
LOPPURAPORTIN LIITTEET

Liite 1: prosessit

Liitteessä kuvataan opintosektorin ylimmän tason prosessit ja annetaan esimerkkejä joidenkin prosessien 

tavoitetiloista. Liite sisältää lisäksi kuvauksen opintosektorin prosessien reunaehdoista ja tiedossa olevista 

muutoksista, jotka pitää huomioida tavoitetiloja määriteltäessä. Liitteessä on myös kuvattu suomalaisen 

korkeakoulukentän opintosektorin käsite- ja tietomallityön tilanne.

Liite 2: markkinakartoitus

Liitteessä kuvataan esiselvityksessä tehty markkinakartoitus, jossa tunnistettiin ja tutkittiin markkinoilla olevia 

opintohallinnon järjestelmiä sekä tutustuttiin valmisjärjestelmiä käyttävien yliopistojen ja niiden 

yhteistyöorganisaatioiden hankintoihin ja toimintaan. Liite sisältää kaksi osaa: 

       a) kuvauksen markkinakartoituksesta ja tuloksista 

       b) taulukon tunnistetuista valmisjärjestelmistä

Liite 4: konversiosuunnitelma

Liite sisältää alustavan kuvauksen siitä miten konversio nykyisestä opintohallinnon järjestelmästä Oodista uuteen 

järjestelmään tehtäisiin työmääräarvioineen. Suunnitelma on tehty suurimmaksi osaksi Helsingin yliopiston Oodin 

tietojen näkökulmasta. Aalto-yliopisto on pitemmällä Oodin tietojen kuvaamisessa korkeakoulujen yhteisen 

käsitemallin XDW:n mukaiseksi, ja lisäksi Aalto on liittänyt vuonna 2010 kolmen korkeakoulun Oodit yhteen 

tietokantaan, joten Aallon työmäärä voi HY:n työmäärää pienempi. Tampereen yliopisto on päättänyt tehdä 

konversio ns. SOA eli palvelupohjaisena toteutuksena, joten TaY:n nykyisen opintohallinnon järjestelmän Opsun 

konversiota ei ole kuvattu.

Liite 5: ratkaisuvaihtoehtoihin liittyviä kuvauksia

 ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuus yliopistojen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin

 organisoituminen ja eteneminen

Esiselvityksessä on verrattu eri ratkaisuvaihtoehtojen ja nykytilan soveltuvuutta HY:n ja Aallon 

kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin. Lisäksi on luonnosteltu projektin organisoitumisen vaihtoehtoja. Mahdollisen 

keskitetyn ohjelmaa hallinnoivan organisaation rakenteen kuvaaminen ja siihen liittyvät selvitykset tehdään 

myöhemmässä vaiheessa.

Liite 3: järjestelmäarkkitehtuuri

Liite sisältää

 Toiminnallisia kehittämisideoita ja niiden teknisiä ratkaisuehdotuksia

 Yliopistojen tietojärjestelmäpalvelukartat tavoitetilassa 2015-2016. OTM-projektin rajaus on 

kuvattu sillä tarkkuudella, mikä oli esiselvitysvaiheessa mahdollista. Toiminnallisuuksia ei ole selitetty, mutta 

ne käyvät ilmi prosessikuvauksista (erillisessä liitteessä). Opetuksen ja opintojen suunnittelun, lukuvuosi-

ilmoittautumisen sekä koulutustarjonnan kuvaamisen osalta tarkka rajaus ja toteutusvaihe päätetään riippuen 

valitusta ratkaisuvaihtoehdosta, rahoituksesta, yliopistojen tietojärjestelmätilanteesta sekä ulkopuolisista 

tekijöistä (etenkin kansallinen haku- ja valintajärjestelmähanke Kotve/KSHJ huomioitava).

 Yliopistojen nykyisten opintohallinnon järjestelmien liitännät ja liitännät tavoitetilassa

 Tavoitetilakuvaus avoimen yliopiston toiminnoista opintohallinnon järjestelmässä
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Kehittämisideat ja tekniset ratkaisut

Luvussa kuvataan neljä opintohallinnon tietojärjestelmän kehittämisideaa ja niihin liittyvät toiminnalliset ja tekniset ratkaisut 
perusteluineen. Jokaisesta ideasta on esitelty samat tiedot

       Idea

       Toiminnallinen ratkaisu

       Tekninen ratkaisu

       Perustelu ja hyödyt

       Riskit

       Nykytila

       Referenssit

Idea 1: Sähköisen asioinnin ja prosessien kehittäminen

Suuri osa opintohallinnon järjestelmällä toiminnallisuudesta sisältää sähköistä asiointia ja sen seurauksena tehtäviä 

toimenpiteitä. Esimerkiksi opiskelija ilmoittautuu seminaariin, opettaja tai tietokone tarkistaa että ennakkoehdot täyttyvät, 

hyväksyy tai hylkää ilmoittautumisen ja lähettää opiskelijalle tiedon hyväksytyksi tulemisesta. Opiskelija tekee 

ilmoittautumisen lomakkeella, opetukseen pääsemisen ennakkoehdot ovat sääntö. 

Toiminnallinen ratkaisu

Sähköiseen asiointiin liittyvät työnkulut ja säännöt kuvataan ja lomakkeet luodaan (graafisessa käyttöliittymässä) erillään 

opintohallinnon toiminnallisuudesta. Käyttäjän työjono näytetään joko opintohallinnon käyttöliittymässä tai omassa 

käyttöliittymässään. Käyttäjä näkee oman työjononsa ja organisaationsa työjonon, voi poimia tehtävän ja suorittaa sen 

opintohallinnon järjestelmässä. Täydet hyödyt saadaan, jos yliopistoon hankitaan erillinen prosessien ja työnkulkujen 

hallinnoinnin järjestelmä, jota käytetään yliopiston laajuisesti sekä sähköisessä asioinnissa että sisäisissä prosesseissa.



