
1. Inkrementin demo

29.3.2022
Webinaari



Webinaarin ohjelma

• Tervetuloa ja tilaisuuden tavoitteet, Jonna
• Ensimmäisen inkrementin tavoitteet ja tulokset, Heini
• Demo: yhteinen viitekehys ja tuotosten esittely, Heini

• Käyttäjäfoorumin keskeiset löydökset, Iikka

• Motivaatiokuva: miksi oppija käyttäisi palvelua, Jonna
• IDM: ratkaisun esittely, Manne
• Minun tietoni: pääkohdat, Leena
• Vaiheittainen julkaisuaikataulu, ideakuvat 1.0 ja 2.0, Heini

• Kysymykset ja kommentit
• Seuraavat askeleet, Juho

60 min





1. Inkrementin eli tammi-maaliskuun tavoitteet

1. Yhteisen tietoalustan konsepti

2. Minun tietoni –konsepti

3. Identiteetinhallinnan ratkaisun prototyyppi esitelty

4. TP3 tuotelinjat asemoitu jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen arvovirroille (oppijan, 

korkeakoulun), tarjottimen kokonaiskonsepti laadittu

5. Käyttäjäfoorumin toiminta käynnistynyt

6. Pilottikorkeakoulut valittu

7. Skenaariot tarjottimen nimeämisestä, brändäyksestä ja ilmeestä tehty ja käsitelty ohjausryhmässä

8. Muutosohjelman ohjelmasuunnitelman rakenne, ohjelman linjaukset, tukimuodot ja toimintatavat

laadittu

9. Palvelutuotannon ja –hallinnon projektointi tehty

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

valmistelussa



Huom. 
Heräte & Oppiminen eivät kuulu 

tarjottimen ratkaisuun

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN

MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

ILMOITTAUTUMISEN 
ODOTTAMINEN MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Tarjotin Tarjotin

Valitsee 
paino-
pisteet 

mitä 
tuodaan 

esille 
tarjotti-
melle

Linjaa 
sisällöt ja 
huomioi 
profiloi-
tumisen

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen 
esivaati-

muksista ja 
kiintiöt 

sisällöille

Hyödyntää 
markkinoin

ti-
viestintää

Ilmoittaa 
haun 

tuloksista 
hakijoille

Tunnistaa 
oppijan

Vastaan-
ottaa 

ilmoittau-
tumisen tai 

valitsee 
osallistujat

Varaa 
paikan 
hyväk-
sytyille

Hyödyntää 
tarjottimen 
tuottamaa 

dataa

Laskuttaa
Vastaan-

ottaa 
maksun

Vie 
henkilö-
tiedot 

opinto-
tietojen 
järjestel-
mään 

(formaalit 
sisällöt)

Käsittelee 
peruutukse

t

Vahvistaa 
ilmoittau-
tumisen

Vie tiedot 
CRM-

järjestelmä
än 

(semi-
formaalit 
sisällöt)

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Ohjataan tarvittaessa oppijaa sisällöissä ja valinnoissa

Lisäksi läpi käyttäjämatkan:

Vastataan oppijan mahdollisiin yhteydenottoihin

Varmistetaan saavutettavuus

Huom. Sama väritys kuvaa käyttäjämatkan ja arvovirran yhteenliittymistä Käyttäjämatka Arvovirta

Demon viitekehys: käyttäjämatka ja arvovirta



Näihin kohtiin näytämme tuotoksia

Valitsee 
paino-
pisteet 

mitä 
tuodaan 

esille 
tarjotti-
melle

Linjaa 
sisällöt ja 
huomioi 
profiloi-
tumisen

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen 
esivaati-

muksista ja 
kiintiöt 

sisällöille

Hyödyntää 
markkinoin

ti-
viestintää

Ilmoittaa 
haun 

tuloksista 
hakijoille

Tunnistaa 
oppijan

Vastaan-
ottaa 

ilmoittau-
tumisen tai 

valitsee 
osallistujat

Varaa 
paikan 
hyväk-
sytyille

Hyödyntää 
tarjottimen 
tuottamaa 

dataa

Laskuttaa
Vastaan-

ottaa 
maksun

Vie 
henkilö-
tiedot 

opinto-
tietojen 
järjestel-
mään 

(formaalit 
sisällöt)

