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1. TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 

1.1. Tausta 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät lait vahvistettiin 11.8.2017. Lait tulevat 
voimaan 1.1.2018. Reformin toimeenpanon tukiohjelma on käynnistetty pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen vuosia 2017 - 2019 koskevan päivitetyn hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti 
vuoden 2017 alussa. Tukiohjelma koostuu useammasta kokonaisuudesta, joita ovat 

 
1) viestintä ja vuorovaikutus 
2) koulutuksen järjestäjien ja niiden henkilöstön tuki ja neuvonta uuden lainsäädännön 
soveltamisessa 
3) toimintaprosessien uudistamisen ja kehittämisen tukeminen 
4) opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ja toimintakäytäntöjen 
uudistaminen (ml. johtamisen tuki) 
5) laadunhallinnan tuki. 

 
Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon kannalta keskeisiä, 1.1.2018 voimaan tulevan 
lainsäädännön myötä uudistuvia toimintaprosesseja ovat henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten 
opintopolkujen toteuttaminen. Tästä syystä osana tukiohjelman kokonaisuutta 3) 
toimintaprosessien uudistaminen ja kehittämisen tukeminen toteutetaan digitaalinen 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (eHOKS). 

1.2. Lähtökohdat 

eHOKSin tavoitteena on yhtenäistää henkilökohtaistamisprosessia ja henkilökohtaistamiseen 
liittyviä toimintamalleja sekä helpottaa koulutuksen järjestäjien ja työelämän työtä opiskelijoiden 
yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa, hyväksymisessä, toteuttamisessa, seurannassa ja 
päivittämisessä. eHOKSissa keskitytään sellaiseen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun liittyvään 
tietoon, jota tarvitaan valtakunnallisella tasolla esim. silloin, kun opiskelija siirtyy koulutuksen 
järjestäjältä toiselle. 
 
Lähtökohtana ja hyvänä pohjana toteutukselle huomioidaan eri henkilökohtaistamishankkeissa 
tehty työ (ks. liitteet 1 ja 2). 
 
Tavoitetilassa eHOKS-kokonaisuus näyttäytyy erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta. 
Tietovirtojen tunnistamisen ja tietojen riippuvuuksien kuvaamisen kannalta nousee 
arkkitehtuurityö isoon rooliin.  

 
AMOS-kokonaisarkkitehtuuri Täydentyy. 

 
AMOS-kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on luoda visuaalinen kokonaiskuva ammatillisen 
koulutuksen reformista ja sen tavoitteista. Keskeisenä tavoitteena on strategian jalkauttaminen 
sekä tavoitteiden ja suunnan antaminen ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. 
 
AMOS-kokonaisarkkitehtuuri koostuu seuraavista osa-alueista: 
 

o strategiakartta ja kyvykkyydet  
o prosessit 
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o palvelut 
o toimijat 
o kehittämishankkeiden tiekartta. 

1.3. Tämän dokumentin tarkoitus 

Tässä dokumentissa kuvataan ne toimenpiteet, joiden avulla valmistellaan, toteutetaan ja otetaan 
käyttöön digitaalinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (eHOKS).  

 
 

2. TYÖN VAIHEISTUS JA AIKATAULU 
 

Vaihe Suunniteltu 
aloituspvm 

Suunniteltu 
lopetuspvm 

1. Tavoitetilan kirkastaminen 10/2017 02/2018 
2. Toimintamallin ja -prosessin kuvaus 11/2017 12/2017 
3. Selvitys tarvittavista 

säädösmuutoksista 
11/2017 12/2017 

4. Alustava määrittely ja 
käyttöliittymämallinnus 

12/2017 02/2018 

5. Ratkaisuarkkitehtuurin suunnittelu 12/2017 02/2018 
6. Valmistautuminen kilpailutukseen 01/2018 03/2018 
7. Kilpailutus  03/2018 03 - 04/2018 
8. Toteutuksen vaiheistuksen ja 

aikataulun tarkennus 
03/2018 04/2018 

9. Ratkaisuarkkitehtuurin 
tarkentaminen 

03/20183 04/2018 

10. Toteutuksen läpikäynti ja 
määrittelyn tarkennus valitun 
kehittäjätiimin kanssa 

04/2018 05/2018 

11. Toteutus, vaihe I 05/2018 11/2018 
12. Käyttöönotto I Pilotointi 11/2018 12/2018 
13. Hankkeen päätös 12/2018 12/2018 