Tekninen ratkaisu

Opintohallinnon säännöt ja prosessien logiikka eriytetään omaan moduuliinsa ja tietojärjestelmätoiminnallisuus on 
johdettavissa suoraan prosesseista (PDA eli process driven architecture). Tämä ei välttämättä tarkoita automaattista koodin 
generointia prosessikuvauksista. Yliopisto voi hankkia erillisen BPM tai BRMS-järjestelmän tai käyttää yhdessä toteutettua 
"prosessi- ja sääntömoottoria". Prosessien logiikka toteutetaan pääsääntöisesti orkestrointina eli tietojärjestelmäpalvelut eivät 
tiedä toisistaan vaan keskitetty moduuli ohjaa niiden vuorovaikutusta. Järjestelmäpalveluiden välinen kommunikointi voidaan 
hoitaa viestinvälitysjärjestelmällä (MoM). Lisäksi tarvitaan ns. sääntökone, johon talletetaan säännöt.

Perustelu ja hyödyt

       prosessien ja työnkulkujen muutosten tekeminen nopeutuu ja saadaan hallintaan 

       useiden toimijoiden, esim. yksiköiden välisten prosessien hallinta ja yhteentoimivuuden parantaminen 

       prosessit ja työnkulut sekä säännöt läpinäkyviä ja dokumentoituja 

       sähköinen asiointi vähentää hallinnollista työtä 

       työjonot mahdollistavat työn jakamisen ja toimenpiteiden läpimenoaikojen seurannan (esim. opintosuorituksen 

kirjaaminen) 

       prosessien logiikan ja sovelluslogiikan erottelu toisistaan helpottaa ohjelmointia 

Riskit

      Ohjelmoijien osaaminen ei riitä eriyttämään prosessien kuvaamista tietojärjestelmäpalveluista. 

      Yliopisto ei ota käyttöön BPM-kokonaisratkaisua, jolloin kaikkia hyötyjä ei saavuteta. 

      BPM-kokonaisratkaisun käyttöönotto on suuri työ, mikä kasvattaa epäonnistumisen riskiä. 

Nykytila

       Aallossa käytössä itse tehty eAge-järjestelmä työnkulun mallintamiseen ja lomakkeiden luomiseen. Yliopistoissa 

käytössä lomakesovelluksia (e-lomake, webropol).

       HY:ssa ja TaY:ssa ei käytössä työnkulun mallintamisen ohjelma. 

       Oodin ja Opsun säännöt koodattu suoraan ohjelmakoodiin. 

       Oodin moduulit eivät pääsääntöisesti tue työnkulkuja. 

Referenssit

       BPM- ja BRMS-ohjelmistoja on laajalti käytössä. Toimittajia: http://www.appian.com, www.progress.com/, IBM, SAP... 
       Kirjallisuutta: 

O Gartner, Magic Quadrant for Business Process Management Suites 2011 

O Belhajjame, Collet, Vargas-Solar: A Flexible Workflow Model for Process-Oriented Applications. WISE (1) 

2001, IEEE CS, 2001. 

O wikipedia: BPM

O Forresterin raportti BPM-ratkaisun ROI:sta: Forrester_roi_of_bpm_suites.pdf

       MoM-ratkaisun käyttöä puoltavat haastattelujen perusteella mm.: MK/Silverplanet, MT/HY, TT/Aalto. 

       Koodin generointi prosessikuvauksista ei ole toimiva ratkaisu (BPMN->BPEL) (MK/Silverplanet, TH/Reaktor)
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Idea 2: Opiskelijalle ja opettajalle yhtenäinen käyttökokemus ja työnkulun tuki

Toiminnallinen ratkaisu

Opiskelijan ja opettajan opetusta edeltävä ja sen aikainen toiminnallisuus kootaan yhteen käyttöliittymään, josta on linkit 

materiaaleihin ja opetusteknologiavälineisiin. Oppimisympäristöt ja muut opetusteknologiavälineet säilyvät kaksisuuntaisen 

viestinnän välineinä. Käyttöliittymän toiminnallisuus on yliopistoilla yhteinen mutta ulkoasu on muokattavissa yliopiston 

visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Hallinnointikäyttöliittymä voidaan liittää osaksi tätä käyttöliittymää tai pitää erillään. 

Tekninen ratkaisu

Mahdollisimman pitkälle yhteinen tietomalli, yhteinen tekninen ratkaisu tietojärjestelmäpalveluille, yhteinen sovellusten 

ohjelmointirajapinta (API). Käyttöliittymän toteutustekniikka on tarvittaessa kunkin yliopiston valittavissa. Jos 

käyttöliittymätekniikka on yhteinen, ohjelmoinnin määrä vähenee, ja tulosten jakaminen ja ylläpito helpottuu. Ohjelmointi ja 

testaus on n. 30% kokonaistyöstä.

Perustelu ja hyödyt

Opiskelijan ja opettajan työnkulkua tukee että käytössä on mahdollisimman vähän erinäköisiä ja eri tavoin toimivia järjestelmiä. 

Opetusteknologiat ovat osa opetusta, ja niitä tulee voida käyttää ja vaihtaa monipuolisesti opetuksen tarpeista lähtien. 

Hallinnointikäyttöliittymän eriyttäminen saattaa mahdollistaa korkeamman käytettävyyden opiskelijan ja opettajan käyttöliittymälle.

