
Jatkuvan oppimisen tunnistuspalvelu 
pähkinänkuoressa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö



Miksi MPASSid on oikea valinta?

• Oppilaan ja opettajan näkökulma:
Vähemmän muistettavia käyttäjätunnuksia, sujuvammat oppitunnit

• Koulutuksen järjestäjän näkökulma:
Nopeampi uusien palveluiden hankinta ja käyttöönotto

Selkeä tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen toimintamalli, maksuton

• Palveluntarjoajan näkökulma:
Käyttäjätunnusten luominen ja unohtuneiden salasanojen uusiminen jää historiaan



Mitä MPASSid on?

• Yhdenmukainen tapa välittää koulutuksen järjestäjän ylläpitämiä

käyttäjätietoja digitaalisen oppimisen palveluille

• MPASSid hyödyntää koulutuksen järjestäjien jo olemassa olevia

käyttäjärekistereitä ja tunnistuspalveluita sen sijaan, että luotaisiin uusia

• Lopputuloksena yksillä ja samoilla käyttäjätunnuksilla pääsee moneen

palveluun



Mitä MPASSid EI ole?

• Uusi salasana ja käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite

• Oppilaan sähköinen työpöytä

• Oppilashallintojärjestelmä

• Digitaalisten oppimispalveluiden verkkokauppa

• Oppimisympäristö



Mitä MPASSid:n käyttöönotto edellyttää koulutuksen järjestäjältä?

• Tarvetta käyttää opetuksen digitaalisia palveluita

• Olemassa olevaa sähköistä henkilöhakemistoa, johon on tallennettu MPASSid-tietomallin

mukaiset tiedot oppilaista ja opettajista

mm. sukunimi, etunimi, kansallinen oppijanumero, kuntakoodi, koulukoodi, luokka-aste, rooli

• Olemassa olevaa palvelua tunnistaa käyttäjät sähköisesti

• Liittymistä MPASSid-luottamusverkostoon

• Em. henkilöhakemiston ja tunnistuspalvelun teknistä kytkemistä
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• Kuka palvelusta vastaa?
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Palvelun tuoteomistajana Jarkko Moilanen, jarkko.moilanen@minedu.fi

• Kuka palvelun tuottaa?

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Teknisenä projektipäällikkönä Manne Miettinen, manne.miettinen@csc.fi

• Mitä MPASSid-palvelu maksaa?

Palvelun käyttöönotto ei toistaiseksi maksa mitään



Nopea kasvu syksyllä 2018

• Veturina YTL:n Examina-palvelu (vanhat yo-kokeet)

• Käyttöönoton aloittanut 225 organisaatiota (206 koulutuksen järjestäjää)

• Sopimuksen allekirjoittanut 165 organisaatiota

• Tuotannossa 116 organisaatiota



Käyttäjäyhteisö ja hyvien käytäntöjen levittäminen

• Moni ei vielä ymmärrä mahdollisuuksia, osalla taas hyvinkin syvällistä 

ymmärrystä ja osaamista

• Palvelun tuottajalla ei ole maanlaajuista myynti- ja markkinointikoneistoa

• Vertaistuki olemassa olevissa verkosteoissa, kuten DigiKilta



Tavoitteita 2019

• Lisää palveluita

• Palvelun vakiinnuttaminen

• Omistajuuden siirto Opetushallitukselle
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twitter.com/mpassonline

linkedin.com/company/mpassid

github.com/mpassid

Lisätietoa:

Lue lisää osoitteessa mpass.fi tai 

ota yhteyttä contact@mpass.fi

Seuraa meitä:

Jarkko Moilanen, palvelun omistaja

opetus- ja kulttuuriministeriö

jarkko.moilanen@minedu.fi

Puh. 050 346 0499

Manne Miettinen, projektipäällikkö

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

manne.miettinen@csc.fi

Puh. 050 381 9510

https://www.mpass.fi


Käyttöönoton vaiheet (koulutuksen järjestäjä)

• GDPR-yhteensopivan jäsensopimuksen hyväksyminen 

https://mpass.fi/sopimus löytyy tiivistelmä ja sopimus liitteineen

• Sopimukseen tarvittavien tietojen lähettäminen (tuki@mpass.fi)

koulutuksen järjestäjän nimi, osoite ja y-tunnus sekä 

sopimuksen yhteyshenkilön eli allekirjoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• Kytkettävän henkilörekisterin päättäminen

Wilma (minuuteissa), AD, ADFS, Azure AD, LDAP

Tarkempi ohjeistus:

mpass.fi/kayttoonotto

https://mpass.fi/sopimus
mailto:tuki@mpass.fi
https://www.mpass.fi/kayttoonotto


Mitä MPASSid:n käyttöönotto edellyttää palveluntarjoajalta?

• Halua tarjota opetusta ja oppimista tukevaa digitaalista palvelua

• Em. palvelun muokkausta tukemaan SAML 2.0 - tai Open ID Connect -

protokollia

• Liittymistä MPASSid-luottamusverkostoon, sopimus https://mpass.fi/sopimus

• Asiakas- ja teknistä tukea tarjolla Slack-ympäristössä, liity tästä

https://mpass.fi/sopimus
https://join.slack.com/t/digipalvelutehdas/shared_invite/enQtNDA4MDU4ODIwNTY1LTU0NmNmODhmOWMxNjlkMzJkYzkzZDA4MGExZDk4YjViMTVmYWVlZTA1ZjhjMmFjYWMyZTQ1ZDVmOGExZGI3ZWU
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• Mitä hyötyä MPASSid-palvelusta on yrityksille?

 Tarjoaa laajenevan käyttäjäkunnan (peruskoulujen ja lukioiden oppilaat ja opettajat) 
→ Tällä hetkellä mukana jo reilusti yli 120 000 loppukäyttäjää

 Tarjoaa näkyvyyttä ja tukea kansallisen tunnistuspalvelun luottamusverkostossa

 Operaattori hoitaa integraation kunnan järjestelmiin palveluntarjoajan puolesta

• Minkä oppilashallintojärjestelmien kanssa MPASSid-palvelu sopii yhteen?

 MPASSid on kytketty useisiin oppilashallintojärjestelmiin ja henkilörekistereihin, mm. Wilma, Azure 
AD/FS, LDAP, G Suite

 Tavoite on kyetä integroitumaan kaikkien Suomen koulujen käyttämien tekniikoiden kanssa
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• Mitkä tiedot käyttäjistä pitää välittää? 
Käyttäjistä tulee välittää MPASSid-tietomallin mukaiset tiedot. Ne on linkitetty sivulle
https://mpass.fi/kayttoonotto/.

• Voidaanko kotiorganisaatio velvoittaa tuottamaan palvelun mukaiset tiedot?
Kyllä. Edellytys luottamusverkostoon liittymiselle on, että kotiorganisaatio eli oppilaitos on tallettanut
oppilashallintojärjestelmään tai muuhun henkilörekisteriin tietomallin mukaiset tiedot.

https://mpass.fi/kayttoonotto/

