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Toimeksianto RAKETTI-OPI -osahankkeessa syntyvien palveluiden 

hankekauden jälkeistä organisoitumista, hallintaa ja rahoitusta 

valmistelevalle 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. 

Yhteistyön tavoitteena on lisätä kansallisesti tarjottavia opintohallinnon järjestelmäpalveluita, mikä 

edellyttää sopimista palveluiden järjestämiseen liittyvistä pelisäännöistä. 

RAKETTI-OPI -osahankkeen tavoitteita on kuvattu hyväksytyssä osahankkeen tavoitemuistiossa 

(http://raketti.csc.fi/opi/dokumentit/OPI-tavoitemuistio_v.1.0/). Muistiossa todetaan, että osahankkeessa 

syntyvien palveluiden kotiorganisaatiosta sekä palvelujen hallinta- ja rahoitusmallista päätetään vuonna 

2010 RAKETTI-ohjausryhmässä. Esitys hallinta- ja rahoitusmallista on päätetty valmistella OPI-

osahankkeeseen perustettavassa asiantuntijaryhmässä. 

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

tavoitemuistio asettavat yleiset reunaehdot osahankkeessa syntyvien palveluiden järjestämiseen liittyvälle 

valmistelutyölle ja tälle toimeksiannolle.  

Toimeksianto 
RAKETTI-OPI -osahanke asettaa OPI-PELISÄÄNTÖ -asiantuntijaryhmän tekemään ehdotuksia hankekaudella 

syntyvien palveluiden organisoimisesta, hallinnasta ja rahoituksesta RAKETTI-hankekauden jälkeen. 

Asiantuntijaryhmän nimittää OPI-osahankkeen ohjausryhmä kokouksessaan 1.2.2010. Asiantuntijaryhmän 

työn tavoitteena on sitouttaa korkeakouluja yhteisesti kehitettävien palveluiden käyttämiseen ja 

kustantamiseen ja keskustella vuorovaikutuksellisesti korkeakoulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Työtapana ryhmä tähtää jo alkuvaiheessa luonnoksiin toimintamalleista, joista käydään keskustelua ja 

otetaan palautetta osana työtä. 

OPI-tavoitemuistiossa tunnistettuja syntyviä palveluita ja palvelukohtaisesti ratkaistavia kysymyksiä, joihin 

asiantuntijaryhmän tulee ottaa työssään kantaa, ovat: 

1. kaikille korkeakouluille yhteiseksi tarkoitetun, palveluna tarjottavan opintohallinnon 

perusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen 

- Kuinka yhteisten järjestelmien rakentaminen kustannetaan? 

- Kuka on syntyvän palvelun tilaaja ja kuka toimittaja? 

- Millä tavoin varmistetaan korkeakoulujen vaikutusmahdollisuudet tilaaja–tuottaja-malliin? 

 

2. kansallisten opintohallinnon määrittelyjen ylläpito 

- Millä tavoin korkeakoulut saadaan kustantamaan omalta osaltaan yhteinen määrittelytyö? 

- Kuinka XDW-ohjausryhmän tuella syntyvä määrittelyjen hallintamalli saadaan käytäntöön? 
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3. opintohallinnon järjestelmäkehityksen kansallinen koordinointi 

- Millä edellytyksillä organisaatiot sitoutuvat yhteiseen kehitystyöhön? 

- Millä tavoin yhteisen kehittämisen kohteet tulisi valita, jotta mainittu sitoutuminen 

saavutetaan? 

- Millä tavoin kehitystyöhön liittyvä vapaamatkustajaongelma tulisi ratkaista? 

 

4. kansallisessa ohjelmistopoolissa olevien järjestelmämoduulien ja näihin liittyvien tuki- ja 

käyttöpalveluiden tarjoaminen palveluna korkeakouluille.  

- Case: Kuinka korkeakoulujen liikkuvuuden JOO-sopimus ja tällä hetkellä käytössä oleva 

JOOPAS-palvelu tulisi hallinnoida ja kustantaa, jotta sen käyttöön sitoutuisi riittävä määrä 

asiakasorganisaatioita? (yhteistyössä OPI-LIIKKUVUUS -työryhmän kanssa) 

- Millä tavoin järjestelmäkehitystä tekevät korkeakoulut saadaan sitoutettua 

ohjelmistopoolille asetettuihin tavoitteisiin? 

Työryhmän on huomioitava ehdotuksessaan tasapuolisesti molemmat korkeakoulusektorit sekä 

korkeakoulujen koon vaikutukset hallinta- ja rahoitusmalliin. 

Aikataulu 
PELISÄÄNTÖ-työryhmä raportoi työn etenemisestä OPI-ohjausryhmälle 26.4.2010 ja 6.8.2010 olevissa 

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

joka päättää raportin ja siinä esitettävien toimenpiteiden viemisestä RAKETTI-ohjausryhmän käsittelyyn. 

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

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

Korkeakouluyhteisöllä on mahdollisuus osallistua työryhmän työskentelyyn kommentoimalla työn 

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