 
 
Vaihe 1: Tavoitetilan kirkastaminen 
 
Tavoitetilan kirkastaminen toteutetaan yhdessä koulutustoimijoiden, opiskelijoiden, opettajien, 
opinto-ohjaajien ja muiden ohjaavien tahojen kanssa työpajoissa loka-marraskuun 2017 aikana ja 
sitä jatketaan alkuvuonna 2018. Lisäksi haastatellaan työelämätoimijoita. Syksyn 2017 työpajojen 
tavoitteena on toimintamallien ja -prosessin kirkastaminen sekä kuvaaminen, palvelupolkujen 
kuvaukset (Koulutustoimija, Oppija) ja palvelumallin kuvaus. 
 
Työpaja työskentelyssä on tärkeää tavoitteiden asetanta ja odotusten hallinta. Työpajojen 
tarkoituksena on myös lanseerata hankkeen aikainen osallistamisen malli. 

 
Työpajat 
 
11.10.2017 klo 9.30 - 15.30 Työpaja I (Lahti) 
 
Työpajan näkökulmana on koulutuksen järjestäjät, ja tavoitteena on  
• kuvata alustavasti koulutuksen järjestäjien palvelupolut 
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• luoda vaatimuksia ja rajauksia palvelun tavoitetilasta 
• löytää odotuksia palvelun toiminnallisuuksille 
 
Osallistujat seuraavista ryhmistä: 
1. Ammatillisen koulutuksen opettajat 2. Ammatillinen opo 3. 
Koulutussuunnittelija/Opintopäällikkö/palvelupäällikkö 
4. Työpaikkaohjaaja 
 
Työpajassa kartoitetaan koulutuksen järjestäjien tarpeet. Lopputuotteena on koulutuksen 
järjestäjien palvelupolkukuvaus. 
 
23.10.2017 klo 9.30 - 15.30 Työpaja II (Helsinki) 
 
Työpajan näkökulmana on oppijat ja tavoitteena on 
• luoda alustava oppijoiden palvelupolkukuvaus 
• määritellä oppijoiden käyttötarpeita eHOKS-palvelulle  
• luoda vaatimuksia ja odotuksia palvelulle oppijoiden näkökulmasta. 
•  
Osallistujia seuraavista ryhmistä: 
1. Oppijat (Sakki, Osku, KJ) 2. Ohjaajat (Sopo ry, koulutusneuvojat, Ohjaamot, Zoom-hanke) 
 
Työpajassa kartoitetaan oppijoiden tarpeet. Lopputuotteena on oppijoiden palvelupolkukuvaus. 
 
6.11.2017 klo 9.30 - 15.30 Työpaja III (Helsinki) 
 
Työpajan näkökulmana koulutuksen järjestäjät ja oppijat. Tavoitteena on 
• tarkastella aiemmissa työpajoissa tuotettuja palvelukuvauksia rinnakkain 
• määritellä yhteisiä käyttötarpeita eHOKS-palvelulle eli hakea vastauksia esiin nousseisiin 

tarpeisiin 
• luoda vaatimuksia ja odotuksia palvelulle. 
 
Osallistujia aiemmista työpajoista sekä etujärjestöistä. 
 
Työpajassa yhdistetään koulutuksen järjestäjien ja oppijoiden tarpeet. Lopputuotteena on ???. 
 
