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1 Johdanto

Tämä  selvitystyö  tehtiin  allekirjoittaneen  toimesta  03.06.–30.08.2019  välisenä  aikana  Älykkäät

oppimisympäristöt  ja  niiden  sisällöntuotanto  -hankkeen  Ohjelmoinnin  osahankkeelle.  Työn

tarkoituksena  oli  kartoittaa  suomalaisella  korkeakoulukentällä  käytettävien  opiskelun  perustieto-

järjestelmien ja  kansallisten  sähköisten  opiskelijapalveluiden nykytilanne  sekä  lähitulevaisuuden

näkymät.  Korkeakoulujen  tietojärjestelmät  ovat  olleet  viime  vuosina  vauhdikkaan  uudistustyön

kohteena, minkä johdosta niihin liittyvät tekniset ja muut näkökulmat oli syytä kootusti päivittää. 

Loppusuoralla oleva opintohallinnon tietojärjestelmien uudistus tuo nykyaikaiset tekniset ratkaisut

kaikkien korkeakoulujen saataville. Digitaalisten oppimisympäristöjen osalta suomalaisten voidaan

sanoa olevan vähintäänkin omavaraisia ellei jopa suunnannäyttäjiä. Suurelta osin opettajat kuitenkin

luottavat  digitaalisissa  opetusvälineissä  perinteisiin  ratkaisuihin.  Kritiikkiä  voidaan  kohdistaa

opintohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuosikausien viivästymiseen. Myös Opetusministeriön

asettamista kustannustehokkuustavoitteista on lipsuttu. Allekirjoittaneen mukaan osasyy tähän on

maan  tavaksi  muodostunut  hankekehitysmalli  ja  sen  ominaispiirteet:  kuppikunnittain  tapahtuva

kehitystyö, epäselvä tarveharkinta ja hankkeiden seurantaryhmien kumileimasinrooli. 

1.1 Käsitteiden määrittelyä

Selvitystyö  on rajattu  korkeakouluopiskelijoiden,  -opettajien  sekä  opintopalveluiden henkilöstön

käyttämiin jokapäiväiseen opiskeluun liittyviin kolmeen tietojärjestelmätyyppiin.

1. Opintohallinnon  järjestelmiin kuuluvat  opiskelijatieto-  ja  opintosuoritusrekisterit  sekä

opetustarjonnan suunnittelun ja julkaisun sovellukset. 

2. Opetusjärjestelmiin kuuluvat  digitaalisen  oppimisympäristön  tarjoavat  Learning

Management System (LMS) -tietojärjestelmät ja opetusmateriaaleja julkaisevat tietopankit.

3. Kansalliset  sähköiset  opiskelijapalvelut käsittävät  mm.  yhteishaun,  lukuvuosi-ilmoittau-

tumisen sekä opintotietovarannot.

Rajapinta  ja  usein  vielä  erilaisten  protokollien  määrittelemä  rajapintojen  joukko  erottaa  kahta

sähköisen viestinnän osapuolta heidän vaihtaessaan informaatiota digitaalisin välinein. Automaatti-

sen  tietojenkäsittelyn  viitekehyksessä  tekninen  rajapinta  määritellään  ohjelmistokomponenttien

välille tietojärjestelmän sisäiseen tai kahden järjestelmän väliseen viestintään ja käyttäjärajapinta

laitteiston  sekä  ihmisen  välille.  Tänä  päivänä  tekninen  rajapinta  tarkoittaa  usein  tietoresurssin

verkko-osoitetta, joka vastaanottaa ja/tai josta voi ladata yhdellä tavalla määriteltyä rakenteellista
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dataa. Käyttäjärajapinta tarkoittaa graafista käyttöliittymää ja muita tulostusvälineitä sekä tiedon

syöttövälineitä. Nykyään puhutaan myös käyttäjäkokemuksesta, johon tulisi liittyä vaivattoman ja

miellyttävän  asioinnin  vaikutelma.  Tässä  selvitystyössä  ovat  tarkastelussa  muutkin  tietojärjes-

telmään oleellisesti liittyvät viestintärajapinnat, kuten järjestelmän kehitystyöhön sekä järjestelmää

koskeviin  hallinnollisiin  prosesseihin  osallistuminen.  Ohjelmistokomponenttien  sisäiset

ohjelmointirajapinnat on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 

Kaaviokuvissa käsitelaatikoiden yhdysviivanuolien merkitykset ovat seuraavat:

• täytetty nuoli ilmaisee suuntaa, johon liikkuu rakenteinen tietokokonaisuus

• tikkunuoli ilmaisee suuntaa, johon lähetään palvelukysely mahdollisesti muutamin

parametrein, mutta ilman varsinaista rakenteista tietosisältöä

1.2 Selvitystyön menetelmät

Työtä varten suoritettiin opiskelun perustietojärjestelmien sidosryhmäedustajien haastatteluja sekä

perehdyttiin  aikaisempiin  selvitystöihin,  erilaisten  kehityshankkeiden  raportteihin  ja  aihepiiriin

liittyviin tutkimusjulkaisuihin.  Haastatteluissa ilmi tulleet  näkemykset eivät olleet varsinkaan eri

intressiryhmien  välillä  kovinkaan  yhtenäisiä,  minkä  vuoksi  tässä  paperissa  tarkastellaan  asioita

useista  näkökulmista  ja  rajapinnan  käsitettä  käytetään  totuttua  laajemmin.  Maanpuolustus-

korkeakoulun tilanteeseen ei tässä työssä syvennytä. 

