainväliseen 

kehitykseen 

Taulukko 3. Vuonna 2007 päättyneen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet.  
(Suomalaista tietoyhteiskuntaa rakentamassa – Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 
2003-2007 Loppuraportti 2007. 3) 
 

Kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa vuosille 2007-2015 todetaan: 

”Julkishallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja 

taloudellisesti, organisaatiorajat ylittävinä prosesseina julkishallinnon sisällä ja 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Sähköiset palvelut toteutetaan 

mahdollisimman pitkälti kansalaisten ja organisaatioiden tarpeita ennakoivasti sekä 

olemassa olevaa tietoa hyödyntäen.” (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-

2015. 28) 

 

Valtion kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojektissa mainitaan arkkitehtuuriprosessin 

keskeisinä painopistealueina ovat yhteiset järjestelmät, yhteinen perustietotekniikka, 

yhteiset palvelut ja poikkihallinnolliset prosessit. Tutkimusprojektin julkaisussa 

mainitaan myös, että valtionhallinnolla ja alue- ja kuntahallinnolla on omat ICT:n 

kehittämishankkeet, jotka on tarkoitus yhdistää vuonna 2009. 

Kokonaisarkkitehtuuriprojekti on määritellyt yhdeksi keskeiseksi haasteeksi 

kokonaisarkkitehtuurin ja sen prosessien omistajuuden määrittelemisen, joka on 

ratkaisematta. (Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti 2007. 25)  
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”Koulutuksen tietotuotantoa kehitetään tavoitteena tietojen käytettävyyden ja 

hyödynnettävyyden paraneminen.” (Koulutus ja tutkimus 2012 

Kehittämissuunnitelma. 54) Toisin sanoen koulutuksen tietotuotantoon kiinnitetään 

huomiota myös ns. KESU –asiakirjassa, joka ohjaa koulutuksen järjestämistä 

Suomessa. Jotta koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida, on myös koulutuksen 

tuloksia pystyttävä seuraamaan luotettavin tilastointimenetelmin. Korkeakoulutuksen 

osalta on käytettävissä KOTA- ja AMKOTA –tietokannat, joihin tallennetaan 

suoritetietoja. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tiedonkeruusta vastaa 

Opetushallitus. Näille kaikille yhteistä on, että tietojen poiminta on vaivalloista 

erilaisista järjestelmistä ja tietojen kerääminen sitoo valtakunnallisesti merkittävän 

määrän työpanosta. 

 

Opetushallituksen toimintaa pohtineen selvitysmiehen mielestä (Lankinen 2007) 

[koulutuksen] seurantatietoa tulee kerätä kattavammin ja selkeämmin kuin nykyisin, 

ja se tulee saattaa avoimesti saataville. Selvitysmies esittää koulutustoimialan 

yhteisten tietopalveluiden – oppimateriaalipalvelun, kansallista osaamispääomaa 

kuvaavan opintosuoritusrekisterin, koulutukseen hakeutujan tietopalvelun ja 

sähköisen haun palveluiden – kokoamista yhteen. Samaa on esittänyt 

valtioneuvoston asettama OpetusTIME –työryhmä. 

 

Kansallisesta osaamispääomarekisteristä OpetusTIME –työryhmä totesi seuraavaa: 

”Kehitetään kansallinen osaamispääomarekisteri, joka sisältää yksilön todennetun 

osaamisen: opinto- ja tutkintosuoritukset, kompetenssit ja kvalifikaatiot sekä muut 

tarvittavat osaamista kuvaavat dokumentit. Rekisteri on kaikkien yhteinen, sähköinen 

osaamisen ja opintosuoritusten hallinta- ja arkistointijärjestelmä, johon on koottu 

opiskelijan todennetun osaamisen lisäksi opintojen tavoite- ja sisältökuvaukset. 

Rekisteriin liitetään kaikki, muukin kuin opetustoimen piirissä, todennettu 

osaaminen. Rekisteri on opiskelijan itsensä ja koulutuspalvelun tuottajien 

käytettävissä koko yksilön elinikäisen oppimisen ajan. Järjestelmästä saadaan 

tulostettua erilaisia otteita opiskelijan, yksilön ja muiden tarpeisiin. Sähköinen ote 

todennetusta osaamisesta on siirrettävissä muun muassa sähköisesti 

hakujärjestelmiin tai tarvittaessa ote on tulostettavissa paperille. Yksilön elinkaaren 
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aikana kertynyt todennettu osaaminen on koottavissa omaksi henkilökohtaiseksi 

sähköiseksi ansioluetteloksi.” (Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten 

menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa 2007. 26) 

 

Valmisteluryhmän mukaan ”kansallisen osaamispääomarekisterin toteuttaminen 

edellyttää, että peruskäsitteet sekä -prosessit opetustoimessa on määritelty ja 

yhdenmukaistettu. 4ykyisessä tilanteessa on tarpeen käynnistää ensisijassa nämä 

määrittelyt, mutta erillisen, keskitetyn osaamispääomarekisterin rakentamista 

voidaan lykätä sillä, se syntyy ’sivutuotteena’, kun käsitteiden yhtenäistäminen ja 

osaamispääomarekisteriin tietoja tuottavien tietojärjestelmien rajapintojen 

määrittelyt ovat valmiit.” (OpetusTIME –valmisteluryhmä 2008. 27) 

 

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut hankekoosteen julkishallinnon tieto- ja 

viestintätekniikalla saaduista tehostamishyödyistä. Julkaisun esipuheessa todetaan, 

että ”tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotolla ei yksin paranneta merkittävästi 

tuottavuutta tai kustannusvaikuttavuutta, jos samalla ei uudisteta riittäviltä osin 

myös palveluprosesseja, tuotantomalleja, organisaatioita sekä ohjaus- ja 

johtamiskäytäntöjä.” Selvitys mainitsee kehittämishankkeiden lähtökohdaksi 

toiminnan kehittämisen samanaikaisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien 

kanssa. Selvityksessä ei ole otettu huomioon kokonaiskustannuksissa tapahtuvia 

muutoksia, mutta hyödyt on todennettu pilottihankkein. Saadut hyödyt ovat olleet 

sekä määrällisiä että laadullisia, joista jälkimmäisiä on ollut vaikea arvioida 

rahamääräisinä. (Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt 

julkisessa hallinnossa 2005. 9-11) 

 

4.2 Nykyiset sähköiset palvelut ja järjestelmät eri koulutusasteilla 

 

Kuten aiemmin on tullut jo mainittua, tulee osaamispääomarekisterin kanssa samassa 

yhteydessä käsitellä opintohallinnon järjestelmiä, jotka toimivat 

osaamispääomarekisterin taustajärjestelminä. Tässä osiossa käyn läpi lyhyesti 

yleiskuva eri koulutusasteilla olevista järjestelmistä. Painotus on tarkoituksellisesti 
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korkeakoulujen järjestelmissä ja erityisesti yliopistojen järjestelmissä, koska näistä 

oli saatavilla eniten havaintomateriaalia. 

 

Eri kouluasteilla on käytössään lukuisa määrä erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät 

välttämättä keskustele keskenään, toisin sanoen yhteisiä rajapintoja ei ole luotu. 

Rajapintojen luomisen puute perustunee ensisijaisesti siihen, että tällaiselle ei ole 

koettu olevan tarvetta ja tietojärjestelmien suunnittelun lähtökohta on ollut joko 

kunta-, oppilaitos- tai korkeakoulukohtaista. Palveluiden käyttäminen ja asiointi 

tavoitteista huolimatta on siten toistaiseksi monimutkaista ja laadultaan kirjavaa.  

 

Korkeakoulujen sähköisen asioinnin edistämiseksi perustettu työryhmä on 

havainnollistanut sähköisten palveluiden edellytyksiä seuraavan sivun kuvalla. 

 

 

Kuva 13. Sähköisen asioinnin toimenpiteet verkossa ja verkon ulkopuolella. 
(Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa 2007. 12) 
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4.2.1 Perusopetuksen ja toisen asteen tietojärjestelmiä 

 

Perusopetus kuuluu kunnalliseen järjestelyvastuuseen ja kuntien käytettävissä 

Suomessa on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista järjestelmätoimittajaa: Pro Capita ja 

StarSoft. Päivähoidon puolella on lisäksi vielä Effica –järjestelmä esimerkiksi 

Tampereen kaupungilla (Lehtisaari 2007). Päivähoidon/esiopetuksen osuus jätetään 

kuitenkin tässä tarkastelussa käsittelemättä, koska se ei kuulu varsinaiseen 

opintohallintoon. 

 

Perusopetuksen järjestelmien toimittamisessa kaupallinen kilpailu ei toimi tällä 

hetkellä Suomessa. Tämä koskee myös toisen asteen järjestelmiä. Syynä lienee 

Suomen markkinoiden pienuus ja järjestelmätoimittajien mahdollisuus huomioida 

suomalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteet. (OpetusTIME valmisteluryhmä 

2008)  Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa käytetään myös 

ammattikorkeakouluissa usein käytettyä WinhaPro –järjestelmää. (WinhaPro –

verkkoesite 2006) 

 

4.2.2 Korkea-asteen tietojärjestelmiä 

 

Korkeakoulusektorilla on käytössään useita eri järjestelmiä. Merkittävimmät 

järjestelmät lienevät useissa yliopistoissa käytettävä Oodi –järjestelmä ja 

korkeakoulusektorilla on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa tietojärjestelmien 

yhteisiä hankkeita ainakin korkeakoulutyyppien (yliopisto/amk) sisällä. Oodi –

konsortioon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa: Helsingin yliopisto, Teknillinen 

korkeakoulu, Oulun yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto, Lapin yliopisto, Svenska 

Handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu ja 

Teatterikorkeakoulu. (Oodi –konsortion verkkosivut 2008) 

 

Oodi -järjestelmän ydin koostuu etupäässä kolmesta osasta: WinOodista, joka on 

tarkoitettu opintohallinnon henkilöstön käyttöön, WebOodista, joka on tarkoitettu 
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opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan käytettäväksi, sekä OodiDW –tietokannasta. 

Oodi –järjestelmä on toteutettu Uniface –sovelluskehittimellä Windows –

käyttöjärjestelmäalustalle ja sen arkkitehtuuri pohjautuu asiakas-palvelin –malliin. 

(Eklin 2005. 22-25) Tietokantana toimii Oracle. (Oodi –konsortion verkkosivut 

2008) Järjestelmän käyttäjiksi toimintojen kautta tunnistuvat opintohallinto 

viranomaisraportointeineen, opiskelijat, opetushenkilöstö, ja 

opetuslupaorganisaatio/hallinto. 

 

Jokaisella Oodi –konsortioon kuuluvalla yliopistolla on kaikki oikeudet Oodi –

ohjelmistoon omassa toiminnassaan. Käyttöönotot ovat olleet työläitä ja alkuvaiheen 

suoranaiset virheet aiheuttivat merkittäviä ongelmia mm. Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. (Eklin 2005. 39-42) 

 

 

 

Kuva 14. Oodi –konsortion organisaatio v. 2005 (Eklin 2005. 51) 

 

Oodi –konsortio organisoitui vuonna 2005 yllä olevan kuvan mukaisesti. Nykyisin 

konsortion varsinaisia toimielimiä ovat enää johtoryhmä ja työvaliokunta. Oodi –

palvelukeskus on sijoitettu Helsingin yliopiston tietotekniikkaosastolle yksiköksi, 

mutta se ei ole osa Oodi –konsortion toimintaa. Oodi –järjestelmän toimittajana on 

mm. WM –Data Oy. (Oodi –konsortion verkkosivut 2008) 

Seurantaryhmä 

Johtoryhmä Työvaliokunta 

Toimittajat 

Ohjausryhmä 

Webryhmä 

Projektivastaavat Konsortiohallinto 

Tekninen ryhmä Winryhmä Kehitysryhmät 
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Ammattikorkeakouluissa yleisesti ja myös ammatillisissa oppilaitoksissa on 

opintohallinnon järjestelmänä käytössä WinhaPro –ohjelmisto, joka on WM-Data 

Oy:n/Logica Oy:n omistama opintohallinnon järjestelmä. Järjestelmä pitää sisällään 

optioina WinhaWille –opiskelijaliittymän, WinhaWiiwi –opettajaliittymän, 

WinhaOpaali –palautejärjestelmän, WinhaWirkku –www-koulutustarjontaliittymän, 

raportointitietokannan latausohjelman, arviointilakanan, opiskelijamääräennusteen, 

henkilön tuntiennusteen, Jobstep –liittymän ja Uralinja –liittymän (WinhaPro –esite 

2006). WinhaPro -järjestelmässä käyttäjiksi voidaan tunnistaa ainakin opiskelijat, 

opetushenkilöstö, opintohallinto viranomaisraportointeineen, opetuslupaorganisaatio 

ja -hallinto sekä työnantajat. 

 

4.3 Nykyisten kotimaisten tietojärjestelmien tulevaisuus 

 

Nykyisten tietojärjestelmien arvioidaan olevan käyttöikänsä lopulla sekä 

ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. (YDW –verkkoaineisto, AAPA –

seminaari) Samoin perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen suhteen tahtotila on 

järjestelmien uudistaminen ja yhtenäistäminen siten, että ne voisivat muodostaa 

tietoperustan OpetusTIME –työryhmän esitysten mukaisesti. Perusopetuksen ja 

toisen asteen käyttämät tietojärjestelmät ovat jääneet kehityksessä jälkeen siinä 

mielessä, että ne on rakennettu hyvin pitkälle olemassa olevien tai jopa 

vanhentuneiden tarpeiden pohjalta räätälöiden, mutta selainpohjainen käsittely on 

vasta tulossa. OpetusTIME –valmisteluryhmän näkemys on, että modulaarisempi 

tietojärjestelmä, joka mahdollistaisi myös järjestelmätoimittajien ja ratkaisujen 

toiminnallisuuden kilpailuttamisen, olisi suotava kehityssuunta. 

 

Yliopistojen tietovarastohanke YDW on määritellyt tehtävänsä verkkosivuillaan 

seuraavasti: ”Yliopistojen yhteisen tietovaraston määrityshankkeessa (YDW) 

selvitetään yhteisen tietovaraston toteutusmahdollisuudet. Lisäksi määritellään 

opinto-, tutkimus-, talous-, tila- ja henkilöstöhallinnon yhteiset käsitteet jotta eri osa-

alueiden tietoja voidaan luotettavasti yhdistää sekä vertailla.” Yliopistot ovat 
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havainneet, että ne eivät pysty nykyisin tuottamaan keskitetyssä johtamisessa 

tarvittavaa tietoa, koska kaikki yliopistot käyttävät toisistaan hieman poikkeavaa 

käsitteistöä. Yhteinen tietovarasto on määritelty ongelman ratkaisun avaimeksi. 

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu hallinnoi hanketta opetusministeriön 

rahoituksella. (YDW –hankkeen verkkosivut. 2008) 

 

Yliopistojen tietovarastohanke YDW on onnistuneesti määritellyt käsitteitä 

ammattilaistaustaisesti ja ProAMK on päässyt myös ko. asiassa alkuun. Päällekkäistä 

asiaa ei käytännössä ole merkittävissä määrin ja käsitteet ovat likimain 

käyttökelpoiset korkeakoulutyypistä riippumatta.  

 

Ammattikorkeakoulujen käyttämät tietojärjestelmät on toteutettu ns. 

kaksikerrosarkkitehtuurilla. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymätaso ja 

toimintalogiikkataso muodostavat tietokantatason päälle sijoittuvan tason. Ratkaisu 

hankaloittaa ohjelmiston uudistamista, perustuu vanhaan teknologiaan ja siitä 

puuttuvat suurelta osin järjestelmäintegraatioon vaadittavat tiedonsiirto- ja 

ohjelmistorajapinnat. Lisäksi ratkaisut ovat vaihtelevasti epästandardeja. (ProAMK –

loppuraportti 1 2007. 3) 

 

ProAMK –loppuraportissa (2007. 4) mainitaan myös, että ”nykyiset opetus- ja 

opiskelijahallinnon tietojärjestelmät eivät tue riittävän ajantasaisen tiedon 

raportointia yksittäisen opiskelijan, opiskelijaryhmän, koulutusohjelman, 

koulutusalan tai ammattikorkeakoulun tasolla.” Tämä koskee 

ammattikorkeakoulutasoa. Lisäksi raportin mukaan kansallisella tasolla nykyiset 

tietojärjestelmät eivät tue opiskelijoiden liikkuvuutta ammattikorkeakoulutasolla tai 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Tämä vaikeuttaa, paitsi yksittäisen 

ammattikorkeakoulun toimintaa ammattikorkeakoulutasolla, myös kansallisesti, kun 

opiskelijalla on useita eri identiteettejä eri tietojärjestelmissä. 