16.11.2017 klo 12 - 15.30 Palvelumallin esittely (Seinäjoki) 
 
Tavoitteena on 
• esitellä työpajoissa syntyneen materiaalin pohjalta luotu palvelumallikuvaus 
• käydä läpi myös valtionavustushankkeissa tuotettuja ratkaisuja liittyen henkilökohtaistamiseen 

ja keskustella niiden pohjalta tavoitetilasta 
• käydä läpi hankkeen eteneminen ja keskustella/sopia osallistamisen käytännöistä jatkossa. 
 
Loppuseminaari on kaikille avoin, ja sen lopputuloksena saadaan luotua laaja yhteistyö- ja 
intressiverkosto hankkeen ympärille. 
 
Vaihe 2: Toimintamallin ja -prosessin kuvaus 
 
Tavoitetilan kirkastamisvaiheen yhteydessä tuotetaan myös henkilökohtaistamisen toimintamallin 
ja -prosessin kuvaus. Kuvataan tunnistettujen toimijoiden roolit ja vastuut osana prosessia. 
Syntyneen toimintamallin ja -prosessin tarkoituksena on antaa suunta ja malli yhtenäiselle 
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toiminnalle vaiheessa, jossa ei vielä voida tarjota kansallista digitaalista ratkaisua tukemaan 
toimintaa. 
 
Erityisen tärkeää on pystyä määrittämään yhteiset tietosisällöt prosessiin, jotta voidaan kautta 
maan varmistaa opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu henkilökohtaistamisessa ja siihen 
sisältyvässä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ja yksilöllisten opintopolkujen 
rakentamisessa. 
 
Vaihe 3: Selvitys tarvittavista säädösmuutoksista 
 
Vaiheen aikana kartoitetaan mahdolliset tavoitetilaa koskevat säädösmuutostarpeet ja tehdään 
ehdotus tarvittavista toimenpiteistä. 

 
Vaihe 4: Alustava määrittely ja käyttöliittymämallinnus 
 
Tavoitetilan kirkastamisen jälkeen voidaan aloittaa vaatimusten ja tarpeiden kokoaminen sekä 
työpajojen tulosten visualisointi käyttöliittymäsuunnitelmiin. Tässä vaiheessa toteutettava 
käyttöliittymämallinnus ei välttämättä kuvaa vielä lopullista tavoitetilaa, mutta auttaa 
määrittämään tarkempia vaatimuksia toiminnallisuuksille sekä toteutuksen työmäärille. Se auttaa 
myös loppukäyttäjiä hahmottamaan tavoitetilaa, jolloin kommentointi helpottuu.  
 
Vaatimukset kuvataan käyttötapauksina ja niistä muodostetaan alustava kehitysjono. Lisäksi 
kootaan ei-toiminnalliset vaatimukset, jotka tarkennetaan arkkitehtuurikatselmoinnin yhteydessä. 
 
Tavoitteena on osallistaa loppukäyttäjiä myös suunnitteluvaiheessa. Toteutetuille käyttöliittymille 
voidaan tehdä käytettävyystestausta. Käytettävyystestausten lisäksi tuotetaan käyttöliittymistä 
HTML-proto, josta pyydetään loppukäyttäjiltä palautetta. 
 
Tavoitetilan kuvaamisessa ja tarkemmassa määrittelyssä sekä luonnollisesti toteutuksessa tulee 
huomioida, että ratkaisun tulee olla joustavasti sovellettavissa kaikilla koulutussektoreilla. 
 
Vaihe 5: Ratkaisuarkkitehtuurin suunnittelu 
 
Suunnitellaan alustavien määrittelyiden sekä AMOS- ja muiden sidosarkkitehtuurien pohjalta 
tarkempaa ratkaisuarkkitehtuuria kokonaisuudelle. Käydään läpi arkkitehdin kanssa toteutukseen 
tarvittavien kehittäjien osaamisprofiilit Oppijan palveluissa käytettäviä teknisiä ratkaisuja ja 
teknologioita ajatellen. Sovitaan arkkitehdin osallistumisesta kilpailutuksen läpivientiin erityisesti 
tarjottujen kehittäjien riittävän osaamisen varmistamiseksi. Arkkitehdit dokumentoivat 
katselmoinnin.  
 
