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1 Hanke ja sen organisointi
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.1 OTM-hanke

• Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi -hanke
• Hankkeen osapuolet:

• Aalto-yliopisto 30% (Oodi)
• Helsingin yliopisto 50% (Oodi)
• Tampereen yliopisto 20% (OPSU)
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Esiselvitys ToteutusMäärittely

Yliopistojen omat integraatio-
ja käyttöönotto-projektit



1.2 Hankkeen organisointi
• Johtoryhmä hyväksyy tulokset ja vastaa

työn puitteista (mm. talous)
• Vastuut määrittelee sopimus
• Kustakin yliopistosta 2 jäsentä

• Ohjausryhmä vastaa sisällön ohjauksesta ja
tukee projektipäällikköä
• 10 jäsentä, vaatimuksena vahva

substanssiosaaminen
• Hankalat valinnat siirretään johtoryhmälle

• Projektiryhmä vastaa toteutustyöstä
• Omat resurssit (ohje: yli 50 % käytettävyys)
• Ulkopuoliset resurssit tarpeen mukaan
• Myös ohjausryhmän jäsenet voivat toimia

projektiryhmässä

• Viiteryhmät tuovat asiantuntemusta
• Opiskelijat, opettajat, opintohallinto
• Panostus voi vaihdella merkittävästi

• Kehitysryhmät toteuttavat ohjelmiston

• Integraatioprojektit vastaavat kunkin
yliopiston liittymistä ja projektin
sovittamisesta yliopiston muihin töihin

• Seurantaryhmä koostuu hanketta
seuraavista ulkopuolisista tahoista
• Säännöllinen viestintä ja kommentointi

Integraatio-projektitIntegraatio-projektit

OTM-projekti
Projektipäällikkö

Projektiryhmä

Johtoryhmä

Ohjausryhmä

Viite-
ryhmät

Integraatio-projektit
(3 kpl)
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Kehitys-
ryhmä



1.3 Projektin toimintamalli
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Palvelukokonaisuuksien suunnittelu
kehitystyötä varten:

tarpeet , käyttäjätarinat,
käyttöliittymäluonnokset, tarvittavat tiedot

Järjestelmäarkkitehtuurin rakentaminen

Hankkeen resurssit, aikataulut ja yleiset linjaukset

Toiminnan tarpeiden arviointi:
- toteuttamiskelpoisuus toiminnan näkökulmasta
- priorisointityön tukeminen

Työpajatyöskentely Käyttäjien palautteet

Toiminnan tarpeiden kuvaaminen,
alustava sisällöllinen selvitystyö ja

kokonaisuuksien jäsentäminen

Kehityssprinttien
suunnittelu

Kehityssprinttien
toteutus

Johtoryhmä

Ohjausryhmä

Projektiryhmä +
käyttöliittymä-
suunnittelijat

Tekniset kehittäjät

Viiteryhmät



1.4 Tuoteomistaja

http://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum:

“… Tuoteomistaja on yksi henkilö, ei komitea. Tuoteomistaja voi
hyödyntää komiteoita tai edustaa sellaisen toiveita tuotteen
kehitysjonon kautta, mutta tuotteen kehitysjonon järjestyksen
muuttamiseksi tulee aina ensin vakuuttaa tuoteomistaja. …”

Kenestä tuoteomistaja?
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1.5 Viisi (!?) tuoteomistajaa

Hyödyt:
•Tuoteomistajan parempi saavutettavuus

• Sprintillä vastuutuoteomistaja + 4 varahenkilöä
•Työtaakan jakaminen viiteryhmätyöskentelyssä
•Eri osapuolten tuntemus edustettuna työskentelyssä

• Erillisten sidosryhmien käytön tarve pienempi O
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1.6 Viisi tuoteomistajaa - yksi
linja

Edellytykset työskentelyn onnistumiselle
• Määrittelyvaiheessa muodostettu yhtenäinen käsitys projektin

tavoitteista, suunnitteluperiaatteista sekä tuettavista prosesseista
• Toimintaympäristön perusteellinen läpikäynti projektiryhmän kesken

tutustuttanut hankkeen eri osapuolten toimintamalleihin ja
erityispiirteisiin

• Riittävä läsnäolo ja osallistuminen työskentelyyn
• Halu tehdä yhteistä järjestelmää - “Yksi kaikkien ja kaikki yhden

puolesta”

Miten onnistuttu? (kehittäjien kokemuksia)
• Tuoteomistajien toiminta ollut linjakasta
• Ratkaisut ongelmiin saadaan nopeasti, kun tuoteomistajien

toimintaympäristön tuntemus on laaja-alaista ja saavutettavissa (vrt.
1 tuoteomistaja + sidosryhmät)
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2 Ketterä projekti - ketterä
kehitys - ketterä käyttöönotto

O
TM

-H
AN

KE



2.1 Ketterä projekti

• Ketterä projekti > ketterä kehitys
• Määrittelyvaihe

• Tarkennettiin esiselvityksen aikana syntynyttä näkemystä
tavoitetilasta

• Tuotettiin projektille Product Backlog hyvin yleisellä
tarvepohjaisella tasolla (Epicit ja muutamia User Storyja)

• Product Backlogia tarkennetaan sitä mukaa, kun osien
varsinainen toteutus lähestyy

• Oppimiskokemus kaikille
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2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu
ketterässä projektissa
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Tarvepohjaiset käyttäjätarinat