Riskit 

       opettajan ja hallinnointikäyttöliittymän eriyttäminen saattaa johtaa siihen, että kaikkia prosesseja ei voi suorittaa samassa 

käyttöliittymässä 

       käyttöliittymä sisältää paljon toiminnallisuutta, jolloin käytettävyys kärsii 

       yliopistot eivät pääse yhteisymmärrykseen toiminnallisuudesta 

Nykytila

Aallossa opetukseen ilmoittautuminen, henkilötiedot, suoritukset Oodissa, opetuksen aikainen viestintä Nopassa. Noppaan ollaan 

hyvin tyytyväisiä, mutta se ei sovellu sellaisenaan esim. HY:lle. 

HY:ssa ja TaY:ssa ei yhtä järjestelmää opetuksen aikaiseen viestintään. 

Referenssit

       Aallon Noppa-portaali: https://noppa.aalto.fi/

       HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskeluportaali ja kurssisivut:http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu 
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Idea 3: Avoin data

Opintohallinnon julkisen eli avoimen datan tarjoaminen vapaasti sisäisille ja ulkoisille toimijoille jatkokäsiteltäväksi (muokattavaksi, 

yhdisteltäväksi, suodatettavaksi ja jalostettavaksi) koneluettavassa muodossa.

Toiminnallinen ratkaisu

Opintohallinnon avoin data eli julkiset tiedot (pois lukien henkilötiedot) tarjotaan avoimesti käytettäväksi. Niiden pohjalta kuka 
tahansa voi tuottaa uusia sovelluksia, esimerkiksi karttapalveluita opetuksesta. 

Tekninen ratkaisu

Avoimen ja suljetun datan eriyttäminen eri tietokantoihin. Julkinen data avoimen, helposti käytettävän rajapinnan takana. 

Rajapinnan toteutuksessa tulee huomioida suorituskyky, eli kuormaa tasataan tarvittaessa. Suljettu data palomuurin takana ja 

muutenkin tietoturvallisesti suojattuna. 

Perustelu ja hyödyt

       "Julkisen datan maksuton jakaminen hyödyttäisi kokonaisedullisesti suomalaista liike-elämää, kansalaistoimintaa ja hallinnon 

tehostamista." [1] 

       julkisin varoin tuotettu data tulisi tarjota julkisesti saatavaksi 

       saattaa lisätä käyttöliittymätarjontaa huomattavasti 

       parantaa tietoturvaa, sillä jos suljettu data on eri tietokannassa, siihen pääsy voidaan suojata tehokkaammin 

       parantaa suorituskykyä, sillä avoimen datan rajapintoja ja tietokantaa ei tarvitse kryptata (kryptauksen tekeminen ja purku vie 

aikaa) 

  
Riskit

       avoimen datan identifiointi ja sen käyttöä tukevan teknisen ympäristön rakentaminen ja ylläpito teettää työtä 

       suorituskyky vaarantuu 

       avoimen ja suljetun tietokannan eriyttäminen hankaloittaa sovelluskehitystä, koska tiedot pitää yhdistellä eri kannoista (esim.      

opetus ja siihen osallistuja) 

       avoimesta datasta tiedottaminen lisää työtä 

Nykytila

Suurin osa opintohallinnon avoimesta datasta on nykyään saatavissa opinto-oppaasta, mutta eivät määrämuotoisena. 

Referenssit

       EU-komissio on julkaissut avoimen datan strategian. 
       [1] Liikenne- ja viestintäministeriön on julkaissut avoimen datan oppaan. 

        Lisätietoja: [http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/    yhteiset_palvelut/avoin_data/ ] 
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Idea 4: Modulaarinen ja kerroksellinen tekninen ratkaisu 

Toiminnallinen ratkaisu

Teknisellä ratkaisulla pyritään mm. tukemaan toiminnallisia tarpeita joustavasti niin että 

       muutokset saadaan tuotantoon nopeasti

       nopeaa ja helppoa uusien toimintojen kehittämistä

       parantaa tietojen saatavuutta ja oikeellisuutta sekä suorituskykyä

       välttää toimittajariippumattomuutta

       edistää teknologioiden päivitettävyyttä ja tietojärjestelmän toimintojen käytettävyyttä.

Tekninen ratkaisu

       Kerroksellinen ja SOA-pohjainen sovellusarkkitehtuuri 

       Tietokannan, sovelluslogiikan, tietojärjestelmäpalvelukerroksen ja käyttöliittymien välillä käytetään samaa    

tekniikka ja viestin kuvaamismuotoa, jolloin viestejä ei tarvitse muuntaa. Tämä helpottaa ohjelmointia ja 

ylläpidettävyyttä sekä parantaa suorituskykyä.

       Avoimen data tekniikat: http, viestimuotona json, kutsujen formaattina rest. 

       Suljettu data ja sisäiset palvelut: synkronisen kommunikoinnin lisäksi viestinvälitystä, tietojen siirron eri 

kerroksista tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja samalla tietojärjestelmäpalveluiden monipuolinen käyttö tulisi 

mahdollistaa (esimerkiksi AMQP, MessagePack-RPC yms.). 

       Ulkoisiin liittymiin: ESB tai muu yliopistossa käytetty integraatioalusta

Perustelu ja hyödyt

       SOA: "SOA:n keskeisin hyöty on, että se vähentää prosessien ja niitä tukevien järjestelmien muuttamiseen 

tarvittavaa työmäärää ja aikaa." [2,s.8] 

       Avoimen datan tekniikat: Selaimissa usein käytetty javascript-ohjelmointikieli osaa käsitellä json-muotoa 

ilman konversiota, ja http-protokolla on selaimille natiivi. 

       Suljettu data ja sisäiset palvelut: Yhtenäinen tekniikka parantaa suorituskykyä ja nopeuttaa ohjelmointia. 

