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OKSA-sanasto
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• Sanastotyö aloitettu vuonna 2010 osana Oppijan
verkkopalvelukokonaisuuden esiselvitystä (SADe-ohjelma)

• Tavoitteena oli määritellä Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden ja
tietojärjestelmien käyttämiä käsitteitä.

• Sanastojaosto perustettu vuonna 2011

• Sanastotyöprosessi toteutuu JHS 175-suosituksen mukaisesti
opetuksen ja koulutuksen intressiyhteisönä



OKSA-sanasto
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• Tavoitteena julkaista ensimmäinen versio vuoden loppuun mennessä
– Julkaisu TSK ry:n TEPA-termipankissa sekä PDF-tiedostona

• Käsitteitä 867 kpl
– Käsitteille laadittu terminologiset määritelmät sekä määritelmiä

täydentävät huomautukset
– Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistettu käsitekaavioin
– Kielivastineina ruotsi ja englanti

• Käsitteiden aihepiirejä:
koulutusjärjestelmä, koulutusorganisaatiot, opetussuunnitelmien ja
tutkintojen perusteet, opetussuunnitelmat, koulutukseen haku ja
valinta sekä opetuksen ja koulutuksen toteuttaminen.



Käsite
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Käsitekaavio
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OKSA-sanaston tulevaisuus
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• Sanastotyötä jatketaan julkaisun jälkeen osana opetuksen hallinnon
alan kokonaisarkkitehtuurityötä

• Sanaston ylläpitäminen ja laajentaminen jaoston tehtävänä

• Keskeinen laajennus varhaiskasvatuksen sanasto osaksi OKSA:a

• Sanasto saatetaan koneluettavaan muotoon ontologisointiprosessina
– Sanasto osaksi Finto-palvelua, SKOS-muotoisena erillisontologiana



Varhaiskasvatuksen tietotuotanto
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- Varhaiskasvatus hallinnonalasiirron myötä OKM:n vastuulle 2015

- Tiedossa oli että varhaiskasvatuksen tietotuotannossa puutteita
- ”Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat” - raportti

(2014)

- Keskeiset havaitut haasteet olivat:
- Olemassa olevan tiedon hajanaisuus, ei vertailukelpoisuutta tai ajantasaisuutta
- Olemassa oleva tieto ei kuvaa varhaiskasvatuksen alan ominaispiirteitä

- Hanke tietotuotannon kehittämiseksi käynnistettiin 2015



Varhaiskasvatuksen tietotuotannon toimintakenttä
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313 kuntaa sekä
yksityiset palvelun
tarjoajat

Vaka-järjestäjätahotVaka-tietojärjestelmät
ja tiedonkeruut

Tiedon hyödyntäjät

KELA

OKM
TK

AVI:t

KELA

Normipohja

§

- 3 keskeistä järjestelmää,
noin 290 kuntaa käyttäjinä

- erillisiä tiedonkeruita

- Lainsäädännöllisesti jakautunut vielä kahdelle hallinnonalalle
- Vaka-lain päivitys vielä kesken



Esimerkki yhtenäisen termistön merkityksestä
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313 kuntaa sekä
yksityiset palvelun
tarjoajat

Vaka-järjestäjätahotVaka-tietojärjestelmät
ja tiedonkeruut

Tiedon hyödyntäjät

KELA

OKM
TK
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KELA

Normipohja

§

- 3 keskeistä järjestelmää,
noin 290 kuntaa käyttäjinä

- erillisiä tiedonkeruita

- Muutos ”päivähoito”à ”varhaiskasvatus”
- Käsitteiden samankaltaisuuksia, esim.  ”osapäiväinen-” ja ”osa-aikainen

varhaiskasvatus”



Varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittäminen
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Esiselvitykset

- Käytettävistä
järjestelmistä ja
niiden tietosisällöistä

- Viranomaistahojen
tietotarpeista

- Toteuttamis-
vaihtoehdoista

Perusteet tietotuotannolle

- Sanastotyön toteutus

- Tietomallin toteutus

- Lainsäädäntö

- Määrittely-yhteistyö ja
sovittaminen
kokonaisarkkitehtuuriin

Tietotuotannon
toteutus

- Tietomallin jalkautus

- Tietovirtojen toteutus

- Tiedon hyödyntämisen
toteutus (Vipunen)

- Tuotannon ja
ylläpitomallin toteutus

2015 2016à 2017 - 2018 2019



11

iow.csc.fi



Viestintä
• Keskustelu Varda-hankkeeseen liittyen Slack-kanavalla:

– https://digitehdasinvite.herokuapp.com/

• Hankkeen dokumentaatiota varten luodaan Confluence-sivusto
– https://www.csc.fi/varda

• Kysymykset ja palvelupyynnöt:
– varda@csc.fi

• Hankkeessa luotua koodia ylläpidetään avoimesti

• Sähköpostilistaà Liittyminen
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