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Mikä on ePerusteet -palvelukokonaisuus

▪ ePerusteet –palvelukokonaisuus on osa Oppijan palveluja joissa kehitetään 

monipuolisesti digitaalisia palveluita oppijoiden ja koulutuksen järjestäjien käyttöön

▪ ePerusteet – palvelu otetiin käyttöön vuonna 2014. Osana jatkuvan oppimisen 

mahdollistavia palveluja ePerusteet luo perustetietovarantoineen pohjan, joka 

mahdollistaa monipuolisen palvelujen kehittämisen.

• Palvelusta löytyvät opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa myös paikallisia 

opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia

• Palvelun sisältöjä on mahdollista hyödyntää tiedonsiirtoina avoimen rajapinnan kautta 

https://opetushallitus.github.io/eperusteet/
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ePerusteet ja paikallisen toteutussuunitelma 

työn tuki (TUVA-työkalu)

• TUVA-työkalu

• Toteutussuunnitelmien laadinta perusteen sisältöjä hyödyntäen

- TUVA perusteet oletuspohjassa

• Koulutuksen osien ja laaja-alaisen osaamisen paikalliset tarkennukset

• Valinnaisten koulutuksen osien tuottaminen

• Helppo julkaisu ja päivittäminen

• Koulutuksen järjestäjille vapaaehtoinen ja maksuton

• Käyttö edellyttää käyttöoikeuksia Opintopolun virkailija käyttöliittymään
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TUVA-työkalun käyttöönotto

• Työkalun käyttöönotto vaatii käyttöoikeudet Opintopolun virkailijapalveluun

• Organisaatio tarvitsee ainakin yhden henkilön jolla on 

ePerusteet_TUVA_pääkäyttäjä oikeudet, 

• ePerusteet_TUVA_pääkäyttäjä voi kutsua muita organisaationsa 

henkilöitä käyttäjäksi ja antaa heille käyttöoikeudeksi 

ePerusteet_TUVA_muokkaus -oikeuden

• ePerusteet_TUVA_pääkäyttäjäoikeuden voi myöntää joko organisaation 

Opintopolun vastuukäyttäjä tai Opetushallitus (viesti asiakaspalveluun)

• Virkailijan kutsumiseen löytyy ohjeet täältä: 

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Virkailijan+kutsuminen
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TUVA –työkalun runko

• Käyttöoikeudet

• Työkalun näkymät

• Etusivun toiminnot

- Tiedotteet

- Organisaation hallinta

- Ystäväorganisaatio toiminto

- UKK

- Ohjeet ja materiaalit

• Toteutussuunnitelman luominen

- Oletuspohjan käyttö

• Yleisnäkymä

• Yleisten tekstien päivittäminen

• Uuden tekstikappaleen luominen

• Koulutuksen osien käsittely

- Yhteistyötahon valinta

- Valinnaiset koulutuksen osat

• Suunnitelman julkaiseminen

• Yleistoiminnot (Suunnitelman tiedot, 

Käyttöoikeudet suunnitelmiin, Luo 

PDF, Poistetut sisällöt, Arkistoi 

toteutussuunnitelma)

• Asiakaspalvelu
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Asiakaspalvelu ja käyttäjäpalaute
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Ohjeet: Ohjeet TUVA-työkaluun koulutuksen järjestäjille - ePerusteet (opintopolku.fi)

Asiakaspalvelu: eperusteet@opintopolku.fi

UKK-osio TUVA-työkalussa

Nopea tähtipalaute

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opas/7861755/tiedot
mailto:eperusteet@opintopolku.fi


Kiitos
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