1.3 Selvitystyön rakenne

Luvussa 2 kuvataan korkeakoulujen tietojärjestelmät yleisellä tasolla. Lisäksi tuodaan esille viime

vuosien  kehityshankkeissa  aikaansaadut  yhtenäiset  tietomallit  ja  niiden  pohjalta  rakennetut

keskitetyt  tietovarannot  ja  sähköiset  palvelut.  Opetusministeriön tietohallintostrategioiden yleisiä

tavoitteita käydään myös läpi kahden viimeisimmän strategian osalta.

Luvussa  3  kuvataan  opiskelun  perustietojärjestelmien  uudistamisen  jälkeiset  käyttäjä-  ja

tiedonsiirtorajapinnat  sekä  annetaan  esimerkkejä  tietojärjestelmien  arkkitehtuureista.  Luvussa

kiinnitetään huomiota myös sellaisiin järjestelmien ja näiden sidosryhmien välisiin rajapintoihin,

jotka  eivät  liity  suoraan  sovellusten  toiminnallisuuteen,  mutta  joiden  ominaisuuksilla  on  silti

merkittävä vaikutus mm. opiskelun perustietojärjestelmien kehitysmahdollisuuksiin. 

Luvussa  4  tarkastellaan  muutamin  esimerkein,  mitä  digitalisoituva  yhteiskunta  korkeakoulujen

näkökulmasta  tarkoittaa.  Luvun viimeisessä  kohdassa  otetaan  kantaa  siihen,  minkälaista  hyvien

tapojen mukainen digitalisaatio voisi korkeakoulumaailmassa olla.  
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2 Opiskelun perustietojärjestelmät korkeakouluissa

Opiskelun perustietojärjestelmiä on otettu Suomen korkeakouluissa käyttöön 1960-luvun lopulta

alkaen  ja  aluksi  niissä  keskityttiin  vain  opiskelija-  ja  opintosuoritustietoihin.  Tietoverkkojen

kehittymisen myötä mahdollistunut informaatiojärjestelmien tehokas yhteiskäyttö 1990-luvulla toi

mukanaan  uusia  sähköisen  asioinnin  muotoja  sekä  uusia  käyttäjäryhmiä.  Tänä  päivänä  ollaan

tilanteessa, jossa kaikki oleellinen korkeakoulujen toimintaan liittyvä tieto käsitellään digitaalisesti

(Hautakangas & Saarinen 2007). 

Autonomisten  yliopistojen  tietohallinnossa  tunnusomaiseksi  piirteeksi  on  muodostunut

informaatiojärjestelmien sirpaleinen kokoonpano.  Erillisiä  tietojärjestelmiä on tyypillisesti  useita

kymmeniä, koska uusia hankintoja on vuosien saatossa tehty yksittäisiin tarpeisiin kilpailutusten

kautta  useilta  eri  järjestelmätoimittajilta.  Kun  ollaan  havaittu  tarve  erillisten  järjestelmien

tiedonvaihdolle,  asia  on  tavanomaisesti  ratkaistu  joko  päivittämällä  järjestelmien  tiedonsiirto-

rajapintoja  tai  luomalla  integraatiopalvelu  (Kuva  1),  jonka  tehtävänä  on  ottaa  vastaan  yhden

kommunikointistandardin mukaista dataa, muuttaa se toisen standardin muotoon ja välittää halutulle

osajärjestelmälle. 

Taloudelliset  seikat  ovat  estäneet  niputtamasta  yliopistojen tietojärjestelmiä  saman palvelukoko-

naisuuden  alle.  On  ollut  edullisempaa  ja  riskittömämpää  kilpailuttaa  pienempiä  järjestelmä-

toimittajia, kuin hankkia ensin kallis kokonaisvaltainen ratkaisu ja maksaa sen jälkeen päivityksistä

ja  mahdollisista  käyttölisensseistä.  Ajan  kuluessa  ja  erillisjärjestelmien  lisääntyessä  on

kokonaisratkaisun hinta-arvio vain kohonnut. 

Ammattikorkeakouluissa tilanne on kehittynyt joissain tapauksissa hieman eri tavalla. 2010-luvun

alussa  Helsingin  Metropolia  ammattikorkeakoulu  ja  Tampereen  ammattikorkeakoulu  aloittivat

yhteisen  kehityshankkeen  opintohallinnon  tietojärjestelmien  uudistamiseksi.  Molemmat  korkea-

koulut  olivat  perineet  aikaisemmissa  alueellisten  korkeakoulujen  yhdistymisissä  tukun  erilaisia

osajärjestelmiä  omiensa  lisäksi.  Vanhentuneella  teknologialla  tuotettujen  erillisjärjestelmien

integraatiot  toteutettiin  järjestelmien  sisälle  ilman  kokoavaa  integraatiopalvelua,  mikä  osaltaan

vauhditti   tietojärjestelmäkokonaisuuksien  uudistustarvetta.  Metropolian  ja  Tampereen  ammatti-

korkeakoulun  kehitysyhteistyö  ohjelmistotuottaja  Eduix  Oy:n  kanssa  johti  vuonna  2013  Peppi-

järjestelmän  (Peppi  2013)  syntyyn.  Ammattikorkeakoulujen  sulautuminen  osaksi  paikallista

yliopisto-organisaatiota, kuten Tampereella on tapahtunut, saattaa olla nouseva trendi suomalaisella

korkeakoulukentällä,  mikä  luonnollisesti  nostaa  pintaan  ajatuksen  yliopistojen  ja  ammatti-

korkeakoulujen yhteisistä tietojärjestelmistä niin opiskelun kuin muunkin tietohallinnon suhteen.
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Kuva 1. Yleiskuva yliopiston sisäisistä tietojärjestelmistä. 