Vaihe 6: Valmistautuminen kilpailutukseen 
 
Vaiheen aikana arvioidaan alustavan määrittelyn ja suunnittelun ratkaisuarkkitehtuurin avulla 
toteutukselle karkea työmäärä. Vaiheen aikana valmistellaan kilpailutukseen liittyvät 
tarjousasiakirjat ja aikataulutetaan kilpailutuksen eteneminen tarkemmin. Lisäksi varmistetaan, 
että tarjouspyyntöä varten on olemassa kehityskokonaisuudesta riittävä dokumentaatio Oppijan 
palveluiden wiki-sivustolla. 
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Vaihe 7: Kilpailutus 
 
Kilpailutus toteutetaan Opetushallituksen sovellushallinnan puitesopimusta hyödyntäen. 
 
Vaihe 8: Toteutuksen vaiheistuksen ja aikataulun tarkennus 
 
Vaiheen aikana käydään läpi tavoitetila siten, että voidaan päättää, mitkä toteutukset tulee 
prosessin näkökulmasta olla valmiina ensimmäisenä. Aikatauluissa on ennakoitava käyttöönottoon 
vaadittava aika, mahdolliset koulutustarpeet ja muu ohjeistuksen laadinta. 
 
Vaihe 9: Ratkaisuarkkitehtuurin tarkennus 
 
Vaiheen aikana käydään läpi vaiheistus ja lisäksi sovitaan, millä tavoin konkreettinen 
arkkitehtuuriohjaus ajoitetaan osaksi varsinaista toteutusta. 
 
Vaihe 10: Toteutuksen läpikäynti ja määrittelyn tarkennus valitun kehittäjätiimin kanssa 
 
Käydään kehittäjätiimin kanssa läpi toteutuksen määrittelyt, jotta kaikilla on alusta asti selkeä kuva 
tavoitetilasta. Tarkennetaan tiimin kanssa määrittelyjä tarvittaessa. Laaditaan priorisoitu 
kehitysjono esim. Jiraan. Sovitaan toteutuksen aikaisesta kommunikoinnista ja muista käytännöistä 
kuten kehitysjakson pituudesta ja avoimien demojen ajankohdista.  
 
Perehdytystä voidaan kehittäjätiimin kanssa toteuttaa esim. siten, että jokaiselle tiimin jäsenelle 
mallinnetaan henkilökohtaistaminen, tunnistetaan osaaminen ja kartoitetaan, missä olisi vielä 
tarvetta osaamisen hankkimiselle, sekä mietitään, millä tavoin puuttuva osaaminen olisi 
saavutettavissa. 
 
Perehdytetään tiimi Oppijan palvelukokonaisuuteen ja siinä käytettäviin kehittämiskäytäntöihin. 
Sovitaan dokumentaation laatimisesta ym. muista käytännön asioista. Luodaan tarvittavat 
tunnukset eri ympäristöihin ja pystytetään kehitystä varten ympäristöt. Toteutuksessa käytetään 
pilviympäristöä. 
 
Läpikäyntiin osallistuu toteutukseen määritetyn asiakkaan tuotteenomistajan lisäksi pääarkkitehti. 
Kehittäjätiimin kanssa käydään läpi toteutuksen aikaisen arkkitehtuuriohjauksen käytännöt. 
 
Vaihe 11: Toteutus, vaihe I 
 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettava kokonaisuus määrittyy vaiheistuksen ja aikataulujen 
tarkennusvaiheen perusteella. 
 
Ensimmäisen vaiheen toteutukseen voidaan siirtyä, kun toteutus on läpikäyty valitun 

kehittäjätiimin kanssa ja on yhdessä muodostettu priorisoitu kehitysjono. Toteutukseen siirtymisen 

edellytyksenä on myös, että toteutuksen aikaisesta arkkitehtuuriohjauksesta on sovittu.  