Viranomaisraportointikaan ei onnistu ilman suurta vaivannäköä. (ProAMK –

loppuraportti 1 2007. 4) 
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Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opetuksen järjestelmät on rakennettu jo 

suurelta osin vanhentuneelle tekniikalle, joten ne lähestyvät myös elinkaarensa päätä. 

Toinen aste käyttää osin samaa järjestelmää ammattikorkeakoulujen kanssa ja siihen 

pätevät samankaltaiset ilmiöt kuin ProAMK –hankkeen raportissa mainitut. 

 

4.4 Saksalainen ja ruotsalainen opintohallinnon tietojärjestelmäratkaisu 

 

Esimerkkejä opintohallinnon tietojärjestelmistä, joiden luomalle tietoperustalle myös 

kansallinen osaamispääomarekisteri voitaisiin toteuttaa, on käytössä valtakunnan 

mittakaavassa esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Saksan yli 220 yliopistossa ja 

korkeakoulussa on käytössä HIS –järjestelmä ja Ruotsin kaikissa korkeakouluissa on 

käytössä LADOK –järjestelmä. 

 

Seuraavassa käyn läpi HIS- ja LADOK -järjestelmiä siitä näkökulmasta, miten ne on 

toteuttavat opintohallinnon tietojärjestelmän tehtäviä. Olennaisempaa tämän työn 

kannalta on tehdä vertaishavaintoja siitä, ketkä ovat näissä opintohallinnon 

tietojärjestelmien asiakkaita, käyttäjiä ja mitä funktioita ne toteuttavat 

toimintaympäristöissään. 

 

Sekä HIS että LADOK ovat toteutukseltaan esimerkkejä ei-kaupallisista 

liiketoiminnan kaltaisista toimintamalleista. Suhteutettaessa näitä suomalaiseen 

koulutusjärjestelmään havaitaan että yli 400 kunnassa on esi- ja perusopetuksen 

instituutioita. Lisäksi Suomessa on kuntien ja kuntayhtymien ym. omistamia toisen 

asteen oppilaitoksia vastaavalla maantieteellisellä alueella, vaikkakin määrällisesti 

pienempänä kokonaisuutena.  

 

Korkeakoulusektorilla Suomessa on ammattikorkeakoulut ja yliopistot 

yhteenlaskettuna 48 korkeakouluopetusta antavaa instituutiota. Ruotsalainen 

LADOK –järjestelmä on siten hyvin vertailukelpoinen korkeakoulusektorin sekä 

lukumäärän että maantieteellisen kattavuuden suhteen.  Samoin saksalainen HIS –
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järjestelmä on relevantti verrokkijärjestelmä, kun arvioidaan sitä, miten laajaa 

määrällistä toimijakenttää yksi perustietojärjestelmä koskee. 

 

Keskeinen peruste ottaa edellä mainitut järjestelmät mukaan vertailuun on se, että 

sekä HIS että LADOK toimivat maantieteellisesti kattavasti, kokonaisvaltaisesti ja 

että ne ovat toiminnoiltaan likimain yhtä laaja-alaisia kuin mitä suomalaisella 

opintohallinnon tietojärjestelmällä tavoitellaan. Merkittävä on myös niiden rooli ei-

kaupallisina toimijoina, mikä vaikuttaa myös suomalaisen järjestelmän 

rakentamisessa vaikuttavuuden perusteita. 

 

Saksalainen HIS –järjestelmä 

 

HIS eli Hochschule Informations System Gmbh on saksalainen julkisomisteinen 

voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tuottaa opintohallinnon järjestelmän yli 

200 saksalaiselle yliopistolle ja korkeakoululle. HIS:n pääomistajina ovat Saksan 

liittovaltio ja sen osavaltiot, vaikka se on alkujaan Volkswagenin säätiön perustama 

yritys. HIS:n päätoiminta-alueita ovat: ohjelmistotoimittaja korkeakoulujen 

hallinnoille, tehdä empiirisiä tutkimuksia erityisosaamisensa alueella 

korkeakoulutuksessa sekä kehittää korkeakoulutuksen organisointia ja rakennetta. 

(HIS.de –verkkosivustot 2008) 

 

HIS:n kehittämä järjestelmä tukee päätöksentekoa, työntekoa ja 

organisaatiorakenteita saksalaisessa korkeakoulutuksessa. Asiantuntemuksensa 

pohjalta järjestelmällä voidaan optimoida hallintoprosesseja ja –

organisaatiorakenteita yli 220 korkeakoulutusta antavassa instituutiossa Saksassa. 

HIS:n tutkimusinstituutioroolin ansiosta sillä on käytössään myös suuri määrä 

relevanttia dataa potentiaalisten opiskelijoiden ja opiskelijoiden käyttäytymisestä. 

HIS on tässä onnistunut yhdistämään analyyttisen kompetenssinsa ja voi tarjota myös 

tutkimus- ja ohjaustietoa valtiotasolta yksittäisiin instituutioihin. (HIS.de –

verkkosivut 2008) 
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HIS:n uusin versio, HISinOne, on edelleen saman organisaation ylläpitämä, mutta 

toimii selainpohjaisena entisten erillisten järjestelmien sijaan. Järjestelmän perusta on 

avoimessa lähdekoodissa ja palvelulähtöisessä SOA –arkkitehtuurissa.  

 

 

 

Kuva 15. HISinOne ratkaisuavaruus (Uwe Hübner 2007) 
 

HIS –järjestelmää ja sen tuottamaa tietoa käyttävät edellä olevan kuvan mukaisesti 

yhtäältä opiskelijat, opetushenkilöstö, opintohallinto ja toisaalta myös julkishallinnon 

organisaatiot. 

 

Uuden HISinOne –kehitystavoitteista Uwe Hübner (2007) mainitsee mm. seuraavat 

tekijät: 

- integroitu ratkaisu 

- uudet toiminnallisuudet (markkinointi, alumnit, uudet suunnittelufunktiot) 

- arvioidut tietomallit 

- avoimet palvelu- ja tietorakenteet 

- avoimen lähdekoodin teknologia 

- korkeatasoinen turvallisuus ja kestävyys 

- joustavuus uusimuotoisten kehitysympäristöjen suhteen 

- verkkopohjainen arkkitehtuuri 
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- avoimet palvelurajapinnat 

- monipuolisesti konfiguroitavat käyttöliittymät, ja 

- käyttäjäystävälliset räätälöintityökalut. (Hübner 2007) 

 

Käyttäjiksi HIS –järjestelmässä ovat tunnistuneet ainakin opiskelijat, opettajat, 

hallintohenkilöstö ja tilasuunnittelijat. (HIS –matkaraportti 2007. 10) Järjestelmän 

XML –käyttöliittymän avulla on toteutettu opetuksen palvelukokonaisuus ja 

opintohallinnon palvelut, kehityssovellukset, opiskelijatutkimukset, opiskelijoiden ja 

valmistuneiden elinikäisen oppimisen analyysit, opintojen ohjaus, rahoitusanalyysit, 

arviointi ja reaaliaikaiset tutkimuspalvelut, opintohallinnon kehityspalvelut sekä 

henkilöstöhallinnon palvelut seuraavan kuvan mukaisesti. (HIS –verkkosivusto 

2008) 

 

 

Kuva 16. HIS:n organisaatio ja järjestelmän toiminnot. (HIS –verkkosivusto 2008) 
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Ruotsalainen LADOK –järjestelmä 

 

LADOK –järjestelmän omistaa konsortio, joka muodostuu 36:sta korkeakoulusta 

Ruotsissa. Ydinjärjestelmän ohjelmistoylläpidosta vastaa Uumajan yliopiston 

ylläpitoryhmä ja paikallisten asennusten ylläpidosta vastaa kukin paikallinen 

yliopisto kustantaen palvelimet, verkkoyhteydet, laitteet ja paikallisen tuen. 

(LADOK.se –verkkosivut 2008) 

 

LADOK on tietotekniikkapohjainen ei-kaupallinen opiskelijatieto- ja 

dokumentointijärjestelmä yliopistoille ja korkeakouluille. Se keskittyy 

opiskelijahallintoon. Paikalliset instituutiot hallinnoivat järjestelmää omalta osaltaan. 

LADOK:lla on yhteinen ydinjärjestelmä, joka on identtinen jokaisessa paikallisessa 

asennuksessa. Ydinjärjestelmä sisältää tietokantataulujen rakenteen ja ohjelmiston, 

joiden käytön laajuudesta kukin paikallinen instituutio päättää erikseen. 

Järjestelmään on mahdollista tehdä paikallisia lisäyksiä, minkä takia sitä voidaan 

laajasti katsoen kutsua voileipäpöydäksi, josta instituutiot voivat valita käyttämänsä 

osat. (LADOK.se –verkkosivut 2008) 

 

LADOK –konsortion järjestelmää käyttävät sekä yliopistojen ja korkeakoulujen 

hallinnot, tiedekunnat, osastot että opiskelijat. Järjestelmästä viedään tilastotietoja 

Ruotsin opetusministeriön ja muiden seurantatietoja keräävien instituutioiden 

käyttöön. Yksi keskeisistä tavoitteista LADOK –järjestelmässä on kerätä tieto 

vuosittaisesta yliopistojen ja korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille 

järjestämästä opetuksesta Ruotsin hallitukselle. Yliopistojen ja korkeakoulujen 

rahoitus perustuu tähän tietoon. (LADOK.se –verkkosivut 2008) 

 

Myös ruotsalainen järjestelmä on siten vertailukelpoinen tavoiteltuun suomalaiseen 

holistiseen koko opintohallinnon kattavaan järjestelmään nähden ja nykyisin 

käytössä olevaan Oodi –konsortion tuottamaan järjestelmään. Myös ruotsalaisten 

näkökulma siitä, että sen yksi keskeinen tavoite on kerätä tieto korkeakoulujen 

järjestämästä opetuksesta korkeakoulujen kokonaisrahoituksen pohjaksi. 
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LADOK –järjestelmän toiminnot/palvelut 

Toimintoalue Palvelu 

Kandidaatti- ja maisterivaihe kurssisisällöt, ohjelmat 

kurssi-ilmoittautumiset ja poissaolot 

kurssihallinto 

ilmoittautumiset 

tentit 

(ulkomaisten) opintojen hyväksilukemiset 

tutkinnot (sis. Diploma Supplement) 

Jatko-opinnot hyväksymiset 

opinnoissa edistymiset 

tentit 

tutkinnot 

Muut henkilöpalvelut (opiskelija/opettaja/luennoija 

osoitteineen yms.) 

jatko- ja täydennyskoulutus 

vaihto-ohjelmat 

raportointipalvelu julkishallinnolle 

Taulukko 4. LADOK –järjestelmän toiminnot ja palvelut. (LADOK.se –verkkosivut 
2008) 
 

4.5 Benchmarking opintohallinnon tietojärjestelmiin ja niiden tilanteeseen 

 

Tutkimuksessani benchmarkkasin edellisissä kappaleissa käsiteltyjä opintohallinnon 

järjestelmiä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Tämän tarkoituksena oli selvittää 

taustajärjestelmiä ja niiden toimintoja. Opintohallinnon järjestelmät kansallisen 

osaamispääomarekisterin taustalla ovat keskeisiä todennetun rekisteritiedon ja siihen 

liittyvän metatiedon tuottajia. 

 

Kaikissa vertailumaissa nykyiset järjestelmät toimivat voittoa tuottamattomien 

organisaatioiden toteuttamina. Toiminnot kaikissa järjestelmissä ovat samankaltaisia 

opintohallinnon ja viranomaistoimintojen suhteen. Eroavaisuuksia voidaan todeta 

siinä, miten pitkälle menevään analysointitietoon osaamisen ja tilastollisten 

aineistojen suhteen voidaan mennä. Jotta osaamispääomarekisterin sisältämän tiedon 

pohjalta voitaisiin tehdä kattavaa analyysia ja sen pohjalta tilastollista tutkimusta, 

tulee opintohallinnon järjestelmän kokoama tietosisältö olla kattavasti 

osaamispääomarekisterin käytettävissä. Edellä esitetyt järjestelmät ovat pelkästään 

opintohallinnon ja opiskelijoiden käytössä.  
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Viranomaisraporttien automatisoinnilla näissä tietojärjestelmissä voitaisiin päästä 

tehostumishyötyihin, mutta automatisoitujen raporttien tekeminen usean erilaisen 

oppilaitoksen ja korkeakoulun tietopohjasta edellyttää yhteisten prosessien, 

vaatimusmäärittelyiden ja tietosisältöjen koordinaatiota. Uskon, että erityisesti 

toimintaprosessien ja menettelyiden yhtenäistämisellä voitaisiin päästä todellisiin 

tuottavuushyötyihin. Tässä yhteydessä on korostettava, että tiedon tallennukseen 

liittyvien prosessien yhtenäistäminen ei tarkoita omaleimaisesta toiminnasta 

luopumista, vaan yhteisen kielen löytämistä näiden prosessien toteuttamiseksi. 

 

Käytännössä järjestelmien toteuttamat toiminnot ja järjestelmien käyttäjät ovat 

vertailukelpoisia suhteessa Suomessa käytössä ja suunnitteilla oleviin järjestelmiin. 

Niiden tuottama tietosisältö on näkemykseni mukaan vertailukelpoista 

osaamispääomarekisterin tarvitsemaan todennettuun osaamistietoon ja sähköisen 

todistuksen perusteisiin nähden. 
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5. KANSALLISEN OSAAMISPÄÄOMAREKISTERIN SIDOSRYHMÄT JA 

KÄYTTÄJÄTASOT 

 

Verkostomainen toimintamalli – tilaaja-tuottaja -malli, jota nykyään käytetään 

laajalti julkishallinnossa – tietojärjestelmien toteuttamisessa edellyttää 

luottamuksellisen yhteistyön muodostumista toimijoiden välille. Opintohallinnon 

tietojärjestelmän ylläpito on syytä järjestää siten, että kaikkien järjestelmän 

käyttäjätahojen näkemykset tulevat huomioitua, mutta mikään taustaorganisaatio tai -

taho dominoi eikä toisaalta tule muiden dominoimaksi.  

 

Oppimisen tueksi tuotettavat tietojärjestelmät henkilötietokannan pohjalle sisältävät 

tiettyjä elementtejä, jotka ovat yhteisiä koko järjestelmälle ja eri osien 

yhteensovittamiselle. Olennaista tällaisen tietojärjestelmän rakentamisessa on se, että 

eri osa-alueet keskustelevat keskenään järjestelmien tuottajista huolimatta. Näin 

voidaan vähentää myös riippuvuutta järjestelmän toimittajista/tuottajista ja erilaiset 

järjestelmätoimittajayhdistelmät tulevat mahdollisiksi ja kilpailutettaviksi 

kokonaisedullisina. 

 

5.1 Kansallisen osaamispääomarekisterin sidosryhmätasot, sidosryhmät ja  käyttäjät 

 

Käyttäjien ryhmittelemiseksi on tärkeää, että järjestelmän sidosryhmät ja niiden 

tarvitsemat palvelut määritellään. Kansallisen osaamispääomarekisterin 

sidosryhmiksi voidaan hahmottaa useita sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Jotkin 

sidosryhmät ovat lisäksi sisäisen ja ulkoisen sidosryhmän välisellä alueella, jota 

kutsun tässä puoliulkoiseksi sidosryhmätasoksi. Sisäiseen sidosryhmätasoon olen 

ryhmitellyt järjestelmää välittömästi käyttäviä tahoja ja ulkoiseen sellaisia, jotka 

käyttävät järjestelmän tuottamia tai järjestelmästä saatavia tietoja ilman, että näillä 

olisi mahdollisuutta tai oikeuksia muuttaa järjestelmän tietosisältöä, tai päästä 

suoraan yhteyteen tietojärjestelmän kanssa. Puoliulkoiseen sidosryhmään olen 

lukenut sellaisia osaamispääomarekisterijärjestelmän käyttäjiä ja käyttäjätahoja, jotka 
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eivät tallenna järjestelmään uutta tai täydentävää tietoa, mutta niillä on pääsy 

järjestelmän tilastolliseen osuuteen ja tietokantoihin, jotka käsittelevät tällaisia tietoja 

pääosin ilman yksilöiviä henkilötietoja. Olen siksi ryhmitellyt sidosryhmät kolmeen 

erilaiseen tasoon: ulkoiset sidosryhmät, puoliulkoiset sidosryhmät ja 

ydinsidosryhmät. Rajapintoja ja tiedonsiirtoja määriteltäessä tulee ottaa huomioon eri 

sidosryhmätasojen käyttäjien erilaiset tarpeet jo opintohallinnon tietojärjestelmän 

tasolla.  

