
 
 

1 
 

Toimeksianto RAKETTI-OPI -osahankkeessa perustettavalle 

opiskelijaliikkuvuuden asiantuntijaryhmälle 
(Hyväksytty OPI-ohjausryhmän kokouksessa 1.2.2010) 

Tausta 
Suomalaisissa korkeakouluissa käytetään lukuisia opiskelijatietojärjestelmiä, joista useissa on viime vuosina 

havaittu kehittämistarpeita. Opetusministeriön asettamassa RAKETTI-hankkeessa ja erityisesti sen osana 

toimivassa RAKETTI-OPI -osahankkeessa haetaan korkeakoulujen yhteisiä ratkaisuja näihin haasteisiin. 

Usean opintohallinnon perusjärjestelmän tilanteessa opiskelijaliikkuvuutta ja organisaatioiden välisiä 

tiedonsiirtoja on hallinnoitu erillisillä, korkeakoulusektorikohtaisilla järjestelmäratkaisuilla. 

Yliopistosektorilla Suomen virtuaaliyliopisto -konsortion piirissä on kehitetty Joopas-portaalia, ja Suomen 

Virtuaaliammattikorkeakouluverkostossa palvelut on vastaavasti koottu amk.fi-portaaliin. Kansainvälisen 

opiskelijaliikkuvuuden osalta korkeakoulujen järjestelmäratkaisut vaihtelevat, ja ne ovat yleensä 

korkeakoulukohtaisia. Eurooppalaisella tasolla opiskelijaliikkuvuuden sähköistä asiointia pyritään viemään 

eteenpäin standardien suuntaan (RS3G). OPI-osahankkeessa määriteltävän ja toteutettavan 

perusjärjestelmän myötä kansallinen opintohallinnon järjestelmäarkkitehtuuri muuttuu oleellisesti, mistä 

johtuen opiskelijaliikkuvuuden järjestelmäpalveluiden tarjoamista on tarpeen arvioida uudelleen. Samassa 

yhteydessä on mahdollisuus ottaa keskitetysti kantaa eurooppalaiseen standardointikehitykseen. 

RAKETTI-hankkeen päivitettävä perussetti (http://raketti.csc.fi/esittely/perussetti) ja OPI-osahankkeen 

tavoitemuistio (http://raketti.csc.fi/opi/dokumentit/OPI-tavoitemuistio_v.1.0/) asettavat yleiset 

reunaehdot osahankkeessa tehtävälle työlle ja tälle toimeksiannolle. Kansallista opintohallinnon 

kokonaisarkkitehtuuria kehitetään OPI-perusjärjestelmän vaatimusmäärittelytyön yhteydessä, minkä 

perusteella valmistellaan eri palvelutarpeiden osalta esitys siitä, kuinka kunkin palvelun moduulitarpeen 

kanssa edetään kansallisella tasolla. Tämä arkkitehtuurityö muodostaa perustan opiskelijaliikkuvuuden 

järjestelmätarpeiden arvioinnille. 

Toimeksianto 
RAKETTI-OPI -osahanke asettaa OPI-LIIKKUVUUS -asiantuntijaryhmän tekemään ehdotuksen 

opiskelijaliikkuvuuden tuen järjestelmäpalveluiden hoitamisesta osana kehitteillä olevaa opintohallinnon 

järjestelmäarkkitehtuuria. Asiantuntijaryhmän asettaa OPI-osahankkeen ohjausryhmä kokouksessaan 

1.2.2010. Ehdotuksessa tulee huomioida 

- opiskelijaliikkuvuuden eri muodot  

- opintoja koskevien tietojen tiedonsiirtomallien kansainvälinen kehitys 

- OPI-osahankkeessa käynnissä olevan vaatimusmäärittelyn yhteydessä tehtävä arkkitehtuurityö 

- molemmilla korkeakoulusektoreilla tällä hetkellä käytössä olevat järjestelmäpalvelut ja arvioida 

niiden käyttökelpoisuutta tulevassa arkkitehtuurissa. 

Lisäksi LIIKKUVUUS-työryhmän tulee yhdessä PELISÄÄNTÖ-työryhmän kanssa arvioida, millaisella 

arkkitehtuuriratkaisulla ja sopimusmallilla organisaatioiden sitoutumista opiskelijaliikkuvuuden 

järjestelmäpalveluiden kehittämiseen, käyttöön ja kustantamiseen voidaan kestävästi edistää. 

http://raketti.csc.fi/esittely/perussetti
http://raketti.csc.fi/opi/dokumentit/OPI-tavoitemuistio_v.1.0/
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Aikataulu 
OPI-LIIKKUVUUS raportoi työn etenemisestä OPI-ohjausryhmälle 26.4.2010 ja 6.8.2010 olevissa 

ohjausryhmän kokouksissa. LIIKKUVUUS-työryhmä esittelee työn tulokset OPI-ohjausryhmälle 8.11.2010, 

joka päättää raportin perusteella tehtävistä toimenpiteistä. 

Tiedotus 
LIIKKUVUUS-työryhmä raportoi työn etenemisestä osana RAKETTI-hankkeen tiedotusta. Työryhmän 

työskentelyn tulokset kootaan osoitteeseen http://raketti.csc.fi/opi/asiantuntijaryhmat/liikkuvuus. 

Korkeakouluyhteisöllä on myös mahdollisuus osallistua työryhmän työskentelyyn kommentoimalla työn 

etenemistä rakettiwikissä osoitteessa https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/OPI/OpiLiikkuvuus. 

http://raketti.csc.fi/opi/asiantuntijaryhmat/liikkuvuus
https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/OPI/OpiLiikkuvuus