2.1 Opintohallinnon tietojärjestelmät

Opintohallinnon tietojärjestelmät kattavat osan yliopiston kaikista informaatiojärjestelmistä (Kuva

1).  Oodi-konsortio,  johon  kuuluu  tänä  päivänä  yhdeksän  yliopistoa,  on  vuodesta  1999  lähtien

tarjonnut  yliopistoille  kattavaa  opintohallinnon  järjestelmäkokonaisuutta,  johon  sisältyvät

opiskelija-,   opintosuoritus-  ja  opetustietorekisterit  sekä  kokoelma  verkkopalveluja  näiden

hallintaan.  Vuonna  2019  on  viidessä  yliopistossa  käytössä  uusi  Sisu-järjestelmä,  joka  toimii

Helsingissä ja Aalto-yliopistossa Oodin korvaajana. Vanhoista järjestelmistä luovutaan vähitellen ja

Sisu-järjestelmään siirrytään täysimääräisesti vuonna 2020. Turun yliopisto (UTU) ja Åbo Akademi

(ÅA) ovat yhdistyneen Tampereen yliopiston (TUNI) tavoin juuri luopumassa edellisen sukupolven

opintohallinnon tietojärjestelmäratkaisuista.  Tampereella päätettiin  siirtyä Sisu-järjestelmään,  kun

taas  Turun  suunnalla  valinta  on  Peppi-järjestelmä,  jota  ollaan  muokkaamassa  paremmin

yliopistomaailmaan sopivaksi.

Opetus-
tietojärjestelmät

Integraatio-
palvelu

Opintohallinnon
tietojärjestelmät

Raportointi

Oppimisalustat
Moodle, etc.

OPS, HOPS, 
Opetustarjonta,  
rekisterit, etc.

Verkkojulkaisu

Opinto-opas
Yliopiston sivut

Muut 
järjestelmät

Tilavaraukset
Lukujärjestykset

Palaute-
järjestelmät

Työpöytäratkaisu

Opiskelijan opas, 
Intra-toiminnot

Kurssipalaute
Kandipalaute

Henkilöstö (HR)
Talous

Ulkoiset
järjestelmät

VIRTA, KOSKI,  
Opintopolku, OILI, 
Ristiinopiskelu (ks. 
alakohdat 2.3.X)
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Peppi-järjestelmä  on  alkujaan  ammattikorkeakoulujen  tarpeisiin  tuotettu  Oodia  vastaavalla

konsortiomallilla ylläpidettävä tietojärjestelmäratkaisu, jonka osia myös yliopistoissa on käytetty.

Ammattikorkeakoulujen  opintohallinnon  toimintaprosessit  ja  käytänteet  eivät  sinänsä  poikkea

merkittävästi  yliopistomaailmasta,  mutta  Peppi-järjestelmän  pohjalla  oleva  perusrekisteri  ei  ole

aikaisemmin soveltunut yliopistomaailmaan mm. kaksiosaisen (kand. + maist.) tutkintorakenteen

vuoksi.  Asiaa  ollaan  kuitenkin  päivittämässä  kuntoon  ja  puolet  Oodia  käyttäneistä  yliopistoista

siirtynee  Peppi-järjestelmään  lähitulevaisuudessa.  Tietojärjestelmien  vaihtaminen  toteutetaan

asteittain ja reseptejä on monenlaisia. Jyväskylän yliopisto käyttää Peppi-järjestelmään pohjautuvaa

koulutus- ja opetussuunnittelumoduulia Sisu-järjestelmän rinnalla ja samanlainen hybridijärjestely

on  koulutustarjonnan  suunnittelun  suhteen  käytössä  Tampereen  yliopiston  keskustakampuksella.

Muissakin yliopistoissa on erilaisia siirtymäkauden aikaisia menettelyjä, mutta tulevaisuudessa ne

hankkivat opintohallinnon tietojärjestelmänsä pääasiassa kahdelta taholta (Kuva 2). 

Kuva 2. Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmät uudistusvaiheen jälkeen.

2.1.1 Peppi ja Sisu

Opintohallinnon  tietojärjestelmät  Peppi  ja  Sisu  ovat  arkkitehtuuriltaan  palveluperustaisia  SOA1

verkkosovelluksia. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy suoritti vuonna 2018 Aalto-yliopiston

toimeksiannosta  opintohallinnon  perusjärjestelmäselvityksen,  jonka  toisen  vaiheen  raportissa

vertailtiin  Peppi-  ja  Sisu-järjestelmiä  lähinnä  niiden  tarjoamien  toimintojen  suhteen.  Raportista

ilmenee  (CSC 2018a),  että  Sisua  kehitetään  tarkasti  rajattuina  osajärjestelminä,  kun  taas  Peppi

1 https://www.ibm.com/cloud/learn/soa

Peppi

OodiSisu

A”

HY

UEF

JYU

LY

LUT

Hanken

UniArts

TUNI

UTU

OY

UVA

ÅA
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koostuu laajasta itsenäisten mikropalveluiden joukosta. Molemmat järjestelmät on toteutettu niiltä

osin Hautakankaan ja Saarisen (2007) selvityksessään antamien suositusten mukaan, että ne ovat

modulaarisia ja sovellusmoduulien rajapinnat ovat hyvin määriteltyjä, mutta organisaatiokohtaisen

ketterän kehittämisen haasteeseen on Sisu-järjestelmän tapauksessa jätetty vastaamatta,  kun taas

Peppi-järjestelmään liittyy joitakin korkeakoulukohtaisia komponentteja. 