Viestinvälitysjärjestelmä mahdollistaa asynkronisen viestinnän ja voi toimia tietojärjestelmäpalveluita 

koordinoivana elementtinä. 

       Enterprise Service Bus: ESB-ratkaisu sopii ilmeisesti paremmin tilanteeseen, jossa tekniikkaa ja 

viestimuotoa ei voida valita (valmis- ja perinne (legacy)-järjestelmät). Liitäntöjä voidaan  hallinnoida yhdestä 

käyttöliittymästä ja tietoja voidaan hakea sekä ulkoisia tietojärjestelmäpalveluita voidaan käyttää melko pienellä 

ohjelmointivaivalla. 
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Riskit

  ohjelmakehittäjien osaaminen ei riitä sovellusarkkitehtuurin toteutukseen ja ylläpitoon 

   tietojärjestelmäpalveluita ei käytetä vaan tehdään suoria integraatioita 

   viestinvälitysjärjestelmää tai ulkopuolista integraatioalustaa ei käytetä 

   teknologioita ei päivitetä riittävän usein  

  toimittaja kilpailutetaan niin, että sovellusarkkitehtuuria ei tarvitse noudattaa vaan toimittaja määrittelee 

sen. 

  SOA-projektien epäonnistumisen riski on suurehko johtuen mm. SOA-palveluiden ja hallinnointikäytäntöjen 

määrittelyn vaatimasta työmäärästä

Nykytila

  TaY on valinnut opintohallinnon kehitysideologiaksi SOA:n . 

  Aallossa joissain integraatioissa käytössä viestinvälitysjärjestelmä AMQP 

  HY:ssa kokeiltu AMQP:ta ja muita mainittuja tekniikoita. Sekä Aallossa ja että HY:ssa on meneillään 

integraatioalustaselvitys. 

Referenssit

  SOA on tämän hetken ohjelmistokehityksen trendi. 

  Suomessa opintohallinnon alalla ainakin Metropolia ja opetushallitus (Kotve, KSHJ) toteuttaneet tai 

toteuttamassa järjestelmiä SOA-pohjaisesti 

  [2] Gartner: SOA Overview and Guide to SOA Research, 2011: "While SOA's principles are durable, SOA 

design practices evolve. Increasingly, SOA projects use business process management (BPM), master data 

management (MDM), operational business intelligence and event-driven architecture (EDA)." 

  Viestinvälitysjärjestelmiä (MoM) käytössä suorituskriittisissä ympäristöissä mm. pankeissa ja pörsseissä. 

MoM->EDA. 

  Avoimen datan tekniikat: TH/Reaktor suosittelee. 

  MoM-ratkaisun käyttöä puoltavat: MK/Silverplanet, MT/HY, TT/Aalto. 
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Yleispalvelut:

Kirjastot

Portfolio

Kyselyt (e-lomake)

Wiki

Blogi

Työajan 

suunnittelu

Opiskelija-

palaute

Opintojen suunnittelu

(opetustarjonnan selailu,

opetukseen 

ilmoittautuminen, hops)

Lv-ilmoittautuminen

Henkilötietojen ja opinto-

oikeuksien selailu

Suoritusten selailu

Opiskelijatulosteet

Opetuksen aikainen 

viestintä, opetusmateriaalit

Edistymisen seuranta

Tutkintotodistus

Apurahan hakeminen

Työpaikat- ja tapahtumat?

(sis. tutkinto- ja avoimen opiskelijat)

Opetustarjonnan käsittely, 

tutkintorakenteet

Opinto-oikeuden käsittely

Opiskelijatietojen käsittely

Suoritusten kirjaaminen

Opiskelija- ja opetustulosteet

Koodistojen käsittely

Edistymisen seuranta

Apurahan hallinnointi

Opiskelijatyöpaikat?

Opetustarjonnan kirjaaminen

Opetuksen toteutusten hallinta

Opetustulosteet

Osasuoritukset

Suoritusten kirjaaminen

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen aikainen viestintä

Opetusresurssien hallinta

Apurahan hakeminen, lausunnot

Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnin esiselvitys. Luonnos 25.6.2012.

Prosessit ja sovellusarkkitehtuuri on kuvattu tarkemmin erillisissä dokumenteissa.
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Yliopistoon 

ilmoittautuminen 

(KSHJ?)

Opetusmateriaali

Työpaikat

Koulutus- ja 

opetustarjonta

Tutkinnon 

suunnittelu

Opetusohjelman 

suunnittelu

Kansalliset 

järjestelmät
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Koulutustarjonnan 

selailu

Opiskelupaikan haku

Opiskelijaliikkuvuus

(kansallinen)

Opiskelijavalinta

(perustutkinto, 

kansallinen)

Haun ja valintojen 

hallinnointi

(perustutkinto, Joopas)

Kansallisten koodistojen 

hallinta

KV-vaihtoon 

hakeminen?

Alumnitiedot

Plagiaatin

tunnistus

Muu 

opintosektori, 

SaaS

BlogiWiki

CRM

KSHJ, TOR

Tietojärjestelmäpalvelukartta,  HY:n tavoitetila 2016

Tutkinnot

Tutkintotodistus

KV-vaihdon 

apurahan 

hakeminen?

Opiskelijavalinta (kv-vaihto)

Opetuksen aikainen ohjaus, 

vuorovaikutus ja arviointi

Kv-liikkuvuuden 

hakuportaali?

Sähköinen tenttiminen

Palaute opetuksesta

Opetuksen aikaiset 

vuorovaikutteiset välineet Täydennyskoulutus

Alumnit

Opiskelijarekrytointi
Lukujärjestyksen suunnittelu

 ja tilavaraukset
Organisaatiotietojen hallinta

Arkistointi

Ulkoinen raportointi 

(XDW, Virta jne.)

