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Ryhmä 2: Missä on pihvi? OPI-työn määritellyn tavoitetilan kiistäminen ja kehittäminen 
OPI-osahankkeessa on asetettu tavoitteeksi määritellä ja toteuttaa kaikille korkeakouluille 
tarkoitettu opintohallinnon perustietojärjestelmä. Työ on päätetty aloittaa yhteisen tietopohjan 
määrittelyllä, johon nykyjärjestelmät liitettäisiin määriteltäviä standardinmukaisia rajapintoja 
hyödyntäen. 
- Kenelle olemme tuottamassa palveluita? 
- Mitä uutta kokonaisuus tuo? 
- Ovatko tavoitteet liian vaatimattomia? 
- Olemmeko aloittamassa kulkemisen pitkää polkua, jossa määrittelemme ja toteutamme 

kokonaan uuden maailman (uusi kanta, uudet moduulit, uudet käyttöliittymät, standardoidut 
rajapinnat), jossa vanhan hyödyntäminen on minimaalista? Tulisiko meidän suoraan lähteä 
puhtaalta pöydältä ja ottaa tavoitteeksi ”täysin uusi modulaarinen järjestelmäkokonaisuus 
vuonna 2015”. 

 
Työpajakeskustelussa tuotiin esiin seuraavia näkökohtia: 
- Osahankkeessa tulisi selkeästi lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksessä. Tähän 

JHS-suositukset antavat hyvän lähtökohdan. Toisin sanottuna ensin tulisi hahmottaa 
kokonaisuus ja vasta sitten miettiä palveluita. Lyhytjänteistä kehittämistä tulisi välttää. 

- Ryhmä piti selvänä, että palveluita tarjotaan kaikille käyttäjäryhmille (opettajat, opiskelijat, 
”virkailijat”), koska prosessit käytännössä sisältävät eri rooleille tehtäviä. Käytännössä prosessit 
kannattaa kuitenkin kuvata niin, ettei oteta kantaa siihen, kuka toiminnon tekee 
korkeakoulussa (esim. ”opintosuorituksen kirjaaja ”tai ”ilmoittautuja”). 

- Lähtökohtana kehittämisessä tulisi olla toiminnan suoraviivaisuus, kehittämisen ensisijainen 
lähtökohta tulisi olla kokonaisuus, eivät poikkeukset. 

- Tavoitetila tulee asettaa riittävän kauas ja pyrkimyksenä tulisi olla, että yhteistyötä lisätään. 
- Kehittämiskohteiden valinnassa tulisi tehdä toiminnallista kustannus-hyöty -analyysia. 
- Oleellista on kiinnittää huomiota siirtymävaiheeseen nykytilasta tulevaisuuteen ja kyetä 

kuvaamaan siirtymät vanhasta uuteen, palvelutaso voi tippua ajoittain (esim. kunnes riittävä 
määrä palveluita olemassa). 

- Kehittämistyön jäntevöittäminen vaatisi sitouttavaa toimintatapaa ja riskinottajia. Kaikki 
korkeakoulut on käytännössä mahdotonta saada yhtä aikaa työhön mukaan mm. 
nykyjärjestelmien tilanteista johtuen.  

- Kehitystyössä ei pitäisi tarkastella, mitä yksittäiset korkeakoulut pitävät tärkeänä vaan sitä, 
mikä on koulutusalojen kannalta tärkeää  yhteistyö korkeakoulujen välillä. 

- Yhteistyön hyötyjä tulevat olemaan mm. yhteisistä prosesseista / toimintatavoista sopiminen, 
helpompi ylläpidettävyys ja nykyisiä järjestelmiä pidempi elinkaari, kun 
järjestelmäkokonaisuutta pystytään uusimaan paloittain. 

- Korkeakoulujen tulisi ymmärtää edut yhteistyölle pitkällä aikavälillä; lyhyellä aikavälillä näkyvät 
tulokset voivat olla vähäisiä. 
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- Kehittämisen pohjana on oltava tarkka korkeakoulujen tarpeiden kartoitus. Sen jälkeen 
tarvitaan konkreettisia päätöksiä, mitä osia lähdetään ensiksi toteuttamaan. Lopuksi tarvitaan 
enää sitoutumista – ja rahaa. 
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