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ALKUSANAT 

Tämän työn lähtökohtana on suomalaisen yliopistokentän opintohallinnon tietojärjestelmien vaikea nykytila. 
Laajassa käytössä oleva Oodi kärsii vanhentuneesta teknologiasta ja toimittajavaikeuksista. Samanaikaisesti 
vaatimukset yliopistojen prosessien tehostamiselle, itsepalvelulle ja mobiilikäytölle ovat kasvaneet kaikissa 
käyttäjäjoukoissa. Nykytila hidastaa merkittävästi näiden tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi vaatimukset 
opiskelun tarkempaan seurantaan ja ohjaukseen ovat kasvamassa: esimerkiksi yhteisen hakujärjestelmän ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön uusien rahoituskriteerien myötä. Muutospaineet ovat siis merkittäviä. 

Projektissa havaittu ongelma ei ole uusi. Vuonna 2008 käynnistettiin RAKETTI-hankkeen OPI-osahanke, 
joka pyrki löytämään tien ulos jo tuolloin tunnistetusta pulmatilanteesta. Hanke tuotti paljon ajatuksia ja do-
kumentteja, mutta villakoiran ydin jäi löytämättä – konkreettista suunnitelmaa uuden ydinjärjestelmän toteut-
tamisesta ei syntynyt. 

Aikaa ei ole enää hukattavana. Tämän esiselvityksen tuloksena on löydetty joukko selkeitä etenemispolkuja. 
Esiselvityksen takana on pieni tiimi: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Näin on var-
mistettu työn ripeä eteneminen ja samalla tulosten riittävä kattavuus. Toteutustyö tapahtuu todennäköisesti 
samalla ryhmällä tehokkuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on hyödyntää soveltuvin osin muissa opintosek-
torin projekteissa (mm. RAKETTI ja TIPTOP) tehtyä ansiokasta työtä ja antaa kaikille yliopistoille mahdolli-
suus käyttää työn tuloksia niiden valmistuttua. 

Päätös ratkaisusta ei tule olemaan helppo. Keskeinen valinta tehdään itse toteutettavan ratkaisun ja sovitet-
tavan valmisohjelmiston välillä. Oman ohjelmistokehityksen hinta on todennäköisesti matalampi, arviolta 10 
miljoonan luokkaa, mutta riskit ovat vastaavasti suuremmat ja vastuu tulevaisuuden varmistamisesta jää 
omiin käsiin. Valmisohjelmisto on puolestaan kalliimpi: vastaavien toteutusten hintaluokka on maailmalla ollut 
13--24 miljoona euroa. Viime aikoina yliopistot ovat pääsääntöisesti valinneet valmisohjelmistoratkaisuja. 

Opintohallinnon kehittämistyö on eri yliopistoissa eri vaiheissa ja järjestelmäratkaisun lisäksi tarvitaan hyvin 
suunniteltu siirtymäpolku jokaisen yliopiston osalta. Myös tämä tuo haasteita, mutta samalla se antaa hyvän 
mahdollisuuden vaiheistaa työtä ja löytää sille sopivat painopistealueet. 

Tämä esiselvitys on nyt hyvä pohja edessä oleville haastaville päätöksille ja toteutushankkeille. Projektiryh-
mälle suuret kiitokset erinomaisesta työstä ja laadukkaista tuloksista!  

 

Pekka Kähkipuro 

Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi -esiselvityksen johtoryhmän puheenjohtaja 
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1 KESKEISIMMÄT TULOKSET 

Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa nykyisin käytössä olevat opintohallinnon 
tietojärjestelmät Oodi ja Opsu ovat elinkaarensa loppuvaiheessa. Yliopistojen yhteisessä esiselvityksessä on 
laadittu ratkaisuvaihtoehdot järjestelmien modernisoinnille. Tavoitteena on saada yliopistojen käyttöön tekni-
sesti moderni opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon prosesseja tukeva järjestelmä. 

Modernisoinnin vaihtoehdot 
 
 A) Oma ohjelmis-

tokehitys, yhtei-
nen projektior-
ganisaatio  

B) Valmisjärjes-
telmän hankinta, 
yhteinen hankin-
taorganisaatio  

C) Valmisjärjes-
telmän hankinta ja 
oma ohjelmisto-
kehitys rinnakkai-
sina projekteina  

D) Oodin tek-
niikan ja orga-
nisaatiomallin 
uudistaminen  

E) Autono-
minen toi-
minta, epä-
muodollinen 
yhteistyö  

Investointikus-
tannus / FTE-
opiskelija  

120 €  
4 vuotta  

260-480 €  
4 vuotta  

hankinta 200-300 € 
/ 2,5 vuotta, oma 
kehitys 60-130 € / 3 
vuotta 

ei arviota  ei arviota  

Mahdollisuudet  yhteistyö, tekninen 
modernius, toi-
minnallisesti paras 
lopputulos  

yhteistyö, hyvä 
toiminnallinen 
lopputulos  

hyvä toiminnallinen 
lopputulos, hajautet-
tu riski, nopea aika-
taulu  

ei konversiota, 
osin valmis 
rahoituspohja 
edellyttäen 
kehittäjäyliopis-
tojen panostusta 

yliopistokoh-
taiset ratkaisut 

Riskit  päätöksenteon ja 
osaamisen riski 
suuri  

korkea investointi-
hinta,  keskeisissä 
valmisjärjestelmis-
sä tekninen päivi-
tystarve  

yhteentoimivuus 
riski, hinta voi olla 
korkea  

ohjelmistokehi-
tyksen epäon-
nistuminen, 
nykytilannetta 
vain korjataan, 
ei uudisteta  

ei yhteistyön 
etuja  

Investointi merkitsee kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa nykyisen toiminnan uudelleen suuntaamista ja yliopis-
tojen varautumista merkittäviin lisäkustannuksiin vähintään 2013-2016. Yllä esitetyt kustannukset ovat arvioi-
ta eivätkä sisällä yliopistojen omaa määrittelytyötä. C-vaihtoehdon FTE-opiskelijakohtainen kustannus riip-
puu hankinnan koosta ja ohjelmistokehityksen rahoitukseen osallistuvien yliopistojen määrästä. 

Suositukset 
 
Projektiryhmän mielestä vaihtoehto A tai C on paras yhteistyön, toiminnallisuuden nopean tuotantoon saami-
sen ja yleisen lopputuloksen kannalta. 

Vaihtoehto A soveltuisi parhaiten suomalaiselle yliopistosektorille, koska siinä voidaan toteuttaa yhteistyössä 
toiminnallisesti paras lopputulos modernein teknologioin. Toisaalta yliopistoissa ei ole tällä hetkellä selkeää 
näkemystä laaja-alaisen ohjelmistokehityksen ohjaamisesta, päätöksenteosta ja yhteisistä toimintamalleista. 

Vaihtoehto C:n etuina ovat liikkeellelähdön nopeus ja riskien hajauttaminen kahteen projektiin. Valmisjärjes-
telmästä saadaan rekisterin ydintoiminnallisuus, mutta keskeiset osat opettajan ja opiskelijan sähköisistä 
palveluista voidaan toteuttaa itse vaihtoehdon A tapaan. Vaihtoehdon riskinä on valmisjärjestelmän ja oman 
ohjelmakehityksen sovittaminen suomalaisille yliopistoille sopivan kokonaisuuden saamiseksi. 

Suositellut ratkaisuvaihtoehdot mahdollistavat 

 yliopistojen välisen yhteistyön ja osaamisen karttumisen yliopistoille 

 prosessien uudelleenajattelun ja hallinnon työn manuaalisten vaiheiden sähköistämisen sekä niistä 
seuraavat kustannussäästöt 

 opiskelijan ja opettajan nykyistä huomattavasti toimivammat sähköiset palvelut 

 modernin sähköisen oppimisympäristön, mm. mobiilit käyttöliittymät ja järjestelmien yhteentoimivuu-
den 
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2 JOHDANTO 

Opintohallinnon ydinjärjestelmä on perusta kaikille opintosektorin prosesseja tukeville sovelluksille. Tässä 
Helsingin yliopiston (HY), Aalto-yliopiston (Aalto) ja Tampereen yliopiston (TaY) yhteisessä esiselvityksessä 
on laadittu ratkaisuvaihtoehtoja opintohallinnon nykyisten tietojärjestelmien modernisoinnille. Esiselvitykses-
sä on analysoitu osapuolten järjestelmäkokonaisuuden nyky- ja tavoitetila, kartoitettu markkinoilla olevia 
opintohallinnon järjestelmiä ja yliopistojen organisoitumismalleja sekä kuvattu toiminnallisia ja teknisiä vaati-
muksia kustannuksineen. 

Tässä johdannossa kuvataan esiselvityksen taustoja ja tämän hetkistä kansallisen tietojärjestelmäkehityksen 
tilannetta. Nykytilan analyysissa käydään tarkemmin läpi HY:n, Aallon ja TaY:n opintohallinnon tietojärjes-
telmien tilaa ja kehittämissuunnitelmia sekä luodaan katsaus markkinakartoituksen tuloksiin. Raportin lopuksi 
kuvataan viisi ratkaisuvaihtoa opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoille. Raportti sisältää useita liitteitä, 
joiden tarkempi sisältö on kuvattu sisällysluettelossa ja kunkin liitteen kohdalla. Raportin lukemista helpottaa 
tutustuminen liitteeseen 1, jossa on kuvattu opintohallinnon prosessit. Raportissa ja sen liitteissä on sovellet-
tu JHS-suosituksia Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja Esiselvitys sekä kokonaisarkkitehtuurimallia. 

Kiitokset kaikille työhön osallistuneille ja sitä kommentoineille asiantuntijoille! 

Suomen yliopistojen opintohallinnon järjestelmät 

Kansallisesti merkittävin opintohallinnon tietojärjestelmäkehityksen yhteenliittymä on Oodi-konsortio, joka 
vastaa Oodi-opintohallintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Oodi-järjestelmän kehittäminen käynnis-
tyi vuonna 1995 Helsingin yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopis-
ton ja Sibelius-Akatemian yhteistyönä. Ensimmäiset nykyjärjestelmän käyttöönotot tehtiin vuosina 1999-
2000. Tällä hetkellä konsortioon kuuluu 10 yliopistoa, joiden yhteenlaskettu FTE-opiskelijamäärä on noin 70 
000, mikä vastaa 60 % Suomen yliopisto-opiskelijoiden määrästä (FTE vuonna 2011: 113 918

1
). Oodi-

järjestelmän kehitys- ja ylläpitotyö tapahtuu keskitetyssä Oodi-kehitysyksikössä, joka on sijoitettu CSC:lle. 
Oodi-konsortio on ostanut Oodin kehityspalvelut CSC:ltä vuodesta 2010. Konsortioon kuuluvat yliopistot 
ovat: 

 Aalto-yliopisto 

 Helsingin yliopisto 

 Itä-Suomen yliopisto 

 Lapin yliopisto 

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 Oulun yliopisto 

 Sibelius-Akatemia 

 Svenska handelshögskolan 

 Teatterikorkeakoulu 

 Vaasan yliopisto 

Muissa yliopistoissa on käytössä pääasiassa itse kehitettyjä järjestelmiä: Tampereen yliopistossa Op-
su/NettiOpsu kuten myös Turun yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa Korppi/Jore, Tampereen teknillisessä 
yliopistossa OPREK, Åbo Akademissa Minplan/Sture, Kuvataideakatemiassa Kuti/Kopsu, Maanpuolustus-
korkeakoulussa SAP (tulossa käyttöön). Monissa ammattikorkeakouluissa on käytössä Winha, joka teknises-
ti Oodia lähellä oleva järjestelmä. 