Raportit ja 

tilastot

Tilatietojen

hallinta

Henkilötietojen 

hallinta

Käyttöoikeuksien hallinta

CRM

Harmaa tausta: 

oma käyttöliittymä

Reuna katkoviivalla:

Suunniteltu/uusittava toiminnallisuus

Tummennettu: Toteutetaan OTM-

projektissa

Kursiivi: Toteutetaan mahdollisesti 

OTM-projektissa

Sähköinen 

allekirjoitus

Kertakirjau

tuminen

Apurahalausunnot

Apurahat

Täydennyskoulutus

Lukujärjestys

Työpaikat

Tutkintojen kuvaukset

Tutkintorakenteet

(opintojaksorakenne)

Opintosuunnitelmat

(hops)

Rajauslaki

Opiskelija-

työpaikat- ja 

tapahtumat?

Työpaikat- ja 

tapahtumat?

Ulkoinen osa

Kv-liikkuvuuden 

hakuportaali?

Kirjasto-kannat

Plagiaatin 

tunnistus

Plagiaatin 

tunnistus

Opiskelijapalaute

Opiskelija-

palaute
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Palaute

Oppimisalustat 

(Moodle, 

Optima)

Opetustarjonnan selailu 

(tutkinto-opetus + avoin) 

Opetukseen ilmoittautuminen

Lk-ilmoittautuminen

Henkilö- ja yhteystietojen 

päivittäminen

Henkilötietojen 

luovutusehtojen 

päivittäminen

Suoritusten tarkastelu

Opiskelijatulosteet

(Opintojen suunnittelu)?

Opintohallinnon sähköinen 

asiointi

Opetustarjonnan käsittely

Opiskelija- ja henkilötietojen 

käsittely

Opinto-oikeuden käsittely

Suoritusten kirjaaminen

Opiskelija- ja opetustulosteet

Koodistojen käsittely

Opintojaksojen, kuvausten 

käsittely

Opetustarjonnan käsittely

Organisaatiotietojen käsittely

Käyttöoikeudet ja käyttäjäroolit

Sähköiset lomakkeet

Opetustulosteet

Sähköpostin lähetys kurssin 

opiskelijoille

Suoritusten kirjaus

Kurssi-ilmojen hallinta

Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnin esiselvitys.21.6.2012.

Käyttöliittymä- ja tietojärjestelmäpalvelut sekä tietovarannot on kuvattu tarkemmin omissa dokumenteissaan.

Käyttäjäroolit

Vihreä=opiskelija

Sininen=hallinnointihenkilö

Oranssi= opettaja

Valkoinen = useampi rooli

OTM Muu opetus -sektori Opetussektoriin liittyvät 

talous-, henkilöstö- ja muut 

keskitetyt palvelut

Yleispalvelut:

Tiedotus/viestintä

Kalenteri

Maksut/lomakkeet 

(eAge)

Kyselyt (Webropol)

Dokumentinhallinta 

ja julkaisu

Portfolio

Wikit

Blogi

ACP / Webex

Opinto-oikeusrakenteet

Opetus ja tentit

 (opintojaksot, 

toteutukset, 

kuvaukset)

Organisaatiotiedot

Yhteiset koodistot

Henkilökunnan 

henkilötiedot

Käyttöoikeudet ja roolit

Tietovarasto
IAM VTJ

VIRTA

Personec F

Integraatioväylä

Opiskelijatiedot

Suoritukset

Opinto-oikeudet

Ilmoittautumiset 

yliopistoon

 ja  opetukseen

Noppa

Move-on (KV)

Palaute

Erilliset käyttöliittymät

Arkisto

Oodi

OTM käyttöliittymä

HopsOpiskelijatiedot

Suoritukset, 

tutkinnot, 

hyväksiluku

Tulosteet Opetukseen 

ilmoittautuminen

Opinto-

oikeus

Yliopistoon 

ilmoittautuminen 

(KSHJ?)

Opetustarjonta

Tutkinnon 

suunnittelu, 

tutkintorakenteet

Opetussuunnitel

mat (mm. 

kurssikuvaukset)

Kansalliset 

järjestelmät
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Koulutustarjonnan 

selailu

Opiskelupaikan haku

Opiskelijaliikkuvuus

(Joopas)

Opiskelijavalinta

(perustutkinto, 

Joopas)

Haun ja valintojen 

hallinnointi

(perustutkinto, Joopas)

Kansallisten koodistojen 

hallinta

Plagiaatin

tunnistus

Muu opetus-sektori

 (SaaS)

Blogs

Wiki

CRM

KSHJ, TOR

Tietojärjestelmäpalvelukartta,  Aallon tavoitetila 2015

Moodle

Sähköinen 

tenttiminen

Organisaatiotietojen hallinta 

(Raindance)

Arkistointi?

Ulkoinen raportointi 

(XDW, Virta jne.)

Raportit ja 

Tilastot (Qlikview)

Henkilötietojen 

hallinta (IAM)

Käyttöoikeuksien hallinta (IAM)

CRM

Harmaa tausta: 

oma käyttöliittymä

Reuna katkoviivalla:

Suunniteltu/uusittava toiminnallisuus

Tummennettu: 

Toteutetaan OTM-projektissa

Sähköinen 

Allekirjoitu

s?