Sisu-järjestelmän kehityksessä luodaan paitsi  uutta  opintohallinnon tietojärjestelmää myös virta-

viivaistetaan  hallinnon  ja  opiskelupalveluiden  toimintaprosesseja.  Tietojärjestelmä  toimitetaan

asiakasyliopistoille  näiden  omistaman  Funidata  Oy:n  toimesta  Software  as  a  Service  (SaaS)

palveluna.  Tämän toimitusmallin  hyötyinä  asiakkaat  vapautuvat  järjestelmän teknisestä  hallinto-

vastuusta  ja  uudet  versiopäivitykset  ovat  välittömästi  kaikkien  saatavilla.  Asiakkaille  tarjotaan

lähtökohtaisesti samaa palvelukokonaisuutta ja kehitystyö tehdään yhteisten tavoitteiden pohjalta,

minkä  on  katsottu  parhaiten  tukevan  yliopistojen  välistä  tietoyhteistyötä  ja  toimintaprosessien

yhtenäistämistä sekä helpottavan itse järjestelmän kehitystä (Sisu 2017, CSC 2018a).

Peppi-järjestelmä on usean kymmenen korkeakoulun muodostaman konsortion yhteistyöprojekti,

jonka  temaattiset asiantuntijaryhmät vastaavat järjestelmän toiminnallisten osa-alueiden kehitys-

työstä  ja tekevät  yhteistyötä paitsi  keskenään myös ohjelmistoalihankkijoiden kanssa.  Konsortio

tarjoaa jäsenilleen järjestelmän lähdekoodiversiot ja kukin jäsenkorkeakoulu päättää, mitä versiota

ja minkälaista palvelukonfiguraatiota he haluavat omassa fyysisessä suoritusympäristössään ajaa.

Jäsenet  voivat  myös  kehittää  omatoimisesti  Peppi-järjestelmään  liitännäisosia  ja  myydä  näiden

käyttöoikeuksia  muille  jäsenille.  Onnistuneita  liitännäisiä  voidaan  myös  ottaa  kiinteäksi  osaksi

ydinjärjestelmää, mikäli näin yhdessä päätetään (CSC 2018a). Peppi-järjestelmää on myös toivottu

tarjottavan SaaS-palveluna, mutta asiaa ei ole tätä kirjoitettaessa vielä ratkaistu. 

2.2 Opetustietojärjestelmät

Suomen  eri  asteisissa  oppilaitoksissa  ja  kansainvälisestikin  käytetyin  verkko-oppimisalusta  on

vapaan lähdekoodin Moodle (Tikkanen, 2016). Taideyliopistossa2  käytetään Optima-alustaa, mutta

muissa yliopistoissa Moodle on verkossa tapahtuvan opiskelun vakioratkaisu. Osin valtiojohtoisten

kehittämishankkeiden  tuella,  mutta  suurelta  osin  myös  yliopistojen  tietojenkäsittelytieteen

opettajien ja opiskelijoiden yhteisökehityksenä Suomessa on tuotettu useita Moodlea monipuoli-

semmin  verkko-oppimista  tukevia  ratkaisuja,  joista  kerrotaan  seuraavissa  kohdissa  tarkemmin.

Muutamissa avoimissa yliopistoissa järjestetään Massive Open Online Course (MOOC) -kursseja

kaikille  halukkaille  ja  Helsingin  yliopisto  tarjoaa  tällä  toimintamallilla  ensimmäisen  vuoden

2 Taideyliopistosta käytetään tässä paperissa lyhennettä UniArts
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tietojenkäsittelytieteen  opintoja  ilmaisena  verkko-opetuksena.  Niissä  menestyminen  voi  johtaa

myös  kandidaattitutkinnon  opiskeluoikeuteen.  Tämä  on  osa  Digital  Education  For  All  (DEFA)

hanketta, jossa luodaan kaikille avoin digitaalinen väylä tietojenkäsittelytieteen opiskelun pariin.

Hankkeessa ovat mukana myös Aalto-yliopisto sekä Jyväskylän, Oulun ja Turun avoimet yliopistot,

joissa DEFA-opinnot suoritetaan pääosin perinteisenä verkon kautta tapahtuvana etäopiskeluna. 

2.2.1 Peda.net

Peda.net on Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimivan Koulutuksen tutkimuslaitoksen ylläpitämä

verkko-oppimisympäristö,  jonka  pääasiallinen  käyttäjäkunta  koostuu  alempien  oppiasteiden

opiskelijoista  ja  opettajista.  Järjestelmän  leimallinen  piirre  on  ihmisten  yhteistyön  tukeminen

verkkojulkaisun ja -tiedonvaihdon välineillä sekä elinikäisen oppimisen ajatus. Peda.net toimitetaan

SaaS-palveluna ja sitä kehitetään yhdessä Koulutuksen tutkimuslaitoksen Oppiminen ja teknologia

tutkimusryhmän kanssa. 

Peda.net tarjoaa opetuskäyttöön valmiita verkkomateriaaleja eri oppiasteille muutamien alihankki-

joiden avustuksella. Sitä käytetään myös erilaisten yhteisöjen tiedotus- ja yhteistyökanavana sekä

kuntakohtaisesti alueen oppilaitosten yhteisenä verkkoportaalina. Järjestelmässä on myös sähköisiä

tukipalveluita, kuten tilavaraus, lukujärjestys sekä alueellisen opetussuunnitelmayhteistyön palvelu

peruskoulujen ja toisen asteen opetushenkilökunnan arjen helpottamiseksi. 

