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HISTORIA
• Yliopistojen huoli: Opintohallinnon järjestelmät

tulossa elinkaarensa päähän on saatava
seuraavan sukupolven järjestelmäkehitys
käyntiin

• RAKETTI: Syntyykö kansallista opintohallinnon
järjestelmäratkaisua?
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Ilmari Hyvönen OKM
26.4.2012:
Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen:
tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus
Toimenpiteet: Yhteiset tietojärjestelmät?
• Korkeakoulut päättävät itse omien strategisten tavoitteidensa

tietojärjestelmistään ja siitä mitä tietojärjestelmiä tai
palveluita ne yhdessä tai erikseen tuottavat.

• RAKETTI-OPI hanke on päätynyt siihen, että yhteistä Oodin ja
Winhan kaltaiset opiskelijarekisterijärjestelmät korvaavan
tietojärjestelmän toteuttamista ei tavoitella hankkeessa.

• Järjestelmiä toteutetaan moduuleittain ja
korkeakoululähtöisesti erilaisissa yhteistyökokoonpanoissa
noudattaen yhteistä opiskelun ja opetuksen tukitoimintojen
tavoitetilan viitearkkitehtuuria (ARKKI)



HISTORIA
• Kokemukset aikaisemmista yhteishankkeista ja

yhteistyömalleista
• Erilaiset ”ekosysteemit”, erilaiset strategiset painotukset

erilaiset tarpeet
• Investointikyky
• Päätöksentekokyky, omistajuus ja ohjaus
• Asiantuntijuus, osaaminen
• Tuloksien saavuttaminen
• Ylläpito ja jatkokehitys

• Yliopistojen uuden olomuodon vaikutukset
• Hankintalaki

• Järjestelmien kehittämismallien murros
• Ketterät toteutusmallit
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HISTORIA
• 2011 ”tunnustelukeskustelut”  TaY-Aalto-Hy

• Opitaan aikaisemmista yhteishanke kokemuksista
• Olennaista varmistaa avainosaajat ja päätöksentekokyky
• aloitetaan pienellä porukalla, muut mukaan (jos) KUN onnistutaan

• Lukuvuosi  2011 – 2012 esiselvitys
• Skouppi: yhteinen ”hallintosovellus” ja avoimuus myös muuhun
• Toteutusmalli: itse tehden kuitenkin hyödyntäen olemassa olevia

komponentteja
• Kustannusarvio 6 milj. €

• Syksy 2012 johdon neuvottelut ja rahoituspäätökset
• 1v sopimus 1 milj. € tarkemmasta vaatimusmäärittelyvaiheesta ja

”prototyöstä”
• Tammi-helmi 2013 hankkeen organisointi
• Maaliskuu  2013 hankkeen käynnistys, määrittelyjen tarkennus alkaa
• Kesä 2013 käyttöliittymä- ja teknologiaproto
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NYKYPÄIVÄ
• Keskeiset toimijat

• Projektiryhmä ja hankepäällikkö
• Johtoryhmä
• Ohjausryhmä
• Viiteryhmät
• Integraatioprojektit x 3

• Toteutuksen ”skouppi” määritelty
• laajempi kuin ”hallintosovellus” – lähtökohtana opetuksen ja opiskelun

prosessien tuki
• Jatkosopimuksesta käyty syyskuussa johdon neuvottelut

• Yhteinen vahva tahtotila on edetä toteutusvaiheeseen
• 3 v sopimus 2014-2016 yht. 5 milj. € melkein valmis
• Sopimuksen IPR kysymyksiä ja muiden liityntämallia koskevia kohtia vielä

viilataan, sen jälkeen allekirjoitus
• Ohjelmistokehityksen periaatteet ja teknologiakonsepti

muodostumassa
• Määrittelyvaiheesta ollaan siirtymässä ensimmäiseen toteutukseen

• Toteutukset omana työnä tai kunkin omien kilpailutettujen toimittajien
kautta
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NYKYPÄIVÄ
Muutama onnistuminen ja haaste tähän mennessä:

• Avainosaajia omista organisaatiosta saatu irrotettua työhön
• Projektiryhmään on syntynyt yhteinen rohkeasti uutta luova

näkemys uuden sukupolven ”järjestelmästä”

• Organisoituminen, roolit, toimintatavat hakevat muotoaan
• Hankkeen eteenpäinvienti vs. yhteistyö muiden hankkeiden ja

toimijoiden kanssa
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