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Tänään

• Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista

• Projektin tehtävät

• Käynnistyneiden työvaiheiden tilannekatsaus



Kysymys- ja kommentointipalsta:

• http://presemo.aalto.fi/otmkop



Yhteenveto

Kuvaus ja tavoite
Aalto OTM käyttöönottoprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan siirtyminen nykyisestä 

opiskelija- ja opintotietojärjestelmä Oodista uuteen, OTM-hankkeessa toteutettavaan 

järjestelmäkokonaisuuteen. Projektin tavoitteena on toteuttaa siirtyminen 

kustannustehokkaasti ja häiriöttömästi. 

Tavoitetilassa Oodin käytöstä on luovuttu ja koko yliopisto on siirtynyt käyttämään uutta 

järjestelmää lukuvuoden 2017-2018 loppuun mennessä. Uuden järjestelmän käyttö 

helpottaa ja nopeuttaa opiskelijoiden opintojen suunnittelua ja sähköistä asiointia sekä 

opettajien ja yliopiston Oppimispalveluissa toimivien henkilöiden työskentelyä.

Omistaja: Markus Torkkeli (Oppimisen IT)

Projektipäällikkö: 
Annika Mauno (Oppimisen IT)

IT-projektipäällikkö:
Matti Riihimäki (Tietotekniikkapalvelut)

Vastuuhenkilöt
Aikataulu: 5.2.16 – 31.7.18

Työmäärä:  1 800 htp

Budjetti:  350 000 eur

Numerot



Projektiorganisaatio

Ohjausryhmä
Oppimisen IT, Tietotekniikkapalvelut, Oppimispalvelut, opettajat, opiskelijat

Projektipäällikkö

4 oodi-asiantuntijaa Oppimisen IT –

tiimistä

8 teknistä asiantuntijaa 

Tietotekniikkapalveluista

Projektiryhmä

Järjestelmien pääkäyttäjät 

Oppimisen IT-tiimistä

Korkeakoulujen opintoasioiden 

päälliköt (LESJory)

Aallon opinto- ja 

opiskelijapalveluiden asiantuntija-

ryhmä (OOPAS)

Opiskelijapalveluiden 

koordinaatioryhmä 

Tuki

IT-projektipäällikkö



Tilanne pähkinänkuoressa 

• Käyttöönottoprojektin projektisuunnitelma valmistui 

vuodenvaihteessa

• Projekti hyväksytty ja käynnistetty

– budjetti

– organisaatio

– työmäärä

• Ohjausryhmä kokoontunut kolme kertaa 

• Projektiryhmä työskentelee suunnitelman mukaisesti



Käyttöönottoprojektin tehtävät ja 

tavoiteaikataulu

Projektisuunnittelu

Toteutuksen aloitus

Prosessien kartoitus ja kuvaus

Tekninen toteutus (integraatiot)

Testaus

Käyttöönottovalmiuden arviointi

Siirtyminen

Ohjeistus ja koulutus

Käytön tuki

Oodin alasajo

Projektin päättäminen

H2/15 H1/16 H2/16 H1/17 H2/17 H1/18



Prosessien kartoitus ja kuvaus

• Kartoitetaan ja arvioidaan nykyisistä tietojärjestelmistä 

OTM:ään siirtyvät prosessit

• MVP

• Prosessien kuvaus yhteistyössä IT-arkkitehtien kanssa

– kansallisen tason OPI-viitearkkitehtuuri

– prosessien yhdenmukaistaminen 

– hankkeen linjausvaatimukset

• Käyttötapaukset ohjeistuksen ja testitapausten

laatimisessa

• Tavoitteena tuotetun tiedon mahdollisimman

monipuolinen ja helppo hyödynnettävyys myös projektin

muissa vaiheissa



Oodi MyCourses

MoveON

ASIO –

opetuksen 

suunnittelu

Apply

Aalto DWVIRTA OpiAnalyzer

KPJ

Opintopolku

Henkilökunnan tiedot

Kurssitiedot

Kurssi-, opettaja- ja 

ilmoittautumistiedot

Opinto-oikeustiedot

Opinto-oikeustiedot

Kurssitiedot  ja 

opetuksen 

suunnittelutiedot

OTM

Tilastointitiedot

OTM
Opiskelijatietojärjestelmä

Personec
Henkilötietojärjestelmä

MyCourses
Virtuaalinen oppimisympäristö

KPJ
Kurssipalautejärjestelmä

MoveON
Kansainvälisen liikkuvuuden sähköinen 

asiointijärjestelmä

ASIO - opetuksen suunnittelu
Lukujärjestyssuunnittelun työväline 

tilavarausohjelmistossa

Apply
Maisterivaiheen sähköinen haku- ja 

valintajärjestelmä

Aalto DW 
Aallon tietovarasto, jossa myös 

opintohallinnon tietoja tilastointitarkoituksiin

OpiAnalyzer
Tilastointien tekemisen väline kouluille

Aallon ulkopuoliset järjestelmät

VIRTA
Valtakunnallinen tietovaranto

Opintopolku
Valtakunnallinen hakupalvelu

Tekninen toteutus (integraatiot)

Personec



Testaus

• Työvaiheessa testataan uuden järjestelmän eri osa-

alueet ja järjestelmään siirtyvät opintohallinnon prosessit 

kokonaisuutena niin, että tuotantokäyttöön siirtymisen 

jälkeen järjestelmä tukee Aallon Oppimispalveluiden 

työprosesseja ja tietosisältöjä.

• Valmistelussa:

– kokonaistestaussuunnitelma

– 1/2016 julkaisuversioon liittyvät testitapaukset ja niiden käsittely  

– toimintatapa, jolla testauksessa ilmenevät huomiot ja ongelmat 

saadaan välitettyä OTM-hankkeelle tiedoksi ja käsiteltäväksi



Lisätietoja Aalto OTM – käyttöönotto-

projektista 

Projektipäällikkö Annika Mauno

annika.mauno@aalto.fi / sis-project@aalto.fi
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