2.2.2 WETO

WEb Teaching  Organizer  (WETO)  on  Tampereen  yliopistossa  erityisesti  tietojenkäsittelytieteen

opintojaksoilla käytettävä oppimisalusta, jolla julkaistaan kurssien verkkomateriaaleja ja ajastettuja

tehtäviä. Opiskelijat voivat palauttaa ohjelmointitehtäviä ja suorittaa vertaisarviointeja. Opettajille

järjestelmä tuottaa automaattisen ohjelmointivastausten arvioinnin sekä pistekirjanpidon. 

Lähes kaksi vuosikymmentä vanha järjestelmä on ehditty koodaamaan jo kertaalleen uudestaan.

WETO  on  ympäri  lukukauden  käytössä  ja  järjestelmää  kehitetään  edelleen  aktiivisesti

opetushenkilöstön tiiviissä ohjauksessa. 

2.2.3 ViLLE

ViLLE on  Turun  yliopistolla  osittain  opiskelijavoimin  kehitetty  verkko-oppimisympäristö,  joka

tarjoaa  opettajille  verkkotehtävien  tuotantopalvelun  sekä  automaattisen  vastausarvioinnin.

Järjestelmä  raportoi  opettajille  opiskelijoiden  kurssimenestyksestä  hyödyntäen  Turun  yliopiston

oppimisanalytiikan  keskuksen  tutkimustuloksia.  Myös  opiskelijat  saavat  tehtävistään  välittömän
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palautteen,  mikä  on  koettu  tärkeäksi  pedagogiseksi  välineeksi  ViLLE-oppimisympäristössä.

Peda.net  alustan  tavoin  ViLLE  on  kehitetty  vahvasti  tutkimukseen  nojaten  sekä  järjestelmän

toimintojen että tarjottujen valmiiden verkko-opetusmateriaalien suhteen. Opiskelijat voivat tehdä

tehtäviä  ja  projekteja  myös  ryhmätöinä,  pitää  oppimispäiväkirjaa  sekä  tehdä  vertaisarviointeja.

Opettajat  voivat  tehdä  yhteistyötä  tehtävien  luomisessa  ja  pitää  yhdessä  verkkokursseja.

Verkkotenteissä  opettajat  seuraavat  opiskelijoiden  suorituksia  reaaliajassa.  Luentojen  ohessa

opettajat voivat julkaista tehtäviä ja äänestyksiä. Näihin opiskelijat osallistuvat mobiilisovelluksella,

joka muistuttaa muina aikoina luentoajoista ja tehtäväpalautuksista. ViLLE kirjaa Turun yliopiston

opiskelijoiden RFID-korttien lukutapahtumista automaattisesti luentoläsnäoloja ja auttaa haluttaessa

kurssien  arvioinnissa  koostamalla  opiskelijan  verkko-opiskelun  aktiivisuudesta  pisteytyksen.

Opettajat  voivat  perehtyä  tehtäväratkaisujen  analytiikkaan,  joka  muodostetaan  vastausten

pistemäärästä, vastausajasta sekä opiskelijan suorittamista tehtävänaikaisista toiminnoista (Laakso

ym. 2018).

ViLLE-oppimisympäristö tarjotaan ilmaisena SaaS-palveluna suomalaisille oppilaitoksille ja se on

käytössä  kaikilla  oppiasteilla.  Oppimisanalytiikan  keskuksen  mukaan  yli  kolmannes  Suomen

kouluista käyttää ViLLE-oppimisympäristöä ja kansainvälisesti käyttö on levinnyt 15 maahan. 

2.2.4 A+ LMS

Aalto-yliopistossa tuotettua A+ -oppimisympäristöä käytetään myös Tampereen yliopistolla. Tähän

asti lähinnä tietojenkäsittelytieteen opintojaksoilla hyödynnetty järjestelmä tarjoaa oppimateriaalin

ja  tehtävien  verkkojulkaisupalvelun,  automaattisen  vastausten  arvioinnin,  viestityspalvelun

opettajille  ja  opiskelijoille  sekä  muistivihkopalvelun  usein  tarvittavien  lähdekoodinpätkien

talletukseen. Järjestelmän leimallinen piirre on Git-versionhallintasovelluksen käyttö opintojakson

tiedostojen siirtämisessä opettajan koneelta ensin GitLab-palvelimelle, josta opintojakson tuorein

versio siirretään A+ oppimisympäristöportaalin julkaisuun. A+ LMS on siis kahden palvelimen ja

opettajan  työkoneympäristön  järjestelmä,  joka  tukee  kattavasti  versionhallintatoimintoja.

Oppimisympäristön  kehitys  tapahtuu avoimen lähdekoodin  projektina,  jonka alaisuuteen  kuuluu

suuri  joukko  järjestelmän  osaprojekteja.  Palveluperustaisen  arkkitehtuurinsa  vuoksi  A+

oppimisympäristön  osia  itse  nettiportaali  mukaan  lukien  voidaan  käyttää  myös  muiden  LMS-

toteutusten osaratkaisuina (Karavirta ym. 2013).
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2.2.5 TiM

Jyväskylän  yliopiston  Informaatioteknologian  tiedekunnan  tuottama  TiM3 on  varsin  pitkälle

kehittynyt oppimateriaalien verkkojulkaisualusta, jolla laaditut dokumentit ylläpidetään tarvittaessa

monikielisinä versioina.  Opintojakson verkkomateriaali  voidaan tulostaa ilmiasultaan vastaavana

painotuotteena  suoraan  järjestelmästä  ladatusta  tiedostosta.  Verkkotehtäviä  voi  laatia  kaikille

opintosuunnille  ja  opettajan  viestintämahdollisuudet  opiskelijoiden  kanssa  ovat  kattavat.

