
Koulutuksen ja opintojen järjestämisen 
prosessit



Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit

• TAMKin PPP (Peppi, PAKKI, Perusrekisteri)-projektissa
• Kokonaisarkkitehtuurityössä
• Peppi-konsortiossa



Prosessit ja aliprosessit – vastuut

*) vastuiden selvitystyö aloitettu TAMKissa keväällä 2015 vahvistamattoman
Synergia/prosessijaottelun mukaisesti



PPP-käyttöönottoprojekti
(Peppi-, PAKKI- ja perusrekisteripalvelut)

• Projektisuunnitelmassa liiketoimintaperuste:
Tuotettujen uusien palveluiden käyttöönotto vaikuttaa laajasti ja poikkileikkaavasti läpi 
organisaation eri ryhmien työhön ja toimintatapoihin. Suurin näkyvä muutos on se, että 
käyttöönottoprojektin jälkeen TAMKissa on korvattu Winha-tuoteperheen palvelut Peppi-
ekosysteemin palveluilla. Prosessien omistajat omistavat Peppi-ekosysteemin uudet 
palvelut omien käyttämiensä palveluiden osalta.
Uusien palveluiden käyttö tulee lisäämään työskentelyn tehokkuutta ja roolien työnjako 
määrättyjen opintohallinnon prosessien läpiviemisessä muuttuu. Käyttöönottoprojektissa 
on turvattu opiskelijoiden edustus.





Uudet työpöydät prosesseja tukemaan



Opiskelijan työpöytä
• HOPSien suunnittelu (valinnat, ajoitus)
• Viestintä ohjaajan kanssa
• Sopimuspankki
• Opetussuunnitelmat ja opinnot
• Ilmoittautumiset toteutuksille
• Omat suoritukset
• Läsnäoloilmoittautuminen
• Sähköinen asiointi
+ Peppi-liitännäiset:
• AHOT (sähköinen asiointi)
• YAH-Yliajan hakeminen (sähköinen 

asiointi)
• Lukkarikone
• Opintojen haku 
• Opintojaksopalaute

Opettajan työpöytä
• Opiskelijatietojen haku / katselu
• Toteutukset (suunnittelu, ilmoittautumiset)
• Arvioinnit ja suoritusten kirjaaminen
• Toteutuksien arviointi ja suoritukset
• Opintojaksojen arviointi
• Hyväksiluvut
• Opinnäytetyön arviointi
• Kielilausekkeiden arviointi
• Hopsien muokkaus, hops-ohjaus
• Viestintä ohjaajan/opiskelijan välillä
• Hops-ryhmän etenemisen seuranta
• Ryhmien hallinta
• Sopimuspankki
• Työaikasuunnitelma ja työjärjestykset
• + Peppi-liitännäiset:
• AHOT (sähköinen asiointi)
• YAH-Yliajan hakeminen (sähköinen asiointi)
• Opintojaksopalaute



Suunnittelijan työpöytä
• Koulutusten suunnittelu
• Opiskelijavalinnan valmistelun 

suunnittelu
• Opetussuunnittelu
• Vuosisuunnittelu
• Resurssiensuunnittelu- ja 

varauspalvelu (lukujärjestykset ja 
tilavaraukset)

• Yksiköt (organisaatiot, ryhmät)
• Työaikasuunnitelmat
• Henkilöt



Korkeakoulupalveluiden työpöytä

• Opiskelijatietojen siirto (OILI, Excel-/CSV)
• Opiskeluoikeuden mallipohjat
• Henkilö- ja opiskeluoikeustietojen hallinta
• Suoritusrekisteri
• Monipuoliset hakutoiminnallisuudet
• Raportit & Tulosteet
• Todistusmerkinnät
• Ryhmät

Pääkäyttäjän työpöytä
• Raporttipalvelu
• Lokipalvelu
• Käyttöoikeusmatriisi 
• Kieleistys
• Koodistopalvelu
• Läsnäoloilmoittautumisen ajankohdat
• Jäsentelyt
• Tulostuspohjat
• Liitännäispalveluiden kuvaukset
• Sääntömoottori/validointipalvelu













Peppi-palvelut on toteutettu kattamaan koulutusorganisaatioiden koulutuksen 
alueen tietojärjestelmätarpeet kansallisen viitearkkitehtuurin mukaisesti.

Peppi-konsortion uudet www-sivut

http://www.peppi-konsortio.fi/
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