  

                                                   
1
 FTE-luvut OKM:n ja OPH:n raportointipalvelusta Vipusesta. Yliopistojen FTE-opiskelijoiden määrät vuonna 2011: AYO(Aalto) 12 781, 

HY 23 761, ISY 10 310, LY 3 437, LTY 3 373, OY 10 445, SibA 921, SHH 1 632, TeaK 296, VY 3 396, TaY 10 214, TY 12 762, JY 
9 687, TTY 6 472, ÅA 4 208, KuvA 225, MpKK luku ei saatavissa, arvio 2000. HY:n, Aallon ja TaY:n yhteenlaskettu FTE-määrä on noin 

47 000. 
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Tietojärjestelmäkehityksen tilanne 

Viime vuosikymmenen alkupuolella opintohallinnon tietojärjestelmien kehityksen koordinaatio oli hajautunut. 
Oodi-konsortio kehitti omaa järjestelmäänsä Oodia, jonka kehitysyksikkö oli sijoitettu Helsingin yliopistoon, 
Suomen virtuaaliyliopisto huolehti virtuaaliopiskeluun liittyvistä toiminnoista ja JOO-hakujärjestelmästä, CSC 
tarjosi käyttäjätunnistukseen liittyviä palveluita, TaY ja Turun yliopisto kehittivät omaa opintohallinnon järjes-
telmää Opsua. OPH kehitti yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (YSHJ), joka otettiin käyttöön vuonna 
2008. 

Vuosikymmenen lopulla yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö havaitsivat tarpeen uusia opintohallinnon 
tietojärjestelmät ja mahdollisuuden syventää yhteistyötä. Vuosina 2007-2008 tehtiin useita selvityksiä, joista 
yliopistojen kannalta tärkeimpiä ovat Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys (Hautakangas, Saa-
rinen 2007) ja Opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys 2008 (Stigell, Auvinen, Sormunen 2008)

2
. Edellisessä 

suositeltiin yhteisen perusjärjestelmän toteuttamista, jolla korvattaisiin vaiheittain kaikki yliopistojen käytössä 
olevat tekniikaltaan vanhenevat perusjärjestelmät. Jälkimmäisessä todettiin, että opintohallinnon prosessit 
eivät muodosta estettä korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmäyhteistyön syventämiselle ja että aika 
voisi olla otollinen tietojärjestelmäyhteistyön ulottamiselle kaikkia yliopistoja koskevaksi. 

Selvitysten laatimisen jälkeen oli otollinen aika käynnistää korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietohallinnon kehittämishanke Raketti. Hankkeen toimikaudeksi asetettiin 2008-2014, sen koordinointi an-
nettiin CSC:lle ja se jaettiin neljään osahankkeeseen: 

 korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tuki 

 opiskelijan ja opetuksen tuen tietojärjestelmäpalveluiden toteuttaminen yhteisen arkkitehtuurin mu-
kaisesti 

 tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallinen kehittäminen 

 korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirtojen toteuttaminen 

Toisena mainitun osahankkeen eli Raketti-Opin tavoitteena oli löytää yhteinen tietojärjestelmäratkaisu kaikille 
korkeakouluille (n. 40 kpl). Tähän tavoitteeseen pyrittiin vuosien 2010-2011 aikana, mutta resurssit vaati-
musmäärittelyjen laatimiseen olivat liian vähäiset (Tieto ja teknologia-ryhmän loppuraportti). Yllättäen innos-
tus ei tuottanut tuloksia - yliopistot eivät panostaneet yhteiseen työhön ja erot yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen välillä olivat sittenkin liian suuria. 

Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen yliopistolain seurauksena yliopistot irtautuivat valtiosta ja niiden oikeu-
dellinen asema muuttui. Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopistosta tuli julkisoikeudellisia oikeushenki-
löitä ja Aalto-yliopistosta yksityisoikeudellinen säätiö. Yliopistot saivat taloudellisen ja hallinnollisen au-
tonomian valtion edelleen turvatessa yliopistojen perusrahoituksen. Rahoitustilanteen kiristyessä Suomen 
virtuaaliyliopisto lakkautettiin 2010, JOO-hakujärjestelmän ylläpito siirrettiin CSC:lle, sekä Oodin kehittämis-
palvelut ja avoimen yliopiston keskitetyn hakuportaalin ylläpito sijoitettiin CSC:lle. 

Yliopistojen päätösvallan ja itsehallinnon kasvattamisen seuraukset eivät jääneet tähän. Kevään 2012 aikana 
on tarkentunut, että jatkossa korkeakoulut päättävät itse käyttämistään tietojärjestelmistä

3
. Tämä merkitsee 

muutoksia etenkin Raketti-hankkeessa, joka suuntaa toiminnan painopisteen tukemaan korkeakoulujen ja 
OKM:n toimenpiteitä tietojen yhteismitallisuuden ja tietojärjestelmien yhteen toimivuuden kehittämiseksi

4
. 

Kansallista opiskelijatietojärjestelmää ei siis kehitetä OKM:n tai CSC:n koordinoimana. 

Yhteistä opintohallinnon järjestelmää odottaessaan Oodi-yliopistot eivät ole panostaneet riittävästi ydinjärjes-
telmänsä kehittämiseen, vaikka Oodin uusimisen tarve on tunnistettu Oodi-konsortion sisällä useaan ottee-
seen 2000-luvulla. Oodi-kehitys laati Oodille modernisointipolun jo 2008, mutta modernisoinnin toteuttaminen 

                                                   
2
 Selvityksissä on kuvattu opintohallinnon järjestelmien kehittymistä, toiminnallisuutta ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen prosess i-

en samankaltaisuuksia ja eroja, joten niihin ei ole syytä paneutua sen tarkemmin tässä esiselvityksessä.  
3
 Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus, muistio, OKM,24.4.2012 

4
 RAKETTI-hankkeen tavoitteita suunnattu uudelleen korkeakoulujen tietohallinnon kehittämismuistion linjausten mukaisiksi ,tiedote, 

Raketti-hanke 14.5.2012 
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ei onnistunut. Syitä epäonnistumiseen on useita, mutta keskeisenä tekijänä voi pitää yliopistojen passiivi-
suuden ohella Oodi-konsortion ja CSC:n puutteellista riskien hallinta ja kykyä reagoida riskien toteutumiseen 
ajoissa. Lisäksi tällä hetkellä Oodi-järjestelmällä ei ole toimittajaa, joka vastaisi sen ylläpidosta ja kehitykses-
tä. Oodin kehityspalveluita tarjoava CSC on kilpailuttanut järjestelmälle uudet toimittajat, mutta ne pystyvät 
kehittämään järjestelmää arviolta aikaisintaan vuoden 2012 lopussa. 

Yliopistojen autonomian vahventumisesta ja Oodin nykytilanteesta johtuen yliopistojen on otettava vastuu 
opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnista. HY:lla, Aallolla ja TaY:llä on nyt erinomainen tilaisuus 
ratkaista tilanne yhteisvoimin nykyaikaisella tietojärjestelmällä, joka mahdollistaa yliopistojen tavoitteet opis-
kelijoiden ja opettajien korkeatasoisesta sähköisestä oppimisympäristöstä sekä parantaa huomattavasti hal-
lintotyön prosessien sähköistä tukea. 

Yliopistojen ja OKM:n roolien selkiydyttyä on selvää, että CSC:llä tulee jatkossa olemaan yhä keskeisempi 
rooli valtakunnallisessa tietojen yhteismitallisuuden varmistamisessa ja keskitetyn tietovarannon kehittämi-
sessä. Raketti-hanke säilynee painopistemuutoksesta huolimatta korkeakoulujen keskeisenä yhteistyöfoo-
rumina. 

Muut tietojärjestelmähankkeet 

CSC toteuttaa vuoteen 2014 mennessä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (Virta), joka tukee 
viranomaisten tiedonkeruuta esimerkiksi yliopistojen tulosindikaattoritietojen osalta. Tietovarannon on tarkoi-
tus mahdollistaa myös tietojen välitys korkeakoulujen yhteisissä palveluissa

5
. Toinen merkittävä yhteinen 

tietojärjestelmä on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskitetty haku- ja valintajärjestelmä KSHJ, jonka 
on tarkoitus olla käytössä kesän 2014 valinnoissa. KSHJ:n käyttöönotto merkitsee yliopistojen haku- ja valin-
tapalveluihin liittyvien tietojärjestelmien sovittamista yhteen valtakunnallisen yhteishaun kanssa. Esimerkiksi 
opetuksen suunnittelun ja koulutustarjonnan tietojen kirjaaminen on yhtenäistettävä, jotta tiedot voidaan siir-
tää keskitettyyn koulutustarjontaportaaliin (Kotve). Opiskelijatietojärjestelmien ja valintatietojärjestelmien 
välinen rajapinta toteutetaan tämän hetkisen tiedon mukaan korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon 
avulla hyödyntäen koko koulutussektorille tarkoitettua todennetun osaamisen rekisteriä (TOR). 

Tärkeä opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointiin liittyvä hanke on Tietoon perustuvaa tukea opiskeli-
jan opintopolulle (Tiptop). Kyseessä on usean yliopiston ja ammattikorkeakoulun ESR-rahoitettu hanke, jon-
ka palveluilla tuetaan oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorit-
tamista. TaY on hankkeessa mukana osatoteuttajana. HY osallistuu hankkeeseen standardoinnin ja käsittei-
den osalta. Jyväskylän yliopistossa on käynnissä Tiptop-hankkeeseen liittyvä virkailijatoiminnallisuuden uu-
distamisen ROTI-projekti. Metropolia-ammattikorkeakoulu on uusinut opetuksen suunnittelun järjestelmänsä 
(Peppi) yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ja tekee siihen kytkeytyvää jatkokehitystä 
Tiptop-projektissa. Tiptopissa tuotetut ohjelmistoratkaisut ja muu materiaali tulee avoimesti saataville avoi-
men lähdekoodin lisenssillä, joten niitä voidaan hyödyntää opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnis-
sa ja yliopistojen omassa ohjelmistokehitystyössä. Lisäksi projekti tuottaa laajennuksia korkeakoulujen käsit-
teistöön ja tietomalliin. 

Suomen korkeakoulusektorin kannalta kansainvälisesti kiinnostavin oman ohjelmakehityksen hanke on 
Ruotsin kansallisen opintohallinnon järjestelmän Ladokin uusiminen Ladok3-hankkeessa. Erona Suomeen 
on Ruotsin kurssipohjainen koulutusjärjestelmä, jossa perusopetus ja täydennyskoulutus on integroitu, ja jo 
70-luvulla alkanut kansallinen yhteistyö Ladok-järjestelmän kehittämisessä. Pitkän kehityshistorian aikana 
ministeriön rooli tietojärjestelmäkehityksen ohjauksessa on vaihdellut. Ministeriön ohjaus tapahtuu nykyään 
lähinnä koulutuspolitiikan ja vaadittavien tietojen määrittelyn kautta. Korkeakoulut maksavat Ladok3-
hankkeen kustannukset ja määrittävät sen sisällön. 

OKM:n tiedonkeruun ja yliopistojen tietojärjestelmähankkeiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi kansalli-
sella tasolla on tehty paljon käsitemäärittelytyötä, joista keskeisin on Raketti-hankkeessa meneillään oleva 
                                                   
5
 Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus -muistio, OKM,24.4.2012: 

”Tietovarannon tavoitteena on tuottaa korkeakoulujen rekistereissä oleva tieto luotettavasti ja tehokkaasti erityisesti opiskelijavalintare-
kisterin, mutta myös tietoa keräävien viranomaisten, mahdollisten muiden valtakunnallisten palveluiden, korkeakoulujen keskinäisten 
palveluiden ja korkeakoulujen omien palveluiden käyttöön henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista koskevan lainsäädännön ja tie-

tosuojan turvaamisen edellyttämissä rajoissa.” 
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tietovaraston (XDW) käsitemäärittely ja tietovaraston tietomallityö. XDW-määrittelyjä käytetään viranomais-
tietovarannon pohjana. 

