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Ryhmä 4: Kaikki mukaan: korkeakoulujen 
syyt OPI-palveluihin integroitumiseen 

 

 
OPI-osahankkeessa asetettujen tavoitteiden pohjalta on määrä syntyä korkeakouluille 
tarjoittavia palveluita. Näitä ovat opintohallinnon perusjärjestelmäpalvelu, määrityspalvelu 
(XDW-käsitemalli, M-määritykset, FunetEduPerson-skeema ja mahdollisesti 
rajapintamääritykset saman ylläpitoprosessin alle), hankekoordinaatiopalvelu sekä 
ohjelmisto- ja osaamispoolipalvelu. 
 
Työryhmän tehtävänä on pohtia, mitä konkreettisia hyötyjä OPI-osahankkeen palveluista 
korkeakouluille on. Hyödyt voivat olla niin toiminnallisia, teknisiä kuin euromääräisiä. 
Hyötyjen argumentoinnin ohella työryhmillä on sitäkin tärkeämpi funktio: löytää hyötyjen 
ohella uhkia, joita taklaamalla osahankkeen etenemistä voidaan merkittävästi siloittaa. 
 
Työryhmä keskittyi pohdinnoissaan uhkiin.  
 
I. Yleinen asennoituminen. ”Ei odotella, ei hätiköidä, ei panikoiduta, ei puuhastella”. Nyt on 
tekemisen aika, mutta ei ole syytä panikoitua ja ruveta hätäillen tekemään – aikaa on. Mutta 
ajan voi hukata puuhastelemalla, eli näennäisesti menemällä eteenpäin ilman konkreettista 
tavoitetta ja toimia tavoitteen saamiseksi. 
 
II. Tuotetaan ”vain” paperia. (Edellisen korollaari.) RAKETTI-OPI:lta odotetaan konkreettisia 
tuotoksia (mutta ei vielä tänä vuonna muuten kuin pilottien muodossa). Mikäli hanke tuottaa 
lopulta vain paperia, eikä tahtotilan saattelemana järjestelmiä tai niiden osia, sekä 
askelmerkit toteuttamiseen, se on epäonnistunut. Silloin he, jotka ovat odottaneet RAKETTI-
OPI:n ratkaisevan heidän tämänhetkiset ongelmansa, tulevat pettymään karvaasti.   
 
III. Kilpaillaan opintohallinnon perusjärjestelmillä tai niihin liittyvillä osajärjestelmillä. 
Työryhmä oli vahvasti sitä mieltä, että korkeakoulujen kilpailuetu on opetuksessa ja 
tutkimustoiminnassa, ei niitä palvelevissa tukitoiminnoissa (opintohallinto ja sen 
järjestelmät). Kilpailuetua voi syntyä hyvin varustellusta ja organisoidusta 
tutkimuslaboratoriosta (ei perusjärjestelmä), muttei oikeasti esimerkiksi vaikkapa HOPSista. 
Jälkimmäisessä tapauksessa huonosta HOPS-toteutuksesta voi olla jopa haittaa!  
 
Tämän teesin voi helposti osoittaa vääräksi esittämällä korkeakoulun mainoksen, jossa 
opiskelijoita houkutellaan hakemaan opinahjoon käytössä olevaa opintohallinnon 
perusjärjestelmää kehumalla… 
 
IV. Riittämätön sidosryhmätiedotus ja sitouttaminen.  RAKETTI-OPI-työryhmissä on tällä 
hetkellä asiantuntevuutta ja kykyä muodostaa näkemys siitä, kuinka kansallisesti tehdään 
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yhteistyötä opintohallinnon perusjärjestelmien saralla sekä mitä tuotoksia ja milloin 
yhteistyön kautta syntyy. Tämä ei vielä riitä, vaan koko prosessin ajan pitää aktiivisesti ja 
määrätietoisesti tiedottaa tavoitteista, syntyvistä hyödyistä ja tämänhetkisestä tilanteesta; 
tällä tavalla sitoutetaan päättävät tahot ja muut sidosryhmät. Pelkkä tiedottaminen ei 
kuitenkaan toimi, mikäli tavoite ja toimet eivät ole selkeät ja uskottavat. Ei puuhastelua 
powerpointeilla (vaikka se helppoa onkin).  
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