 

Ulkoiset sidosryhmät

Puoliulkoiset

sidosryhmät

Ydinsidosryhmät

Ulkoiset sidosryhmät

Puoliulkoiset

sidosryhmät

Ydinsidosryhmät

 

Kuva 17. Kansallisen osaamispääomarekisterin sidosryhmätasot 
 

Ulkoiset sidosryhmät ovat ulkoisia sekä opetusta antavia että kansallisen 

osaamispääomarekisterin tietoja mahdollisesti käyttäjien välityksellä tarvitsevia 

tahoja ja henkilöitä. Ulkoisiin sidosryhmiin voidaan lukea esimerkiksi 

koulutusjärjestelmän ulkopuoliset tutkimus- ja tiedelaitokset, EU, ja muut 

luonteeltaan erilliset tahot. Järjestelmätasolla ei ole olemassa näillä tiedoin sellaisia 

sidosryhmiä, jotka kuuluisivat ulkoisiin sidosryhmiin ja jotka saisivat suoraan tietoa 

osaamispääomarekisteristä. 

 

Ns. puoliulkoisia sidosryhmiä ovat tahot, jotka eivät muokkaa järjestelmän tietoja, 

mutta käyttävät niitä tilastointi-, arviointi- ja analysointitehtävissä hyödykseen. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Opetusministeriö, Opetushallitus, Kela, Stakes ja muut 

vastaavat laitokset ja instituutiot, jotka tarvitsevat järjestelmästä saatavaa 
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suoritetietoa, mutta käytännössä harvoin suoritetietojen metatietoja. 

Järjestelmätasolla tähän ryhmään voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi 

opintohallinnon tietojärjestelmä, joka toimii myös osaamispääomarekisterin 

taustajärjestelmänä, sekä erilaiset tilastointi- ja analyysijärjestelmät. 

 

Kansallisen osaamispääomarekisterin ydinsidosryhmät koostuvat yhtäältä keskeisistä 

opetusta antavista instituutioista ja osaamista todentavista tahoista sekä 

oppilaista/vanhemmista/opiskelijoista. Kansallista osaamispääomarekisteriä 

käyttävät kansalaiset muodostavat toisen keskeisen ydinsidosryhmän. 

Järjestelmätasolla tämä sidosryhmätaso on kansallinen osaamispääomarekisteri 

itsessään sekä sähköisen ansioluettelon muodostava sovellusosa palveluineen. 

 

Sidosryhmätaso Sidosryhmä Järjestelmätason 

yhteydet 

Ulkopuolinen sidosryhmätaso Koulutusjärjestelmän 

ulkopuoliset tutkimus- ja 

tiedelaitokset, EU,  muut erilliset 

intressisidosryhmät 

Ei yhteyttä ulkopuolisiin 

järjestelmiin. 

Puoliulkoinen sidosryhmätaso Opetusministeriö, 

Opetushallitus, Kela, Stakes, 

Tilastokeskus 

Opintohallinnon 

tietojärjestelmä, 

hakujärjestelmät, 

tilastointijärjestelmät, 

analyysijärjestelmät 

Ydinsidosryhmä Opiskelijat, kansalaiset, 

oppilaat/vanhemmat, opetusta 

antavat ja osaamista todentavat 

instituutiot 

Opintohallinnon 

tietojärjestelmä, 

osaamispääomarekisteri 

itsessään ja sähköinen 

ansioluettelo-osa 

Taulukko 5. Sidosryhmätasojen, sidosryhmien ja järjestelmien välinen luokittelu. 
 

Toisaalta opintohallinnon järjestelmän käyttäjinä ydinsidosryhmässä ovat 

opetushenkilöstö, opintohallinnon henkilöstö, opetusinstituution johto, 

opetuslupaorganisaation johto sekä puoliulkoisessa sidosryhmässä opetusministeriö 

ja Opetushallitus. Käyttäjänä voi olla myös samaan ryhmään kuuluva Tilastokeskus 

ja sen henkilöstö erilaisine tietotarpeineen. Välillisinä käyttäjinä, ulkoiseen 

sidosryhmäluokkaan kuuluvina voivat olla yksittäisen ihmisen niin halutessa myös 

henkilöstöä rekrytoivat yritykset. 
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Tietojärjestelmän käyttäjätarpeita pohdittaessa vaihtoehtoisia näkökulmia on useita. 

Käyttäjänäkökulmaksi olen tässä työssä valinnut opiskelijan/kansalaisen 

näkökulman. Tämän näkökulman valitsin lähtökohdaksi, koska uskon sen olevan 

keskeinen, jos järjestelmällä halutaan olevan vaikuttavuutta osaamisen kertymiseen 

ja osaamisen siirtymiseen paremmin hyödynnettäväksi. Jotta järjestelmän käyttö 

leviäisi ja sillä voitaisiin koota vielä kodifioimatonta tietoa, sen kansalaisella 

itsellään on oltava järjestelmän käyttömahdollisuus. 

 

 

Kuva 18. Kansallisen osaamispääomarekisterin keskeiset sidosryhmät. 
 

Kansallisen osaamispääomarekisterin keskeiset sidosryhmät käyttävät 

osaamispääomarekisteriä ja sen taustalla olevia tietokantoja. Yhteys opintohallinnon 

tietojärjestelmiin on esitetty se omana sidosryhmänään. Työnantajasidosryhmä 

kuitenkin voi käyttää osaamispääomarekisteriä vain välillisesti: kansalaisten itsensä 

sähköisessä ansioluettelossaan antamien tietojen kautta tai vaihtoehtoisesti erilaisten 

julkistettujen tai järjestelmän tietokertymän pohjalta teetettyjen tilasto- ja 

analyysitietojen muodossa. 

 

Kehitettäessä kansallista osaamispääomarekisteriä käyttäjälähtöisyys, 

oppimislähtöisyys ja tilastointitehtävät ovat keskeisiä lähtökohtia. Arkistointitehtävä 

 
 

Työnantajat 

Opinto-

hallinnon 

tietojärjestelmä 

 

Kansalaiset, 

oppilaat/vanh., 

opiskelijat 

 

Kansallinen 

osaamispääoma

-rekisteri 
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tulee automatisoida siten, että erillistä arkistointiajoa ei tarvitse tehdä. Järjestelmä 

tallettaa tarvittavat sähköiset dokumentit automaattisesti kanta-arkistoon. 

 

Kansalaiselle näkyvin palveluparannus kansallisen osaamispääomarekisterin 

luomisella on sähköisen ansioluettelon välityksellä saatava näkymä omaan 

osaamispääomaan. Samoin palveluparannuksena on yleisemminkin se, että osaamis- 

ja kompetenssitieto on tallennettuna yhteen järjestelmään, josta kansalainen voi 

syöttää tietoa esimerkiksi hakujärjestelmän käyttöön. Erityinen lisäarvo sähköisillä 

palveluilla on kansalaisen kannalta reaaliaikainen 24/7 –saatavuus. Saatavuuden 

arvioinnissa on toki merkitystä sillä, millainen mahdollisuus ja osaaminen sähköisten 

palveluiden käyttämiseen kansalaisella on suhteessa vaatimuksiin, joita kansallisen 

osaamispääomarekisterin käyttäminen asettaa käyttäjälleen.  

 

Kansalainen voi käyttää kansallista osaamispääomarekisteriä esimerkiksi työn 

hakemisessa ja tulostaa järjestelmästä tulostimelle tai pdf -muotoon ansioluettelonsa. 

Tässä yhteydessä ei voi kuitenkaan liiaksi korostaa, että järjestelmän 

käyttäjäoikeuksilla on suuri merkitys, jotta henkilöosaamistieto tuotetaan vain 

tahoille/ihmisille, jotka ovat oikeutettuja sen henkilötiedon saamiseen. 

 

Opiskelijanäkökulmasta osaamispääomarekisteri voisi olla myös 

vertaistietojärjestelmä oman opiskeluedistyksen itsearviointiin. Tästä näkökulmasta 

opiskelija voisi tehdä osaamispääomarekisteristä haun esimerkiksi vastaavalla 

vuosikurssilla opiskelevien opintomenestyksestä tai opintojen edistymisestä. 

 

Seuraavassa taulukossa olen havainnollistanut mahdollisuuksia, millaista 

osaamispääomarekisterin tietosisältöä kukin käyttäjä voisi käyttää. Taulukko on 

varmasti puutteellinen siinä mielessä, että kun järjestelmän kehittämiseen päästään 

todenteolla, uusien mahdollisuuksien kirjo on paremmin nähtävissä kuin tämän 

yksittäisen tapaustutkimuksen kuluessa olen pystynyt hahmottamaan. 
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Osaamispääomarekisterin käyttäjä Käyttäjän tarvitsema tieto (mahdollisuus) 

Kansalainen Henkilökohtainen sähköinen ansioluettelo 

Hakujärjestelmän käyttämä dokumentti 

Todennettu osaamistieto muuhun tarkoitukseen 

Opiskelija/oppilas(/vanhempi) Hakujärjestelmän todennus hakukelpoisuudesta 

Hyväksiluettavat opinnot metatietoineen 

Henkilökohtainen sähköinen ansioluettelo 

Vertailutiedot opinnoissa etenemisestä 

Osaamistieto vaihtoyliopistolle suoritetuista 

opinnoista (sisältyy mahdollisesti sähköiseen 

ansioluetteloon) 

Todennettu osaamistieto muuhun tarkoitukseen 

Oppilaitos/korkeakoulu/opintohallinto ja vast. Hakijan tiedot hakukelpoisuudesta, osaamisesta 

ym. 

Hyväksiluettavat opinnot 

Tallennettava ja todennettava osaaminen 

metatietoineen 

Todennettu osaamistieto 

viranomaistarkoituksiin 

Opetusministeriö, Opetushallitus, Tilastokeskus, 

Stakes, Kela jne. viranomainen 

Opintosuoritukset (ja yhteys kustannustietoihin) 

Opiskelijatiedot (ilman yksilöivää tietoa, pl. Kela) 

Osaamispääoman luokittelutieto tms. 

Muu tilastoinnin raakadata 

Taulukko 6. Kansallinen osaamispääomarekisteri kansalaisen ja viranomaisten 
tietotarpeiden näkökulmasta. 
 

5.2 Kansallisen osaamispääomarekisterin käyttäjätasot 

 

Seuraavassa kuvassa olen esittänyt tietojärjestelmän rajapintoja ja mahdollisia 

tietosisältöjä. Kuvan ajatuksena on havainnollistaa opintosuoritustietojen kertymistä 

kuvan oikeassa reunassa olevaan kansalliseen osaamispääomarekisteriin, ja 

opintohallinnon tietojärjestelmään.  Kuvassa olen myös havainnollistanut konsortion 

johtoryhmän sisällään pitämän asiantuntemuksen, koska se on opinto- ja 

opetushallinnon prosessivastuualueilla samalla, kun johtoryhmässä edustettuna oleva 

tietotekninen tuotantovastuualue huolehtii prosessien ja tietoteknisten ratkaisujen 

sekä näiden erilaisten rajapintojen yhteensovittamisesta. Sektorikohtaiset 

asiantuntijaryhmät huolehtivat sektoreidensa vaativuusmäärittelyiden 

asianmukaisuudesta toiminnan kuvaajina. 
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Konsortiotaso (johtoryhmä) 

- Opetuslupaorganisaatiot 

- Opetusministeriö ja Opetushallitus 

- Kunnat 

- Keskeiset yhteistyöelimet 

- Tuotantovastuuorganisaatio 

Perus- ja 

esiopetus 

(alaryhmä) 

- Esiopetus 

- Perus-

opetus 

- 10-luokka 

II asteen 

opetus 

(alaryhmä) 

- ammatil-

liset oppi-

laitokset 

- lukio-

opetus 

 

Korkea-asteen 

opetus 

(alaryhmä) 

- ammatti-

korkeakoulut 

- yliopistot ja tie-

dekorkeakoulut 

Ulkopuolinen 

dokumentoitu 

osaaminen 

(konsortiotaso) 

- täydennys-

koulutus 

- vapaa sivis-

tystyö 

- työkokemus 

- muu toden-

nettu osaami-

nen 

Yhteiset tietotarpeet 

- henkilötiedot 

- muu yhteinen tietoperusta 

- politiikka/politiikat, kehittäminen 

- opintosuoritukset eri tasoilla 

- jne. 

Perus- ja 

esi-

opetusta 

palveleva 

erityis-

tieto 

II asteen 

opetusta 

palveleva 

erityistieto 

Korkea-asteen 

opetusta 

palveleva 

erityistieto 

Erityinen 

perus- ja 

esiopetust

a koskeva 

tieto 

Erityinen II 

asteen 

opetusta 

koskeva 

tieto 

Erityinen korkea-

asteen opetusta 

koskeva tieto 

Kansalaisen 

sähköiseen 

ansioluetteloon 

dokumentoitava 

tieto 

Kansallinen 

osaamis-

pääoma-

rekisteri 

 

 

 

 

 

 

Kansalaisen 

sähköinen 

ansioluettelo 

Opintohallin-

non tietojär-

jestelmä 

Tieto siirtyy kansalliseen osaamispääomarekisteriin ja opintohallinnon tietojärjestelmään 

Kuva 19. Tietojärjestelmän rajapinnat ja elementit.  

 

Osaamisintensiivisen julkishallinnon tietojärjestelmän, kuten tässä niin 

opintohallinnon tietojärjestelmän kuin kansallisen osaamispääomarekisterinkin, 

organisoitumisen voidaan ajatella rakentuvan kokonaisarkkitehtuurin tapaan eri 

asiakas- ja käyttäjätasoihin. Tässä kerroksellisuudessa havaitsin olevan 

järjestelmätason päällä ainakin järjestelmän ylläpitäjä- ja toteuttajataso,  tietojen 

syöttäjätaso, analysoijataso, analyysitiedon käyttäjätaso ja informaation saajataso. 

Nämä limittyvät osittain päällekkäin, mikä myös tuo esille tarpeen varmistaa tiedon 
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siirtyminen ja havainnollistaa niitä tasoja, joiden välille tiedonkulun rajapintoja 

täytyy vähintään muodostua. 

 

 

Kuva 20. Järjestelmän organisoitumisen tasot sekä informaation kulku järjestelmään 
ja järjestelmästä. 
 

Järjestelmätaso pitää sisällään järjestelmän, tietovarastot ja toiminnan kannalta 

oleelliset osat. Se limittyy ylläpitäjä- ja toteuttajatason kanssa, jolla on yhteys 

järjestelmätason ratkaisujen määrittäjänä koko järjestelmään. Tallentajataso tallentaa 

tietoa järjestelmään ylläpitäjä- ja toteuttajatason luomien käyttöliittymien välityksellä 

ja limittyy ylläpitäjä- ja toteuttajatason kanssa antaen esimerkiksi kehitystyölle 

tietämystä siitä, millaista tallennustietoa järjestelmätasolle täytyy pystyä 

tallentamaan.  

 

Analysoijataso käyttää järjestelmään tallentunutta tietoa sille luotujen 

käyttöliittymien välityksellä analyysien ja tietokanta-ajojen suorittamiseen sekä 

osittain antaa ohjeistusta tallentajatasolle sekä ylläpitäjä- ja toteuttajatasolle siitä, 

millaisten tietojen yhdistelmää se tarvitsee. On huomattavaa, että analysoijatasolla 

voi toimia myös esivalmisteltu raportointiohjelma, joka tuottaa tietoa analyysitiedon 

käyttäjätasolle ilman erityistä tietokanta-ajoa, joten sillä on kiinteä yhteys myös 

järjestelmätasolle, vaikka se ei ilmenisikään ihmisten tekemänä työnä. 

 

Järjestelmätaso 

 

Järjestelmän ylläpitäjä- ja toteuttajataso 

 

Tallentajataso 

 

Analysoijataso 

 

Analyysitiedon käyttäjätaso 

Informaation saajataso 
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Analyysitiedon käyttäjätaso käyttää analysoijatason valmistelemia raportteja ja 

niiden yhdistelmiä johtopäätelmien tekemiseen ja informaation saajataso hyödyntää 

saamaansa informaatiota/tietämystä toiminnassaan. 