Kansallisen ja kansainvälisen tietojärjestelmäkehityksen ohella opintohallinnon tietojärjestelmien kehittämi-
seen vaikuttavat myös yhteiskunnalliset muutokset, sidosryhmien toiminta, Bolognan prosessin toteuttami-
nen yliopistoissa sekä yliopistojen strategiset tavoitteet, sisäiset muutokset ja OKM:n tulosneuvotteluissa 
tapahtuva ohjaus. Tässä selvityksessä ei ole mahdollista kuvata kaikkia toimintaympäristön elementtejä, 
mutta nykytilan analyysissa sivutaan lyhyesti yliopistojen voimassaolevia strategioita ja kunkin yliopiston 
tietojärjestelmätilannetta. 

 

3 NYKYTILAN ANALYYSI JA MARKKINAKARTOITUKSEN YHTEENVETO 
 
Yhteenveto nykytilan analyysista 
 

 HY:ssa ja Aallossa on käytössä konsortioyhteistyönä kehitetty Oodi, TaY:ssa itse kehitetty Opsu 

 hallintoprosesseja on mahdollista sujuvoittaa kunhan tietojärjestelmät tukevat niitä 

 nykyisten opintohallinnon järjestelmien toiminnallisuus kattaa suuren osan prosesseja 

 opiskelijan ja opettajan nykyinen käyttöliittymäkokonaisuus on enemmän tai vähemmän sekava 

 Oodissa on joitain kehittyneitä toiminnallisuuksia, mm. hops ja opiskelijan itsepalvelutoiminnot 

 Oodista puuttuvat työjonon ja sähköisen asioinnin hallinnan ominaisuudet 

 Oodin hallintotoiminnallisuuden oppimiskäyrä on korkea, mikä hankaloittaa uusien henkilöiden pe-
rehdytystä 

 Oodi ja Opsu ovat teknisesti vanhentuneita 

Osapuolet ovat valmiita yhteistyöhön ja tuottamaan yhdessä laajalle käyttäjäkunnalle soveltuvan ratkaisun. 
Yliopistot haluavat itse määritellä opintohallintoon ja etenkin opetukseen ja opiskelun tukeen liittyvän toimin-
tansa tavoitetilan. Hallintokäyttöliittymän osalta yliopistot ovat valmiimpia yhteistyöhön niin prosessien kuin 
käyttöliittymänkin osalta. Tietojärjestelmän uudistamisesta voidaan arvioida syntyvän merkittäviä lisähyötyjä 
työaikasäästöjen kautta, mikäli opintohallinnon työprosessit nopeutuvat järjestelmäuudistuksessa. 

Järjestelmien nykytila 

Kuten johdannossa todettiin, yliopistojen kansallinen toimintaympäristö on muuttunut ja yliopistojen tulee itse 
vastata omista operatiivisista tietojärjestelmistään. 

Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa on käytössä 1990-luvulla kehitetty Oodi-tietojärjestelmä, Tampe-
reen yliopistossa itse kehitetty Opsu-järjestelmä. Kumpikin jakautuu kahteen käyttöliittymään: Oodi web-
pohjaiseen WebOodiin ja hallintokäyttöliittymä WinOodiin, Opsu NettiOpsuun ja Opsuun. Ohjelmat tukevat 
laajaa kirjoa opintohallinnon toiminnallisuudesta: opiskelijatietojen käsittelyä, yliopistoon kirjoittautumista, 
lukuvuosi-ilmoittautumista ja opinto-oikeuden käsittelyä, tutkintorakenteiden ja opetustarjonnan käsittelyä 
sekä opetukseen ilmoittautumista, opintosuoritusten, -kokonaisuuksien ja tutkintojen käsittelyä, opiskelijapa-
lautetta ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (hops), edistymisen seurantaa ml. opintoaikoja 
rajaava laki sekä näihin liittyviä opiskelija- ja osin opettajatoimintoja. Selvityksessä keskityttiin ensisijaisesti 
Oodin analyysiin johtuen sen laajasta käytöstä eri yliopistoissa ja Oodi-konsortion monimutkaisemmasta 
hallintorakenteesta. 

Tekninen tila 

Oodista on tehty viime vuosina useita selvityksiä, joissa sen vanhentuneisuus on todettu. Tekniseltä kannalta 
merkittävin on Mikael Gueckin Oodi-konsortion tilauksesta tekemä vuonna teknologiaselvitys (Gueck, Mikael, 
Oodin teknologiakonsultointi, 2007), jossa ohjelmakoodia on tutkittu teknisin apuvälinein. Selvityksessä ha-
vaittiin, että: 

 Oodin tekninen arkkitehtuuri on monimutkainen ja epäyhtenäinen 
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 Samaa toiminnallisuutta on toteutettu eri osiin sovellusta (WebOodin eri moduulit, OodiApi, WinOodi) 
useaan kertaan, mikä tekee ylläpidosta ja jatkokehityksestä kallista 

 Oodin ohjelmakoodi on suomen kieltä, mikä rajaa ohjelmakehittäjät suomenkielisiin 

 Suuri osa Oodista on toteutettu Uniface- ja PL/SQL-kielillä, joita nykyään opiskelee hyvin harva oh-
jelmistokehittäjä, ja jotka ovat kummatkin tuotesidonnaisia kieliä 

 Oodin java-koodi on suurimmaksi osaksi proseduraalista eikä modernia olio-ohjelmakoodia 

 Suurin Return of Investment eli investointihyöty tapahtuisi uusimalla Oodi niin teknisesti kuin toimin-
nallisesti puhtaalta pöydältä 

Aalto-yliopiston IT-arkkitehtiryhmän syksyllä 2011 julkaisemassa ”Oodi baseline”-raportissa todetaan, että 
Oodi on vanhentuneen tekniikkansa ja sovellusarkkitehtonisten ratkaisujensa takia elinkaarensa loppupuolel-
la. 

Helsingin yliopiston keväällä 2012 teettämässä tietoturva-auditoinnissa Oodissa havaittiin kehittämiskohteita. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Oodi on elinkaarensa loppuvaiheessa oleva järjestelmä, jonka tekninen 
arkkitehtuuri vaatii täyden remontin. Myös Opsu vaatii teknologisen modernisoinnin. 

Toiminnallinen tila 

Esiselvityksessä on kartoitettu pääkäyttäjien ja käyttäjien näkemyksiä nykytilan kehittämistarpeista toiminnal-
liselta, tekniseltä ja palvelutuotantomallin kannalta. 

WebOodista tehtiin käyttäjäkyselyt opiskelijoille sekä Aallossa että HY:ssa. Kummassakin yliopistossa opis-
kelijat pitävät opetukseen ja tentteihin ilmoittautumista sekä suoritusten tarkastelua helppoina toimintoina. 
Hakutoiminnot koetaan sen sijaan riittämättömiksi ja epäloogisiksi. Hops-toiminnallisuutta käyttää noin puolet 
opiskelijoista, ja moni pitää sitä vaikeakäyttöisenä. Opiskelijoiden mielestä WebOodin pitäisi tukea opintojen 
suunnittelua paremmin koko opiskelun ajan. 

Henkilökunnan näkemyksiä kerättiin haastatteluilla. Oodin käyttöliittymät (WinOodi, WebOodi) koetaan van-
hanaikaisiksi ja epäloogisiksi. Järjestelmä koostuu erillisistä moduuleista, jotka eivät tue käyttäjien työnkul-
kua. Opintohallinnon prosesseja tuetaan sähköisesti vain osittain (esimerkiksi hyväksiluku- ja opintokokonai-
suuksien koostaminen). Töiden tekemistä voitaisiin helpottaa huomattavasti, jos niillä olisi kokonaisuudes-
saan sähköinen tuki ja jos työvaiheita olisi automatisoitu. Haastateltavat toivat esille, että Oodi mahdollistaa 
virheellisten tietojen syöttämisen, sillä ohjelma huomauttaa käyttäjää virheistä, mutta ei estä niiden tallenta-
mista. HY:ssa Oodiin onkin tehty suuri määrä erillisiä tietokanta-ajoja, jotka etsivät virheitä tietokannasta 
jälkikäteen ja joiden perusteella virheet korjataan käsin. Toisaalta kokeneet käyttäjät ovat oppineet käyttä-
mään Oodia tehokkaasti ja ovat suhteellisen tyytyväisiä siihen. Käytön opettelu koetaan vaikeaksi, sillä jär-
jestelmä on epäintuitiivinen eikä tue oppimista, mutta opettelun jälkeen työskentely sujuu suhteellisen vaivat-
tomasti. Haastatellut opettajat kokivat Oodin käytön hyvin hankalaksi. Molemmissa yliopistoissa tiedekunti-
en/korkeakoulujen epäyhtenäiset käytännöt tulivat esille niin henkilökuntahaastatteluissa kuin opiskelija-
kyselyssäkin.  

TaY:n opiskelijakyselyiden perusteella opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä peruspalveluihin (kurssi-, tentti-
ilmoittautumiset jne.), mutta suurimmat parannustoiveet liittyvät opintojen suunnitteluun liittyviin palveluihin. 

Kyselyiden ja haastattelujen perusteella voidaan todeta, että opintohallinnon tietojärjestelmän käytettävyyttä 
voidaan parantaa merkittävästi. Oodin toiminnallisuuden suurimpia heikkouksia ovat käyttöliittymä, korkea 
oppimiskynnys ja työn kulun tuen puuttuminen. Opsun puutteena on opintojen suunnittelun tuki. On myös 
huomattava, että tietojärjestelmien käytettävyys, opintojen suunnittelun sähköiset välineet ja kurssitarjonnan 
hakemisen helppous vaikuttavat opinnoissa edistymiseen

6
. Prosessien tavoitetilaa määriteltäessä (BPI, bu-

siness process improvement) on tärkeää kerätä tietoa prosesseista ja niiden kehittämistavoitteista käyttäjiltä, 
opintoasioista vastaavilta sekä muilta sidosryhmiltä ja määritellä tavoitetilat yhteistyössä heidän kanssaan. 

                                                   
6
 Hailikari, Telle, Sjöblom, Anniina:  Opiskelijoiden opintoja hidastavia ja edistäviä tekijöitä, HY:n humanistinen tiedekunta,  2012 
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Organisoituminen ja ylläpidon tilanne 

Oodi-konsortion organisoitumismalli on osaltaan johtanut siihen, että järjestelmää ei ole uudistettu teknologi-
sesti eikä käyttäjien prosesseja tukevaksi. Yliopistojen luottamus konsortiossa toteutettuun ohjelmistokehi-
tykseen on heikentynyt esimerkiksi siksi, että vuodesta 2006 alkaen kehitettyä opettajan käyttöliittymää ei ole 
saatu tuotantoon ja sen voi katsoa epäonnistuneen. Vuonna 2010 käynnistettyä virkailijatoiminnallisuuden 
uudistamista ei ole toteutettu, mikä johtunee osittain konsortiomaksujen pitämisestä vakiona. Konsortiotoi-
minnan siirto Helsingin yliopistosta CSC:lle vuonna 2010 ei tuonut muutosta järjestelmäkehitykseen tai yh-
teistyöhön. Tällä hetkellä yliopistojen ohjaus ei toteudu Oodi-konsortiossa tyydyttävällä tavalla ja erityisenä 
riskinä on toimittajayhteistyön ongelmista johtuva järjestelmähallinnan heikkeneminen. 