Käsittelee 
peruutukse

t

Vahvistaa 
ilmoittau-
tumisen

Vie tiedot 
CRM-

järjestelmä
än 

(semi-
formaalit 
sisällöt)

Heräte & Oppiminen eivät kuulu 
tarjottimen ratkaisuun

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN
MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

ILMOITTAUTUMISEN 
ODOTTAMINEN MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Tarjotin Tarjotin

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Ohjataan tarvittaessa oppijaa sisällöissä ja valinnoissa

Lisäksi läpi käyttäjämatkan:

Vastataan oppijan mahdollisiin yhteydenottoihin

Varmistetaan saavutettavuus

Huom. Sama väritys kuvaa käyttäjämatkan ja arvovirran yhteenliittymistä Käyttäjämatka Arvovirta

Demottava
osuus

1. 2. 3.

Demon viitekehys: käyttäjämatka ja arvovirta



HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINEN

MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

ILMOITTAUTUMISEN 
ODOTTAMINEN MAKSU VAHVISTUS 

JÄLKEEN 

HYÖDYN 
ARVIOINTi  SUORITUS HYÖDYN 

KOKEMINEN

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin Tarjotin

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen esivaati-
muksista ja 

kiintiöt 
sisällöille

Hyödyntää 
markkinointi-

viestintää

Tunnistaa 
oppijan

Vastaan-
ottaa 

ilmoittau-
tumisen tai 

valitsee 
osallistujat

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta

Demon viitekehys: käyttäjämatka ja arvovirta



HERÄTE 

MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen esivaati-
muksista ja 

kiintiöt 
sisällöille

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta



Käyttäjäfoorumin 
löydökset

Iikka Lovio, käyttäjäfoorumi

6 min esittely



Osallistaminen
& sense making

Human insight
Find the right problem

Co-design
Design the best solution

HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN OPPIMINENTIEDONHAKU JÄLKEEN 

+50 
haastattel

ua

19 - 60 v 

Kaupunki -
Taajama 

Äidinkieli 

Erot 
koulutustaustoiss

a

Sukupuolet

Toimiala 
/ammatit - työtön 

tai eläkeläinen 

jJOKAISELLA HAASTATELTAVALLA TUORE KOKEMUS HAKEUTUMISESTA TAI OPISKELUSTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULUSSA: TUTKINTO TAI AVOIN 



HERÄTE 

MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

ILMOITTAUTUMISEN 
ODOTTAMINEN 

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen esivaati-
muksista ja 

kiintiöt 
sisällöille

Hyödyntää 
markkinointi-

viestintää

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta



Oppijan motivaatiota 
kuvaava ymmärrys
Jonna Piiroinen, viestintäpäällikkö

6 min esittely



vs.

Jatkuvan ja 
joustavan 
oppimisen 

tarjotin



HERÄTE ILMOITTAUTUMINEN 

MOTIVAATIOT, 
PÄÄOMAT & 

KYVYKKYYDET
HARKINTA & 

VERTAILU
KIINNOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 

TIEDONHAKU 

ILMOITTAUTUMISEN 
ODOTTAMINEN MAKSU VAHVISTUS 

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin

Tuottaa 
kuvauksen 
sisällöstä ja 

sen esivaati-
muksista ja 

kiintiöt 
sisällöille

Hyödyntää 
markkinointi-

viestintää

Tunnistaa 
oppijan

Vastaan-
ottaa 

ilmoittau-
tumisen tai 

valitsee 
osallistujat

Yhteistyötä 
korkea-

koulujen ja 
toimijoiden 

kanssa 
yhteis-

sisältöjen 
rakenta-
miseksi

Oppijan 
käyttäjämatka

Korkeakoulun 
arvovirta



IDM: ratkaisun esittely

Manne Miettinen, asiantuntija

6 min esittely



IDM-projektin ensimmäisen vaiheen tuotokset

• Projektin ensimmäinen vaihe oli 09/2021-02/2022 
• Tuotokset

• Käyttäjätarinat
• Tunnistautumisen klikkidemo
• Ratkaisuehdotuksen määrittelydokumentaatio (sisältää loogisen tason toiminnalliset 

vaatimukset ja reunaehdot)
• Ratkaisuarkkitehtuuri- ja prosessikuvaus
• Tunnistautumisen teknisen demon toteutus