 

Edellisen kuvan asiakas- ja käyttäjäryhmiä voidaan sijoittaa eri tasoille esimerkiksi 

seuraavasti: 

Taso Asiakas- ja käyttäjäryhmäesimerkki 

Informaation käyttäjätaso opiskelija/kansalainen, työnantaja, opintohallinto 

Analyysitiedon käyttäjätaso 
tutkija, päätöksentekijä, virkamies, kansalainen, 

opintohallinto, (opiskelija/kansalainen) 

Analysoijataso 
tutkija, opetusministeriö Opetushallitus, 

opintohallinto, virkamies, (opiskelija/kansalainen) 

Tallentajataso 
opintohallinto, opiskelija/kansalainen, 

koulutusinstituutio, Opetushallitus 

Järjestelmän ylläpitäjä- ja toteuttajataso 
järjestelmän ylläpitäjä/toteuttaja (CSC, 

järjestelmäkehittäjät, ym.), johtoryhmä 

Järjestelmätaso järjestelmän ylläpitäjä, tietovaraston ylläpitäjä, jne. 

Taulukko 7. Opintohallinnon tietojärjestelmän/kansallisen osaamispääomarekisterin 
asiakas- ja käyttäjäryhmiä eri tasoilla. 
 

Taulukosta havaitaan, että esimerkiksi opiskelija/kansalainen voi sijoittua roolinsa 

puolesta sekä informaation käyttäjätasolle, analysoijatasolle että analyysitiedon 

käyttäjätasolle, mutta myös samalla tallentajatasolle, sillä osa opiskelijan/kansalaisen 

tallentamasta tiedosta tulee näkyviin sähköisen ansioluettelon näkymässä tai 

vertaisryhmän analysointinäkymässä. Suluissa oleva opiskelija/kansalainen ilmentää 

sitä, että tämä tekee analysointia ainoastaan omasta näkökulmastaan näillä 

käyttäjätasoilla. Myös opintohallinto voi toimia sekä tallentajatasolla, 

analysoijatasolla että analyysitiedon käyttäjätasolla.  

 

Järjestelmän organisoimisen kannalta on kuitenkin havaita, että järjestelmän 

ylläpitäjä- ja toteuttajatasolla määritellään järjestelmän tuottamat ominaisuudet ja 

rajapinnat siten, että järjestelmästä saatava ja järjestelmään tallentuva tieto voidaan 

saattaa asianmukaisessa muodossa em. tiedon käyttämiseen oikeutetuille henkilöille 

ja organisaatioille.  
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5.3 Omistajuus ja vastuualueet - prosessivastuu ja tuotantovastuu 

 

Omistajuus on liiketoiminnasta julkishallinnon käyttöön otettu termi, joka on 

sellaisenaan epämääräinen julkishallinnon viitekehyksessä. Omistajuuden sijaan 

voitaisiin käyttää esimerkiksi vastuutaho- tai vastuualue –termejä, joilla on 

selkeämpi ja luontevampi merkitys julkishallinnossa ja kansallisen 

osaamispääomarekisterin yhteydessä erityisesti opintohallinnossa. Vastuualueella 

voidaan ilmaista paremmin julkishallinnon roolia, ja sitä, kuka liiketoiminnan 

termistöllä ilmaistuna omistaa prosesseja ja järjestelmiä. Vastuualueet voidaan jakaa 

kahteen pääluokkaan: prosessien omistajuuteen eli prosessivastuuseen ja toteutuksen 

(tai tuotannon) omistajuuteen eli tuotantovastuuseen.  

 

Oppimisen näkökulmasta prosessivastuu on opetusta järjestävän yksikön hallinnassa. 

Tällöin opetusta järjestävä toimija huolehtii tilojen, opetuksen, opettajien ja 

opiskelijoiden saamisesta samaan fyysiseen/virtuaaliseen tilaan. 

Tuotantovastuutahon keskeisenä tehtävänä on luoda tarvittava viitekehys, tilat, 

laitteet ja tekniset menetelmät, jotta opetustapahtuma voidaan järjestää.  Lisäksi 

tuotantovastuutahon tehtäviin kuuluu luoda mahdollisuudet toteuttaa 

opetustapahtuman arviointi ja siitä annettu palaute ymmärrettävään muotoon. Toisin 

sanoen tuottajaorganisaatio toimittaa tilan, laitteistot, ohjelmistot ja (verkko-

)yhteydet, jotta opetus voi tapahtua opetus- ja oppimissuunnitelmien mukaisesti ja 

tällä on opetuksen suhteen tukeva tai täydentävä funktio. 

 

Opetuksen prosessivastuu kuuluu opetuslupaorganisaatioille ja esimerkiksi kunkin 

opetettavan kurssin osalta sen vastuuopettajalle. Opintohallinnon tietojärjestelmän 

tuotantovastuullinen taho on koko järjestelmää koordinoiva johtoryhmä ja tämän 

kanssa yhteistyössä toimiva koordinaatioyksikkö. Tietotekniikkayksiköt jokaisessa 

korkeakoulussa, oppilaitoksessa tai oppilaitosyhtymässä vastaavat palveluiden 

toteuttamisesta tietoteknisin apuvälinein paikallisesti. Ne vastaavat myös siitä, että 

käytettävät tuotteet ovat kunta- ja opetustasolla yhteensopivat rajapintojen osalta, 
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jotta tieto voisi siirtyä vaivattomasti tasojen välillä, ja päätyä arvosanaksi ja 

suoritusmerkinnäksi kansallisessa osaamispääomarekisterissä.  

 

Seuraavassa taulukossa olen havainnollistanut esimerkkitehtäviä, joita edellisessä 

kappaleessa luettelin. 

 

Prosessi Prosessivastuutahon tehtävä Tuotantovastuutason tehtävä 

Opetustapahtuma Opettaja huolehtii 

opetustapahtumasta ja siinä 

annettavasta opetuksesta. 

Tekniikkakeskus tai vastaava 

huolehtii tilojen, tekniikan ja 

tarvittavien työkalujen 

käytettävissä olemisesta 

Oppilaan/opiskelijan 

suoritusarviointi 

Opettaja arvioi oppilaan 

opiskelijan suorituksen 

suhteessa opetukselle 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Tekniikkakeskus tai vastaava 

huolehtii teknisten 

työvälineiden tarjoamisesta 

opettajan käyttöön ja 

arvioinnin siirtämisestä 

oppilaan/opiskelijan 

käytettäväksi. 

Taulukko 8. Esimerkki opetustapahtuman ja oppilas/opiskelija-arvioinnin 
prosessivastuutehtävistä ja tuotantovastuutehtävistä. 
 

Tarkoituksena on, että kansalliseen osaamispääomarekisteriin tallennetaan myös 

opintosuoritusten sisällöstä metatietoa, joka rikastaa järjestelmän tietosisältöä ja 

tukisi samalla implisiittisen tietämyksen eksplikoimista. Edellä mainitun kaltainen 

metatieto tukisi myös hyväksilukemisprosessia antamalla siirtyvän opiskelijan 

vastaanottavalle oppilaitoksen tai korkeakoulun opetushenkilöille keskeistä tietoa 

hyväksilukemisen perusteista. 

 

Osaamispääomarekisterin taustalla toimivan opintohallinnon tietojärjestelmän 

toteuttamisessa on hyvä ottaa huomioon kokemukset saksalaisesta ja ruotsalaisesta 

korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmätyöstä. Näissä maissa 

korkeakoulutuksen opintohallinnon tietojärjestelmät rakentuvat yhtenäiselle 

arkkitehtuurille ja sen perustalle ohjelmoidulle sovellukselle, johon voidaan tehdä 

korkeakoulukohtaisia lisäpalveluita ja –ominaisuuksia. Perusjärjestelmän koottu 

yhteinen hallinnointi on molemmissa tapauksissa toteutettu koordinoivassa 

organisaatiossa. 
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6. ESIMERKKEJÄ KANSALLISEN OSAAMISPÄÄOMAREKISTERIN 

KÄYTTÄJÄTAPAUSTEN MALLINNUKSESTA 

 

Teoriaosassa valitsin prosessit ja niiden johtamisen työvälineeksi, jotta kansalaisten 

osaamisesta oleva implisiittinen ja kitkainen tieto voitaisiin saada eksplisiittiseen 

muotoon ja hyödynnettäväksi osaamispääomarekisterissä. Empiriaosuudessa kävin 

lävitse erilaisia osaamispääomarekisterin ja sen taustalla olevan opintohallinnon 

tietojärjestelmän rakentamiseen liittyviä taustaedellytyksiä, tunnistin 

osaamispääomarekisterin sidosryhmätasoja, sidosryhmiä sekä määrittelin eri 

käyttäjätasot osaamispääomarekisterille.  

 

Testatakseni työkalujen toimivuutta olen mallintanut seuraavassa kaksi 

esimerkkiprosessia. Näissä esimerkkiprosesseissa lähdin liikkeelle erityisesti 

tutkimukseni lähtökohtana olevista kansalaisen mahdollisesti käyttämistä 

palvelutuotteista. Sekä Alterin WSM –menetelmää että Pitkäsen 

prosessikysymysmallia käyttäen mallinsin kansalaisen sähköisen ansioluettelon 

kokoamisen työnhakutilanteessa ja opiskelijan oman vertaisseurannan tekemisen 

opintojen edistymisen seuraamiseksi. Prosessimallinnusten jälkeen olen pohtinut 

mallinnuksissa ilmenneitä seikkoja ja menetelmien käytettävyyttä prosesseja 

analysoitaessa. 

 

Mallinnusesimerkeissä tulee muistaa ensiksikin, että tässä työssä mallinnetut 

työprosessit ovat vielä kuvitteellisia. Tarkempaan ja parempaan analyysiin voidaan 

päästä testaamalla todellisia tapauksia sitten, kun järjestelmää aletaan työstää 

käytännössä ehkä noin 2-3 vuoden kuluttua. Toiseksi tulee pitää mielessä, että 

kokonaisarkkitehtuuria ei ole vielä määritelty kyseisen järjestelmän taustalle, joten 

sen vaikutukset teknologiavalintoihin ja ympäristöön ovat vielä hahmottumattomat. 

Mallinnuksessa rajasin käsittelyn ulkopuolelle kolmannen tason syventävät analyysit 

edellä mainituista syistä. Toisin sanoen järjestelmä ei ole vielä täysin hahmottunut, 

koska se ei ole vielä hankkeen toteutusprojektitasolla.  

 



 67 

Mallinsin esimerkiksi kansalaisen näkökulmasta kaksi mielestäni selkeintä 

käyttömahdollisuutta, joita kansallisella osaamispääomarekisterillä on rekisterin 

tietosisällön hyödyntämiseksi: kansalaisen sähköisen ansioluettelon tekemisen ja 

opiskelijan vertaisseurannan tekemisen osaamispääomarekisterin avulla. Kansalaisen 

ansioluettelopalvelussa on kysymys siitä, että kansalaisella itsellään on mahdollisuus 

saada kooste sähköisen ansioluettelon muodossa ja mahdollisuus tulostaa se 

esimerkin mukaisessa työnhakutilanteessa. Opiskelijan vertaisseurannan tekemisessä 

on kysymys palvelusta, jolla opiskelija voi seurata edistymistään opinnoissa. Hän voi 

valita esimerkiksi oman vuosikurssinsa opiskelijaryhmän yliopiston tai valtakunnan 

alueelta siten, että voi verrata mm. suoritettua opintopistemäärää ja 

suoritusarviointeja. 

 

Prosessien mallintaminen Pitkäsen prosessikysymysmallilla oli vertailukohta Alterin 

WSM –menetelmälle. Vertailumallintamisilla pyrin löytämään tekijöitä, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat mallintamiseen siinä vaiheessa, kun varsinaista järjestelmää 

päästään luomaan. 

 

Sekä Alterin että Pitkäsen mallinnukset ovat perusteellisia kysymyssarjoja eri 

näkökulmista prosessiin. Alterin WSM –menetelmä on havainnollistaa prosessia 

ainakin alkuvaiheessa Snapshot –kuvalla. Uuden ja vielä hahmottumattoman 

prosessin ollessa kysymyksessä kummassakin menetelmässä on puutteensa, mutta 

testausvaiheessa prosessi-iteroinnilla voidaan näkemykseni mukaan päästä hyvään 

lopputulokseen. Tehtyjen prosessimallinnusten puutteet liittyvät erityisesti siihen, 

että vielä hahmottumattoman, uuden, prosessin suhteen ne eivät pidä sisällään 

työkaluja kaikkiin prosessin osiin. Toisaalta hyötynäkökohtana tässä on myös se, että 

prosessimallien kysymyksillä saadaan esiin ne seikat, joihin prosessimallinnuksilla ei 

pystytä vastaamaan. Alterin menetelmä antaa nopean yleiskuvan prosessin 

kokonaisuudesta ja Pitkäsen mallin mukainen prosessimallinnus antaa erityisesti 

systeemiajattelun näkökulman prosessin taustoihin ja niistä syntyviin tarpeisiin. 

Kansalaisen sähköinen ansioluettelo –palvelun osalta epämääräisiä seikkoja olivat 

mm. prosessin tuottaman palvelun laadun arviointi, prosessin strategia ja erilaisten 

vaihtoehtojen hahmottaminen. Nämä käyvät ilmi erityisesti Alterin menetelmän 
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mukaisesta mallinnuksesta. Pitkäsen mallinnuksen avulla havaitsin myös, että 

järjestelmälokiin tulee kirjautua erilaisia palvelutuotteen muodostamisen yhteydessä 

tapahtuneita virheitä ja käyttötapausprofiileja, jolloin voidaan identifioida ne 

prosessin vaiheet, joissa tarvitaan kehittämistoimenpiteitä. 

 

Opiskelijan vertaisseurannan tekemisessä huomio kiinnittyi erityisesti siihen, miten 

mallinnusten avulla varmistetaan samalla käytettävä ja hyödyllinen seuranta ilman, 

että yksilöivää tietoa paljastuu. Järjestelmän rajoittimet tulee voida asettaa sillä 

tavoin, että käyttäjälle ei paljastu muiden käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. 

Molempien mallinnusmenetelmien avulla voidaan havaita rajapinnat liittyviin 

järjestelmiin ts. esimerkiksi opintohallinnon tietojärjestelmään. 

 

Joka tapauksessa, mallinnusmenetelmien tulosten perusteella oma käsitykseni on se, 

että kansallisella osaamispääomarekisterillä voidaan saattaa kitkaista eksplisiittistä ja 

kitkaista implisiittistä tietoa sellaiseen muotoon, jossa se on hyödynnettävissä sekä 

yksilön että kansallisella tasolla. Yksilön eli kansalaisen tasolla hyödynnettävyys 

tarkoittaa sitä, että hän voi koota koko elämänsä aikana hankkimansa osaamisen 

yhteen julkishallinnon tarjoamana palveluna. Kansallisella tasolla hyödynnettävyys 

tarkoittaa mahdollisuutta analysoida koko kansakunnan osaamispääomaa sekä 

mahdollisuutta tunnistaa osaamisen puutteita ja tunnistaa osa-alueita, joilla 

tarvittaisiin vahvistamista esimerkiksi koulutuspolitiikan ohjausnäkökulmasta. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Päätutkimuskysymyksenä diplomityössä oli:  

Miten kansallinen osaamispääomarekisteri tulisi organisoida kansalaisen 

palveluiden parantamiseksi? 

 

Pääkysymykseen pyrin vastaamaan alakysymyksillä, joita olivat: 

- Ketkä käyttävät kansallista osaamispääomarekisteriä ja mitä prosesseja 

tietojärjestelmän tulee tukea? 

- Mitkä ovat tärkeimmät funktiot, joita järjestelmän tulee toteuttaa? 

- Millaisia vastaavia järjestelmiä on käytössä Suomessa/muualla? 

- Millaista implisiittistä ja kitkaista tietoa on sidosryhmillä olemassa, jota 

järjestelmän avulla tulisi pystyä hyödyntämään? 

- Miten eksplikoitua, järjestelmään kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää? 