Toteutus viedään läpi ketteränä ohjelmistokehityksenä, jossa loppukäyttäjien rooli korostuu 

valmiiksi ohjelmoitujen toteutusten kokeilussa ja kommentoinnissa. Valittu toteutustapa 

mahdollistaa myös määrittelyn tarkennuksen toteutuksen edetessä.  
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Vaihe 12: Käyttöönotto I, pilotointi 
 
Käyttöönotettava kokonaisuus määrittyy toteutuksen aikataulutuksen ja priorisoinnin yhteydessä. 

Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, ja käyttöönottoa varten laadintaa oma suunnitelmansa, jossa 

on kuvattu käyttöönottoon liittyvä tiedottaminen ja viestintä sekä mahdolliset koulutuskäytännöt. 

Ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon voidaan sisällyttää pilotointi ennen laajempaa 
käyttöönottoa. 
 
Vaihe 13: Hankkeen päätös 
 

eHOKS on palvelu, jolle on suunniteltu kustannustehokas ylläpito ja kehittämismalli, joka sisältää 

asiakaspalveluratkaisun, joka perustuu loppukäyttäjää osallistavaan asiakkuuksien hallintaan. 

eHOKS on palvelu, jonka jatkokehittäminen on joustavaa ja asiakaslähtöistä. 

 

3. HANKKEEN RIIPPUVUUDET 

3.1. Palvelut 

Täydentyy. Tähän tulee arkkitehtuuridokumenteista tiekartta ja kuvaukset keskeisistä huomioon 
otettavista riippuvuuksista ja palveluista. 
 

3.2. Hankkeet 

Henkilökohtaistamiseen liittyvät valtionavustushankkeet on kuvattu liitteissä 1 ja 2. 
 

3.3. CompLeap 

Compleap on kaksivuotinen EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitetään oppijalähtöisiä palveluita 
yksilöiden osaamisen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseksi. Projektin tavoitteena on 
mallintaa osaamisen kehittämistä tukeva palveluiden viitekehys, jota voidaan hyödyntää kansallisesti 
läpi Euroopan. Compleap lähestyy kyvykkyyksiä elinikäisen oppimisen prosessina oppijalähtöisesti. 

Osaamisen kehittämistä tukevan viitekehyksen pohjalta toteutetaan kolme prototyyppiä, joita 
testataan hankkeen toisen vuoden aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen prototyypit 
keskittyvät luomaan modulaarisia ratkaisuja osaamisen kartoittamiseen, kyvykkyyksien 
suhteuttamiseen tarjolla olevaan koulutukseen ja työelämän tarpeisiin sekä molemmin puoliseen 
sujuvaan kommunikaatioon kyvykkyyksien tarvitsevien ja koulutuksen tarjoajien välillä. Prototyypit 
nivoutuvat osaksi jo olemassa olevia kansallisia infrastruktuureja, ja niissä hyödynnetään 
oppimisanalytiikkaa yksilöiden valintojen tukemisessa. 

Compleap-hanke käynnistettiin joulukuussa 2017, ja EU:n DG Connectin hankerahoitus jatkuu 

marraskuuhun 2019. Hankkeesta vastaavat CSC yhteistyössä Opetushallituksen, Oulun yliopiston, 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Hollannin Dienst Uitvoering Onderwjisin (DUO) kanssa. 
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4. TYÖN AIKANA SYNTYVÄ DOKUMENTAATIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ORGANISOITUMINEN JA YHTEISTYÖ 

Hankeryhmä 
 

Hankeryhmä vastaa eHOKS-kokonaisuuden työsuunnitelman ylläpidosta sekä osallistuu 
mahdollisesti tarvittavien säädösmuutosten valmisteluun. Hankeryhmä osallistuu eHOKSin 
kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
 
opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö 
opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, opetus- ja kulttuuriministeriö 
erityisasiantuntija Ulla Angervo, Opetushallitus 
suunnittelija Paula Borkowski, Opetushallitus 
opetusneuvos Markku Kokkonen, Opetushallitus 
opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus 
IT-arkkitehti Seppo Ränninranta, Opetushallitus 
arviointineuvos Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, tilalle 2/2018 
arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen 