Opiskelijoiden  yhteistyötä  sekä  vertaisarviointia  tuetaan  ja  järjestelmä  antaa  opiskelun

edistymisestä visuaalista palautetta. Opettajilla on käytössään erilaisia liitännäisiä, joilla he voivat

visualisoida esim. fysikaalisia ilmiöitä. Järjestelmä tuottaa opiskelijoiden tehtäväsuorituksista sekä

jokaisen  verkkodokumentin   läpikäymisestä  tilastodataa  ja  kaaviokuvia.  Opiskelijat  voivat  jopa

laatia akateemisen lopputyönsä TiM-järjestelmän verkkodokumenttina. 

TiM-oppimisympäristön ominaispiirre on verkkodokumenttien rakentuminen lohkoista, jotka voivat

sisältää  tekstiä,  kuvan  tai  liitännäisellä  tuotettavan  mahdollisesti  interaktiivisen  komponentin.

Lohkoja käsitellään järjestelmässä itsenäisinä olioina ja samaa lohkoa voidaan käyttää useassa eri

dokumentissa, jotka ovat käytännössä lohkolistoja. Kun lohkoa päivitetään, päivittyvät myös kaikki

dokumentit,  joissa  kyseinen  lohko  esiintyy.  TiM-järjestelmä  on  päätelaitteesta  riippumaton

selainpohjainen  pilvipalvelu,  joka  on  tuotettu  avoimen  lähdekoodin  projektina  joiltakin  osin

opiskelijavoimin. Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu julkaisee joidenkin opintojaksojen

verkkomateriaalin omalla TiM-järjestelmän versiollaan. 

2.2.6 DigiCampus – Digitaalinen oppimisympäristö

DigiCampus  on  Itä-Suomen  yliopiston  luotsaama  kehityshanke,  jonka  Digitaalinen

oppimisympäristö  -osahanke  on  tuottanut  korkeakouluille  yhteisen  LMS-pilvipalvelun.  Tämä

perustuu Moodle-alustan lähdekoodiin ja on toiminnoiltaan vastaava verkkomateriaaleja ja -tehtäviä

julkaiseva oppimisympäristö. Opiskelijat ja opetushenkilöstö voivat kirjautua järjestelmään korkea-

koulukohtaisilla tunnuksillaan HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmän4 (ks. alakohta 3.1.2) kautta. 

DigiCampus-hankkeessa  myös  koostetaan  kotimaisen  korkeakouluyhteisön  vaatimusmäärittelyjä

Euroopan  unionin  Open  Clouds  for  Research  Environments  (OCRE)  -projektin  yleis-

eurooppalaisen  LMS-pilvipalvelun  kilpailutukseen.  Vaatimusmäärittelytyö  on  tätä  kirjoitettaessa

vielä kesken, mutta suunnitelmissa on tuottaa Eurooppalaisen korkeakoulualueen5 (EHEA) yhteisiin

3 https://tim.jyu.fi/view/tim/TIM-esittely
4 HAKA on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjätunnistusjärjestelmä, jonka kotimaista 

korkeakoulujen luottamusverkostoa  CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy hallinnoi.
5 http://www.ehea.info/
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verkko-oppimisympäristötarpeisiin  pilvipalvelu,  jonka  käyttölisenssin  suomalaiset  korkeakoulut

voivat halutessaan hankkia. 

2.2.7 Avoimet oppimateriaalit -palvelu

Vuonna  2018  Opetusministeriön,  Opetushallituksen  ja  CSC–Tieteen  tietotekniikan  keskus  Oy:n

yhteistyönä  aloitetun  Avointen  oppimateriaalien  käytön  edistäminen  -hankkeen  tavoitteena  on

tuottaa avointen oppimateriaalien palveluportaali kaikille koulutusasteille. Hankkeen järjestämissä

sidosryhmätyöpajoissa  ja  seminaareissa  edistetään  avointen  digitaalisten  oppimateriaalien

kehityskulttuuria,  kartoitetaan  oppimateriaaliportaalin  käyttäjävaatimuksia  ja  kerätään  palautetta

portaalin  toteutusratkaisuista.  Valmiissa  Avoimet  oppimateriaalit  -palvelussa  käyttäjät  voivat

tallettaa  ja  ylläpitää  itse  tai  yhteistyössä  tekemiään  oppimateriaaleja.  Järjestelmään  talletettuja

materiaaleja  voidaan kommentoida  ja  arvioida  sekä  niistä  voidaan  luoda kokoelmia  laajempien

opintojaksojen  tueksi.  Sekä  opiskelijoilla  että  opettajilla  on  mahdollisuus  tallettaa  palveluun

oppimateriaaleja  Creative  Commons  -lisenssien6 Nimeä  4.0 tai  Nimeä-JaaSamoin -versioiden

alaisuudessa.  Materiaalit  voivat  olla  digitaalisia  tiedostoja  tai  linkkejä  muiden oppimisalustojen

avoimiin  materiaaleihin.  Hankkeessa  kehitetään  myös  tietomallit  digitaalisille  oppimateriaaleille

sekä näiden kuvailutiedoille. 