- Miten kansallisen osaamispääomarekisterin ja kansalaisen sähköisen 

ansioluettelon järjestelmähallinto, -ylläpito ja -kehittäminen tulisi organisoida? 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri tukeutuu opintohallinnon tietojärjestelmän 

määrittelyihin ja palveluihin ja se luo on näkymän kansalliseen todennettuun ja 

tallennettuun osaamiseen. Rekisterin tavoitteena on mahdollistaa kaikkien 

kansalaisten todennetun osaamispääoman kokoaminen mahdollisesti useistakin 

tietovarastoista yhteen tietokantaan. 

 

Käyttäjiksi havaintoaineiston perusteella tunnistuivat lähtökohtaisesti kansalaiset, 

opetushenkilöstö, opintohallinto, opetushallinto sisältäen myös opetusministeriön ja 

Opetushallituksen. Myös sidosryhmät, kuten esimerkiksi Tilastokeskus, Kela, Stakes, 

Kansallisarkisto sekä vastaavat organisaatiot, ovat kansallisen 

osaamispääomarekisterin käyttäjiä tai asiakkaita näkökulmasta riippuen. 

Kansalaisille pääasiallinen näkymä kansalliseen osaamispääomarekisteriin on 

henkilökohtainen selainpohjainen käyttöliittymä henkilökohtaiseen sähköiseen 

ansioluetteloon, joka poimii ko. kansalaisen opintosuoritus- ja kompetenssitiedot 
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kansallisesta osaamispääomarekisteristä. Osaamispääomarekisterin sisältämää tietoa 

voidaan hyödyntää viranomaistarkoituksissa mm. koulutuksen suuntaamiseen ja 

toisaalta esimerkiksi opetuksen kustannusseurannan pohjana. Lisäksi järjestelmästä 

on tarkoitus pystyä tekemään laajempia tilastohakuja. Painotus siitä, käyttävätkö 

sidosryhmät itse kansallista osaamispääomarekisteriä vai sen taustalla toimivaa 

opintohallinnon tietojärjestelmää, vaihtelee sidosryhmätasoittain ja yksittäisin 

sidosryhmin. Prosessit, joita järjestelmän tulee tukea ovat siis yhtäältä kansalaisen, 

mutta samalla myös viranomaistoiminnan tarvitseman tilastotuotannon ja 

analysoinnin tarpeista lähtöisin. 

 

Tutkimuksen aikana sijoitin myös tässä tutkimuksessa järjestelmän käyttäjiksi 

tunnistuneet tahot eri asiakas- ja käyttäjätasoille, jolloin toimijaketjuun järjestelmästä 

loppukäyttäjään muodostuivat seuraavat tasot:  

• järjestelmätaso 

• järjestelmän ylläpitäjä- ja toteuttajataso 

• tallentajataso 

• analysoijataso 

• analyysitiedon käyttäjätaso sekä 

• informaation käyttäjätaso. 

Eri asiakas- ja käyttäjäryhmien sijoittuminen näille tasoille vaikuttaa osaltaan siihen, 

miten järjestelmän toiminnot organisoituvat ja sen tuomat hyödyt voivat tulla esiin. 

Lisäksi hahmottelemani sidosryhmäluokat, ydin-, puoliulkoinen- ja ulkoinen 

sidosryhmäluokka, vaikuttavat järjestelmän rajapintamäärityksiin. 

 

Taustajärjestelmän, joka tuottaa keskeistä sisältöä osaamispääomarekisteriin, 

hahmottamiseksi tunnistin suomalaisten opintohallinnon järjestelmien lisäksi myös 

Saksassa ja Ruotsissa käytössä olevia opintohallinnon tietojärjestelmäratkaisuja, 

jotka toimivat samankaltaisesti. Nämä ovat saksalainen HIS Gmbh:n järjestelmä ja 

ruotsalainen LADOK –järjestelmä. Näiden lisäksi muissa Pohjoismaissa on olemassa 

vastaavia järjestelmät ainakin Norjassa ja Tanskassa. Suuntaviivoja yhteisestä 

opintohallinnon järjestelmästä ovat antaneet suomalaisen Oodi –konsortion 
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toteuttama järjestelmäesimerkki sekä Logican tuottama WinhaPro –järjestelmä, jota 

käytetään ainakin suuressa osassa ammattikorkeakouluja sekä ammatillisissa 

oppilaitoksissa. 

 

Osaamispääomarekisterin tärkeimmät funktiot 

• Liittymäpinta todennettuun osaamiseen eri tietovarastoissa 

• Mahdollisuus henkilökohtaisen sähköisen ansioluettelon koostamiseen 

o henkilökohtainen vapaasti täydennettävä osuus 

o tiedonhaku osaamispääomarekisteristä 

o tulostus 

• Osaamispääoman koostaminen kokonaisuuden näkökulmasta 

• Metatiedon sisällyttäminen osaamispääomainstansseihin 

• Analyysin pohjatiedon tuottaminen osaamispääomasta osaamistarpeiden tunnistamiseksi 

Taulukko 9. Osaamispääomarekisterin toteuttamat tärkeimmät funktiot. 
 

Tärkeimmät palvelut ja funktiot, joita kansalaisen osaamispääomarekisterin tulee 

toteuttaa ovat liittymäpinta todennettuun osaamiseen eri tietovarastoissa ja 

mahdollisuus oman sähköisen ansioluettelon luomiseen itse tallennettavan 

osaamistiedon ja virallisesti todennetun kansallisen osaamispääomarekisterin 

yhdistelmänä. Sähköisen ansioluettelon kohdalla kansalaisen vapaasti ilmaiseman 

osaamisen osuus on merkittävä, koska sitä ei välttämättä ole saatavissa virallisen 

todentamisen välityksellä ja se on järjestelmässä menetelmä harjoittaa itsearviointia 

omasta osaamisestaan ja kompetensseistaan.  

 

Oma johtopäätökseni on, että eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen tieto voidaan 

ryhmitellä tiedon kitkaisuusasteiden ulottuvuuksina. Kitkaisuuden kaksiulotteisuus 

on toki vahvasti yksinkertaistettua kaksiulotteiseksi ja aihetta pitäisi tutkia enemmän, 

jotta voitaisiin suuremmalla varmuudella sanoa, voidaanko kitkaisuutta ryhmitellä 

mahdollisesti pienempiin ja kuvaavampiin asteisiin. Tämän tutkimuksen kannalta 

kuitenkin kitkaisuuden aste ryhmiteltynä korkeampaan ja matalampaan kitkaisuuteen 

on kuitenkin mielestäni riittävän kuvaava, jotta voidaan määritellä ensimmäisenä ja 

helpoimmin tallennettavissa oleva osaamistieto. 
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 Eksplisiittinen Implisiittinen Hiljainen 

Korkeampi 

kitkaisuus 

Patentti, liikesalaisuus, 

ym. vastaava salassa 

pidettävä osaaminen tai 

tietämys, jota ei haluta 

tai voida ilmaista 

ulkopuolelle. 

Yksilöön tai yhteisöön 

sitoutunut hiljainen 

tieto, joka on vaikeasti 

kodifioitavissa ja 

tiedon tarve muualla 

kuin missä yksilö tai 

yhteisö on. 

Matalampi 

kitkaisuus 

Esimerkiksi verkoston 

hallussa oleva tieto, 

tietämys ja osaaminen, 

joka on saavutettavissa 

ja tiedetään, mistä tämä 

on saatavissa. 

 

 

 

Paperitodistus, kirja, 

sellainen dokumentti tai 

osaaminen, jolla ei 

koeta esimerkiksi olevan 

arvoa osaamisen 

haltijalle, tai tiedon 

osaamisen tarvitsija ei 

ymmärrä tarvitsevansa 

sitä. 

Yksilöön tai yhteisöön 

sitoutunut hiljainen 

tieto/osaaminen, kun 

on yleisesti tiedossa, 

mistä tämä tieto on 

tavoitettavissa, mutta 

tämä osaaminen ei ole 

kodifioitavissa ja 

monistettavissa. 

Taulukko 10. Eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen tieto ja osaaminen 
kitkaisuuden ulottuvuuksissa. 
 

Pohdittaessa tiedon siirtämistä ja siirtymistä tietojärjestelmän, kuten 

osaamispääomarekisterin, avulla huomio kiinnittyy erityisesti implisiittiseen tietoon, 

jonka kitkaisuusaste vaihtelee käsitykseni mukaan laajalti tiedon luonteesta johtuen. 

Huomiota on kiinnitettävä myös matalakitkaiseen eksplisiittiseen tietoon ja 

osaamiseen sekä joissain tapauksissa matalakitkaiseen hiljaiseen osaamiseen. 

Implisiittinen tieto ja matalakitkainen eksplisiittinen tieto/osaaminen olisi 

kodifioitavissa tietojärjestelmän avulla helpommin saatavilla olevaan eksplisiittiseen 

muotoon kuin korkeakitkainen eksplisiittinen tai hiljainen tieto/osaaminen. 

 

Kun implisiittinen tieto, tässä tapauksessa mm. paperitodistusten sisältämä 

osaamispääomatieto, tallennetaan metatietoineen standardoituna sähköisenä 

todistuksina ja kootaan eksplisiittiseksi tietojärjestelmässä, voidaan myös tämä 

kodifioitu tieto saattaa paremmin analysointien ja tutkimusten aineistoksi.  

 

Järjestelmän alkuvaiheen ja myöhemmän vaiheen diffuusion kannalta sähköisen 

ansioluettelon itse täydennettävä osa saattaa olla jopa kriittinen koko järjestelmän 

elinkelpoisuuden kannalta. Määriteltäväksi jää kuitenkin, miten tallennetaan 

sellainen todennettu tieto, jota ei ole saatu virallisesta oppilaitoksesta tai 

korkeakoulusta, ja kuka varmentaa sen. On merkittävää, että kansalliseen 
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osaamispääomarekisteriin kirjautuu myös opintosuorituksia koskevaa metatietoa, 

joka täydentää muuten taustoiltaan vaillinaiseksi jäävää opintosuorituskuvausta. 

Metatiedon tehtävänä on syventää ja rikastaa osaamispääomatietoa antamalle sille 

lisää semanttista ulottuvuutta. 

 

Järjestelmään kertyvän tiedon avulla voidaan saada käsitys, mitä osaamisalueita 

Suomessa on todennetusti opetettu ja opittu sekä osaamisen epävirallista 

ulottuvuutta. Toisaalta kansallisen osaamispääomarekisterin avulla voidaan tunnistaa 

niitä tarpeita, joita suomalaisten osaamisesta puuttuu. Osaamisen hankkiminen 

ulkomailta, kukin osaamisen tarvitsijataho erikseen, saattaa olla liian kallista 

huomioon ottaen kansakuntamme koko ja tarpeet.  

 

Järjestelmähallinnon johtoryhmällä on keskeinen tehtävä prosessivastuun ja 

tuotantovastuun pitämiseksi erillään, jotta kaikki prosessit voidaan määritellä 

todellisiksi ja tarpeellisiksi. Johtoryhmässä tulee olla edustettuna kaikki sellaiset 

tahot ja organisaatiot, joilla on keskeinen merkitys tietojärjestelmää rakennettaessa. 

Opetusministeriö, Opetushallitus, opetuslupaorganisaatiot ja/tai kunnat ovat tässä 

ohjaustehtävässä keskeisiä. Näiden lisäksi johtoryhmän tulee hyödyntää 

opiskelijoiden, kansalaisten, opintohallinnon, tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja -

instituutioiden ja muiden järjestelmää käyttävien, näkemyksiä sen kehittämistä 

ohjatessaan. Tuotantovastuuorganisaatiota rakennettaessa tulee kuitenkin huomioida 

voittoa tuottamattoman organisaation mahdollisuudet ja rajoitukset in-house –yhtiönä 

julkishallinnossa. 

 

Tutkimuksen kuluessa havainnoin myös sellaisia implisiittisen tiedon ilmentymiä, 

jotka voitaisiin saada eksplisiittiseen muotoon järjestelmän avulla. Tällaista tietoa 

ovat esimerkiksi vielä tällä hetkellä paperimuodossa olevat opintosuoritustodistukset, 

työtodistukset, kurssitodistukset ja muu vastaava todennettu osaaminen. Lisäksi 

järjestelmän avulla eksplikoitavissa olevia implisiittisessä muodossa olevia 

osaamistietoja ovat myös esimerkiksi henkilökohtainen itse opiskeltu osaaminen ja 

tietämys sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja lahjakkuudet.  
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Koska varsinaista järjestelmää ja sen käyttäjäkohtaisia funktioita ei ole vielä 

määritelty ja esitys on vielä idea-asteella, selvitin , voiko esimerkiksi Alterin System 

Work Method –menetelmää ja Pitkäsen prosessimallia käyttäen mallintaa 

kansalaisen kaksi kuvitteellista prosessia: kansalaisen ansioluettelon kokoamisen 

työnhakutilanteessa ja opiskelijan oman vertaisseurannan tekemisen. Näistä 

mallinnuksista saatujen tulosten perusteella näkemykseni on, että käyttäjän 

näkökulmasta katsottuna tulee järjestelmän rakentamisessa käyttää mahdollisimman 

laajaa asiantuntemusta ja hankkia sitä kautta linjan järjestelmää rakennettaessa myös 

käyttäjänäkökulmasta. Mallinnuksen heikkoutena tässä vaiheessa 

osaamispääomarekisterin kehittämisvaihetta on, että järjestelmä on toistaiseksi sarja 

ainoastaan ääneen lausuttuja ajatuksia järjestelmän toiminnoista. Siksi mallinnusten 

tulosten perusteella ei voida vielä tehdä kunnollisia johtopäätöksiä käytettävyydestä, 

lopullisista toimintotarpeista tai muusta vastaavasta ominaisuusvalikoimasta. Osa 

prosessien puutteista pystyttiin identifioimaan prosessimallinnusten avulla. 

 

Julkishallinnon palvelutuotannossa kaikki sidosryhmät sekä prosessivastuu- tai 

tuotantovastuutason organisaatioiden tieto- ja toimintotarpeet tulee toteuttaa 

joustavasti avoimin rajapinnoin. Prosessi- tai toteutusvastuun ei tule rajoittaa 

järjestelmän toimintoja ja ominaisuuksia, vaan niitä tulee lähestyä 

käyttäjänäkökulmasta. Pienet muutokset, jotka voivat olla jonkin käyttäjäryhmän, 

eritoten kansalaisen, näkökulmasta tarpeellisia, saattavat jäädä toteuttamatta, mikäli 

esimerkiksi kaupallinen tai tekijänoikeudellinen omistajuus sanelee järjestelmän 

toteuttamispolitiikan. Tätä tulee välttää, jotta järjestelmästä tulee toimiva ja 

hyödynnettävä osaamisen kokoaja. 

 

Kansallista osaamispääomarekisteriä on hyvä seurata yhtenä esimerkkinä 

julkishallinnon ohjauksesta tietojärjestelmiä rakennettaessa. Jatkotutkimusaiheena 

voisi olla ainakin se, miten odotetut tuottavuushyödyt toteutuvat järjestelmän 

välityksellä. Muita jatkotutkimusaiheita voisivat olla, miten 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttäminen palvelee tarkoitustaan mittavia 

järjestelmäkokonaisuuksia rakennettaessa sekä menetelmän implementoinnin 

hyötyjen ja haasteiden arviointi suhteessa menetelmällä saavutettuihin hyötyihin. 
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Tutkijoiden työstämänä kodifioitu osaamispääomatieto voidaan jalostaa myös 

uudelleen syvemmän tason implisiittiseksi tietämykseksi. Uskon, että järjestelmän 

avulla voidaan tehdä myös syvempiä ja tarkempia analyyseja osaamispääomasta sekä 

sen luonteesta, kehittymisestä ja kehittämisestä. Näiden jalostettujen 

perusolettamusten pohjalta tutkimus voi antaa uusia lähtökohtia myös koko 

suomalaisen koulutuspolitiikan kehittämiseen. 

 

Yksi uusi kansallinen osaamispääomarekisterin taustalla toimiva opintohallinnon 

järjestelmäratkaisu kaikille koulutustasoille on työläs. Se saattaa muodostua 

raskaaksi myös yksittäisen käyttäjän kannalta ja sallia valitusta toteutuksesta riippuen 

liian rajallisen määrän vapausasteita paikallistasolla. Siksi on merkityksellistä, että 

järjestelmän suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöhön ottaa osaa laaja joukko 

erilaisia käyttäjäryhmiä.  

