Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena -hankkeen ohjausryhmän työpajan
pöytäkirja
Aika: 19.8.2008 klo 10–16
Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10
Läsnä:
Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja klo 12.50–16.00
Marja Kylämä, OPM, puheenjohtaja klo 10.00–12.50
Ari Ilkka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
Harriet Kurtén, Åbo Akademi
Klaus Lindberg, CSC
Mikko Markkola, Tampereen yliopisto
Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
Pekka Linna, CSC, ohjausryhmän sihteeri
Tuija Raaska, CSC, ohjausryhmän sihteeri
Estynyt: Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu
Vierailijat: Jaakko Riihimäki, Ahti Planman, Jukka Heikkilä, Heikki Haavisto
1. Kokouksen avaus
Marja Kylämä avasi kokouksen klo 10. Hän kertoi toimivansa aamupäivän puheenjohtajana
kunnes Hannu Sirén pääsee paikalle.
Kaikki ohjausryhmän jäsenet eivät olleet ensimmäisessä kokouksessa mukana, joten käytiin
pikainen uusi esittäytymiskierros.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Kokonaisarkkitehtuurihanke
Varsinaista päätöskäsittelyä edelsi luento- ja työpajaosuus, jossa käytiin läpi
kokonaisarkkitehtuurityön yleisiä periaatteita sekä toteuttamista korkeakouluissa. Alustajina
toimivat Jukka Heikkilä Jyväskylän yliopistosta sekä Jaakko Riihimaa Seinäjoen
ammattikorkeakoulusta. It-pääsihteeri Ahti Planman toimi edellisten lisäksi sparraajana
työpajaosuudessa.
Pekka Linna esitteli toimeksiantoluonnoksen.
Ohjausryhmä keskusteli hankkeen ohjauksesta yleisesti ja totesi, että
− sitouttaminen kokonaisarkkitehtuurityöhön on RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän vastuulla,
ja he voivat kutsua asiantuntijoita puhumaan aiheesta eri tilaisuuksiin
Ohjausryhmä päätti, että
− kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään ja CSC aloittaa sitä
koskevan suunnittelutyön heti.
− hankkeen nimeksi tulee RAKETTI-KOKOA
o sanoista KOrkeakoululaitoksen KokonaisArkkitehtuurimalli
o tällä korostetaan sitä, että malliin sisältyy sekä korkeakoulujen että niiden
ohjauksen (opetusministeriö) kokonaisarkkitehtuurimalli.

Ohjausryhmä keskusteli toimeksiantoluonnoksesta ja päätti, että sitä muokataan edelleen
seuraavasti:
− riskejä käsitellään lisää
− esitetyt osatehtävät kirjoitetaan tarkemmin auki (esimerkkinä arkkitehtuurikoulu)
− tekstissä tuodaan enemmän esille sellaisten järjestelmien ja toimintatapojen kehittäminen,
jotka ratkaisevat käytännön ongelmia (sanaa kokonaisarkkitehtuuri ei tarvitse korostaa)
− organisointikohtaan lisätään ohjausryhmän työpajassa 19.8.2008 hankkeen organisointiin
liittyvät huomiot
− hankkeen käynnistystilaisuus järjestetään lokakuun lopulla IT-päivien yhteydessä
− RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 10.11. päätetään osa-hankkeen
ohjauksesta tarkemmin
4. Tietovarastointihanke
Ennen varsinaista päätöskäsittelyä Heikki Haavisto CSC:stä antoi tilannekatsauksen juuri
päättyneestä yliopistojen tietovarastomallia kehittäneestä YDW-projektista. Haavisto kertoi
käsitemallin saamista kommenteista. Jatkosuunnitelmana on testata käsitemallia
inkrementaalisesti, tiettyjen yliopistojen todellisella materiaalilla.
Ohjausryhmä keskusteli Heikki Haaviston esityksestä ja YDW-hankkeessa valmistuneesta
käsitemallista. YDW:hen liittynyt kommenttipyyntökierros koettiin haastavana (oli vaikeaa löytää
henkilöä, joka siihen osaa korkeakoulussa vastata). Lisäksi ohjausryhmä painotti käsitemallin
muokkausmahdollisuudesta huolehtimista ja siihen liittyvän prosessin kehittämistä, sillä
käsitteistöt ovat jatkuvassa muutoksessa.