Tulos Vaihe jossa toteutetaan Tavoitepvm 

Toteutuksen työsuunnitelma vaihe 1, päivitys vaihe 7 31.12.2017 

Hyväksytty toteutuksen alustava 
aikataulu (tarvitaan tiedottamista 
varten) 

vaihe 1 13.11.2017 

Palvelupolkukuvaukset ja palvelumalli vaihe 1 16.11.2017 

Toimintamallin ja -prosessin kuvaus vaihe 2 19.12..2017 

Selvitys tarvittavista 
säädösmuutoksista 

Vaihe 3 19.12.2017 

Alustava määrittely, käyttötapaukset, 
käyttöliittymämallinnukset ja alustava 
kehitysjono 

vaihe 4  

Työmääräarvio vaihe 4  

Ratkaisuarkkitehtuurin kuvaus ja 
dokumentaatio 

vaihe 5 ja 9  

Tarjouspyyntö vaihe 6  

Tarjousten vertailudokumentaatio vaihe 7  

Hankintapäätös vaihe 7  

Priorisoitu backlog vaihe 10  

Toteutuksen aikainen dokumentaatio vaiheet 11-12  

Käyttöönottosuunnitelma vaiheet 11-12  

Ylläpito ja kehitysmalli vaihe 13  



 TYÖSUUNNITELMA  10 (13) 
    
 20.9.2017  
    
 

aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu 
vararehtori Seija Katajisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 
kehityspäällikkö Heikki Mäkinen, Ami-säätiö, Amiedu 
ICT- ja laatupäällikkö Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto 
Projektipäällikkö Susanne Forsberg, Parasta palvelua -koordinaatiohanke, Keuda 
 
Projektiryhmä 
 
eHOKSin teknistä toteutusta tukee projektiryhmä. Projektiryhmän tehtävänä on osallistua tämän 
työsuunnitelman eri vaiheiden teknisen toteutuksen suunnitteluun, käytännön toteutukseen ja 
käyttöönottoon sekä tukea kehittäjätiimiä eHOKS-palvelun suunnittelu- ja kehitystyössä. Lisäksi 
projektiryhmän tehtävänä on varmistaa syntyvän palvelun yhteentoimivuus opetushallinnon ja 
tarpeellisilta osin muiden hallinnonalojen palveluiden kanssa sekä palvelun käyttöönotto 
työsuunnitelman mukaisesti. 
 
opetusneuvos Pekka Matikainen, Opetushallitus, puheenjohtaja 
erityisasiantuntija Ulla Angervo, Opetushallitus 
Ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö 
ICT-palvelupäällikkö Lea Juvonen, Helsingin kaupunki 
tiedonhallintavastaava Mikko Jänis, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 
IT-johtaja Timo Remes, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
palvelupäällikkö Rita Simola, Keuda 
 
Kehittäjätiimi 
 
eHOKSin teknisestä toteutuksesta vastaa kehittäjätiimi, johon kuuluu teknisestä toteutuksesta 
vastaavat kehittäjät sekä tarvittavat asiantuntijat. Kehittäjätiimin tekemistä ohjaa asiakkaan 
nimeämä tuotteenomistaja.  
 
Yhteistyö 
 
Suunnittelun ja määrittelyn sekä toteutuksen aikana jatketaan tavoitetilan kirkastamisvaiheen 
tiivistä vuoropuhelua tulevan palvelun loppukäyttäjien kanssa. Toteutuksen etenemistä voi seurata 
avoimissa demoissa, ja lisäksi on mahdollista osallistua testaukseen, niin tekniseen kuin 
käytettävyystestaukseenkin. 
 

