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Koronakevät ja pakotettu digiloikka

• Maaliskuussa liki 700 000, 
huhtikuussa yli 800 000, 
toukokuussa vajaa 500 000

• Visma muutti turvakielto-
oppilaiden käsittelyä Wilmassa 
huhtikuussa
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Kehityskohteita keväällä

• Paikallinen välimuisti OPH:n organisaatiopalvelusta
oVähentää MPASSid:n riippuvuutta OPH:n järjestelmästä
o Tunnistuslähteet päivittyvät nyt automaattisesti (esim. koulun nimen muutos)

• Palvelun ylläpidon automatisointi
o Minimoi inhimillisen virheen mahdollisuutta 
oMaantieteellinen hajautus 
o Konfiguraationhallinta 

• Teknistä dokumentaatiota on täsmennetty
o Esim. miten MPASSid soveltaa SAML 2.0 ja OIDC standardeja (profiilit)

• Tunnistuslähteen valintasivun käytettävyysparannukset
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Tietomallin versio 1.1 astuu voimaan 1.9.2020

• 4 pilotin aikaista (ennen 2018) tietokenttää poistuu
ourn:educloudalliance.org-alkuiset attribuutit
oNäillä on ollut korvaajat jo tietomalli v 1.0:ssa vuodesta 2018-

• 3 uutta uutta tietokenttää lisätään
oOppijanumero
oOpetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-numero 
oOpetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi

• Luokka-asteen nimi muuttuuVuosiluokaksi
oMääritelmä perustetaan Tilastokeskuksen määritelmään
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Mitä tietomallin uusi versio edellyttää?

• Kotiorganisaatiot
o Jos käyttää muuta kuin Web Wilma -integraatiota (ADFS, Azure

AD, Opinsys tai G Suite) varmistettava oppijanumeron välittäminen 
it-toimittajan ja MPASSid-operaattorin kanssa (tuki@mpass.fi)

• Palveluntarjoaja
oVarmistettava ettei käytä pilotinaikaisia tietokenttiä
o Aloitettava valmistautuminen versioon 1.2 ja kuntakoodin ja –

nimen poistumiseen
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http://mpass.fi


Turvakielto-oppilaiden käsittely

• Turvakielto-oppilaiden tietojen välittämisestä ollut epäselvyyttä 
oKoskee henkilön asuinpaikan ja yhteystietojen salassa pitämistä
o MPASSid välittää koulukoodin ja koulun nimen, josta epäsuorasti 

pääteltävissä
o Tiedon joutuminen vääriin käsiin luovutushetkellä (kirjautumisessa) erittäin 

pieni riski, suurempi riski on tiedon käsittely oppimispalvelussa

• OKM linjasi, että tietojen välittäminen on O/K-järjestäjän vastuulla

• Visma lakkasi välittämästä turvakielto-oppilaiden tietoja huhtikuussa
o Toukokuusta lähtien O/K-järjestäjä voi päättää välitetäänkö tiedot vai ei
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Syksyn kehityskohteita (priorisoimatta)

• Saavutettavuusarviointi (WCAG 2.1)

• Tunnistuslähteen valintasivun käyttökokemuksen parantaminen
o Ohittaminen tarvittaessa

• Uudistetun attribuuttitestipalvelun käyttöönotto

• Kotiorganisaation lähettämien tietojen tarkastelu

• Kirjautumistietojen analysointi 
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Suuria kehityslinjoja

• Palvelun omistajuuden siirtyminen Opetushallitukselle 2021?

• Kansallisen oppijanumeron välittäminen myös opettajien osalta

• Sopimuksen päivitys

• Itseauditoinnin päivitys ja vastaus-% parantaminen

• Liittymisprosessin automatisointi ja omien tietojen hallinta
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