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Peppi-konsortion strategiset painopisteet 2020 – 2025
Peppi-konsortio on kehittäjäyhteisö, jonka arvot ovat rakentava yhteistyö, luottamus ja avoimuus.
Toimintaympäristö
Peppi-konsortion toimintaympäristönä on suomalainen korkeakoulusektori. Peppi on palvelukokonaisuus, jota kehitetään joustavasti konsortion jäsenten
tarpeiden pohjalta. Pepin kehittämistä ohjaavat lisäksi kansallisen tiedonhallinnan ja lainsäädännön vaatimukset sekä korkeakoulutuksen kansalliset
strategiat, ohjelmat ja viitekehykset.
Strategiakaudella Peppi-palvelut ovat täysimääräisesti konsortion jäsenten käytössä. Peppi-kokonaisuuden kehitys on vakiintunut nykyisten palveluiden
laadun varmistamiseen ja hallittuun uusien ominaisuuksien tuottamiseen.
Kehityksen painopisteet
Kehityksen painopisteenä strategiakauden aikana ovat ristiinopiskelu ja muu opiskelijaliikkuvuus, korkeakoulujen yhteiset toimintamallit ja
tietojärjestelmäpalvelut sekä jatkuvan oppimisen tukeminen. Monitoimittajamallin vakiinnuttaminen strategiakauden aikana vähentää
toimittajariippuvuutta. Strategiakauden aikana selvitetään muutostarpeita, joita konsortion jäsenistö on tuonut esille konsortion roolista esimerkiksi
tukipalveluluiden tarjoajana
Konsortion jäsenorganisaatioille suunnataan kysely, jossa selvitetään Pepin kehittämiseen ja ylläpitoon käytettyjä resursseja, sekä Peppi-järjestelmän
käynnissä pitoon organisaation ulkopuolelta hankittuja palveluita. Tulosten perusteella jatketaan selvitystä käyttöönotto- ja ylläpitopalveluiden
mahdollisuudesta osana keskitettyjä palveluita jäsenille.
Pepin kilpailu- ja muutoskyky
Peppi-järjestelmäkokonaisuuden kilpailukyvyn keskeisen vahvuus on sen kokonaisvaltaisuus koulutuksen toiminnanohjausjärjestelmänä, joustava
ulkoisten palveluiden kytkeminen kokonaisuuteen ja käyttäjälähtöisyys. Toiminnan tasolla kehitysmallin vahvuus on ketterä reagoiminen
toimintaympäristön muutoksiin.
Kansallisten ohjelmien tavoitteiden määrittelyyn vaikuttaminen ja soveltuvin osin huomioon ottaminen varmistavat Pepin kilpailukyvyn myös
tulevaisuudessa. Erityisesti Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, Arenen ja Unifin digivisio 2030 sekä korkeakoulujen yhteisen arkkitehtuurityön
tulokset ohjaavat kehitystyötä.
Monitoimittajamalli erottaa Pepin muista toimijoista. Laaja toimittajaympäristö mahdollistaa joustavat kehityspolut. Hyvin dokumentoitu ympäristö tekee
Pepistä houkuttelevan kehitysympäristön erilaisille toimijoille Pepin palvelujen kehittämiseen ja liitännäispalveluiden tuottamiseen.
Teknologinen kehitys
Peppi tarjoaa avoimet, standardien mukaiset rajapinnat. Avoimet rajapinnat mahdollistavat erilaisten Pepin rekisteri- ja muita tietoja hyödyntävien
lisäarvopalvelujen tarjoamisen. Painopistealueita strategiakaudella ovat opiskelijoiden Omadatan hyödyntämisen mahdollistaminen sekä
saavutettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen vastaamaan kansallisia ja EU-lainsäädännön vaatimuksia.
Teknologisessa kehityksessä varmistetaan, että Peppi tulee jatkossakin olemaan modulaarinen, ja tutkitaan palveluiden koostamisen uusia
mahdollisuuksia. Pepin teknologian kehityksessä otetaan huomioon yhteentoimivuus muiden koulutuksen toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.
Teknologian näkökulmasta hallinnointitarve monitoimittajamallissa kasvaa entisestään, joten sen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Peppikonsortion ja Peppi-järjestelmän oikeuksien omistajien välistä työnjakoa kehitetään joustavan, toimintavarman ja selkeän ohjelmistojakelun
varmistamiseksi.