 

Järjestelmän rahoituspohjan tulee myös olla monipuolinen, sillä valtionhallinto 

tuskin tulee rahoittamaan kokonaisjärjestelmää ainakaan täysin jo pelkästään 

nykyisen tuottavuusohjelman aiheuttaman kustannustenvähennyspaineen vuoksi. On 

oletettavissa, että järjestelmää käyttävät tahot – kunnat, kuntayhtymät, osakeyhtiöt, 

säätiöt, yliopistot ja korkeakoulut – rahoittavat opintohallinnon tietojärjestelmän 

toteuttamista käyttäjämaksujen muodossa. Yksittäiselle käyttäjälle, 

opiskelijalle/kansalaiselle ei järjestelmän käyttämisestä pitäisi syntyä kustannuksia 

veroja lukuun ottamatta. Pääosa järjestelmän rahoituksesta saattaa olla perusteltua 

kanavoida opetusministeriön kautta. Tämä riippuu ennen kaikkea opintohallinnon 

järjestelmää koordinoivasta yhteisöstä ja sen mahdollisesta in-house 

toimittajaroolista. 
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8. YHTEENVETO 

 

Tässä tapaustutkimuksessa käytin taustateorioinani prosesseja ja niiden johtamista 

sekä tietojohtamista, ja tarkastelin edellä mainittujen teorioiden liittymistä 

tietojärjestelmän rakentamiseen tavoitteiden, käyttäjien ja funktioiden näkökulmasta. 

Tavoitteiden näkökulmasta ajateltuna kansallisen osaamispääomarekisterin ja 

kansalaisen sähköisen ansioluettelon toteuttamista on pidettävä merkittävänä 

mahdollisena edistysaskeleena osaamistiedon siirtämisen, sen käytettävyyden ja 

osaamistiedon hallittavuuden sekä vaikuttavuuden suhteen. 

 

Prosessien selkiyttäminen on edellytys tietojärjestelmien toteuttamien funktioiden 

kannalta. Olen työssäni ainakin osittain avannut erilaisia funktioita, joita kansallisen 

osaamispääomarekisterin tulisi toteuttaa. Jotta prosessit mallintuvat oikein, tulee 

käyttäjäesimerkkien kirjoa laajentaa vielä lisää varsinaisen työn kuluessa 

järjestelmää rakennettaessa. Tässä työssä mallinsin kaksi esimerkkiprosessia 

kansalaisen käyttäjänäkökulmasta Alterin Work System Method –menetelmällä. 

Lisäksi testasin samoilla prosessiesimerkeillä Raimo Pitkäsen esittämän 

prosessikuvausmallin. 

 

Kansallisen osaamispääomarekisterin ja sen tietosisällön käyttäjiksi/sidosryhmiksi 

tunnistin tutkimuksessa niin yksittäiset kansalaiset kuin julkishallinnon edustajat 

ministeriöistä virastoihin ja kuntiin sekä työnantajiinkin. Käyttäjien pohjalta 

havaitsin myös, että järjestelmien organisoitumiseen vaikuttavat erilaiset tasot, joilla 

asiakkaat ja käyttäjät toimivat järjestelmän suhteen. Käyttäjän näkökulmasta testasin 

alustavien prosessien puutteiden havaitsemiseksi kahden mahdollisen funktion 

käyttöprosessia Steven Alterin Work System Method –menetelmän sekä Raimo 

Pitkäsen prosessimallinnuksen avulla. 

 

Kansallisen osaamispääomarekisterin näkymäksi kansalaisille itselleen rakennetaan 

sähköinen ansioluettelo, jonka osia kansalainen itse pystyy muokkaamaan.  Tämä 
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sovellus on ehdotukseni mukaan ensimmäinen osa toteutusketjussa sähköisestä 

ansioluettelosta opintohallinnon tietojärjestelmän kautta osaamispääomarekisteriin.  

 

Osaamisen siirtymisen helpottaminen on useassa asiakirjassa esiintyvä merkittävä 

tulevaisuuden haaste. Osaamistiedon implisiittinen luonne yhdistettynä sen hitaaseen 

ja kitkaiseen liikkumiseen on kysymys, jonka edessä tulevaisuudessa ollaan entistä 

tiiviimmin. Haasteena on erityisesti, miten saada osaamista juuri oikeaan aikaan ja 

tarpeeseen, ja miten saadaan jo olemassa oleva tietämys ja osaaminen liikkumaan 

sinne, missä tarve on. Tehostamishyötyjen aikaansaamiseksi tulee kiinnittää erikseen 

huomiota osaamispääomarekisterin käytettävyyteen, sillä heikolla käytettävyydellä 

varustettuna tehostaminen järjestelmän avulla jää kuolleeksi ajatukseksi. Myös 

valtioneuvoston tuottamat tausta-asiakirjat korostavat monessa yhteydessä prosessien 

kehittämistä tietojärjestelmien kehittämisen taustalla.  

 

OpetusTIME:n esittämän opintohallinnon tietojärjestelmän kanssa vastaavia 

järjestelmiä on opintohallinnossa käytössä ainakin muissa pohjoismaissa ja Saksassa. 

Tutkimuksessa tehtiin havaintoja Ruotsissa ja Saksassa käytössä olevista 

opintohallinnon järjestelmistä. Näitä järjestelmiä tarkastelin tutkimuksessani, koska 

tuleva opintohallinnon tietojärjestelmä toimii perusjärjestelmänä kansallisen 

osaamispääomarekisterin taustalla ja se siten tuottaa keskeistä tietosisältöä myös 

kansalliseen osaamispääomarekisteriin. Sekä Ruotsin että Saksan opintohallintojen 

tarkasteluun otettuja korkeakoulujen tietojärjestelmiä käyttävät käytännössä kaikki 

korkeakoulut, joten ne mittakaavansa ja käyttötapojensa puolesta sopivat 

erinomaisesti vertailuryhmätarkastelun kohteiksi. Saksassa kehittämisestä vastaa 

yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka valtio ja korkeakoulut omistavat. Ruotsissa yhtä 

yhteistä järjestelmää ja sen kehittämistä hallinnoidaan keskitetysti Uumajan 

yliopistossa ydinsovelluksen osalta, mutta yliopistot ja korkeakoulut voivat 

räätälöidä ydinsovelluksen päälle rakennettuja omia sovelluksiaan. 

 

Kansallinen osaamispääomarekisteri vaikuttaa olevan sellainen uusi innovatiivinen 

järjestelmä, jolla suomalainen osaaminen saataisiin koottua ja sitä kautta osaaminen 

leviämään sinne, missä on tarve.  



 78 

LÄHTEET 

 

Kirjalliset lähteet 

 

Eklin Merja. Tietojärjestelmäkehitys sosio-teknisenä prosessimallina. 

Tapaustutkimus Oodi-tietojärjestelmästä. Pro Gradu –tutkielma. 2005. Helsingin 

Kauppakorkeakoulu. Liiketoiminnan teknologian laitos. 91 sivua. 

 

Frappaolo Carl. Implicit Knowledge. Position paper. 2008. Knowledge management 

Research & Practice. Issue 6. Operational Research Society Ltd. 1477-8238/08. pp. 

23-25. 

 

Hübner Uwe. Evolution of University Management Systems –kalvosarja. 2007. HIS. 

 

Kasvio Antti et al. Työ murroksessa. Työterveyslaitos. Otavan Kirjapaino Oy. 

Keuruu 2007. 281 sivua. ISBN 978-951-802-773-0. 

 

Kauhanen Juhani. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 5. uudistettu painos. WSOY 

Helsinki. Dark Oy. Vantaa 2003. 280 sivua. ISBN 951-0-26915-8. 

 

Kärkkäinen Hannu. Luentomateriaali. Tietojohtaminen ja tuotantotalous –kurssi. 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2006. 

 

Lankinen Timo. Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan 

ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 

selvityksiä 2007:46. 28.5.2007. Opetusministeriö. Yliopistopaino 2007. 209 sivua. 

ISBN 978-952-485-439-9. 

 

Miettinen Manne (toim.). Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa –

työryhmämuistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:49. 

Yliopistopaino. Helsinki 2007. ISBN 978-952-485-450-4. 



 79 

 

Montes Francisco Javier Lloréns, Moreno Antonia Ruiz & Fernández Luis Miguel 

Molina. Assessing the organizational climate and contractual relationship for 

perceptions of support for innovation. International Journal of Manpower. Vol 25. 

No. 2. 2004. ss. 167-180. 

 

Nonaka Ikujiro. The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review. 

Nov-Dec 1991. ss. 162-171 

 

Ogawa Susumo. Does sticky information affect the locus of innovation? Evidence 

from the Japanese convenience-store industry. Research Policy. Vol. 26. 1998. ss. 

777-790. 

 

Pitkänen Raimo. Mahdollisuuksien johtaminen. Helsingin Laatukeskus Oy. Dark Oy 

Vantaa. 2005. 289 sivua. ISBN 952-5136-13-2. 

 

Saarinen Vesa. Kohti valtakunnallista opiskelijatietojärjestelmää – tapaustutkimus 

kuuden yliopiston yhteistyöstä. Oulun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Pro 

gradu –tutkielma. 19.3.2001.  

 

Samalla rahalla, jopa säästäen, parempaa palvelua opetustoimeen! Valmisteluryhmän 

ehdotus OpetusTIME –kärkihankkeiden toimeenpanosta. Luonnos 13.3.2008. 

OpetusTIME –valmisteluryhmä. Opetusministeriö. 

 

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa. Opetusministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:49. 13.11.2007. Opetusministeriö. ISBN 978-

952-485-450-4. 44 sivua. 

 

Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin 

kehittäminen opetustoimessa, Työryhmän loppuraportti. Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja 9/2007. 2007. Valtioneuvoston kanslia. ISBN 978-952-5631-28-9. 36 

sivua. 



 80 

Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa. 

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2005. 2005. Valtioneuvoston kanslia. ISBN 

952-5354-89-X. 97 sivua. 

 

Sähköiset lähteet 

 

Ajmal  Mian, Helo Petri, Kekälä Tauno. Cultural challenges of knowledge 

management in project-based organization. EBRF –seminaari. Tampere 2007. 

Sähköinen lähde. Saatavissa: http://www.ebrc.fi/kuvat/EBRF2007_Ajmal_et_al.pdf 

[viitattu 31.3.2008] 

 

Al-Hawamdeh Suliwan. Knowledge Management: re-thinking information 

management and facing the challenge of managing tacit knowledge. Information 

Research. Vol. 8 No. 1. October 2002. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://informationr.net/ir/8-1/paper143.html [viitattu 17.2.2008] 

 

Alter Steven. Luento/esitys. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.nitl.org/f05itac/SAlter.pdf [viitattu 19.3.2008] 

 

Alter Steven. The work system method –verkkosivusto. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.worksystemmethod.com/works.htm [viitattu 27.4.2008]  

 

Hautamäki Antti (toim.). Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa. 

Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Sitran julkaisusarja 

154. 1996. ISBN 951-563-584-5. sähköinen lähde, saatavissa: 

http://www.sitra.fi/julkaisut/tietoyhteiskunta/sitra154.pdf [viitattu 10.2.2008] 

 

HIS –verkkosivusto. Esittely. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.his.de/english/organization [viitattu 30.3.2008] 

 

HIS –verkkosivusto. Toiminnot ja organisaatio. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.his.de/pdf/englorg.pdf [viitattu 8.5.2008] 



 81 

 

Laatumatka –artikkeli. Julkishallinnon laatuteemoja. Qualitas Fennica Oy:n 

verkkosivusto. 2008. Sähköinen lähde. Saatavissa: http://cgi.qualitas-

fennica.fi/artikkelit/laatumatka.html [viitattu 1.5.2008] 

 

Koulutus ja tutkimus 2012 kehittämissuunnitelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007-2012. 

5.12.2007. Valtioneuvoston kanslia. Sähköinen lähde. saatavissa: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirja

t/kesu_2012_fi.pdf [viitattu 10.2.2008] 

 

KuntaIT:n toimintasuunnitelma 23.2.2007. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/KuntaIT_toim

intasuunnitelma_20070202.pdf [viitattu 20.2.2008] 

 

Kuntaliiton verkkosivut. Sähköinen lähde. Saatavilla: 

http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;374;36984;31661 [viitattu 

31.3.2008] 

 

LADOK –verkkosivusto. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.ladok.se/index.php?id=643 [viitattu 18.3.2008] 

 

Lehtisaari Jorma. Hyvinvointipalvelujen raportointi –esitys. 16.1.2007. Sähköinen 

lähde Saatavissa: 

http://www.tampere.fi/tiedostot/5m4RD6Dvj/jormalehtisaari160107.pdf [viitattu 

10.2.2008] 

 

Mattila, Tegelberg, Pirinen. Collaboration in Networked Business. EBRF –seminaari, 

Tampere 2007. 13 sivua. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.ebrc.fi/kuvat/EBRF2007_Mattila_et_al.pdf [viitattu: 31.3.2008]  

 



 82 

Mintzberg Henry. Managing Government, Governing Management. Harvard 

Business Review, May-June 1996, ss. 75-83. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

https://portti.lut.fi/f5-w-

687474703a2f2f7765622e656273636f686f73742e636f6d$$/ehost/pdf?vid=1&hid=2

2&sid=d872f8fd-4634-4815-bea5-4832d0a8ffdb%40sessionmgr7&F5CH=H 

[viitattu 30.3.2008] 

 

Oodi –konsortion verkkosivut. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.oodi.fi/konsortio.html [viitattu 9.4.2008] 

 

Opetushallituksen verkkosivut. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.opetushallitus.fi/. organisaatio. [viitattu 19.2.2008] 

 

OpetusTIME –hanke. Valtioneuvoston asettamiskirje. 31.10.2006. sähköinen lähde. 

saatavissa: http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=12283 [viitattu 

17.2.2008] 

 

ProAMK –loppuraportit 1 ja 2. Sähköinen aineisto. Saatavissa: 

http://www.proamk.fi/ [viitattu 18.1.2008] 

 

Saarijärvi Marjukka, avausesitys 25.9.2007 Päivähoidon, koulun ja kodin 

vuorovaikutus –työpajassa. Sähköinen lähde. Saatavissa: http://wiki.kuntait.fi/tiki-

download_file.php?fileId=111 [viitattu 10.2.2008] 

 

Suositus valtion tietojärjestelmien koodin ja rajapintojen avoimuudesta 23/2003, 

sähköinen lähde, saatavissa:  

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_tyoryhmamuistiot

/64242/64241_fi.pdf [viitattu 20.2.2008] 

 

 

 

 



 83 

Suomalaista tietoyhteiskuntaa rakentamassa – Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 

2003-2007 Loppuraportti. Valtioneuvosto. Huhtikuu 2007. Sähköinen lähde. 

Saatavissa: 

http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/esittely/fi_FI/raportit_ja_selvitykset/_files/771

95829254029483/default/Tyon_loppuraportti_250407_versio2.pdf [Viitattu: 

1.4.2008] 

 

Tietoyhteiskunta. Wikipedia. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoyhteiskunta [viitattu 18.2.2008] 

 

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi – Kansallinen 

tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015. Tietoyhteiskuntaohjelma. Valtioneuvoston 

kanslia. 26.9.2006.    Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/esittely/fi_FI/1142405427272/_files/7597240

7877173318/default/Tietoyhteiskuntastrategia_V10_verkko.pdf ISBN 952-5631-09-

5 [viitattu 18.2.2008] 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista 

2007-2011. 21.6.2007. Valtioneuvoston kanslia. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.mintc.fi/oliver/upl796-

Valtioneuvoston%20periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.pdf [viitattu 

17.2.2008] 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä 

15.6.2007, Valtioneuvoston kanslia, sähköinen lähde saatavissa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/strategiasuom

eksi.pdf [viitattu 16.2.2008] 

 

Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia, sähköinen lähde, saatavissa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_tyoryhmamuistiot

/4096/name.jsp [viitattu 18.2.2008] 

 



 84 

Valtion tuottavuusohjelma, valtiovarainministeriön hankesivusto, sähköinen lähde, 

saatavissa: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02_tuottavuusohjelma/index.jsp 

[viitattu 30.3.2008] 

 

ValtIT:n verkkosivusto. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/13_hallinnon_kehittaminen/05_it_toiminta/01_valtit/index.js

p [viitattu 18.3.2008] 

 

WinhaWille –esite. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.wmdata.fi/wmwebb/Services/files/WinhaPro%20esite.pdf [viitattu 

9.4.2008] 

 

Work System Method Snapshot –esimerkkituloste. Sähköinen lähde: Saatavissa: 

http://fabweb.cityu.edu.hk/is5600/Seminar%209%20Fig%202.doc [viitattu 

28.4.2008] 

 

YDW –hankkeen verkkosivut. Sähköinen lähde. Saatavissa: 

http://www.csc.fi/sivut/ydw/YDW [viitattu 31.3.2008] 

 

Yliherva Jukka. Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, Sitran 

raportteja 64, 2006, ISBN 951-563-526-8, sähköinen lähde, saatavissa: 

http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti64.pdf [viitattu 18.2.2008] 

 

Muu aineisto 

 

ProAMK –työryhmän kyselyaineisto ja yhteenveto AAPA –verkoston jäsenille 

seminaarissa 6.2.2008 

 

HIS –matkaraportti. ProAMK –hanke. 2007. 