Nykytilanteessa (kolmen osapuolen) ylläpidon yhteenlasketut kustannukset ovat arviolta 1,5 milj. €/vuosi. 
Aallon ja HY:n suorat Oodi-konsortiokustannukset ovat noin 300 000 €/vuodessa, muu kustannus kohdentuu 
Oodin käyttäjätukeen ja toimittajilta ostettuun ohjelmistotyöhön. Tampereen osalta kustannus kohdistuu ny-
kyjärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen. 

Yliopistojen strateginen kehys 

HY:n strategian 2013-2016 mukaan Aalto-yliopisto on noussut varteenotettavaksi yhteistyökumppaniksi. 
HY:n tavoitteena on kansainvälisen tason tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri, toimintaa tukevat tietojärjestel-
mät ja opetuksen näkyminen muun muassa verkossa. Opiskelijoita tuetaan opintojen suunnittelussa niin että 
he valmistuvat tavoiteajassa. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen hallinnon tietojärjestelmäkokonaisuus, 
joka tukee yliopiston toimintaa ja mahdollistaa toimintatapojen yksinkertaistamisen sekä yliopistojen välisen 
yhteistyön. Erityisesti parannetaan tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja käytettävyyttä. 

Aallon strategisen kehittämisen asiakirjassa tammikuulta 2012 todetaan, että Aalto-yliopisto rakentaa tiiviitä 
tutkimus- ja opetuskumppanuuksia muiden kotimaisten ja kansainvälisten tiede- ja taideyliopistojen kanssa, 
ja että Suomessa Aalto-yliopisto on tehnyt pitkään yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Aalto-yliopisto on 
kansainvälinen ja monikulttuurinen oppimisyhteisö. Tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtami-
selle laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät. Joustavat ja asiakaslähtöiset 
palvelut vapauttavat akateemisen henkilöstön aikaa yliopiston perustehtäviin. 

Tampereen yliopiston strategiassa 2010-2015 todetaan, että yhteistyö strategisten kumppanien, sidosryhmi-
en ja alumnien kanssa on entistä tärkeämpää. Yliopisto uudistaa vuoteen 2012 mennessä hallintomallinsa, 
tutkinto-ohjelmansa, tutkijakoulutuksensa ja lisää tutkimuksen tekemisen ja kansainvälistymisen mahdolli-
suuksia. Hakukohteita yhdistetään strategisesti perustelluiksi, laajoiksi kokonaisuuksiksi ja vähennetään 
uusien opiskelijoiden sisäänottoa, jotta opetukselle saadaan lisää aikaa ja jotta merkittävästi nykyistä suu-
rempi osa opiskelijoista valmistuu tutkintoon määräajassa. 

OKM uudistaa yliopistojen rahoitusmallia 2013 alkaen. Rahoituksessa koulutuksen osuus on 41 %, josta 
suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot 15%, alemmat 9%, 55 op suorittaneiden määrä 11% (josta 2015 
alkaen opiskelijapalaute 3%), avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opintoina suoritetut opintopisteet 
2%, ulkomaalaisten suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot 1%, kansainvälinen opiskelijavaihto 1%, val-
mistuneet työlliset 1%. Opiskelijapalautetta varten on suunniteltu UNIFI:ssa uutta yliopistojen opiskelijapa-
lautejärjestelmää (YOPALA). OKM:n ja yliopistojen sopimusneuvottelut 2013-2016 käydään keväällä 2012. 

Tietojärjestelmäkehityksen tilanne 

Tässä luvussa on kuvattu yliopistojen tietojärjestelmäkehityksen tilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

Aalto-yliopisto on panostanut viime aikoina opintosektorinsa tietojärjestelmätoiminnallisuuden vision määrit-
telyyn, jossa tähdätään toisaalta hallintohenkilön ja opiskelijan, toisaalta opettajan ja opiskelijan käyttöliitty-
mäkokonaisuuksiin. Edellinen yhdistäisi opintojen ohjauksen ja opintohallinnon työn, kun taas jälkimmäinen 
voisi muodostaa oppimisympäristökokonaisuuden, jonka toiminnallisuus olisi kurssiportaali Nopan ja oppi-
misympäristöjen yhdistelmä.  
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Helsingin yliopistossa puolestaan pyritään lähinnä löytämään resurssit Oodin korvaamiselle, minkä jälkeen 
tavoitetilaa voidaan tarkentaa siten, että tuleva ratkaisu tukee opiskelijan ja opettajan työtä mahdollisimman 
hyvin ja jopa Oodia laajemmalla alalla esimerkiksi opetuksen tiedotuksessa ja oppimateriaalin jakamisessa. 

Tampereen yliopistossa koulutusuudistus on asettanut paineita kehittämiselle. Koulutuksen tarkastelu koko-
naisuutena - maksullinen täydennyskoulutus mukaan lukien - on korostanut tarvetta kehittää järjestelmien 
yhteentoimivuutta etenkin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta. Lisäksi Opsuun kohdistuu muu-
tospaineita johtuen koulutusuudistuksesta, jossa opiskelijat tulevat etenemään laaja-alaisista kandidaattioh-
jelmista eri maisteriopintovaihtoehtoihin. TaY on päättänyt toteuttaa uudistuksen edellyttämät uudet palvelut 
ns. SOA-pohjaisena, yhteisiin määrityksiin ja standardeihin tukeutuvana sovellusarkkitehtuurina, jossa osaa 
palveluista kehitetään Tiptop-hankkeessa. Kehitystyö edellyttää lyhyellä aikavälillä muutoksia myös Opsuun. 
Opintohallinnon järjestelmän modernisoinnissa pyritään ensin tukemaan lyhyen aikavälin kehitystarpeita ja 
lisäämään tulevien ratkaisujen edellyttämää osaamista. Pitemmällä tähtäimellä on tarkoitus siirtyä laajem-
paan palvelukokonaisuuteen, joka korvaa vaiheittain myös nykyiset Opsun tukemat opintohallinnon perus-
toiminnallisuudet. 

Tietojärjestelmäkehityksen tavoitteet 

Aalto 

 Aallolla laaja infra jo nyt Oodin 
ulkopuolella (Noppa-
kurssiportaali, Into-portaali, eA-
ge: sähköinen asiointi) 

 Alustava visio 2020 on toteuttaa 
opettajan ja opiskelijan opetuk-
sen aikainen kokonaisuus (toi-
minnallisuudeltaan Nopan ja 
Moodlen ja osin Oodin yhdistel-
mä), ja toisaalta opintojen suun-
nittelun ja ohjauksen kokonai-
suus, jossa myös virkailijan käyt-
töliittymä 

 Aalto hakee yhteisessä OTM:ssa 
minimaalista ratkaisua: virkailija-
toiminnot, jonka voidaan sovittaa 
Aallon infrastruktuuriin ja jonka 
yhteyteen voi tehdä omien tavoi-
teprosessien mukaisia sovelluk-
sia. 

 Alkuvaiheessa (v. 2015) ratkai-
sussa pitää olla mukana opetta-
ja- ja opiskelijatoiminnallisuus, 
joka myöhemmin korvattaneen 
vision mukaisella toiminnallisuu-
della, mikäli visio ei toteudu 
OTM:ssä syntyvällä ratkaisulla. 

HY 

 HY:n opetuksen ja opiskelun 
tietojärjestelmäkokonaisuus on 
sirpaleinen ja siitä puuttuu ko-
koava "kurssiportaali" tai opiskeli-
jan/opettajan työpöytä 

 Tavoitteena yhtenäinen ja mo-
derni opetuksen ja opiskelun ko-
konaisuus joka nivoutuisi hyvin 
yliopiston portaaliin (Flamma) ja 
muihin järjestelmiin (oppimisym-
päristö Moodle, kv-vaihdon järjes-
telmä Mobility Online yms.) 

 HY:n tavoitteena  on  toteuttaa 
opetuksen portaalin perusta 
OTM-ratkaisun puitteissa, ja kos-
ka HY:lla tällaista ei ole, olisi 
mahdollisuus lähteä toteutukseen 
puhtaammalta pöydältä 

 Moodlen ja muiden opetuksen 
järjestelmien soveltuvuus koko-
naisuuteen on arvioitava tavoiteti-
lan hahmottuessa 

TaY 

 TaY:n tavoitetilassa on saada 
käyttöön laajan vaihtoehdon mu-
kaiset palvelut. Osa näistä palve-
luista tullaan saamaan käyttöön 
todennäköisesti mm. TIPTOP-
projektin kautta, mutta mallintamis-
työ kannattaa tehdä joka tapauk-
sessa OTM-yhteistyössä laajempi 
malli huomioiden yhteentoimivuu-
den varmistamiseksi. 

 Virkailijatoiminnallisuuksien osalta 
opintosuoritusten hallintaan liitty-
vissä palveluissa ohjelmalogiikka-
kerros saadaan tuotettua lukuvuo-
den 2012-2013 Jyväskylän kanssa 
yhdessä JY:n tehdessä päätyön 
tältä osin. 

 Ohjelmalogiikkakerroksen ja nyky-
järjestelmien välinen integraatio 
tehdään itse 

 Työn alla on opiskelijatietojärjes-
telmän liittäminen integraatiopalve-
luväylään (ServiceMix) TIPTOP-
hankkeen työhön liittyen. 

 Käyttöliittymäkerroksen osalta 
varaudutaan sovitustyöhön, koska 
TIPTOPissa ei ole vielä tehty rat-
kaisua yhdestä käyttöliittymätek-
nologiasta, vaan eri vaihtoehtojen 
soveltuvuutta testataan koekäytöil-
lä (PoC). 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että yliopistot haluavat itse määritellä opintohallintoon ja etenkin opetukseen 
ja opiskelun tukeen liittyvän toimintansa tavoitetilan. Näitä prosesseja tukevien tietojärjestelmien käyttöliitty-
mät halutaan myös määritellä itse niin toiminnallisuuden kuin ulkoasunkin osalta. Vaikuttaa siltä, että hallin-
tokäyttöliittymän osalta yliopistot ovat valmiimpia yhteistyöhön niin prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta, 
mikä johtunee siitä, että prosessien kehittämiseen liittyy vähemmän kunnianhimoisia suunnitelmia. Hallinto-
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sovelluksessa tavoitellaan ensisijaisesti työnkulkujen tukemista ja työn tehostamista käyttöliittymän ulkonäön 
merkityksen ollessa vähäisempi. 

Erilaisista lähtökohdistaan huolimatta osapuolet ovat valmiita yhteistyöhön ja tuottamaan yhdessä laajalle 
käyttäjäkunnalle soveltuvan ratkaisun. Opintohallinnon, opetuksen ja oppimisen tietojärjestelmäinfrastruktuuri 
on kiinteästi sidoksissa yliopiston muuhun järjestelmäkokonaisuuteen. Yliopistojen kehitysvaihe ja tuleva tila 
on erilainen, vaikka opintohallinnon järjestelmä olisi nykyään tai tulevaisuudessa sama, joten osapuolten 
tilanteiden erilaisuus on huomioitava järjestelmää kehitettäessä toiminnalliselta ja tekniseltä kannalta sekä 
järjestelmää käyttöönotettaessa. Kun yliopistot tekevät päätöksen ratkaisuvaihtoehdosta, tulee kunkin osal-
listuvan yliopiston käyttöönoton tueksi laatia suunnitelma, jolla yliopistot voivat ottaa yhteisen järjestelmän 
osia käyttöön vaiheittain. Järjestelmä tulee rakentaa sellaiseksi että yliopistot voivat ottaa käyttöön haluami-
aan moduuleita kuten nytkin on tehty esimerkiksi Oodi-järjestelmän kohdalla. Myös jatkokehitysmalli tulee 
rakentaa niin, että yliopistojen erilaiset tarpeet voidaan huomioida, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, 
että muokkaukset eivät vaaranna ydinjärjestelmän ylläpidettävyyttä ja käytettävyyttä. Yliopistot eivät kilpaile 
keskenään opintohallinnon teknisellä ja toiminnallisella infrastruktuurilla, vaan niiden osalta jakamisen ja 
yhteistyön malli on kaikkien etu. Jos yhteinen ratkaisupolku löytyy, tulee mahdolliseksi käynnistää erillinen 
selvitys yliopistojen yhteisestä ohjelmakehityksen hallinnan organisoinnista esimerkiksi yhtiöittämällä. 