Ohjausryhmä päätti, että
− uuden osahankkeen nimi on XDW. Se ei ole YDW:n jatkoprojekti, vaikka hyödyntää siinä
tehtyä käsitemallia, vaan uusi projekti osana RAKETTI-hanketta (RAKETTI-XDW)
− CSC vastaa osahankkeesta ja organisoi sille ohjauksen sekä valitsee pilottiyliopistot
saamistaan ehdokkaista
− CSC käynnistää ammattikorkeakoulujen käsitemäärittelytyön heti
− osahanke käsittää käsitemallin muokkausmahdollisuuden huomioinnin ja ylläpidon
organisoinnin
− käsitemäärittelytyössä on huomioitava Certian asiassa tekemä työ
− tavoitteena on ohjata kehitystyö siten, että syntyy palvelu, johon kaikki korkeakoulut voivat
liittyä
Sisällöllisinä kommentteina mainittiin, että
− tutkimuksen käsitteistöä työstettävä aiempaa huolellisemmin
− inkrementtien ajoitusta kannattaa miettiä mm. Certian kanssa yhdessä
− korkeakouluun tuodaan myös ulkopuolisia käsitteitä esim. kansainvälistymisen myötä, ja
vaikka näitä ei voida huomioida, ne on kuitenkin tiedostettava mahdollisina
− tietovarastosta tulee rakentaa sellainen, että se tuottaa sekä korkeakoulun että
korkeakoululaitoksen tasolla tarvittavaa tietoa
Keskustelun jälkeen Klaus Lindberg antoi päättyneen YDW-hankkeen talouskatsauksen, johon
ohjausryhmällä ei ollut huomauttamista. Edellisen kokouksen jälkeen CSC on valmistellut
saamansa toimeksiannon mukaisesti uudelle hankkeelle ohjausryhmää huomioiden pilottihaussa
ilmoittautuneet korkeakoulut, mutta kesäkauden vuoksi kaikkia neuvotteluja ei ole vielä pystytty
saamaan päätökseen.
.
Keskustelun lopuksi Hannu Siren kertoi, että opetusministeriössä on käynnistynyt indikaattorien
selvitys- ja kehitystyö, jolla on vaikutuksia hankkeeseen.

5. Opintohallinnon perusjärjestelmä -hanke
Pekka Linna kävi läpi ohjausryhmän jäsenten vastaukset ennakkotehtävään ja kiitti vastanneita
aktiivisuudesta.
Ohjausryhmä keskusteli jo käytössä olevista opintohallinnon tietojärjestelmistä ja niiden
kehittämistarpeista sekä hahmotteli mahdollisia kaikille yhteisiä prosesseja ja tietotarpeita
opintohallinnossa.
Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa:
- opintohallinto palvelee opiskelijaa, eli järjestelmän käytettävyyden on oltava korkea, ja
tietoa tulee saada reaaliaikaisesti
- taustalla olevien prosessien tunteminen on tärkeää, ja tulevaa järjestelmää mietittäessä
olisi tunnistettava myös niihin tulossa ovat muutokset
- opintohallinnon kytkös taloushallintoon on vahva – opintoihin liittyvät päätökset
vaikuttavat korkeakoulun talouteen, esim. vapaavuosisuunnittelu, yhteistutkinnot
ulkomaisten yliopistojen kanssa, yksilölliset opintopolut ja tutkintorakenteen joustavuus.
Ohjausryhmä päätti, että hankkeen nimi on RAKETTI-KOTI (Korkeakoulujen opintohallinnon
tietojärjestelmä).
Ohjausryhmä käsitteli laaditun toimeksiantoluonnoksen ja päätti seuraavaa:
- toimeksiantoluonnosta täydennetään ohjausryhmän keskustelussa esitettyjen
kommenttien perusteella ja se tuodaan uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
- toimeksiantoa tulee erityisesti tarkentaa seuraaviin asioihin liittyen
o miten nykyiset ja suunnitteilla olevat järjestelmät kytkeytyvät tähän yhteiseen
suunnitelmaan
o mikä osa opintohallinnonprosesseja tulee hoitumaan yhteisellä ratkaisulla
o millä aikataululla syntyy yhteinen tietojärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön
korkeakouluissa
o millaisia riskejä hankkeella on
6. Viestintä
Ohjausryhmä ei käsitellyt viestintään liittyviä asioita.
7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen 12.6.2008 pöytäkirjan muutoksitta.
8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