 

OpetusTIME –valmisteluryhmän kokouskeskustelut, ei litteroitu. 



 1 

LIITE:  Alterin WSH –menetelmän ja Pitkäsen prosessikysymysten mukaiset 

mallinnukset 

 

ALTERI' WORK SYSTEM METHOD 

 

Kansalaisen ansioluettelon kokoaminen työnhakutilanteessa 

Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

I, SP 1.Mikä työprosessi  on kyseessä?  

2.Mitä ovat (ongelmat ja) 

mahdollisuudet? 

 

 

3.Mitkä tekijät vaikuttavat (ongelmiin 

ja) mahdollisuuksiin?  

 

 

 

 

 

4.Mitä rajoituksia käytännön 

toteutukselle on suositustasolla? 

 

Sähköisen ansioluettelon luominen 

Mahdollisuutena on saada laadukas ja 

kuvaava tuloste kansalaisen 

ansioluetteloksi metatietoineen tai 

ilman niitä. 

Laadukkaan ansioluettelon 

edellytyksenä on, että järjestelmä on 

käytettävä ja siitä voi tulostaa riittävän 

monipuolisesti valinnaisia tietoja 

ansioluettelon sisällöksi. Järjestelmän 

toiminnalliset ominaisuudet ovat 

keskeisiä. 

Käytännön rajoituksena on laajan 

tietojärjestelmän mahdollisuus 

toteuttaa erilaisia tietohakuja. 

 
5. WS –Snapshot -näkymä sähköisen ansioluettelon luomisessa 

 

Asiakas Tuotteet ja palvelut 

• Kansalainen 

• Järjestelmä 

• Sisällön valitseminen 

• Valitun sisällön tulostaminen 

Pääprosessit 

• Kansalainen kirjautuu järjestelmään 

• Järjestelmä hyväksyy kirjautumisen ja avaa näkymän osaamispääomarekisterin 

henkilökohtaisiin tietoihin 

• Kansalainen valitsee haluamansa osat osaamispääomarekisteristä ja sähköisestä ansioluettelo-

osuudesta ja muokkaa haluamaansa osaa vapaasti muotoiltavasta osuudesta 

• Kansalainen pyytää järjestelmää koostamaan ansioluettelon 

• Järjestelmä tulostaa näkymään ansioluettelokoosteen ja kysyy kansalaiselta hyväksyntää 

• Kansalainen hyväksyy tai hylkää koosteen 

• Järjestelmä tulostaa sähköisen ansioluettelon kansalaisen haluamassa muodossa 

• Kansalainen tallentaa tulosteen pdf-muotoisena tai tulostaa sen kirjoittimelle 

• Kansalainen kirjautuu ulos saatuaan tarvitsemansa tulosteen ja lähettää sen hakukirjeessään 

työnantajalle 

Osallistujat Tieto Teknologiat 

• Kansalainen 

• Järjestelmä 

 

• Osaamistieto 

• Itse tuotettu teksti 

• Sähköinen ansioluettelo 

• Selainnäkymä 

• Tulostusspooler 

(pdf/paperi) ja tulostin 

• Sähköpostiliitäntä 

• Tekstin tuottamisväline 
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Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

II, AP 1.Ketkä ovat asiakkaita ja mitä he 

pitävät tärkeinä työprosessiin liittyen? 

 

 

 

2.Kuinka hyviä ovat työprosessin 

tuottamat tuotteet ja palvelut? 

 

 

3.Kuinka hyviä ovat työskentelytavat 

työprosessin sisällä? 

 

 

 

4.Kuinka hyvin työprosessiin 

osallistuvien roolit, tietämys ja intressit 

sopivat yhteen sen tavoitteiden 

suhteen 

5.Miten parempi tieto tai tietämys 

voisi auttaa? 

 

 

6.Miten parempi teknologia voisi 

auttaa? 

7.Kuinka hyvin työprosessi sopii 

ympäristöön? 

 

8.Kuinka hyvin työprosessi käyttää 

saatavilla olevaa infrastruktuuria? 

9.Kuinka sopiva on työprosessin 

strategia? 

10.Kuinka hyvin työprosessi toimii 

kokonaisuutena? 

  Asiakkaana sähköisen ansioluettelon 

tuottamisessa on kansalainen, joka 

pitää tärkeänä joustavaa ja käytettävää 

järjestelmää sekä ymmärrettävää 

tulostetta. 

  Työprosessin/järjestelmän tuottama 

tuote on asiakkaan itse räätälöimä ja 

laadukas kooste hänen osaamisestaan 

ansioluettelomuodossa. 

  Järjestelmän toiminnot on 

automatisoitu niin, että se tuottaa 

loogisessa järjestyksessä asiakkaan 

valitsemat tiedot. Käyttöliittymä on 

tehty käyttäjänäkökulmasta. 

  Järjestelmästä rakennetaan 

helppokäyttöinen 

asiakastarvekartoituksen ja 

käyttäjäinnovaatiotyökalujen avulla. 

  Järjestelmään rakennetaan 

automatisoitu, poiskytkettävä, ohjeistus 

käytön helpottamiseksi. 

 

  Teknologisin ratkaisuin voidaan lisätä 

automatisoituja toimintoja. 

  Järjestelmän käyttö tapahtuu 

selaimella, jotka tunnistetaan 

järjestelmän rakentamisvaiheessa. 

  Ks. ed. 

 

  Varsinaista lopullista strategiaa ei ole 

määritelty työprosessille. 

  Järjestelmän on tarkoitus tukea 

käyttäjää eri toiminnoissaan. 

Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

III, RJ 1.Mitä muutoksia suositellaan 

työprosessiin? 

2.Kuinka ensisijainen 

työprosessivaihtoehto suhtautuu 

muihin vaihtoehtoihin? 

3.Miten suositeltava 

työprosessivaihtoehto suhtautuu 

alueen ideaalityöprosessiin? 

 

4.Kuinka hyvin suositellut muutokset 

ottavat huomioon alkuperäiset 

ongelmat ja mahdollisuudet? 

5.Mitä uusia ongelmia tai 

kustannuksia voi syntyä suositelluista 

muutoksista? 

 

  Työprosessi on luomisvaiheessa ja siitä 

voidaan tehdä ideaalin mukainen. 

  Ks. ed. 

 

 

  Suositeltava työprosessivaihtoehto on 

todennäköisesti kompromissi 

toteutuksen vaatiman panostuksen ja 

palveluodotusten suhteen. 

  Järjestelmää kehitettäessä tavoitellaan 

muutostarpeiden huomioon ottamista 

käyttämällä avoimia rajapintoja. 

  Avoimet järjestelmärajapinnat 

teknologiassa voivat vaatia 

uudelleenohjelmointia, ja 

lisäkustannuksia. 
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6.Miten hyvin ehdotetut työprosessit 

mukautuvat työprosessin 

periaatteisiin? 

7.Miten suositukset voidaan 

implementoida? 

 

 

8.Miten eri sidosryhmien intressit 

vaikuttavat projektin menestymiseen? 

 

 

 

9.Ovatko suositellut muutokset 

perusteltuja kustannusten, hyötyjen ja 

riskien näkökulmasta? 

 

10.Mitkä tärkeät olettamukset 

analysoinnissa ja perusteluissa ovat 

kyseenalaisimmat? 

  Järjestelmän luomisessa on tarkoitus 

tukea helppokäyttöisyyttä ja 

kansantajuista työprosessia. 

  Suositukset voidaan implementoida 

asiakasnäkökulman huomioon 

ottamisella järjestelmäsuunnittelun 

vaiheessa. 

  Ansioluettelon primaarisina 

sidosryhminä ovat ainoastaan 

järjestelmä ja kansalainen, joten 

toimintojen priorisointi riippuu 

kansalaisen tarpeista. 

  Järjestelmän suunnittelulla on 

tarkoitus parantaa valtion palveluja, 

käytettävyyttä ja vähentää kustannuksia 

kokonaisjärjestelmän kannalta samalla. 

  Järjestelmän koko ja toiminnallisuudet 

on syytä suhteuttaa siten, että se on 

mahdollisimman käytettävä. 

Kansalaisen halukkuudesta käyttää 

palvelua ei ole vielä saatavissa tietoa. 
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Opiskelijan oman vertaisseurannan tekeminen 

Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

I, SP 1.Mikä työprosessi  on kyseessä?  

 

2.Mitä ovat (ongelmat ja) 

mahdollisuudet? 

 

 

 

3.Mitkä tekijät vaikuttavat (ongelmiin 

ja) mahdollisuuksiin?  

 

 

 

4.Mitä rajoituksia käytännön 

toteutukselle on suositustasolla? 

 

  Opiskelijan oman vertaisseurannan 

tekeminen. 

  Opiskelijan on mahdollista saada tässä 

itselleen vertailutietoa, missä vaiheessa 

muut samalla vuosikurssilla opiskelevat 

ovat opinnoissaan ja miten he ovat 

menestyneet. 

  Opiskelijan mahdollisuuksiin saada 

haluamaansa tietoa tästä aihepiiristä 

vaikuttavat erityisesti järjestelmän 

toiminta eri ympäristöistä ja opiskelijan 

pääsy järjestelmään. 

  Järjestelmän koon huomioon ottaen 

kaikkia toiminnallisuuksia ei välttämättä 

voida toteuttaa tarkasti. Ohjeistusten 

toteuttaminen voi aiheuttaa myös 

rajoituksia. 

 

5. WS –Snapshot -näkymä opiskelijan oman vertaisseurannan tekemisessä 

 

Asiakas Tuotteet ja palvelut 

• Kansalainen 

• Järjestelmä 

• Vertaisryhmän muuttujien valitseminen 

• Valitun sisällön tulostaminen graafiksi ja 

tilastotiedoiksi tietokannasta 

Pääprosessit 

• Opiskelija kirjautuu järjestelmään 

• Järjestelmä hyväksyy kirjautumisen ja avaa näkymän osaamispääomarekisterin 

henkilökohtaisiin tietoihin 

• Opiskelija valitsee haluamansa vertauskriteerit seurannalle 

• Opiskelija pyytää järjestelmää koostamaan seurantaraportin 

• Järjestelmä tulostaa näkymään raportin tilastotietoineen ja graafeineen 

• Opiskelija pyytää tarvittaessa järjestelmää tulostamaan raportin paperille tai pdf:ksi 

• Järjestelmä tulostaa seurannan opiskelijan haluamassa muodossa 

• Opiskelija voi halutessaan tallentaa tulosteen pdf-muotoisena tai tulostaa sen kirjoittimelle 

• Opiskelija kirjautuu ulos saatuaan tarvitsemansa tulosteen tai jatkaa rekisterin muiden 

toiminteiden käyttämistä 

 

Osallistujat Tieto Teknologiat 

• Opiskelija 

• Järjestelmä 

 

• Opintosuoritustieto 

• Vertailutiedot 

• Selainnäkymä 

• Tulostusspooler 

(pdf/paperi) ja tulostin 

 

 

 

 



 5 

Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

II, AP 1.Ketkä ovat asiakkaita ja mitä he 

pitävät tärkeinä työprosessiin liittyen? 

 

 

 

 

 

 

2.Kuinka hyviä ovat työprosessin 

tuottamat tuotteet ja palvelut? 

 

 

 

 

3.Kuinka hyviä ovat työskentelytavat 

työprosessin sisällä? 

 

4.Kuinka hyvin työprosessiin 

osallistuvien roolit, tietämys ja intressit 

sopivat yhteen sen tavoitteiden 

suhteen 

 

 

 

 

 

5.Miten parempi tieto tai tietämys 

voisi auttaa? 

 

 

6.Miten parempi teknologia voisi 

auttaa? 

 

 

 

 

 

7.Kuinka hyvin työprosessi sopii 

ympäristöön? 

 

 

 

8.Kuinka hyvin työprosessi käyttää 

saatavilla olevaa infrastruktuuria? 

 

 

9.Kuinka sopiva on työprosessin 

strategia? 

10.Kuinka hyvin työprosessi toimii 

kokonaisuutena? 

  Kansallisen osaamispääomarekisterin 

asiakkaita ovat tässä tapauksessa 

opiskelijat, jotka haluavat tietää, miten 

ovat menestyneet opinnoissa suhteessa 

muihin saman vuosikurssin 

opiskelijoihin. Käyttäjät/asiakkaat 

pitänevät tärkeänä helppokäyttöisyyttä 

ja loogisuutta tehdä vertailu. 

  Vertailutiedon hakuprosessilla on 

tarkoitus saada nopeasti opiskelijan 

asettamien ennakkoehtojen mukainen 

vertailutieto graafeineen, jotta 

opiskelija voi nopealla silmäilyllä havaita 

eroavaisuudet omassa suorituksessaan. 

  Työprosessi on tarkoitus tehdä 

joustavaksi ja ohjaavaksi, jolloin voidaan 

edistää vertailutiedon käytettävyyttä. 

  Opiskelijaa on tarkoitus tukea 

opastavalla järjestelmällä koko 

vertailutiedon muodostamisprosessin 

ajan. Järjestelmä toteuttaa haun 

opiskelijan antamien määritysten 

mukaisesti. Ylläpito vastaa 

järjestelmäkomentojen loogisuudesta ja 

käytettävyydestä. 

 

  Järjestelmän kehittämistyössä 

tarvitaan asiakasnäkökulmaa ja 

testausta, jotta järjestelmän 

käytettävyys voidaan varmistaa. 

  Järjestelmän toiminnan kannalta 

monikäyttöinen teknologia on 

olennaista ts. järjestelmän tulee toimia 

myös vanhemmilla ohjelmistoilla ja 

selaimilla sen varmistamiseksi, etteivät 

osapalvelut jää toteuttamatta 

teknologian puutteiden vuoksi. 

  Opiskelija voi käyttää prosessia sekä 

omalla että jonkun muun omistamalta 

tietokoneella ja tietoliikenneyhteyksillä, 

joten työprosessin tulee mukautua 

käytettävään ympäristöön. 

  Edistymisvertailutiedon haku 

toteutetaan avoimin rajapinnoin, jotta 

sitä voidaan käyttää monen eri 

infrastruktuurin tarjoamin työkaluin. 

  Työprosessille ei ole vielä luotu 

strategiaa. 

  Prosessin kokonaisuuden toiminnan 

laatuun kiinnitetään huomiota 

jatkuvasti, jotta järjestelmä toimii 

sujuvasti prosessin onnistumiseksi. 
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Taso ja vaihe Kysymykset Vastaukset 

III, RJ 1.Mitä muutoksia suositellaan 

työprosessiin? 

 

 

 

2.Kuinka ensisijainen 

työprosessivaihtoehto suhtautuu 

muihin vaihtoehtoihin? 

 

 

3.Miten suositeltava 

työprosessivaihtoehto suhtautuu 

alueen ideaalityöprosessiin? 

4.Kuinka hyvin suositellut muutokset 

ottavat huomioon alkuperäiset 

ongelmat ja mahdollisuudet? 

5.Mitä uusia ongelmia tai 

kustannuksia voi syntyä suositelluista 

muutoksista? 

6.Miten hyvin ehdotetut työprosessit 

mukautuvat työprosessin 

periaatteisiin? 

7.Miten suositukset voidaan 

implementoida? 

 

 

8.Miten eri sidosryhmien intressit 

vaikuttavat projektin menestymiseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ovatko suositellut muutokset 

perusteltuja kustannusten, hyötyjen ja 

riskien näkökulmasta? 

 

 

 

 

10.Mitkä tärkeät olettamukset 

analysoinnissa ja perusteluissa ovat 

kyseenalaisimmat? 

  Työprosessi suositellaan toteutettavan 

loogisesti ja käyttäjän vaatimusten 

mukaisesti. Käyttäjävaatimukset 

selvitetään kyselyjen ja 

virheilmoitushavaintojen perusteella. 