Markkinakartoituksen yhteenveto 

Markkinakartoituksen aikana kartoitettiin n. 20 valmisjärjestelmää ja hanketta. Järjestelmien toimittajia lähes-
tyttiin tietopyynnöillä (RFI eli Request For Information), jossa tiedusteltiin järjestelmien teknisiä, toiminnallisia, 
palvelutuotantoon ja kehitykseen liittyviä asioita. Saatujen RFI-vastausten pohjalta tarkempaan tarkasteluun 
otettiin kuusi järjestelmää, joihin perehdyttiin toimittajien järjestelemillä demoilla, lisäkysymyksillä, ja vierailuil-
la järjestelmiä käyttäviin eurooppalaisiin yliopistoihin. Vierailut toteutettiin BI Norwegian Business School:iin 
(Ellucian Student Banner), Southampton University:n (Ellucian Student Banner + muita Ellucianin moduule-
ja), Southampon Solent University:n (Campus IT Quercus 8) ja SaNS Expertise Center / University of Ams-
terdamiin (Oracle Peoplesoft Campus Solutions) sekä AnCheim ohjelmiston hallintayhtiöön Dublinissa (Ellu-
cian Student Banner). Valmisjärjestelmien lisäksi on olemassa amerikkalaisten yliopistojen kehittämä avoi-
men lähdekoodin järjestelmä Kuali Student, joka markkinakartoituksen perusteella on vielä tällä hetkellä 
kehitysvaiheessa. Markkinakartoituksen tuloksia ja järjestelmien ominaisuuksia on kuvattu tarkemmin erilli-
sessä liitteessä. 

Kartoituksessa selvisi, että markkinoilla on olemassa järjestelmiä, jotka todennäköisesti soveltuisivat suoma-
laisen yliopiston opintohallinnon perusjärjestelmäksi kotimaiseen toimintaympäristön muokkaamisen (loka-
lisoinnin) ja räätälöintien jälkeen. Valmisjärjestelmät eivät ole otettavissa käyttöön sellaisenaan, vaan yliopis-
tot tekevät niihin huomattavan määrän räätälöintejä (lokalisointeja ja kustomointeja) sovittaakseen ne pro-
sesseihinsa. Toteutuneiden valmisjärjestelmien käyttöönottojen perusteella kustannusarvio on 13-24 miljoo-
naa euroa 50 000 FTE-opiskelijalle. Yhteishankinta vaikuttaisi olevan opiskelijakohtaisesti laskettuna edulli-
sempi kuin yhden yliopiston tekemä hankinta. Yhteishankinnassa kustannushyötyjä saadaan jopa siinä ta-
pauksessa, että ohjelmaa räätälöidään yliopistokohtaisesti. Haittapuolena on käyttöönoton pitkä kesto ja 
hyötyjen realisoituminen mahdollisesti vasta monta vuotta hankinnan jälkeen. 

Jos yliopistot perustavat ohjelmaa hallinnoivan organisaation, sen yliopistokohtaiset kustannukset vähenevät 
mukana olevien yliopistojen määrän kasvaessa. Yliopistoilla on riski menettää henkilöstöään keskitetylle 
organisaatiolle. Toisaalta osaavien henkilöiden rekrytointi keskitettyyn organisaatioon voi olla vaikeaa (palk-
kaus, erityisasiantuntemuksen vajeet). 

Markkinakartoituksen perusteella valmisjärjestelmien toiminnallinen ja tekninen osaaminen rakenne-
taan yliopiston sisälle tai yhteiseen ohjelmiston hallintaorganisaatioon käyttöönottovaiheessa. Työtä ostetaan 
tällöin valmisjärjestelmän toimittajalta, joissakin tapauksissa myös kolmannelta osapuolelta. 
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5 RATKAISUVAIHTOEHDOT 

Esiselvityksessä on laadittu viisi ratkaisuvaihtoehtoa opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnille. Kai-
kissa esitetyissä ratkaisuissa on pyritty huomioimaan osallistuvan kolmen yliopiston tavoitteet niin että toteu-
tettava tai hankittava opintohallinnon tietojärjestelmä olisi laajennettavissa muiden yliopistojen käyttöön. En-
nen ratkaisuvaihtoehtojen esittelyä käydään läpi investoinnista tavoiteltavia hyötyjä ja kaikkia ratkaisuvaih-
toehtoja koskevia riskejä. 

Järjestelmäinvestoinnin hyödyt 

Hyödyt voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: toiminnallisiin, taloudellisiin ja organisaatiolle koituviin hyötyi-
hin. Eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa: tietojärjestelmän uudistamisen seurauksena prosesseja ja käytettä-
vyyttä voidaan parantaa, mikä johtaa työaikasäästöihin; tietojärjestelmän kehittäminen yhteistyössä puoles-
taan kartuttaa yliopistojen osaamista. 

Toiminnalliset hyödyt 

 elinkaaren lopussa olevan tietojärjestelmän korvaaminen (Oodi, Opsu) uudella ratkaisulla, jonka 
elinkaarta hallitaan nykyistä paremmin 

 työprosessien yhtenäistyminen ja tulosten laadun parantuminen 

 virheiden vähentäminen sekä raportoinnin ja tilastoinnin oikeellisuus 

 nykyistä varmempi rekisteröinti- ja raportointiväline koulutuksen perusrahoituksen varmistamiseksi 

 modernien käyttöliittymien ja oppimisympäristön seurauksena 
o opettajien ja opiskelijoiden käyttökokemuksen parantuminen 
o ohjauksellinen vaikutus opintojen etenemiseen 
o opetustarjonnan näkyvyyden vahvistuminen 
o järjestelmien yhteentoimivuus mahdollistaa kokonaisvaltaisemman oppimisympäristön 
o avoimen yliopiston toimintojen liittäminen opintohallinnon ydinjärjestelmään 
o modernista teknologiasta seuraavat hyödyt: parempi itsepalvelukäyttö, mobiilikäyttö 

Taloudelliset hyödyt 

 käytettävyyden parantamisesta seuraavat työaikasäästöt erityisesti laitoksille ja tiedekunnille (nyky-
järjestelmään kirjaudutaan kolmessa yliopistossa noin 5 milj. kertaa vuodessa). 

 toimintojen automatisoinnista ja itsepalvelutoimintojen lisäämisestä seuraavat hallinnon työaikasääs-
töt 

 virheiden vähentymisestä seuraavat työaikasäästöt 

 käytettävyyden ja opittavuuden parantumisen seurauksena koulutuksen ja tuen vähentyminen johtaa 
työaikasäästöihin 

 modernin tekniikan käytöstä seuraavat työaikasäästöt ohjelmistokehityksessä 

 maksuttomien avoimen lähdekoodin tai edullisten kaupallisten tekniikoiden käyttö laskee lisenssikus-
tannuksia 

Työaikasäästöjä on vaikeaa ennakoida tarkasti näin laajassa kokonaisuudessa. 

Yliopistoille koituvat hyödyt 

 yliopistojen yhteistyön syventäminen 

 yhteinen panostaminen sovelluskehitykseen johtaa parempaan lopputulokseen ja yhtenäisempään 
tekniseen infrastruktuuriin 

 yhteistyön onnistuessa ja tiettyjen ehtojen vallitessa järjestelmäylläpidon keskittämisen mahdollisuus 

 omistajaohjauksen selkeys ja kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen sekä tietojärjestelmän jatko-
kehitystyön turvaaminen 
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Kaikkia ratkaisuvaihtoehtoja koskevat riskit 

Yleisiä tietojärjestelmiin liittyviä riskejä 

 suunnittelun eli ohjelmistokehityksen ja ajoituksen hallinta 

 investoinnin virheellinen rajaus ja määrittely 

 johdon sitoutumattomuus ja päätöksenteko 

 muutokset toimintaympäristössä ja omassa organisaatiossa mm. lainsäädännössä vaikeasti en-
nakoitavat muutokset 

 markkinatilanteen muutokset ja paineet kustannussäästöissä 

 projektiosaamisen puute 

Tunnistetut riskit 

 organisaatioiden kehitysvaihe ja valmius ratkaisukeskeiseen tekemiseen 

 työmäärän ja kustannusten virhearviointi 

 yliopistojen rahoitustilanteen kehittyminen 

 henkilöstöön ja osaamisen hallintaan liittyvät riskit 

 projektin aikajänne ylittää ohjelmistokehityksen sekä rahoitusjaksojen keston 

 sopimusosapuolten lukumäärästä ja rahoituspäätösten ajoittumisesta eri vuosille seuraa päätök-
senteon vaiheittaisuus, jolloin ei voida edetä yhden päätöksen perusteella 

 yhteistyö edellyttää johdon sitoutumista pitkäjänteiseen ja riskialttiiseen kehitysvaiheeseen 

Ratkaisuvaihtoehdot 

Moderni ohjelmistokehitys edellyttää kaikissa vaihtoehdoissa yliopistojen työprosessien tavoitetilojen määrit-
telyä ja tietojärjestelmien sovittamista niiden tukemiseen. Toisaalta erityisesti valmisjärjestelmien ydintoimin-
nallisuuksien merkittävä räätälöiminen yliopistokohtaisesti vaikeuttaa järjestelmän ylläpitoa ja lisää ohjelmis-
tokehityksen työmäärää ja kustannuksia myöhemmin. Tietojärjestelmän elinkaaren näkökulmasta toiminnan 
laajentuminen tuottaa todennäköisemmin taloudellisia hyötyjä, jos ohjelmisto kehittyy ydinprosesseiltaan 
yhdenmukaisena ”baseline tai vanilla” -versiona keskitetyssä ylläpidossa, ohjelmistossa on prosessien ja 
työnkulkujen määrittelyn tuki käyttöliittymässä (mukaan lukien sähköisen asioinnin toiminnallisuus) ja jos 
ohjelman toimintaan vaikuttavia sääntöjä voidaan määritellä ohjelman käyttöliittymässä. Mahdollisesti perus-
tettavassa yhteisessä ohjelman ylläpito- ja jatkokehitysorganisaatiossa on varmistettava päätöksenteon toi-
mivuus ja kustannusten läpinäkyvyys. 

Nykytilan analyysin perusteella opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi on tehtävä joka tapauksessa - 
hyödyistä riippumatta - eli kyseessä on pakkoinvestointi. Opintohallinnon järjestelmä on yksi yliopistojen 
toiminnan rahoitukseen vaikuttavan tiedon ydinjärjestelmistä, joten kyseessä on myös strateginen päätös. 
Investointi merkitsee yliopistojen varautumista lisäkustannuksiin vähintään vuosien 2013-2016 ajan, toden-
näköisesti myös tätä kauemmin. Markkinakartoituksen perusteella opiskelijatietojärjestelmien hankinta tai 
kehitys ja käyttöönotto kestää 2-10 vuotta. Investointi merkitsee myös toiminnan suuntaamista uudelleen 
järjestelmän hankkimiseen vaadittavaan työhön ja käyttöönottoihin. Toisaalta uusi ohjelma on helppokäyttöi-
sempi, jolloin käyttäjätuen- ja koulutusten sekä tietokannasta tehtävien tietopoimintojen ja muun ylläpitotyön 
tarve vähenee. 

Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa Oodi-konsortion kehitysyksikkö tukee ohjelmistokehitystä ja konversiota 
kehittämällä Oodin rajapintoja ja muilla tavoin. Oman toteutuksen vaihtoehdoissa on mahdollista sopia TaY:n 
olemassa olevan osaamisen ja käynnissä olevan kehitystyön hyödyntämisestä modernisoinnissa. Tällöin on 
huomioitava TaY:n ja Turun yliopiston yhteistyö järjestelmäkehityksessä. 

Vaihtoehtojen kustannukset perusteluineen on koottu luvun lopussa olevaan taulukkoon. Vaihtoehtojen A, B 
ja C etenemissuunnitelmat ovat luvun  
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A. Oma ohjelmistokehitys, yhteinen projektiorganisaatio 

Käynnistetään yhteinen ketterää menetelmää käyttävä projekti, jossa toteutetaan yhdessä hallinto- eli virkaili-
jasovellus kokonaisuudessaan. Osapuolet pyrkivät määrittelemään myös opettajan ja opiskelijan prosessien 
tavoitetilat mahdollisimman samankaltaisiksi, mutta eroavuudet huomioidaan käyttöliittymässä niin että tarvit-
taessa käyttöliittymäkokonaisuudesta laaditaan kunkin yliopiston tietojärjestelmien kehityskaareen sopiva 
kokonaisuus. Projektissa voidaan toteuttaa aluksi pelkästään minimaalinen opettajan ja opiskelijan toiminnal-
lisuus, jos se pystytään sovittamaan osapuolten käyttöliittymäkokonaisuuksiin, mikä nopeuttaisi siirtymistä 
uuteen järjestelmään. Projektiorganisaatiossa on mukana toimijat kaikista osallistuvista yliopistoista sekä 
ohjelmistokehitystiimi. Tiimin ydinjoukko kootaan organisaation sisältä ja sitä vahvistetaan toimittajayhteis-
työnä. Projektissa luodaan sovelluskehitysmalli, jossa kuvataan miten projektista erillinen ohjelmointityö tai 
valmiit ohjelmakomponentit voidaan liittää yhteiseen kokonaisuuteen. Kaikille yliopistoille annetaan esimer-
kiksi kuudennes ohjelmistokehitystiimin työpanoksesta omaan integraatiokehitykseen ja käyttöliittymien ke-
hittämiseen. Tällä varmistetaan yhteisen sovellusarkkitehtuurin käyttö ja tulosten jaettavuus. Ohjelmistotuo-
tannossa pyritään avoimuuteen sekä lisenssikustannusten ja teknologisten sitoumusten optimointiin. 

Kehittämisprojektissa on huolehdittava ohjelmakehittäjien sitoutumisesta projektiin markkinasuhdanteiden 
vaihdellessa. Ohjelmistokehityksen epäonnistuessa projekti voidaan päättää aina rahoitussyklin lopussa, 
jonka jälkeen pitää valita jokin toinen etenemisvaihtoehto tilanteen ratkaisemiseksi. 

Projektin onnistuessa toiminta voitaisiin siirtää ulos kotiorganisaatioista ulkopuoliseen ohjelmaa hallinnoivaan 
organisaatioon. Pitemmällä aikavälillä olisi jopa mahdollista tuottaa moderni opintohallinnon järjestelmä kan-
sainvälisille (eurooppalaisille) yliopistoille.  

Vaihtoehdon A etenemissuunnitelman luonnos on liitteenä. 

Sisältö 

 Koulutus- ja opetustarjonnan ja tutkintorakenteiden selailu ja kirjaaminen 

 Opinto-oikeuden selailu ja käsittely 

 Henkilö- ja yhteystietojen selailu ja käsittely 

 Opetukseen ilmoittautuminen ja ilmoittautumisten hallinta 

 Suoritusten, kokonaisuuksien ja tutkintojen selailu ja käsittely 

 Opiskelija- ja opetustulosteet 

 Koodistojen käsittely ja muut pääkäyttäjätoiminnot 

 Mahdollisesti myös lukuvuosi-ilmoittautuminen, hops ja opetuksen toteutusten sähköiset alueet 

Yhteinen ala tarkennetaan kun prosessien tavoitetilat ovat selvillä. Opetuksen suunnittelun toiminnallisuus 
toteutetaan projektin loppuvaiheessa. Mahdollisimman suuri osa toiminnallisuudesta, myös yliopistojen omat 
räätälöinnit, toteutetaan keskitetyssä organisaatiossa. 

Aikataulu 

 syksy 2012: yhteisen toiminnallisuuden ja käyttöliittymäkokonaisuuden määrittely sekä hallinnolliset 
toimenpiteet: sopimus yliopistojen työnjaosta, työmääräarviosta, projektisuunnitelmasta ja ohjelmis-
tokehityksen tuloksiin liittyvät odotuksista 

 kevät 2013: projektin käynnistys 

 syksy 2013: ensimmäinen toiminnallisuus, projektin päättäminen jos tulokset eivät vastaa odotuksia 

 2014: hallintotoiminnallisuuden ensimmäinen versio valmis 

 2015: ensimmäinen kokonainen versio valmis, Oodi ja Opsu pois käytöstä, Oodi-konsortion sopi-
musten irtisanominen suunnitelmallisesti, tilataan selvitys ohjelmaa hallinnoivan yhtiön perustamisen 
edellytyksistä, tehdään päätös organisaatiomuodosta ja mahdollisesta kotimaisesta toimittajayhteis-
työstä. 

 2016: edetään organisoitumisessa päätöksen mukaisesti ja siirretään mahdollisesti ylläpito, uusien 
toiminnallisuuksien käyttöönotto ja ohjelmistokehitys yhteiseen yhtiöön tai muuhun organisaation. 
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Organisoidaan käyttäjätuki yliopistoissa. Jos perustetaan yhteinen organisaatio, voidaan käynnistää 
palvelumyynti muille yliopistoille. 

Kustannukset 

 Arvio kehitysvaiheen kustannuksista 120 €/FTE-opiskelija 

 Arvio kehitysvaiheen kokonaiskustannuksista 6 milj. € 

 Arvio kehitysvaiheen vuosikustannuksista 1,5 milj. €/ vuosi 

Ketterän kehityksen projektissa tulokset joustavat, lisäksi keskitetyn organisaation perustamiskustannukset. 

Mahdollisuudet  Riskit  

1. toiminnallinen ja tekninen lopputulos tarpeiden 
mukainen jolloin toimintaa voidaan tukea parhaiten 
ja tehostaa eniten  

1. yhteisen päätöksenteon heikkous, joka heijastuu ohjelman to-
teutukseen sekä keskitetyn ohjelmiston hallintaorganisaation pe-
rustamiseen  

2. yhteistyöprojektilla suuremmat resurssit kuin 
yhden yliopiston projektilla  

2. työprosessien kompleksisuus ja vaikeus yhteensovittaa eri yli-
opistojen toimintamalleja  

3. keskitetyn ohjelmakehityksen mallin kautta 
osaamista voidaan kartuttaa sekä yliopistoille että 
ulkopuolisille toimijoille  

3. henkilöstön sitoutuminen ja osaamisen hankkiminen ja hallinta  

4. moderni tekninen toteutus mahdollistaa sähköi-
sen oppimisympäristön kehittämisen ja yhteentoi-
mivuuden muiden järjestelmien kanssa  

4. teknologinen virhevalinta, joka johtaa henkilö- ja toimittajariippu-
vuuteen, tai muu virhevalinta (esimerkiksi osaamaton toimittaja tai 
toimimattomaksi osoittautuva projektin organisointi)  

5. ohjelman sopivuus laajalle käyttäjäkunnalle 
todennäköistä  

5. kustannustason nousu voi vaarantaa rahoituksen  

 

B. Valmisjärjestelmän hankinta, yhteinen hankintaorganisaatio 

Käynnistetään yhteinen hankintaprojekti, jossa määritellään kaikille osapuolille (HY, Aalto, TaY) sopiva ko-
konaisuus sisältäen virkailijatoiminnallisuuden ja optiona opiskelija- ja opettajatoiminnallisuutta. Kaikille kor-
keakouluille annetaan mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. 

Järjestelmän lisenssit hankintaan yhteisellä kilpailutuksella. Kotimaisen toimintaympäristön vaatimat toimin-
nallisuudet määritellään osapuolten kesken yhteisesti (lokalisointi). Vastuu lokalisointimuutoksista olisi sopi-
muksessa ohjelmiston toimittajalla, jolloin toimittaja hoitaisi myös muutosten suunnittelun koordinoinnin. Lo-
kalisointien lisäksi osa kustomoinneista olisi yhteisiä, osa yliopistokohtaisia. Yliopistot voivat hankinnan jäl-
keen jatkaa eteenpäin joko yhteistyöllä tai kukin erikseen. Jos yliopistot päättävät jatkaa erillään, kustannus-
hyöty tulisi yhteisestä kilpailutuksesta ja yhteisestä lokalisoinnista, mutta antaisi yliopistoille valmiudet kehit-
tää hankinnan jälkeen omia kustomointeja. Jos yliopistot päättävät jatkaa yhteistyössä, edellä olevien hyöty-
jen lisäksi voidaan saavuttaa synergiahyötyjä palvelutuotannossa, toiminnallisuuden jatkokehitystyössä ja 
tarvittavan osaamisen varmistamisessa. 

Vaihtoehdon B etenemissuunnitelman luonnos on liitteenä. 

Sisältö 

Vastaava kuin A:ssa, osaa toiminnallisuudesta voidaan pyytää tarjoamaan optiona. 

Aikataulu 

 syksy 2012: työpajat toimittajan kanssa, vaatimusmäärittelyjen pohjustaminen, sopimus projektior-
ganisaatiosta (määrittely/kilpailutus, konversiosuunnitelma) 

 kevät 2013: projektin käynnistys 
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 2013-2014: vaatimusmäärittelyt 

 2014: käynnistetään kilpailutus ja erillinen selvitys keskitetyn yhtiön tai muun organisaation perusta-
misen edellytyksistä 

 2014: hankintapäätös, päätös keskitetyn ohjelmiston hallintaorganisaation perustamisesta 

 2015: räätälöinti ja käyttöönotto, pilotit, Oodi-konsortiosopimusten irtisanominen suunnitelmallisesti 

 2015-2016: tuotantokäyttö, Oodi ja Opsu pois käytöstä 

Kustannusarvioita markkinajohtajaohjelmille
7
 

Hankintavaihe 

 Arvio kokonaiskustannuksista 260-480 €/FTE-opiskelija (poislukien käyttöpalvelut). 