Konseptitasoinen suunnitelma
toiminnallisuuksista (Paperiproto)

Käyttöliittymäsuunnitelma
(Rautalankakuvat/-proto)

Visuaalinen suunnittelu ja HTML-
proto

Konseptin esittely PO:ille +
käyttäjäpalaute

Proton esittely PO:ille +
käyttäjäpalaute

Proton esittely PO:ille +
käyttäjätestaus

Tarvepohjaisten käyttäjätarinoiden
jalostaminen sprinttikelpoisiksi Toteutus sprinteissä

Lähes valmis HTML
koodareille
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Työkaluna
paperiprotot
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• Paperiprototyyppi:
tarkoituksellisen karkea,
nopeasti piirretty puolivalmiste

• Helppo esitellä ja demota

• Nopea ja halpa toteuttaa
Matala kynnys heittää

suunnitelmat roskiin
ymmärryksen lisääntyessä!

Versio
0.1

Lähtökohtana tutkintorakenne:
- Pakolliset
- Valinnaiset
- Sivuaineet ja muut



Evolutiivinen lähestymistapa
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Versio 0.3. Kaikki uusiksi opiskelijapalautteen perusteella! Lähtökohdaksi lukujärjestys



Evolutiivinen lähestymistapa
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Versio 0.5. Työnkulkua hiottu, näyttöelementit muuttuneet



Rinnalla tekninen prototyyppi
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Ensimmäinen ”oikeasti toimiva” prototyyppi paperiversion 0.5 pohjalta

Koodaustyö alkoi vasta 6 kk paperiprotoilua myöhemmin – ehditään oppia virheistä
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2.3 Ketterän kehityksen
välineitä

• Product Backlog: Jira (Jira Agile, Structure)
• Dokumentaatio: Confluence wiki
• Keskustelu: Skype
• Continuous integration -palvelin: Jenkins
• Deployment: Docker
• E2E testing: Browserstack
• Asennusympäristöt

• Sandbox - kehitysympäristö, josta myös PO:t näkevät lähes
reaaliaikaisesti, mitä kehityksessä tapahtuu

• Demo - viimeisin stabiili kehitysversio demo- ja testauskäyttöön
• Kunkin yliopiston oma “tuotantoympäristö” - Yliopistot päättävät

itse, mikä versio omassa ympäristössä on asennettuna
• Versioasennus tapahtuu “nappia painamalla” kehittäjien toimesta

O
TM

-H
AN

KE



2.4 Ketterä kehitys vs. ketterä
käyttöönotto

O
TM

-H
AN

KE

Projektin näkökulmasta julkaisuvalmis versio:
- Teknisesti tuotantokelpoinen, käytettävyydeltään riittävä järjestelmän osa

- Sisältää toiminnot, joilla katetaan yhdessä määritelty tarve/tarpeet

Beetatestaus-/pilotointivalmis tuote

Yliopiston näkökulmasta tuotantokäyttöönottovalmis tuote

Tarvittava data ja mahdolliset integraatiot:
-tietojen syöttö tarvittaessa käsin
-integraation toteutus yliopiston järjestelmään (integraatioprojektit)

- Datan laadun varmistus ja integraatiot yliopiston omaan
toimintaympäristöön (integraatioprojektit)

- Toimintaympäristössä tarvittavien muutosten valmistelu
(integraatioprojektit)



• Kehityksen aikainen integraatio vanhoihin järjestelmiin
• Aidon datan käyttö paljastaa mahdollisia suunnittelun puutteita
• Edistää konversion valmistelua
• Nykyjärjestelmien tietosisältö ja sen puutteet voivat ohjata kehitystä

vääriin suuntiin

• Kehityksen aikainen pilotointi ja tuotantokäyttöönotto
• Autenttiset käyttökokemukset hyödyttävät jatkokehitystä
• Käyttäjien sitouttaminen järjestelmän käyttöön

• Vaikutusmahdollisuus järjestelmän kehittämiseen
• Avainkäyttäjien koulutus uuden järjestelmän käyttöön
• Voi ohjata priorisoimaan varsinaisen tavoitteen kannalta

epäolennaisia tarpeita (väliaikaisratkaisut)

• Osapuolet päättävät itsenäisesti, millä aikataululla integroivat
hankkeen tuotoksia ympäristöönsä ja ottavat niitä käyttöön

2.5 Ketterän käyttöönoton
hyödyt ja haasteet
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Tasapainoilua julkaisujen tavoitetason määrittelyssä



3 Opittua
• Henkilöiden valinta ja sitoutuminen avainasemassa

• Sisältöasiantuntijuus
• Asiantuntevat ja sitoutuneet kehittäjät

• Läsnäolo ja osallistuminen - ei alle 50 % resursseja
• Riittävä valta ja vastuu projektille

• Projektiryhmäläiset tekevät työtä projektille, jolla on yliopistojen
asettamat yhteiset tavoitteet

• Yhteisesti asetetut tavoitteet ohittavat yksittäisen yliopiston
tarpeet

• Luottamus
• Tulosten näkyvyys ja kommunikaatio
• Projektin laajentuminen hoidettava hallitusti
• Erillisten integraatioprojektien vaikutus yhteisen projektin

etenemiseen
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Kysymyksiä?

Lisätietoja hankkeesta:
•http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/
•Pekka Äikäs, hankepäällikkö, pekka.aikas@aalto.fi
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