• Klikkidemo
• https://minna241075.invisionapp.com/console/share/REZ5MDF394Q/867261917

https://minna241075.invisionapp.com/console/share/REZ5MDF394Q/867261917


Minun tietoni: keskeiset 
ominaisuudet
Leena Latva-Rasku, tuoteomistaja

6 min esittely



Oppijat voivat luoda, ylläpitää ja luvittaa
mm. omaan osaamiseensa, 
osaamistarpeisiinsa sekä kiinnostuksen 
kohteisiinsa liittyvää tietoa keskitetyn 
ratkaisun avulla

• Oppija omistaa oman oppimispolkunsa 
varrella kertyneen tiedon koko elämänsä 
ajan

• Oppijan tarvitsee kirjata tietonsa vain 
kerran ja tietoa voidaan heijastaa tai 
siirtää eri järjestelmistä keskitettyyn 
paikkaan. Tieto luo pohjan ohjaukselle, 
neuvonnalle, osaamisen tunnistamiselle 
ja haluttaessa myös työnhaulle. 

• Oppija voi luvittaa haluamansa 
pohjatiedot saadakseen tarkempaa 
tietoa esim. juuri hänen tarpeisiinsa 
soveltuvista opinnoista tai tilanteeseensa 
tarjolla olevista osaamisen tuen 
muodoista

Korkeakoulut saavat tarkempaa 
tietoa oppijasta ja pystyvät siten 
tukemaan häntä paremmin 
osaamisen kehittämisessä

• Korkeakoulut saavat tarkempaa 
tietoa oppijoista, heidän 
osaamisestaan sekä 
osaamistarpeista ja 
kiinnostuksenkohteista

• Parempien taustatietojen avulla 
korkeakoulut voivat tukea 
oppijoiden mahdollisuuksia 
opiskella tarkoituksenmukaisesti

• Keskitetty, lähdejärjestelmästä 
riippumaton ratkaisu helpottaa 
tiedon hallinnointia ja on 
kustannustehokas

Yhteiskunnan osaamistarpeita 
vastaava ja koulutettu työvoima 
kohtaavat

• Työmarkkinoiden osaamistarpeet 
ja oppijoiden osaamisprofiili 
kohtaavat paremmin

• Osaamistarpeita vastaava 
koulutustarjonta helpottaa 
työmarkkinaohjautuvan 
osaamisen kasvattamista ja 
osaamisen jatkuvaa ylläpitoa 
henkilökohtaisten ja työelämän 
tarpeiden mukaisesti

Tavoiteltava lisäarvo



Minun tietoni: keskeiset ominaisuudet

• Oppijan oppimis- ja osaamishistoria sekä meneillään olevat opinnot: 
Minun tietoni –kokonaisuus kokoaa yhteen oppijan opintosuoritukset sekä osaamistiedot 
eri lähteistä ja oppija voi aina tarkistaa, millaisia opintoja hänellä on meneillään. 
Tulevaisuudessa esimerkiksi vapaa-ajan toiminnot, kuten ensiapuosaaminen, 
simulaattorilentäminen ja erilaiset sertifioinnit voivat nousta osaksi opintokokonaisuuksia ja 
elämänpituista oppimista.

• Osaamisportfolio: 
Oppijan laatima. Tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen ja osoittaminen. Voi 
sisältää erilaista oppimis- ja osaamishistoriaa sekä tietoa osaamistarpeista ja 
kiinnostuksenkohteista. 

• Oppijan tietojen käytön luvitus: 
Minun tietoni –kokonaisuus tarjoaa oppijalle mahdollisuuden hallita, mitä tietoja hänestä 
käytetään, mihin tarkoitukseen ja kenen toimesta.