 Arvio hankinnan kokonaiskustannuksista 4 vuoden ajalta: 13 milj. - 24 milj. € / 50 000 FTE-opiskelija 

 Arvio vuosikustannuksesta: 3-6 milj. € vuodessa 

Ylläpito- ja jatkokehitysvaihe 

 Ylläpitolisenssit: 125 000 - 600 000 euroa / vuodessa 50 000 FTE-opiskelijaa 

 Ylläpitolisenssit: 2,5-25 euroa / FTE-opiskelija (Gartner, markkinakartoitus) 

 Keskitetyn ohjelmanhallintaorganisaation kulut 1,5-2 milj. € vuodessa kolmelle yliopistolle 

Mahdollisuudet  Riskit  

1. valmisjärjestelmän hankinnassa todennäköistä että 
saadaan hankittua ja käyttöön valmista, muualla tuo-
tannossa olevaa toiminnallisuutta  

1. työprosessien kompleksisuus, vaikeus yhteensovittaa 
eri yliopistojen toimintamalleja ja näistä johtuva vaati-
musmäärittelyn pitkä kesto sekä valmisjärjestelmän aset-
tamat rajoitteet muokattavuudelle  

2. valmisjärjestelmään saattaa sisältyä paljon toimin-
nallisuutta, jolloin sen käyttöä voidaan laajentaa koko 
opetuksen prosessin tukemiseen (rekrytoinnista 
alumni-toimintaan)  

2. yhteisen päätöksenteon heikkous, joka heijastuu oh-
jelman hankintaan sekä keskitetyn ohjelmiston hallintaor-
ganisaation perustamiseen  

3. toimittaja huolehtii valmisjärjestelmän kehittämises-
tä ja teknologiapäivityksistä  

3. tekniikan päivitystarve: keskeisimmät valmisjärjestel-
mät ovat teknisen uudistamisen edessä, sen onnistumi-
nen jää nähtäväksi  

4. yhteinen hankintaprojekti mahdollistaa keskitetyn 
ohjelmahallinnan jatkossa  

4. henkilöstön sitoutuminen ja osaamisen hankkiminen ja 
hallinta  

5. yhteisessä hankintaprojektissa valmisjärjestelmää 
voidaan räätälöidä niin että se todennäköisesti sopii 
laajalla käyttäjäkunnalle  

5. toimittajariippuvuus, keskeisten valmisjärjestelmien 
sitoutuminen tiettyihin teknologioihin ja suomalaisten 
yliopistojen asema kansainvälisillä markkinoilla  

 

C. Valmisjärjestelmän hankinta ja oma ohjelmistokehitys rinnakkaisina projekteina 

Yliopistot jakavat voimavarojaan kahteen projektiin. Aalto käynnistää valmisjärjestelmän hankintaprojektin, 
johon kaikilla korkeakouluille osallistumismahdollisuus. Vaatimusten laatimisessa kiinnitetään erityistä huo-
miota siihen, että ne kattavat riittävän hyvin kotimaisen toimintaympäristön vaatimukset (lokalisointi) ja mui-
den yliopistojen tarpeet, joten HY ja TaY kommentoivat vaatimuksia aktiivisesti. Hankinnassa eriytetään ydin-
toiminnallisuus ja optiot sekä järjestelmän lokalisoinnit ja Aallon kustomoinnit. Aalto kuulee muita yliopistoja 
kilpailutusmallia valitessaan esimerkiksi pilotointiin liittyen. Aallon tehtyä hankintapäätöksen muut hankintaan 
osallistuvat yliopistot neuvottelevat omat sopimuksensa ja huolehtivat omien kustomointien toteutuksesta. 
Tässä vaihtoehdossa on mahdollista perustaa myöhemmässä vaiheessa yhteistyöorganisaatio joka ylläpitää 
valmisjärjestelmää ja huolehtii lokalisoinneista ja mahdollisesti myös kustomoinneista. 

                                                   
7
 Hinta-arviot perustuvat yliopistoissa hankintaprojekteissa toteutuneisiin kustannuksiin, on epäselvää sisältävätkö ne yliopistojen teke-

mää työtä. Muille kuin markkinajohtajaohjelmilla saattaa olla alhaisemmat hinnat. 
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HY käynnistää opiskelijan ja opettajan kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen vaihtoehto A:n mukaisesti. 
Muut yliopistot voivat teettää ohjelmistokehitystiimillä työtä ja varmistaa näin tulosten soveltuvuuden yhtei-
seen sovellusarkkitehtuuriin. Työn tekemisen kustannuksista sovitaan erikseen. Käytännössä kaikilla yliopis-
toilla on jatkuvasti käynnissä opintohallinnon järjestelmään kiinteästi liittyvää omaa ohjelmakehitystä, joten 
päällekkäisen työn välttämiseksi HY, Aalto ja TaY tekevät kehittämisprojekteissaan tiivistä yhteistyötä. Val-
misjärjestelmän hankinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota sen sovittamiseen itse toteutettuun opettajan 
ja opiskelijan toiminnallisuuteen. Jos valmisjärjestelmä osoittautuisi esimerkiksi monialaisen yliopiston kan-
nalta sopimattomaksi ratkaisuksi, HY voi toteuttaa ohjelmakehityksen onnistuessa myös hallintotoiminnalli-
suuden. 

Lopputuloksena osapuolet toteuttavat tai hankittavat tavoitteidensa mukaisen toiminnallisuuden. Tässä mal-
lissa on todennäköistä, että hallintotoiminnallisuus olisi valmisjärjestelmästä ja muu toiminnallisuus ainakin 
käyttöliittymän osalta omaa toteutusta, jolloin kummassakin tapauksessa on luotava malli sille miten ohjel-
man osien käyttäjäkuntaa voidaan laajentaa. 

Aalto, HY ja TaY voivat sopia yhteistyösopimuksen, jossa osapuolet luovuttavat tuloksia toistensa käyttöön 
vastavuoroisesti ja antavat oikeuden kommentoida vaatimusmäärittelyitä ja ohjelmistokehityksen määrittelyi-
tä. 

Tässä vaihtoehdossa on luontevinta käynnistää sekä hankinta- että toteutusprojektit yhden osapuolen pro-
jekteina. Kukin yliopisto vastaa organisoitumisestaan. Kokonaisarkkitehtuurin kehittymisen ja osaamisen 
karttumisen varmistamiseksi yliopistot ja käynnistettävät projektit tekevät tiivistä yhteistyötä. 

Sisältö 

Vastaava kuin A:ssa ja B:ssä, tarkempi määrittely vaatii kahden eri projektin yhteistyötä. 

Hankintaprojekti 

Aikataulu riippuu hankinnan laajuudesta. Tässä virkailijatoiminnallisuuden hankinnan aikataulu. 

 syksy 2012: työpajat toimittajan kanssa, vaatimusmäärittelyjen pohjustaminen 

 kevät 2013: projektin käynnistys, vaatimusmäärittelyt 

 kevät 2013: kilpailutus, pilotit 

 2014: hankintapäätös, käyttöönotto, optio ostaa myös muilla yliopistoilla. Oodi-konsortion sopimus 
uusitaan, Aalto irtisanoo sopimuksen. 

 2014-2015: tuotantokäyttö 

Ohjelmistokehitysprojekti 

 syksy 2012: prototyypit (tekniikka, käyttöliittymä) 

 kevät 2013: projektin käynnistys, käyttöliittymäkokonaisuuden suunnittelu 

 syksy 2013: ensimmäinen toiminnallisuuskokonaisuus valmiina, projektin päättäminen jos tulokset 
eivät vastaa odotuksia 

 2014-2015: toteutus, pilotit, käyttöönotot 

 2015: kokonaisuuden ensimmäinen versio valmis 

Molemmat projektit: 2015: päätös ylläpidosta; voidaan keskittää ohjelmiston hallintaorganisaatioksi, tällöin 
voidaan käynnistää palvelumyynti muille yliopistoille 

Kustannusarvioita 
 
FTE-opiskelijakohtainen kustannus riippuu hankinnan koosta ja toteutuksen rahoitukseen osallistuvien yli-
opistojen määrästä.  
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 Arvio hankinnan kustannuksista: 200-300 €/FTE-opiskelija 

 Arvio ohjelmistokehityksen kustannuksista: 60-130 €/FTE-opiskelija 

 Arvio kehitysvaiheen vuosikustannuksista 1 milj. € vuodessa  

Mahdollisuudet  Riskit  

1. toimittajariippuvuuden rajaaminen ja oman ohjelmistokehityk-
sen riskien pienentäminen   

1. yhteisen päätöksenteon heikkous, josta seuraa 
ongelmia yhteensovittaa tehty hankinta ja ohjelmisto-
kehitys  

2. toteutus- ja hankintaprojektien rinnakkaisuuden ansiosta 
eteneminen nopeutuu  

2. työprosessien kompleksisuus ja vaikeus yhteenso-
vittaa eri yliopistojen toimintamalleja sekä valmisjär-
jestelmän asettamat rajoitteet muokattavuudelle  

3. valmisjärjestelmän hankinnassa todennäköistä että saadaan 
hankittua ja käyttöön valmista, muualla tuotannossa olevaa 
toiminnallisuutta oman kehittämisen pohjaksi  

3. jos Aalto epäonnistuu hankintaprojektin vaatimus-
määrittelyssä, muut vetäytyvät hankinnasta ja yhteis-
tä valmisjärjestelmää ei saada käyttöön  

4. fokusointi omaan ohjelmakehitykseen motivoi tekijöitä ja 
mahdollistaa modernin tekniikan ja sähköisen oppimisympäris-
tön; toisaalta toimittajayhteistyöhän voidaan rekrytoida siihen 
sopivia henkilöitä  

4. resurssien hajautus kahteen projektiin kasvattaa 
kustannuksia  

5. keskitetyn ohjelmakehityksen mallin kautta osaamista voidaan 
kartuttaa yliopistoille ja ulkopuolisille toimijoille  

5. huomioitava rajatummin kaikki vaihtoehtojen A ja B 
riskit  

Osa mahdollisuuksista ja riskeistä on samoja kuin vaihtoehdoissa A ja B. 

 

D. Uudistetaan Oodin tekniikka ja organisaatiomalli 

Oodin tekniikka uudistetaan yhteisessä Oodi-konsortion projektissa tai Aallon ja HY:n toimesta. Työ käynnis-
tetään avoimella ja ratkaisulähtöisellä neuvottelulla Oodi-konsortion tilanteesta sekä osapuolten tarpeista ja 
jatkokehityksen ehdoista. Samalla avataan keskustelu tietojärjestelmän omistajaohjauksesta Aallon ja HY:n 
näkökulmasta. 

Käytännössä uudistaminen tehtäisiin niin että Oodista säilytetään tietokanta ja käyttöliittymätoiminnallisuus. 
WebOodi on ohjelmoitu javalla, WinOodi Unifacella ja osa toiminnallisuudesta on tietokannassa pl/sql-
koodina. Vanhalta toimittajalta tilataan kuvaukset WebOodin ja WinOodin sovellustoiminnallisuudesta, ja 
tietokantaan ohjelmoidusta toiminnallisuudesta. Ulkopuoliselta konsultilta tilataan tarvittaessa selvitys siitä 
miten modernisointi kannattaa teknisesti tehdä. WebOodin java-sovelluskoodi, WinOodi (Uniface) ja tieto-
kannan pl/sql-koodi ohjelmoidaan uudelleen niin että toiminnallisuus rakennetaan joko Oodin WS-
rajapintojen tai uudelleen kehitettävän rajapintakerroksen päälle. Osa WebOodin java-koodista voidaan 
mahdollisesti säilyttää (esim. hops). 

Käyttöliittymään ei siis tehdä suuria muutoksia, sen sijaan analysoidaan, mitä osia säilytetään ja mitä ei. On 
tietenkin mahdollista tehdä prosessien tavoitetilan määrittely ja suunnitella käyttöliittymä tukemaan prosesse-
ja, mutta tällöin vaihtoehto A on järkevämpi. Jos tällä yhteistyömallilla päädytään vaihtoehdon A mukaiseen 
kokonaisuuteen, tarvitaan tarkempi analyysi toiminnallisuudesta, toteuttamisen aikataulusta ja kustannuksis-
ta. Tässä vaihtoehdossa TaY etsii ratkaisut erikseen omista lähtökohdistaan. 

Ylläpidon uudesta organisoinnista päätetään myöhemmin. 

Jos yliopistot eivät muuta päätä, tämä vaihtoehto toteutuu. Siirtymä voidaan tehdä kontrolloidusti yllä esitetyl-
lä tavalla tai Oodiin tulevaisuudessa tehtävien muutosten myötä osio kerrallaan. 