2.3 Opetusministeriön tietohallintostrategia 2006–2015

Vuonna  2006  julkaistu  Opetusministeriön  tietohallintostrategia  vuosille  2006–2015  kannusti

korkeakouluja  pois  useiden  erillisten  tietojärjestelmien  kokonaisuuksista  kohti  yhtenäisiä

perustoiminnon prosesseja.  Käsitteiden ja  tietosisältöjen yhtenäistäminen oli  keskeinen teema ei

pelkästään kotimaisten korkeakoulujen välillä  liikkuvien opiskelijoiden vuoksi,  vaan lähes  koko

Euroopan  kattavan  yhtenäisen  korkeakoulualueen7 synnyttämiseksi  vuoteen  2010  mennessä.

Tietohallinnon yhtenäistämisellä ja keskittämisellä  päästäisiin myös siihen,  että  yliopistot voivat

keskittyä  ydintoimintoihin  ja  palveluiden  kehittämiseen.  Tietohallintostrategiassa  esitettiin

avaintoimenpiteenä,  että  yliopistojen  tietohallinnon  ydinkäsitteet,  tietorakenteet  ja  tärkeimmät

prosessit määritellään ja luodaan yhteinen tietomalli yliopistojen käyttöön. Tämän jälkeen voitaisiin

kehittää kaikkien yliopistojen yhteinen opintohallinnon tietojärjestelmä (OKM 2006). Seuraavissa

alakohdissa  käsitellään  suurimpia  teknisiä  ja  tietosisällöllisiä  muutoksia  tuoneita  tietohallinton

kehityshankkeita, joita strategian puitteissa ryhdyttiin viemään läpi. 

6 https://creativecommons.fi/lisenssit/
7 Eurooppalaisten maiden välistä korkeakouluopetuksen yhteistyöaloitetta kutsutaan ns. Bolognan prosessiksi.
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2.3.1 Oodista kohti Sisun ja Pepin aikakautta

Tietohallintostrategian julkaisuvuonna oltiin  jo  tietoisia  Oodi-järjestelmän puutteista,  joita  olivat

mm.  yliopistokohtaiset  erikoisratkaisut,  heikko käsitteiden määrittely  ja  konsortio-hallintomallin

jäykkyys uudistusten läpiviemisessä (OKM 2006).  Oodin ulkopuolella  elettiin  pysähtyneisyyden

aikaa Tampereen ja Turun alueen yliopistoissa, joissa tietojärjestelmiä parsittiin ja paikattiin tarpeen

mukaan. Jyväskylän yliopistossa kehitettiin oma Korppi-tietojärjestelmä vuosituhannen vaihteessa

korvaamaan  vanhentunut  ja  sirpaleinen  opintohallinnon  tietojärjestelmäkokonaisuus.  Pääasiassa

JYU:n Tietotekniikan laitoksen opiskelijoiden ja opettajien yhteisökehityksen tuloksena syntynyt

Korppi muodostui vuosien saatossa kattavaksi tietojärjestelmäksi, johon oltiin pitkään tyytyväisiä.

Erillisten  kehityshankkeiden  myötä  syntyneitä  uusia  opintohallinnon  tietojärjestelmiä  Sisua  ja

Peppiä  ollaan  kuitenkin  ottamassa  nyt  myös  Korpin  korvaajaksi.  Ei  ole  aivan  selvää,  miksi

yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmiä tuotettiin lopulta kaksi kappaletta, mutta syntyneessä

kilpailutilanteessa  voidaan  hyötyä  kustannusvertailumahdollisuuden  tuomasta  tehokkuus-

kannustimesta.

2.3.2 Kärkihankkeita

Tietohallintostrategian  toteuttamisen  moottoriksi  perustettiin  vuoden  2008  syksyllä  RAKETTI-

kehityshanke,  jolle  luotiin  muutama  tarkemmin  rajattu  osahanke.  Hanketoiminnassa  saatujen

tulosten ja osin yliopistoja koskevien lainsäädäntömuutosten vuoksi päähankkeesta versoi vuosien

saatossa  vielä  joitakin  osahankkeita  (Kuva  3).  Yliopistojen  yhteisen  opintohallinnon  tietojär-

jestelmän kehitystyö oli alkujaan OPI-hankkeen päätarkoitus. Tästä kuitenkin luovuttiin nopeasti,

kun yhteistä säveltä ei löytynyt. Hanke keskittyi sittemmin korkeakoulujen välisen tietoarkkiteh-

tuuriyhteistyön  tukemiseen  ja  sähköisten  palveluiden  kehittämiseen  sekä  toimi  mm.  VIRTA-

hankkeen  taustalla.  Peppi-osahanke  ryhtyi  luomaan  opintohallinnon  tietojärjestelmää

ammattikorkeakoulujen  tarpeisiin  ja  muutamia  vuosia  myöhemmin   Opintohallinnon

tietojärjestelmän  modernisointi  (OTM)  -osahanke  otti  tehtäväkseen  tuottaa  yliopistoille  oman

tietojärjestelmän (CSC 2014). 

Kuvassa 3 havainnollistetaan tärkeimpiä Opetusministeriön kehityshankkeita, joiden työn tulokset

ovat  vieneet  tietohallintostrategian  avaintoimenpiteitä  opintohallinnon  tietojärjestelmien  osalta

voimallisimmin  eteenpäin.  Peppi-tietojärjestelmän  jatkokehitys  siirtyi  kehityshankkeen  päätyttyä

Peppi-konsortion vastuulle. OTM-hankkeessa aloitettu Sisu-järjestelmän kehitystyö siirtyi vuonna

2016 Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston perustaman Funidata Oy:n jatkokehitykseen. 
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Kuva 3. Opetusministeriön käynnistämiä korkeakoulujen tietohallinnon kehityshankkeita.

