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Sidosryhmäseminaari 24.10.2013

HISTORIA
• Kokemukset aikaisemmista yhteishankkeista ja

yhteistyömalleista
• Erilaiset ”ekosysteemit”, erilaiset strategiset painotukset
à 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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Hankkeen eteneminen
• 4.12. 2013  Aalto-HY-TaY kolmevuotinen 14 -16

jatkosopimus toteutusvaiheesta allekirjoitettiin
• Sopimuksessa sovittiin toteutusvaiheen

rajauksesta, hallinnasta, organisoinnista,
päätöksentekomallista ja
maksimikustannustasosta ,

joka on yht. 6 milj. €. (josta toteutuneen vuoden
2013 osuus on n. 550 000)
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Hankkeen eteneminen
• Sopimusvalmistelussa yritettiin löytää periaatteet,

miten muut korkeakoulut voisivat liittyä syntyvään
yhteistyöhön

• Aika mm. juridisesti moniulotteisen kysymyksen
ratkaisemiseen loppui kesken

• Tavoite yhteisen inhouse yrityksen perustamista,
johon muut korkeakoulut voivat niin halutessaan
liittyä eri rooleissa (päävastuullinen, sivuvastuul-
linen, asiakas), kuitenkin kirjattiin sopimukseen.

• Vararehtorit antoivat OTM johtoryhmälle tehtäväksi
valmistella selvityksen inhouse yrityksen
perustamisen edellytyksistä  elokuuhun 2014
mennessä.
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Hankkeen eteneminen
• Tammikuussa toteutustyö organisointiin. HY:n

ohjelmistotuotantotiimi täydennettynä Codento
oy:n ja Tampereen yliopiston ”koodareilla” käynnisti
1. toteutusvaiheen - opintojen suunnittelu osuuden-
koodauksen.

• Tammi-helmikuussa HY:n puitesopimus-toimittajien
kesken minikilpailutettiin toimittaja seuraaviin
vaiheisiin.  Kilpailutuksen voitti , Codento oy, jonka
kanssa  tehtiin sopimus huhtikuussa.

• Yhteistyömahdoolisuuksia on haettu Metropolian ja
TAMK:n sekä JY:n kanssa ja työ jatkuu

O
TM

-H
AN

KE



Hankkeen eteneminen
• Kevään ajan OTM johtoryhmä on yliopistojen sisäisten

asiantuntijoiden tuella valmistellut inhouse yrityksen
liiketoimintasuunnitelmaa
• focus, kehittymisstrategia, toimintaperiaatteet
• tavoitteena yliopistojen ja korkeakoulujen

järjestelmäkehitys- ja palveluyhteistyölle juridisesti
kestävät  ja hallinnollisesti ”kätevät” puitteet

• keskeistä omistajaohjaus ja asiakasosaaminen
• 20.5. valmisteluun mukaan tulee yrityskonsultti
• Syyskuussa  2014 OTM vararehtori-tapaamisessa on

tavoitteena on valmistelun pohjalta määrittää yhteinen
tahtotila, miten inhouse organisoitumismuotoon
siirrytään.
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Hankkeen eteneminen
• Keskeiset toimijat nyt (kursiivilla uudet toimijat)

• Projektiryhmä ja hankepäällikkö
• Johtoryhmä
• Ohjausryhmä
• Ohjelmistokehitystiimi
• Viiteryhmät
• Integraatioprojektit x 3
• Inhouse valmisteluryhmä

• Kaikissa kumppaniyliopistoissa on käynnistynyt
integraatioprojektien pohjustus.  OTM elopäivillä syksyn alussa
katsotaan  suunnitelmia yhteen ja hahmotetaan
käyttöönottosuunnitelmaa
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Kirkastuneita periaatteita
• Haemme  pitkäjänteistä ratkaisua – näköala

on 20v.
• Teknologiavalinnat
• Osaaminen
• Ylläpidon ja jatkokehityksen organisointi

• Opiskelijan ja opettajan prosessit keskiössä
• Palvelevuus, tehokkuus
• Valmius muuttaa ja kyseenalaistaa

nykyprosesseja (esim. tutkintosääntö)
• Tämä ei ole perusrekisterin uudistus!
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Havaintoja / ajatuksia
• Merkittävimmät hyödyt järjestelmäkehityksessä yliopistolle

tulevat  nykyisin ”systeemiseltä” tasolta prosessiosien sijaan  ja
asiakkuusnäkökulmastaà

• Yliopistojen ja korkeakoulujen johdon pitää saada haltuunsa
aikaisempaa vahvemmat työkalut perustoimintojensa
digitalisoitumisprosessin johtamiseen

• Nykytoimintaympäristössä tämä merkinnee entistä enemmän
kehittäjien, toimittajien ja palvelutuottajien ohjaamiseen
liittyviä arviointi- laadunhallinta- ja vertailuyökaluja ja siihen
liittyvää osaamista ja käytänteitä.

• Varmaa on, että yliopistojen ja korkeakoulujen opintohallinnon
ja IT hallinnon toimintojen on tärkeää tiivistää edelleen
merkittävästi yhteistyötään

• Kansalliseen ja kansainväliseen tasoon kytkeytyminen myös
tärkeää
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