Aikataulu 

 syksy 2012: analyysi säilytettävistä osista, Oodin vanhalta toimittajalta kuvaukset tietokannasta ja 
sovelluksesta 
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 kevät 2013: aloitetaan toteutusprojekti 

 syksy 2013: konsultin selvitys modernisoinnista ja kilpailutuksen käynnistäminen 

 kevät 2014: toimittajan valinta ja ohjelmoinnin käynnistäminen 

 syksy 2016: ohjelmointityö valmis 

Kustannukset ja projektin organisointi 

Ohjataan konsortion 700 000 €/ vuosi -rahoituksesta 500 000 euroa uuteen kehitykseen, jonka lisäksi kehit-
täjäyliopistot sitoutuvat maksamaan 500 000 € vuosittaisen kehityspanoksen. Hankkeen projektiorganisaatio 
voidaan sijoittaa CSC:lle. Projektijohdon ja ohjelmistokehityksen osaaminen on varmistettava ja nykyistä 
Oodi-toimintamallia kehitettävä uuden tilanteen mukaiseksi. CSC ja kehittäjäyliopistot vastaavat kehitystyön 
projektoinnista ja osaamisen hankinnasta, muilla Oodi-yliopistoilla on mahdollisuus osallistua työhön. Pää-
töksentekomalli uudistetaan siten, että projektin eteneminen voidaan varmistaa. Konsortiosopimukset uusi-
taan. Lisäkustannuksia syntyy projektiorganisaation projektijohtajan, ohjelmistotiimin ja/tai toimittajalle mak-
setusta työstä vähintään 1 milj. €/vuosi kunnes järjestelmän perustoiminnallisuudet on otettu käyttöön kon-
sortioyliopistoissa. 

Mahdollisuudet  Riskit  

1. Oodiin saadaan kerroksellinen arkkiteh-
tuuri, jonka päälle voi kehittää toiminnalli-
suutta  

1. pitkäaikainen projekti, jossa ei saada uudistettua prosesseja eikä käyttö-
liittymä; epäonnistuminen todennäköistä (vrt. OpeOodi)  

3. konversion työmäärä pieni   2. ratkaisu ei luultavasti sovi muille kuin Oodi-yliopistoille  

2. ei tarvetta purkaa Oodi-konsortion yh-
teistyömallia  

3. vanha tietokantamalli ja mahdollisesti osa heikkolaatuista ohjelmakoodia 
jää käyttöön. Tämä hankaloittaa rajapintojen ja sovelluksen kehittämistä, 
mikä puolestaan estää yliopistojen oppimisympäristöjen uudistamisen.  

4. ratkaisu sopinee hyvin kaikille Oodi-
konsortioyliopistoille, jotka eivät osallistu 
aktiivisesti projektiin  

4. kehittäjien pitää perehtyä Oodin huonosti dokumentoituun ja heikkolaa-
tuiseen ohjelmakoodiin, mikä kasvattaa työmäärää ja heikentää motivaatio-
ta  

 

E. Autonominen toiminta, epämuodollinen yhteistyö 

Yliopistot päättävät toisistaan riippumatta opintohallinnon järjestelmien (Oodi, Opsu) korvaamisen jatkotoi-
menpiteistä ja siitä miten osallistuvat jatkossa Oodi-konsortion toimintaan. HY, Aalto ja TaY voivat sopia 
yhteistyösopimuksen, jossa osapuolet luovuttavat tuloksia toistensa käyttöön vastavuoroisesti ja antavat 
oikeuden kommentoida vaatimusmäärittelyitä ja ohjelmistokehityksen määrittelyjä sekä osallistua mahdolli-
siin kilpailutuksiin. Yliopistot voivat myös päättää korvata opintohallinnon järjestelmän yhteistyössä muiden 
kuin mainittujen yliopistojen kanssa tai täysin itsenäisesti ja eriytetysti esimerkiksi niin että HY toteuttaa jär-
jestelmän omana ohjelmakehityksenä ja Aalto hankkii valmisjärjestelmän. Tämä vaihtoehto ei rakennu yh-
teistyölle, joten sitä ei selvitetty tarkemmin. Jos päädytään tähän vaihtoehtoon, kukin yliopisto vastaa toimin-
nallisuuden toteuttamisesta tai hankkimisesta, organisoitumisesta ja kustannuksista. 

Mahdollisuudet  Riskit  

1. yliopistot voivat määritellä hallintotyön tuen 
sekä opettajan ja opiskelijan toiminnallisuuden 
yliopistokohtaisesti  

1. ei synny laajasti käytössä olevaa opiskelijatietojärjestelmän oh-
jelmistoa eikä keskitettyä ohjelmistohallinnan organisaatiota  

2. yliopistot voivat hyödyntää olemassa olevaa 
teknistä infrastruktuuriaan  

2. yliopistot joutuvat ratkaisemaan itsenäisesti opintohallinnon tieto-
järjestelmän modernisoinnin ja rahoituksen  

  3. yliopistot joutuvat ratkomaan itse opintohallinnon tietojen yhteen-
sovittamisen, integraatiot ja raportoinnin  

  4. yksittäiselle yliopistolle syntyvän korkeamman kustannustason 
takia tingitään toiminnallisuudesta ja opintohallinnon uudistustavoit-
teet jäävät saavuttamatta  
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Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 

Projektiryhmä on verrannut eri vaihtoehtoja seuraavilla kriteereillä: 

 Toiminnallinen lopputulos 

 Yhteistyö, osaamisen karttuminen ja käytön laajennettavuus 

 Investoinnin kokonaiskustannukset / FTE-opiskelija 

 Sopivuus kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuriperiaatteisiin 

 Tekninen modernius ja jatkokehitysmahdollisuudet 

 Aikataulu 

 Riskit 

Projektiryhmän mielestä vaihtoehto A tai C on paras yhteistyön, toiminnallisuuden nopean tuotantoon saami-
sen ja yleisen lopputuloksen kannalta. 
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Kustannusten muodostuminen eri vaihtoehdoissa 
 
  Vaihtoehto A  Vaihtoehto B  Vaihtoehto C  Vaihtoehto D  Vaihtoehto E  

Kustan-
nus/FTE-
opiskelija  

120 €  260-480 €  Hankinta: 200-300 €, 
toteutus: 60-130 € 

ei lask.  ei lask.  

Vuosikustan-
nus  

1,5 M€/vuosi  3-6 M€/vuosi  hankinta 3 M€/vuosi, 
oma toteutus 1 M€/vuosi  

ei lask.  ei lask.  

Projektin 
kesto vuosia  

4 v.  4 v.  hankinta 2,5 v. oma 
toteutus 3 v.  

ei lask.  ei lask.  

Arvion perus-
te  

Projektiorgani-
saation (ohjel-
mistokehitystiimi 
7+hallinto 2 htv) 
koon mukaan + 
ulkopuolelta 
ostettu työ to-
teutusprojektin 
työmääräarvion 
perusteella  

Tiedossa olevat 
SIS-
valmisjärjestelmä-
hankinnat ja Gart-
nerin konsultaatio. 
Hankintojen kus-
tannusrakennetta ei 
kaikilta osin tunne-
ta. Virhemarginaali 
liittyy arvioissa 
etenkin siihen, että 
sisältyykö kustan-
nuksiin yliopistoissa 
tehty työprosessien 
määrittely.  

FTE-opiskelijakohtainen 
kustannus riippuu han-
kinnan koosta ja toteu-
tuksen rahoitukseen 
osallistuvien 
yliopistojen määrästä. 
Valmisjärjestelmähankin-
ta: Aalto-yliopiston koko-
luokkaa vastaavan tie-
dossa olevan SIS-
ohjelmistohankinnan 
perusteella. Mikäli han-
kintaa rajataan merkittä-
västi tai löydetään mark-
kinakartoitusta edulli-
semmat ohjelmistorat-
kaisut, kustannukset 
voivat olla alhaisemmat. 
Oma ohjelmistokehitys: 
organisaation sisäisen 
projektin ohjelmistokehi-
tystiimi (7 + 1 htv) ja 
ulkoa ostetun työn koko-
naiskustannus.  

Kustannukset 
voidaan sovit-
taa A-
vaihtoehdon 
mukaisesti ja 
huomioiden, 
että nykyisen 
Oodi-
konsortion 
rahoitus ohja-
taan pääosin 
modernisoin-
tiin. Konsortion 
suurempi 
kohderyhmä 
laskee opiske-
lijamäärään 
suhteutettua 
yksikköhintaa.  

Kukin yliopisto 
arvioi omat 
järjestelmä-
kustannuk-
sensa.  

Projektin 
hallinta (htv)  

8    4  ei laskettu  ei laskettu  

Ohjelmisto-
kehitys (htv)  

28    28  ei laskettu  ei laskettu  

Ulkopuolelta 
ostettava työ 
(htv)  

9    2  ei laskettu  ei laskettu  

Valmisjärjes-
telmän li-
senssit ja 
siihen liittyvä 
ulkopuolinen 
työ euroa  

 _ 13-24 M€  riippuu hankinnan koosta 
ja FTE-määrästä  

_ ei laskettu  

Määrittely 
(yliopiston 
oma työ) (htv)  

ei lask., ei rekry-
tointeja  

ei lask., ei rekrytoin-
teja  

ei lask., ei rekrytointeja  ei laskettu  ei laskettu  

Testaus  (yli-
opiston oma 
työ) (htv)  

ei lask., ei rekry-
tointeja  

ei lask., ei rekrytoin-
teja  

ei lask., ei rekrytointeja  ei laskettu  ei laskettu  

Käyttöönotto  
(yliopiston 
oma työ) (htv)  

ei lask., ei rekry-
tointeja  

ei lask., ei rekrytoin-
teja  

ei lask., ei rekrytointeja  ei laskettu  ei laskettu  

Konversio  
(yliopiston 
oma työ) (htv)  

ei lask., ei rekry-
tointeja  

ei lask., ei rekrytoin-
teja  

ei lask., ei rekrytointeja  ei laskettu  ei laskettu  
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Ratkaisuvaihtoehtojen A, B JA C etenemissuunnitelmat 
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SANASTO 

avoin lähdekoodi = ohjelmakoodi, jonka käyttäjä voi saada vapaasti käyttöönsä 

”baseline tai vanilla” -versio = tietojärjestelmän perusversio 

business rules = työprosessien määrittely ja muut säännöt 

In house -yhtiö = yhtiö, jossa yliopistojen omistusoikeus mahdollistaa sen että ei tarvita kilpailutusta 

integraatio = järjestelmien liittäminen toisiinsa tietoja välittämällä tai muulla tavoin 

hallintotoiminnallisuus = henkilökunnan käyttämä järjestelmän osa, virkailijatoiminnallisuus 

hankintaprojekti = valmisjärjestelmän hankinnan projekti 

kokonaisarkkitehtuuri = kuvaus kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat koko-

naisuutena 

konversio = tietojen siirtäminen vanhasta tietojärjestelmästä uuteen järjestelmään 

kustomointi = yliopisto-/asiakaskohtaiset määrittelyt tietojärjestelmälle 

lokalisointi = kansalliset/paikalliset vaatimukset mm. Suomen lakeihin ja asetuksiin perustuvat vaatimukset 

tietojärjestelmälle 

oma toteutus = itse kehitetty järjestelmä (itse koodattu tai koodaus ostettu yrityksestä) 

räätälöinti = järjestelmämuutokset, joko lokalisoimalla tai kustomoimalla 

toteutusprojekti = oman/ostetun ohjelmistokehityksen kautta toteutettava projekti 

valmisjärjestelmä = markkinoilta ostettava tai muulla tavalla hankittava tuote 

XDW-malli = korkeakoulujen tietomalli 

RFI = Request for Information 

SOA = Service Oriented Architecture, palvelukeskeinen ohjelmistoarkkitehtuuri 

SIS = Student Information System eli opintohallinnon tietojärjestelmä 

FTE = Full time equivalent (kokopäiväinen opiskelija) 