  Ensisijainen toteuttamistapa on 

mahdollisimman joustava, nopea, 

looginen ja laadukas. Nämä toteutetaan 

käytettävissä olevien resurssien 

mukaan. 

  Ideaaliprosessin suhteen on 

todennäköistä, että suositeltava 

työprosessi toteutetaan kompromissina. 

  Alkuperäiset ongelmat ja 

mahdollisuudet ovat suositellun 

työprosessin lähtökohtia. 

  Teknologian monimutkaistuminen ja 

jonkin tekijän mahdollinen huomiotta 

jääminen voi aiheuttaa kustannuksia.  

  Järjestelmän työprosessit on tarkoitus 

toteuttaa joustavasti ja avoimin 

rajapinnoin kokonaisarkkitehtuurilla. 

  Suositusten implementointi tapahtuu 

järjestelmän asettamissa rajoissa. 

Kehittämistyö tapahtuu testauksen ja 

asiakaspalautteen perusteella. 

  Järjestelmän kehittämisessä 

lähtökohtana on asiakas/käyttäjä eli 

tässä tapauksessa opiskelija, jonka 

näkemykset otetaan huomioon koko 

prosessin ajan. Ominaisuuksien ja 

toiminnallisuuksien kehittämisessä 

käyttäjät ovat mukana. Taloudelliset 

rajoitteet voivat vaikuttaa 

toteutettavien ominaisuuksien 

laajuuteen. 

  Ominaisuuksiin vaikuttavan 

käyttäjäpotentiaalin raja-

arvomääritykset ovat vielä tekemättä. 

Kustannusrajoitteen asettaa rahoittaja. 

Opintohallinto voi edistymisennusteen 

perusteella asettaa rajoitteita 

muutoksille. 

  Käyttäjäinformaation saaminen tulee 

saada mukaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, jotta 

järjestelmästä tulee käytettävä. 

Kyseenalaisinta on tehdä olettamuksia 

siitä, millaisia ominaisuuksia opiskelijat 

käyttävät tässä osakokonaisuudessa ei 

ole syytä tehdä ilman perusteluja. 
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PITKÄSE' PROSESSIKYSYMYSMALLI''UKSET 

 

Kansalaisen oman ansioluettelon kokoaminen työnhakutilanteessa 

 

Pitkäsen mallin kysymykset Ansioluettelo työnhakutilanteessa 

1. Prosessin löytäminen 

Tarkoitus ja asiakas: Miksi prosessi on olemassa? Mitä 

arvoa tai hyötyä tuotetaan ja keille?  

Tarkoituksessa tulisi näkyä selvä yhteys menestykseen, 

pelkkä suorittaminen ei riitä.  

Alkaako prosessi asiakkaasta? Päättyykö prosessi 

asiakkaaseen? 

 

 

 

 

 

Onko kyseessä kokonaisuus vai pelkkä osatoiminto tai 

työvaihe? 

 

  Prosessi on olemassa sen vuoksi, että 

kansalainen voisi muodostaa itselleen 

sähköisen ansioluettelon todennetusta 

omasta osaamisestaan. 

  Prosessi alkaa kansalaisen kirjautumisesta 

järjestelmään, jonka jälkeen kansalainen 

pyytää järjestelmää muodostamaan 

koosteen todennetusta osaamisestaan ja 

itse täydentämästään virallisesti 

todentamattomasta osuudesta. Prosessi 

päättyy asiakkaan uloskirjautumiseen. 

  Kysymyksessä on osakokonaisuus, mutta 

samalla yksittäinen kansalaiselle tuotettu 

palvelutapahtuma. 

2. Syötteet ja tuotokset 

Herätteet: Mikä käynnistää prosessin? 

 

 

Syötteet: Mitä tietoja ja materiaalia tarvitaan? 

 

 

 

 

 

 

Tuotokset: Tuotteet, palvelut, tiedot, hyödyt. 

 

  Prosessin käynnistää kansalaisen tarve 

saada listaus osaamisestaan esimerkiksi 

työnhakukirjeen muodossa. 

  Prosessissa tarvitaan kirjautumistieto, 

joka toimii avaintietona yhdistettäessä 

osaamispääomarekisteriin avaintiedon 

pohjalta tallennettu tieto ja sähköiseen 

ansioluetteloon kansalaisen itse 

täydentämä tieto-osa yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 

  Prosessin tuloksena syntyy kansalaisen 

sähköinen ansioluettelo, joka voidaan 

tulostaa paperille, pdf:ksi tai tiedostona 

kohdejärjestelmään. 

3. Roolit, tehtävät ja vaiheet 

Roolit: Keitä on mukana ja mitkä ovat vastuut ja 

valtuudet? 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävät: Mitä on tarkoitus saada aikaan eri vaiheissa? 

 

 

 

 

 

  Prosessin suorittamiseen osallistuvat 

suoraan kansalainen ja järjestelmä. 

Kansalaisella on valtuudet muuttaa tietoa 

sähköisen ansioluettelon vapaasti 

täydennettävää osuutta. 

Osaamispääomarekisterin todennetun ja 

avaintiedon perusteella poimittavan tiedon 

tallennuksesta vastaa opintohallinto tai 

muu todennusviranomainen. 

  Prosessin kuluessa on tarkoitus poimia 

järjestelmän avulla tiedot kansalaisen 

tietoja sisältävistä tietokannoista. 
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Mitkä ovat yhteistyömuodot ja rajapinnat? Mitä tietoa 

tai materiaalia liikkuu? 

  Kansalaisen liittymäpintana järjestelmään 

on hänen avaintietonsa perusteella 

selainnäkymään koottava todennettu ja 

itse täydennetty osaaminen. Rajapinta 

järjestelmän ja kansalaisen välillä syntyy 

selaimen välityksellä. Siirtyvä tieto on 

ensimmäisessä vaiheessa tunnistaminen, 

jonka perusteella järjestelmä kokoaa 

tietokannoista osaamistietojen 

yhdistelmän. 

4. Vaikuttavat tekijät ja prosessin kilpailukyky 

Mitkä ovat keskeisiä ulkoisia vaikuttavia tekijöitä? 

 

 

 

Mitkä ovat keskeisiä sisäisiä vaikuttavia tekijöitä? 

 

 

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia on? Entä riskejä? 

 

 

 

 

 

 

 

Mitkä ovat keskeisiä menestystekijöitä? 

 

 

 

 

Mikä on eri tekijöiden merkitys ja prioriteetti? 

 

  Keskeiset ulkoiset vaikuttavat tekijät ovat 

järjestelmän käyttöliittymän käytettävyys 

ja sen muodostaman tietoyhdistelmän 

luettavuus. 

  Keskeiset sisäisesti vaikuttavat tekijät ovat 

järjestelmän kokoamien osaamistietojen 

yhdistelmän oikeellisuus. 

  Uhkana on tietovuodot, jos järjestelmä ei 

toimi halutulla tavalla. Mahdollisuutena on 

saada järjestelmän tuottamista tuloksista, 

ansioluetteloista, laajuudeltaan joustavasti 

koostuvia tietokoonteja. Uhkista voi 

muodostua myös riskitekijä siinä 

tapauksessa, että tietoa vuotaa ulos 

järjestelmästä.  

  Keskeinen menestystekijä on se, että 

reaaliaikainen ja osaamista kuvaava tieto 

on käytettävissä ansioluettelokoontia 

tehtäessä. 

 

  Ansioluettelon luomisessa käytettävyys on 

keskeinen tekijä ja merkityksellisin oikean 

ja relevantin tietosisällön ohella. 

5. Ohjaus ja monitorointi – systeemiajattelu 

Monitorointi: Miten prosessin toiminnasta ja 

suorituskyvystä saadaan tietoa? 

 

 

 

 

 

Ymmärrys: Miten tietoa analysoidaan? 

 

 

Ohjaus: Miten prosessiin vaikutetaan? Mitä 

ohjaustekijöitä, -keinoja ja –”draivereita” on? 

 

 

 

 

 

 

 

  Järjestelmän lokiin jää merkintä 

muodostetuista ansioluetteloista. Näistä 

jää myös tarvittaessa tallennetut koosteet, 

joita voi muokata myöhemmässä 

vaiheessa. Indikaattorina tallennustilan 

käyttö ja virheilmoitukset ilmaisevat 

prosessin toimintakykyä. 

  Tietoa, joka prosessin toiminnasta 

saadaan, analysoidaan virheraporttien ja 

liikennenopeuksien suhteen. 

  Ansioluettelon rakentamisprosessiin 

vaikutetaan järjestelmän vaihtoehtoisilla 

toiminnoilla ja sillä, miten paljon 

valinnaisuuksia kansalaiselle annetaan 

ansioluettelon muodostamisvaiheessa. 

Liika valinnaisuus saattaa heikentää 

toimintoja. Asiakasnäkemys on keskeinen 

tekijä toiminnallisuuden kehittämisessä. 
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Systeemiajattelu: Syysuhteet, vaikutusmekanismit ja 

aikatekijät. 

  Ansioluettelo-ominaisuuden tarvetta 

voidaan arvioida käytön intensiteetillä ja 

tehdyillä tietohauilla. Yleinen 

työllisyystilanne vaikuttaa palveluprosessin 

tarpeeseen. 

 

Opiskelijan oman vertaisseurannan tekeminen 

 

Pitkäsen mallin kysymykset Vertaisseurannan tekeminen 

1. Prosessin löytäminen 

Tarkoitus ja asiakas: Miksi prosessi on olemassa? Mitä 

arvoa tai hyötyä tuotetaan ja keille?  

Tarkoituksessa tulisi näkyä selvä yhteys menestykseen, 

pelkkä suorittaminen ei riitä.  

Alkaako prosessi asiakkaasta? Päättyykö prosessi 

asiakkaaseen? 

 

 

 

Onko kyseessä kokonaisuus vai pelkkä osatoiminto tai 

työvaihe? 

 

  Prosessi on olemassa sen vuoksi, että 

opiskelija voisi seurata omaa edistymistään 

suhteessa muihin vastaavan vuosikurssin ja 

alan opiskelijoihin. 

  Prosessi alkaa opiskelijan kirjautumisesta 

järjestelmään, jonka jälkeen opiskelija 

pyytää järjestelmää muodostamaan 

koosteen opintopistemäärästä suhteessa 

omaan opintopistemäärästä. 

  Kysymyksessä on osakokonaisuus, mutta 

samalla yksittäinen opiskelijalle tuotettu 

palvelutapahtuma. 

2. Syötteet ja tuotokset 

Herätteet: Mikä käynnistää prosessin? 

 

 

 

 

Syötteet: Mitä tietoja ja materiaalia tarvitaan? 

 

 

 

Tuotokset: Tuotteet, palvelut, tiedot, hyödyt. 

 

  Prosessin käynnistää opiskelijan tarve tai 

kiinnostus saada seurantatieto 

opiskelumenestyksestään suhteessa 

muihin vastaavalla vuosikurssilla 

opiskeleviin. 

  Prosessissa tarvitaan kirjautumistieto, 

joka toimii avaintietona yhdistettäessä 

osaamispääomarekisteriin avaintiedon 

pohjalta tallennettu tieto. 

  Prosessin tuloksena syntyy opiskelijan 

vertaisseurantanäkymä, jossa opiskelija voi 

suhteuttaa oman opintopistemääränsä ja 

sen sisältöä esimerkiksi perusopintojen, 

syventävien opintojen ja vapaasti 

valittavien opintosuoritusten osuus. 

3. Roolit, tehtävät ja vaiheet 

Roolit: Keitä on mukana ja mitkä ovat vastuut ja 

valtuudet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prosessin suorittamiseen osallistuvat 

suoraan opiskelija ja järjestelmä. Opiskelija 

ei pysty vaikuttamaan kyselyyn muuten 

kuin valitsemalla vertaisryhmän laajuuden 

ja sen, haluaako hän tietoa 

perusopinnoista, syventävistä opinnoista, 

vapaasti valittavista opinnoista tai näiden 

yhdistelmästä suhteessa muihin 

opiskelijoihin. Osaamispääomarekisteriin 

todennetun ja avaintiedon perusteella 

poimittavan tiedon tallennuksesta vastaa 

opintohallinto. 
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Tehtävät: Mitä on tarkoitus saada aikaan eri vaiheissa? 

 

 

 

Mitkä ovat yhteistyömuodot ja rajapinnat? Mitä tietoa 

tai materiaalia liikkuu? 

  Prosessin kuluessa on tarkoitus poimia 

järjestelmän avulla tiedot opiskelijan ja 

tämän valitseman vertaisryhmän tietoja 

näitä tietoja sisältävistä tietokannoista. 

  Opiskelijan käyttöliittymä järjestelmään 

on hänen avaintietonsa perusteella 

selainnäkymään koottava todennettu 

osaaminen. Rajapinta järjestelmän ja 

kansalaisen välillä syntyy selaimen 

välityksellä. Siirtyvä tieto on ensimmäisessä 

vaiheessa tunnistaminen, jonka perusteella 

järjestelmä kokoaa tietokannoista 

osaamistietojen yhdistelmän tai valmiin 

aiemmin haetun ja tallennetun 

yhdistelmän. 

4. Vaikuttavat tekijät ja prosessin kilpailukyky 

Mitkä ovat keskeisiä ulkoisia vaikuttavia tekijöitä? 

 

 

 

Mitkä ovat keskeisiä sisäisiä vaikuttavia tekijöitä? 

 

 

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia on? Entä riskejä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitkä ovat keskeisiä menestystekijöitä? 

 

 

 

 

Mikä on eri tekijöiden merkitys ja prioriteetti? 

 

  Keskeiset ulkoiset vaikuttavat tekijät ovat 

järjestelmän käyttöliittymän käytettävyys 

ja sen muodostaman tietoyhdistelmän 

luettavuus. 

  Keskeiset sisäisesti vaikuttavat tekijät ovat 

järjestelmän kokoamien osaamistietojen 

yhdistelmän oikeellisuus ja ajantasaisuus. 

  Uhkana on, että opiskelijan valitsema 

vertaisryhmä ei kohdistu oikein 

järjestelmän poimintaprosessissa.  

Prosessin mahdollisuutena on antaa 

opiskelijalle ajantasainen kuva 

opintomenestyksestään ja parhaimmillaan 

sillä voi ohjata opiskelijaa valmistumaan 

nopeammin. Riskeinä on, että järjestelmä 

poimii tiedoiksi tietoja, joiden perusteella 

voi ilmetä muiden käyttäjien henkilöllisyys 

yksilöitynä ts. vertailuryhmä on liian 

suppea. 

  Keskeisiä menestystekijöitä tässä 

palveluprosessissa ovat tietojen 

ajantasaisuus, relevanttius ja järjestelmästä 

saatavan tiedon muoto/kannustavuus. 

 

  Järjestelmän käyttöliittymän 

helppokäyttöisyys on keskeinen 

järjestelmän käyttöön kannustava tekijä. 

Heti toisena on järjestelmän raporttien 

tietosisällön relevanssi. 

5. Ohjaus ja monitorointi – systeemiajattelu 

Monitorointi: Miten prosessin toiminnasta ja 

suorituskyvystä saadaan tietoa? 

 

 

 

 

 

 

  Tiedonhakuprosessin toiminnasta 

tallentunee lokitieto järjestelmään. 

Suorituskyvyn analyysi tapahtuu 

hakuviiveen perusteella ja 

käyttäjämääräkuormitusta analysoitaessa. 
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Ymmärrys: Miten tietoa analysoidaan? 

 

 

 

Ohjaus: Miten prosessiin vaikutetaan? Mitä 

ohjaustekijöitä, -keinoja ja –”draivereita” on? 

 

 

Systeemiajattelu: Syysuhteet, vaikutusmekanismit ja 

aikatekijät. 

  Opiskelijan vertaisseurantatieto saattaa 

yhteen tietämyksen siitä, miten opinnoissa 

on edetty suhteessa muihin vertaisryhmän 

jäseniin.  

  Tiedonhakuprosessiin voidaan vaikuttaa 

etenkin tiedonsiirtonopeuksien 

kehittämisellä ja hakunopeuden 

parantamisella.  

  Keskeinen vaikuttaja taustalla on 

opintosuoritusten tallentumisen 

reaaliaikaisuus, jotta opiskelija voi seurata 

tilannetta, miten edistyy suhteessa muihin. 

Linkitys opintohallinnon tietojärjestelmään 

on keskeinen toiminto-osa. 

 