Jatkuvan ja joustavan 
oppimisen tarjottimen 
julkaisut
Heini-Maari Kemppainen, projektipäällikkö

6 min esittely



Vaiheittainen julkaisuaikataulu

Tekninen osajulkaisu 4.0Tekninen osajulkaisu 3.0Tekninen osajulkaisu 2.0Tekninen osajulkaisu 1.0

Q1/2023 Q3/2023 Q1/2024 Q3/2024

Tarjonta: Ei-formaali 
koulutustarjonta (“muu 
tarjonta”, “muu sisältö”)

Koulutustoimija: korkeakoulut

Hypoteesi tarjonnan 
kategorioista:

- Podcastit
- Avoimet oppimateriaalit
- Avoimet videomateriaalit
- Yleisöluennot
- Webinaarit
- TKI-hankkeiden 

kehittämistoiminta
- Mikrokurssit
- MOOC:it (?)

Tarjonta: Formaali 
koulutustarjonta

Koulutustoimija: korkeakoulut

Hypoteesi tarjonnan 
kategorioista:

- Avoimet 
ammattikorkeakoulu-
opinnot

- Avoimet yliopisto-opinnot
- Korkeakoulujen (sopimus- tai 

hanke-) yhteistyössä 
tuottama koulutustarjonta

Tarjonta: Ei-formaali 
koulutustarjonta (“muu 
tarjonta”, ”muu sisältö”)

Koulutustoimija: 
ekosysteemitoimijat 
(hypoteesi)

Hypoteesi tarjonnan 
kategorioista riippuu 
ekosysteemimallin 
lopputuloksista

Tarjonta: Formaali 
koulutustarjonta

Koulutustoimija: korkeakoulut

Hypoteesi tarjonnan 
kategorioista:

- Ristiinopiskelu
- Täydennys- ja tilauskoulutus
- Erikoistumiskoulutus

Pilotointi korkeakoulujen kanssa
Pilotointi korkeakoulujen kanssa

Pilotointi korkeakoulujen kanssa

Pilotointi korkeakoulujen kanssa



Jatkuvan oppimisen alusta

● Sisällön esittäminen 
● Sisällön suodattaminen 
● Siirtyminen sisällön tarkempiin 

tietoihin (korkeakoulun sivuille)
● Palvelun käyttäjälle sivu, jossa 

kuvataan palvelun tarkoitus ja 
toiminnallisuudet (FAQ)

Taustapalvelut

● Sisällön tuottaminen tietoalustalle 
esim. hallintanäkymän, kevyen 
verkkolomakkeen tai tuontitiedoston 
avulla.

Luonnos: Tekninen osajulkaisu 1.0



Jatkuvan oppimisen alusta

● Uuden sisällön esittäminen
● Sisällön hakeminen ja suodattamisen 

laajentaminen
● Kirjautuminen verkkopalveluun
● Käyttäjän kiinnostuksenkohteiden 

tunnistaminen ja hyödyntäminen 
suosittelussa

● Ilmoittautuminen + omien 
ilmoittautumisten näkyminen 
verkkopalvelussa

Taustapalvelut

● Integraatiot opintotietojärjestelmiin 
○ tarjonnan laajentaminen
○ käyttäjän taustatiedot

● Tunnistautuminen
● Ilmoittautuminen
● Tietojen rikastaminen käyttäjän 

antamilla tiedoilla

Luonnos: Tekninen osajulkaisu 2.0



Kysymyksiä ja
kommentteja

Käytä Zoom:in Q&A-toimintoa!



Seuraavaksi
- Seuraavan inkrementin kuvaus
- Seuraava demo-webinaari 21.6.2022



2. inkrementti = Q2

1. Sprintti 
28.3. -14.4. 

2. Sprintti 
19.4.-6.5. 

3. Sprintti 
9.5.-27.5. 

Demo 
17.6. 

Retro
21.6. 
+ 
Demo-
webinaari

8.4. 
Ohjausryhmä

18.5. 
Ohjausryhmä

13.6. 
Ohjausryhmä

13.4. 
Yleiskokous

4. Sprintti 
30.5.-17.6. 

31.5. 
Yleiskokous


