
 
 

  

 RAKETTI-OPI  

ITK-työpaja 21.4.2010 

Ryhmä 1: Uuteen maailmaan: siirtymäpolku nykytilanteesta tavoitetilaan 
Työryhmän tehtävänä on kuvata idealistis-realistisesti ne askelmerkit, joita ottamalla nykyisestä 
hajautetuista järjestelmäratkaisuista siirrytään vähittäin kohti syventyvää järjestelmäyhteistyötä. 

- Mitä täytyy olla tapahtunut, ennen kuin korkeakoulut voivat ottaa käyttöön nyt määriteltävänä 
olevan yhteiseksi tarkoitetun opintohallinnon perustietokannan, jonka varassa opintohallinnon 
järjestelmäpalvelut toimivat? 

- Millä tavoin korkeakoulut pystyvät hyödyntämään nykyisiä järjestelmiä uuden kannan päällä? 
- Onko realismia, että nykyratkaisuista on löydettävissä ohjelmistopooliin kaikkien käyttöön jaettavia 

ohjelmia? 
- Olemmeko aloittamassa kulkemisen pitkää polkua, jossa määrittelemme ja toteutamme kokonaan 

uuden maailman (uusi kanta, uudet moduulit, uudet käyttöliittymät, standardoidut rajapinnat), jossa 
vanhan hyödyntäminen on minimaalista? Tulisiko meidän suoraan lähteä puhtaalta pöydältä ja ottaa 
tavoitteeksi ”täysin uusi modulaarinen järjestelmäkokonaisuus vuonna 2015”. 

 
Ryhmässä keskusteltiin mm. seuraavaa: 

- jotta korkeakoulut ottavat käyttöön yhteiseksi tarkoitetun opintohallinnon perustietokannan, 
pitää löytyä selkeä minimijoukko palveluja, joilla päivittäinen asiointi saadaan hoidettua 

- modulaarinen, paloittain tapahtuvat kehitys on oikea tapa lähestyä haastetta 
- palvelujen toteuttamisen ehtona käsitteiden yhteneväisyys 
- siirtymävaiheen problematiikka, siihen olisi löydettävä ratkaisumalleja 
- arkistointisuunnitelma yhtenä tuotettavista dokumenteista 
- käyttäjäohjeistuksen ja käyttäjäkoulutuksen korostaminen toteutusprojektin käynnistyessä 
- keskitetyn järjestelmän haasteina tietoliikenteen sujuvuus ja suorituskyvyn riittävyys 

kaikkiin käyttötilanteisiin 
- tulevan palvelun rakentaminen tulee maksamaan paljon, elinkaaren on oltava verrannollinen 

käytettyihin panoksiin 
- käyttöhinnoittelun selvittäminen, mitä maksaa ”peruspaketti”, miten korkeakoulut saavat 

itse tekemistään palveluista korvausta  
- korkeakouluissa käytössä olevien opintotietojärjestelmien hyödyntäminen uuden kansallisen 

tietokannan päällä haastavaa, osassa tapauksia jopa mahdotonta 
- korkeakouluilla ei välttämättä omistusoikeutta käyttämäänsä ohjelmistoon, tulevissa 

ratkaisuissa palvelut ja koodit jäätävä kaikkien käyttöön ja hyödynnettäväksi 
- kehityshankkeet useamman korkeakoulun yhteistyönä, varmistetaan rakennettavien 

palvelujen soveltuvuus useammalle taholle ja pidetään huoli, että toimittajat eivät pääse 
liikaa määrittämään kehityssuuntia 

- korkeakouluissa päättävät tahot tekevät päätöksiä vajailla tiedoilla, 
kokonaisarkkitehtuurikoulutusta korkeakoulujen johdolle 

- toiminnallisten hyötyjen aukikirjoittaminen tärkeää, jotta korkeakouluissa tehtävissä 
päätöksissä ratkaisevat faktat, ei pelkästään raha tai vanhat kokemukset 

- liikkellelähtö puhtaalta pöydältä tai kokonaan uusi, valmis ohjelmistokokonaisuus ostamalla 
saavutetaan monia etuja: historian painolastit jäävät pois, kustannussäästöt (vrt. vanhan 
korjaaminen – uuden rakentaminen) 



 
 

  

Muistion kirjasi 

Jussi Auvinen 
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