6. HANKEHALLINTA 

6.1. Hankkeen käytännöt 

Laadunvarmistus 
 

 Hanketta varten resursoidaan osaava henkilöstö, jolle varataan riittävästi työaikaa 
hankkeen läpivientiin osallistumiseen. Hanketta varten perustetaan eHOKS-hankeryhmä 
sekä toteutuksen läpivientiin kehittäjätiimi. 

 Hanke dokumentoidaan yhdessä sovittujen vaatimusten mukaisesti ja toteutuksesta 
laaditaan Oppijan palveluiden määritysten mukainen dokumentaatio. 

 Toteutuksen aikana järjestetään avoimia demoja ja testausta, joiden tarkoituksena on 
varmistaa ratkaisujen ja toteutuksen virheettömyys sekä palvelulupauksen täyttyminen ja 
palvelun asiakaslähtöisyyden toteutuminen. 
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 Hankkeessa toteutetaan riskihallinta, jossa määritetään säännöllisesti riskit, niiden 
todennäköisyys, vaikutus hankkeeseen sekä tavat estää riskien toteutuminen. 
Muutoshallintaprosessi varmistaa, ettei järjestelmän vaatimuksiin kohdistu kesken 
toteutuksen hallitsemattomia muutoksia, jotka tyypillisesti aiheuttavat virheitä.  

 
Kokouskäytännöt 
 

Hankeryhmässä seurataan hankeen etenemistä. Hankeryhmässä käsiteltävä aineisto 
toimitetaan hyvissä ajoin hankeryhmän tutustuttavaksi. Kokouksissa käsitellään sen 
hetkisten työvaiheiden tilanne, tulosten valmiusaste, seuraavien vaiheiden tehtävät, 
tulosten laatu ja siihen vaikuttavat toimenpiteet sekä hankeen edistymiseen vaikuttavat 
tekijät, erityisesti riskit.  

Projektiryhmässä katselmoidaan kukin vaihe ja valmistellaan katselmointimateriaali 
hankeryhmän käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

 

6.2. Projektin seuranta 

Hankkeen riippuvuus muista palveluista ja kehittämishankkeista asettaa haasteista 
hankkeen etenemisen seurannalle, tiedottamisella ja viestinnälle. Kehityskokonaisuudelle 
määritetään tilannekatsauskäytännöt, joilla pidetään eri tunnistetut sidosryhmät 
tietoisina kokonaisuuden toteutuksen etenemisestä. Alla olevassa taulukossa on 
tunnistettu hankkeen kannalta olennaisimmat kehittämishankkeet ja sidosryhmät sekä 
etenemisen seurannan käytännöt. Taulukko täydentyy. 
 
 

 

 

 

 
 
 

6.3. Onnistumisen edellytykset 

Onnistumisen edellytys on sellainen tapahtuma, olosuhde, jonkun ominaisuus tai muu 
ehdollinen tapahtuma, joka merkittävästi vaikuttaa hankkeen onnistumiseen ja jonka on 
toteuduttava. 

 
Hankekokonaisuuden kannalta keskeisimmät onnistumisen edellytykset ovat seuraavat: 

 hankkeen omistajan ja rahoittajan sitoutuminen projektiin 

 aikatauluun sekä käytettävissä olevien substanssiosaajien saatavuus  

 kehittämistyöhön osallistuvien yhteinen näkemys tavoitteista 

 hankeryhmän aktiivinen osallistuminen toteutukseen 

 hankeryhmän ja kehittäjätiimin selkeä työnjako, roolit ja vastuut 
 
Onnistuminen varmistetaan 

 selkeillä ja ymmärrettävillä ohjaus-, hallinta- ja seurantakäytännöillä 

Sidosryhmä käytäntö aikataulutus 
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 määrittämällä ja kuvaamalla selkeästi roolit ja vastuut  

 resursoimalla riittävästi hankkeen ohjaukseen ja hallintaan 

 toimiva kommunikointi ja tiedon jakaminen (vuorovaikutus mutta myös välineet jakaa 
tietoa ja materiaalia). 