Kertakirjau

tuminen

Maisterhaku 

(eAge/apply)

Into

KV-

liikkuvuus 

(Move on)

Kurssiportaali (Noppa)

Kurssien metadata

Uutiset / Viestintä

Oppimateriaali

Ilmoitustaulu (mm. 

tulokset)

Opiskelijaportaali (Into)

Opintohallinnon tiedotus 

opiskelijalle

Opiskeluun / tutkinnon 

suoritukseen liittyvä tieto

CMS

Raindance

Avoimen 

kurssilmo 

(Aimo)

IDP

Opintohallinno

n lomakkeet 

(eAge)

Toisen vaiheen 

valinnat(Apply.

aalto.fi, eAge) 

Opinto-oppaiden 

painatus (Unigrafia)

Palaute

Inside

Tutkintojen

Kuvaukset

Tutkintorakenteet

HOPS:t

Opintojaksorakenteet

Rajauslaki

KV-

liikkuvuu

s (Move 

on)

Lukujärjestyksen 

suunnittelu / tilanvaraus 

(ASIO)

ASIO

Opintojaksor

akenteet

Täydennysko

ulutus

Websivut / 

CMS

Plagiaation 

tunnistus

Sähköinen

 tenttiminen

Opetuksen 

suunnittelu 

(kuvaukset, 

k-ohjelmien 

suun.)

Optima Aimo

Palaute

Opinto-

oppaat?

Opinnäy

tteet 

(Aalto 

Docs)

Opinnäytteid

en palautus

Opinnäyteet 

(Aalto Docs)

Kirjaston 

tietoaineistot

Muut prosessit 

(hyväksiluku, 

opinto-oikeuden 

muutokset, 

oikaisupyynnöt)
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Yleispalvelut:

Kyselyt (e-lomake)

Wiki

Blogi

Työajan 

suunnittelu

Opiskelija-

palaute

Opintojen suunnittelu

(hops, opetustarjonnan 

selailu, 

ilmoittautuminen)

Henkilötietojen selailu

Suoritukset

Opiskelijatulosteet

Edistymisen seuranta

Opetuksen aikainen 

viestintä, 

opetusmateriaalit

Tutkintotodistus

Apurahan hakeminen

Työpaikat- ja tapahtumat?

Kv-liikkuvuuden hallinta

Opinto-oikeuden käsittely

Suoritusten kirjaaminen

Opiskelija- ja opetustulosteet

Koodistojen hallinta

Opiskelijatietojen hallinta

Käyttäjäroolien hallinta

Edistymisen seuranta

Apurahan hallinnointi

Opiskelijatyöpaikat- ja 

tapahtumat?

Opetustulosteet

Osasuoritukset

Suoritusten arviointi/kirjaaminen

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen aikainen viestintä

Opetusmateriaalien ja -resurssien 

hallinta

Apurahan hakeminen, lausunnot

Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnin esiselvitys. Luonnos 16.4.2012.

Käyttäjäroolit

Vihreä=opiskelija

Sininen=hallinnointihenkilö

Oranssi= opettaja

Valkoinen = kaikki

OTM Muu opintosektori Opintosektoriin liittyvät 

talous-, henkilöstö- ja muut 

keskitetyt palvelut

Tiedotus

Kalenteri

Maksut

Dokumentinhalli

nta ja julkaisu

Opinto-oikeusrakenteet

Opetus ja tentit

(opintojaksot, 

opintojakson

toteutukset, 

koodistotasolla)

Tekniset palvelut (loki,

monitorointi jne.)

Henkilötiedot

Organisaatiotiedot

Käyttöoikeudet

Yhteiset koodistot

Tietovarasto

Käyttöluvat 

(IDM) VTJ

XDW, VIRTAHR

SAP-talous

MDM-kannat

(henkilöt,

organisaatiot,

käyttöoikeudet)?

Integraatioväylä

Opiskelijatiedot

Suoritukset

Tutkinnot

Opinto-oikeudet

Ilmoittautumiset 

yliopistoon 

ja opetukseen

Opetusmateriaali
Kv-liikkuvuus Palaute/

eLomake

Erilliset käyttöliittymät

Dokumentit

Arkisto

Apurahan 

hallinnointi
Apurahan 

hakeminen

Oppimisympäristö

Opetuksen ja opiskelun portaali/työpöytä

Hops

Opiskelijatiedot

Suoritukset, 

tutkinnot, 

hyväksiluku

Tulosteet

Edistymisen 

seuranta

Opetukseen 

ilmoittautuminen

Opinto-

oikeus

Yliopistoon 

ilmoittautuminen 

(KSHJ?)

Opetusmateriaali

Työpaikat

Opetustarjonta Tutkinnon 

suunnittelu

Opetusohjelman 

suunnittelu

Kansalliset 

järjestelmät
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Koulutustarjonnan 

selailu

Opiskelupaikan haku

Opiskelijaliikkuvuus

(kansallinen)

Opiskelijavalinta

(perustutkinto, 

kansallinen)

Haun ja valintojen 

hallinnointi

(perustutkinto, Joopas)

Kansallisten koodistojen 

hallinta

KV-vaihtoon 

hakeminen?

Alumnitiedot

Plagiaatin

tunnistus

Muu 

opintosektori, 

SaaS

BlogiWiki/

intra

CRM

KSHJ, TOR

Tietojärjestelmäpalvelukartta,  TaY:n tavoitetila 201X

Tutkintotodistus

KV-vaihdon 

apurahan 

hakeminen?

Opetuksen aikainen 

kaksisuuntainen viestintä

Plagiaatin 

paljastus

Kv-liikkuvuuden hallinta 

(lähtevät ja saapuvat)

Sähköinen tenttiminen

Palaute 

opetuksesta

Opetuksen aikainen 

kaksisuuntainen viestintä

Täydennyskoulutus

Alumnit

Opiskelijarekrytointi
Opetusohjelman suunnittelu

 ja tilavaraukset
Organisaatiotietojen hallinta

Arkistointi

Ulkoinen raportointi 

(XDW, Virta jne.)

Raportit ja 

tilastot

Tilatietojen

hallinta

Henkilötietojen 

hallinta

Käyttöoikeuksien hallinta

CRM

Harmaa tausta: 

oma käyttöliittymä

Reuna katkoviivalla:

Suunniteltu/uusittava toiminnallisuus

Tummennettu: 

Toteutetaan OTM-projektissa

Sähköinen 

allekirjoitus

Kertakirjau

tuminen

Apurahalausunnot

Apurahat

Täydennyskoulutus? Työpaikat

Koulutusten perustiedot

Valintaperusteet

Tutkintojen kuvaukset

Tutkintorakenteet

(opintojaksorakenne)

Opetusohjelmatiedot

Opintosuunnitelmat

Rajauslaki

Opiskelija-

työpaikat- ja 

tapahtumat?

Työpaikat- ja 

tapahtumat?

Ulkoinen osa

Kansallisarkisto?

Projektinhallinta
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Oman ohjelmistokehityksen sovellusarkkitehtuuria käsiteltiin projektiryhmän kokousten 

lisäksi kahdessa palaverissa tammikuussa 2012. Palavereihin osallistuivat edustajat 

HY:stä (Juhani Haavisto, Juho Kilpikoski, Mika Turkia), Aallosta (Tuomas Hulkkonen, 

Jaakko Salmela, Petri Mustajärvi) sekä Reaktorin konsultti (Tuomas Hakkarainen). 

Lisäksi teknisistä ratkaisuvaihtoehtoja esiteltiin helmikuussa järjestetyssä 

korkeakouluille avoimessa työpajassa. Palaverien keskustelut täydentävät 

järjestelmäarkkitehtuuritaulukkoa.

Yhtenä sovellusarkkitehtonisena ratkaisuna esitettiin ”nopeasti pystyyn -ratkaisua:

     Käyttöliittymäkerros: puhdas Javascript (tietoturva huomioitava) tai jokin 

valmiskomponenttikirjasto, esimerkiksi Vaadin

     Sovelluskerros: JRuby (torquebox), Sinatra

     Tietokanta: useita vaihtoehtoja, riittävä suorituskyky ja toimintavarmuus olennaista

     Reaktorin konsultti suositteli WS REST-rajapintatekniikkaa ja viestisisällöksi json-

muotoa. Tähän ratkaisuun on kaikille kielille      olemassa hyvät kirjastot. Etuna tässä 

tekniikassa on käyttöliittymäkehittämisen hyvä tukeminen. Mainittakoon että TaY on 

toteuttanut koulutustarjonnan kuvaamisen toimintonsa keväällä 2012 tällä 

rajapintatekniikalla ja viestimuodolla.

Vaihtoehtoja on tietenkin useita. Teknologioiden ominaisuuksien lisäksi mm. elinkaaren 

vaihe, ohjelmistokehittäjen ja ylläpidon osaaminen ja käytön tehokkuus, 

toimittajariippuvuus ja kustannukset ovat keskeisiä valintatekijöitä. Keskustelussa 

todettiin, että arkkitehtuurisena periaatteena kannattanee lyödä lukkoon, että 

järjestelmän tietokanta olisi kantariippumaton. Teknisenä periaatteena olisi rakentaa 

pienempiä palasia, joita voidaan uudistaa jatkuvalla periaatteella, jolloin  vanhimmat 

osat olisivat maksimissaan esimerkiksi 4 vuotta vanhoja. Tätä samaa periaatetta 

suosittelee myös Mikael Gucek laatimassaan Oodin teknologiaselvityksessä vuodelta 

2007. Lisäksi tietokantatekniikkaa voitaisiin varioida säilytettävän datan mukaan 

(esimerkiksi relaatio, oliokanta tai graafitietokanta). 
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Sovelluksen sisäiseen ja mahdollisesti myös ulkoiseen viestintään sekä 

prosessien koordinoinnin tueksi (prosessimoottori) ehdotettiin erilaisia 

viestinvälitysjärjestelmiä. Yliopistoilla tulee lähitulevaisuudessa 

luultavasti olemaan käytössä jokin keskitetty integraatioalusta, johon 

järjestelmän tulee kytkeytyä. Keskustelussa tuotiin myös esille avoimen 

lähdekoodin ratkaisujen suosimenen sekä oman ohjelmistokehityksen 

lisenssointi avoimen lähdekoodin lisenssillä.

Reaktorin konsultin mukaan tietokanta kannattaisi nähdä SOA-

ajattelumallin mukaan palveluna. Hyvä suunnitteluperiaate on ajatella 

palvelua vain APIen, ei datan kautta. Konsultti ehdotti 

arkkitehtuuriperiaatteeksi toimintalogiikan (business logic): erottamista 

omaksi kerroksekseen, jolloin järjestelmää voidaan kehittää 

prosessilähtöisesti. Konsultin mukaan ylläpidon näkökulma tulisi ottaa 

huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja ylläpidon henkilöiden olisi hyvä olla 

mukana jo projektivaiheessa.