 

 

 

 

 

6.4. Muutoksenhallinta 

Kehityskokonaisuuden toteutuksen aikana tulee tarvetta muuttaa hyväksyttyä työsuunnitelmaa 

(tavoitteet, aikataulu, kustannukset, lopputulokset). Muutostarve, perustelut, muutoksen 

ehdotus ja kuvaus ehdotuksen vaikutuksista suunnitelmaan kuvataan ja käydään läpi 

kehittäjätiimissä, jonka jälkeen asia viedään eHOKS -hankeryhmään päätettäväksi. 

 

7. RISKIT 

Hankkeen riskikartoitus tehdään hankkeen alussa. Riskikartoituksessa käydään läpi hankeen 
tavallisimmat riskit sekä niiden seuraukset. Hankkeen riskitasoa arvioidaan riskien 
todennäköisyyksien sekä seurausten avulla. Riskikartoitus hyväksytään ohjausryhmässä. 
 
 

 

HANKKEEN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET 

edellytys edellytyksen kuvaus 

Hankkeen ohjaus ja 
projektinhallinta  
 

Hanke on pidettävä tiukasti kasassa, ettei se jää 
hallitsemattomiksi ja tavoitteettomiksi kokeiluiksi. Hankkeelle 
sovitut periaatteet ovat kaikille selkeät ja niihin on sitouduttu. 
 

Määrittelyn 
onnistuminen 

Vaatimusten analysointiin, prosessien analysointiin ja 
toiminnalliseen määrittelyyn käytetään riittävästi aikaa ja se 
tehdään riittävän huolella onnistuneen lopputuloksen 
takaamiseksi. Määrittely tehdään riittävän laajalla 
kokoonpanolla, jotta voidaan varmistaa kaikkien osapuolien 
näkemysten huomioiminen. Tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on tärkeää luoda riittävä asiakasymmärrys. 

Projektin 
lopputulokseen on 
riittävän kattavat ja 
realistiset suunnitelmat  
 

Panostettava alussa suunnitelmiin ja kuvattava 
projektisuunnitelmassa myös toimenpiteet niissä 
muutostilanteissa, joilla on vaikutusta projektin toteutukselle 
ja etenemiselle.  
 

Projektin laajuuden 
hallinta 

Projektin tavoitteet täytyy olla kuvattuna ja yhteisesti 
sovittuja. Tavoitetilan muutoksien pitää noudattaa yhteisiä 
muutosmenetelmiä. 

Projektin aikataulun 
pitävyys  
 

Projekti on aikataulutettava mahdollisimman tarkalle tasolle, 
jotta voidaan tunnistaa myös aikatauluun liittyvät riskit. 

Sitoutunut 
projektiorganisaatio  
 

Sitoutunut ja osaava projektiin osallistuva projektiorganisaatio 
on edellytys onnistumiselle  
 

Muutoksenhallinta Muutoksenhallinnan täytyy olla kuvattuna ja sitä täytyy 
noudattaa 
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*) P = pieni, K = kohtuullinen, S = suuri/huomattava. 

Riski Tode

nnä-

köisy

ys* 

Vak

a-

vuu

s* 

Syyt Syiden ennaltaehkäisy, 

suojaustoimenpiteet 

Seurauksiin 

varautuminen, 

varmistustoimenpit

eet 

Henkilöresursseja ei 
ole riittävästi 
käytettävissä 

        

Hankkeen aikataulu 
ei pidä 

       

Hankkeen 
lopputulos ei vastaa 
tavoitteita ja 
vaatimuksia 

        

Työhön osallistuvien 
osapuolien yhteistyö 
ei toimi 
optimaalisesti 

        

 
 

 
Liitteet 
 
Liite 1 Valtionavustushankkeet henkilökohtaistamisen kehittämiseen 2016 - 2017 
Liite 2 Valtionavustushankkeet henkilökohtaistamisen kehittämiseen 2018 - 2019 

 