TTY:n (Päivi Lignell) ja JY:n (Petri Heinonen) edustajien kanssa pidettiin 

keskustelutilaisuus helmikuussa 2012. TTY:n opintohallinnon järjestelmä 

OPREKin uusiminen olisi ajankohtaista. Jyväskylän uuden järjestelmän 

ROTIn toteutus on käynnissä. ROTI korvaa vanhentuneet rekisterit 

JORE:n ja TUTI:n. ROTI on tarkoitus saada valmiiksi lokakuuhun 2012 

mennessä ja se tulee sisältämään hallintokäyttöliittymän. Opettajan ja 

opiskelijan käyttöliittyminä säilyy Korppi. Teknologiaksi on valittu sama 

tekniikka kuin TIPTOP-projektissa (Java, Spring). Aiemmin ajatuksena 

oli, että kehitystiimi valitsisi tekniikan ja silloin päädyttiin SmallTalkiin 

(Seaside). Tiimi testasi erilaisia tekniikoita eri osa-aluilla. Small Talk 

(Seaside) teknologialla pystyttiin osoittamaan, että kaikki 

sovellusarkkitehtuurin kerrokset toimivat.

Tekninen arkkitehtuuri, yhteenveto palavereista



Alla olevassa luettelossa on nimetty opintohallinnon tietoryhmät ja 

määritelty niiden suhteet tietokantatasolla. Riippuvuudet on kuvattu myös 

graafisesti oheisessa kaaviossa.

Taso 1

     Opiskelijan perustiedot

     Opintokohteet

     Tutkintorakenteet: edellyttävät opintokohteet

     Opinto-oikeudet: edellyttävät tutkintorakenteet

     Opintosuoritukset ja -kokonaisuudet ja tutkinnot: edellyttävät 

opintokohteet

Taso 2

     Opetuksen toteutukset ja opetukseen ilmoittautumiset: edellyttävät 

opintokohteet, opiskelijat ja opinto-oikeudet

     Koulutus- ja opetustarjonta (opinto-oppaat): edellyttävät opintokohteet 

ja tutkintorakenteet

Taso 3

     Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opintojen edistymisen seuranta: 

edellyttävät edelliset tasot

Taso 4

     Oppimisympäristöt: edellyttävät opetuksen toteutukset ja 

ilmoittautumiset

    O  puolijulkinen taso; ryhmän kommunikaatio vain ryhmälle, 

oppimateriaali mahdollisesti julkista

MT/HY

Tekninen näkökulma opintohallinnon järjestelmän tietojen riippuvuuksiin
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Esimerkki tietokantojen keskittämisen ja hajauttamisen mahdollisuuksista

Avoin data: Esimerkki tietosisältöjen julkisuudesta

MT/HY
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Opintohallinnon järjestelmien liitäntöjen nykytila 2012
 OTM-esiselvitys, HY, Aalto, 
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Opintohallinnon 
järjestelmä

Kansallinen 
opintohallinnon 

tietovaranto

KOTVE/KSHJ

Alumnikanta

VTJ

Tety

IDM

Käyttöluvat

Hero

LDAP-
Käyttäjätietojen 

hallinta

Shibboleth

Katti

KV-järjestelmät

Mobility 
online Move on

Väinö

Vaalijärjestel
mä

HR-tiedot

Personec-F Personec-F

Qlikview

Opintohallinnon järjestelmän liitäntöjen tavoitetila 2016

Sisäiset ja 
ulkoiset 

verkkosivut

Sole TM

FlexWinSole CRIS

TaY:n muut siirrotArkistointi

Arkistointi Arkistointi

Asio
HY:n 

lukujärjestyso
hejlma

Opetuksen suunnitelu/
Lukujärjestysohjelmat

OPSI

Toiminnan
ohjausjärjest

elmä

Yliopistojen omat hakujärjestelmät

Apply-
palvelu

UAF UAF

TaY-HR Arkistointi

Ylioppilaskunnat

HYYAYY

Studentblad
et

TAMY

Oppimisympäristöt

Moodle

NoppaOptima

Moodle
Desmond

Onni

Opiskelijapalaute

Suunnitteilla 
oleva 

kurssipalaut
ejärjestelmä

Suunnitteilla 
oleva 

kurssipalaut
ejärjestelmä

Palautteen 
keruu

Osasuoritusreksiterit

OSR-tik ja 
OSR-mat

Matematiika
n ja 

tilastotieteen 
laitos

TKTL

TaY 
Osasuoritus

rekisteri

Valtiotieteelli
nen tdk

Kirjastot + oppimateriaalit

Linda

KirjastoHelka

Kirjasto

DawaAaltoDW

TaY DW Palaute

Tietovarasto DW

Avoimen 
haku
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 Avoimen yliopiston toiminnot OTM-järjestelmässä, tavoitetila 2016-2018
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Maksuliikenne

Hintatieto
Aalto 

maksu-
palvelu

HY maksu-
palvelu

TaY maksu-
palvelu

Integraatio 
maksu-

palveluun
Kuittitiedot
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päättyessä kurssille 
jonosta mahtuneet 
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ta (esim. 
voimassaolo)

Tentit

Opintokohteen 
tenttimistiedot

Tenttikysymykset: 
järjestelmä lähettää 

tentaattorille 
pyynnön 10 päivää 
ennen tenttipäivää 

Ilmoittaa 
opiskelijalle, 

montako 
tenttikertaa on 
käytettävissä

Opiskelija voi 
perua tentti-

ilmoittautumisen, 
jolloin tenttikertaa 

ei lasketa 
käytetyksi

Jokaiselle 
opintokohteelle 

voidaan määritellä, 
montako tenttikertaa 

kuuluu 
opintomaksuun

Tenttiprosessi

OTM-projektissa on tarkoitus toteuttaa osa avoimen toiminnoista, 

osa jää mahdollisesti jatkokehitysvaiheeseen. Avoimen toimintojen 

käyttöönoton aikataulu riippuu myös yliopistojen vaiheistuksesta. 

Ks. tietojärjestelmäpalvelukartat. Nykyiset avoimen järjestelmät 

ovat: HY: Eduweb, Aalto: AIMO, TaY: NettiRekka.
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