2.3.3 VIRTA-tietovaranto ja OKSA-sanasto

Opetusministeriön  tietohallintostrategian  myötä  käynnistetyt  kärkihankkeet  saivat  aikaisempien

projektien  tuloksena  mm.  YDW-hankkeen  tuottamat  yliopistojen  tietohallinnon  käsitteistön

määritykset  oman  työnsä  perustaksi  (Kuva  3).  XDW-hankkeessa  otettiin  ammattikorkeakoulut

mukaan  ja  määriteltyjen  käsitteiden  pohjalta  tehtiin  pilotti-tietovarastoja.  XDW-hankkeen

tuottamaan UML-tietomalliin yhdistettiin vielä Suomen virtuaaliyliopiston8 tahollaan koostamat ns.

M-määritykset, jotka antoivat XML-skeemoilla ja havainnollisilla rakennekuvauksilla määritelmät

korkeakoulujen  tietohallinnossa  käytetyille  sanoille  ja  käsitteille.  Näillä  eväillä  valtakunnallista

korkeakoulujen VIRTA-tietovarantoa ryhdyttiin toteuttamaan ja se otettiin käyttöön vuonna 2014.

Korkeakoulut toimittavat VIRTA-järjestelmään kopion omien suoritusrekistereidensä sisällöstä ja

lähetettävien  tietojen  on  mukauduttava  kansalliseen  XDW-tietomalliin.  Tämä  on  edesauttanut

korkeakoulujen  järjestelmien  tietosisältöjen  yhdenmukaistumista,  mikä  oli  Opetusministeriön

tietohallintostrategian  yksi  päätavoite.  Nyt  korkeakoulujen  opiskelijoista,  heidän  opinto-

oikeuksistaan  sekä  -suorituksistaan  on  tarjolla  yhteismitallista  ja  luotettavaa  tietoa  esimerkiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruutarpeisiin sekä valtakunnallisen sähköisen yhteishaku-

järjestelmän käyttöön (CSC 2014). 

8 SVY on vuosina 2001–2010 toiminut yliopistojen yhteistyöverkosto.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAKETTI

KOKOA: Seminaareja sekä pilottihankkeita korkeakoulujen tietoarkki-
tehtuurin kehitystyössä. 

XDW

OPI

OPI-Viitearkkitehtuuri

VIRTA

Luotiin korkeakoulujen yhteinen
tieto- ja käsitemalli sekä sanasto.
Organisoitiin käsitemallin jatkuva
ylläpito ja muutoshallinta.

Toteutettiin korkeakoulujen valta-
kunnallinen tietovaranto. 
Muuttuu kehityshankkeesta jatku-
vaksi CSC-palveluksi.

Peppi
OTM / Sisu

Toteutettiin kuvaukset
prosessien, palvelui-
den, tietojen, toimijoi-
den ja roolien yhteis-
toiminnasta.

YDW
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Yhteiset tietomallit edellyttävät sanojen ja käsitteiden sekä näiden rakenteellisten suhteiden tarkkaa

määrittelyä.  Tämä ns.  sanastotyö  on jatkuva prosessi,  jota  maailman muuttuessa ja  teknologian

kehittyessä  edistetään  Suomessa  Sanastokeskus  TSK  ry:n  toimesta.  Yhdessä  Opetus-  ja

kulttuuriministeriön kanssa Sanastokeskus aloitti vuonna 2010 Opetus- ja koulutussanasto OKSAn

määrittelyn.  Tässä  hyödynnettiin  useiden  kehityshankkeiden  aikaansaannoksia.  OKSA  on

suomalaisissa  oppilaitoksissa  käytettyjen  käsitteiden pääasiallinen  tietolähde,  jota  tarvitaan  mm.

opintohallinnon tietojärjestelmien kehitystyössä. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) -yhteistyöelimen toimesta asetetaan ns.

JHS-suosituksia,  joiden  mukaan  valtion-  ja  kunnallishallinnon  tietohallintoa  kehitetään.  Myös

OKSA-sanasto on syntynyt JHS-suositusten mukaisesti. Tietojärjestelmiä tuotettaessa tietomallien

ohjelmallisen  määrittelyn  apuna  käytetään  Valtioneuvoston  JHS-metatietorekisteristä  haettavia

käsitemäärittelyjä.  Käsitteitä  vastaavat  XML-skeemat  ovat  ladattavissa  JHS-skeemakirjastosta

(JHS-175 2012).  Määrittelysanastojen eli  ontologioiden merkitys korostuu myös silloin,  kun eri

organisaatioissa  hyödynnetään  samoja  tietoja.  Esimerkiksi  OKSA-sanastosta  on  tunnistettu

kymmeniä yhteisiä käsitteitä muiden julkishallinnon toimijoiden käyttämien sanastojen kanssa ja

näiden  on  oltava  yhtenäisesti  määriteltyjä,  jotta  eri  organisaatioissa  puhutaan  samoista  asioista

samoilla  nimillä.  Opetus-  ja  kulttuuriministeriön  tehtäviin  kuuluu  osallistua  julkisen  hallinnon

kokonaisarkkitehtuurin  kehittämistyöhön  ja  OKSA-sanaston  ylläpito  on  osa  tätä  tehtäväkenttää

(OKSA 2018, s. 7). 

Sanastojen  lisäksi  tietomalleissa  käytetään  tilastointia  varten  ja  muiden  konventioiden,  kuten

opiskelijanumeroiden takia  käsitteiden luokituskoodeja,  joiden on myös oltava  tietyllä  sovellus-

alueella  yhtenäiset  eri  organisaatioiden  välillä.  Tilastokeskus  ylläpitää  opetushallinnon  käytössä

olevia koodistoja ja kansallisen koulutusluokituksen sisällöstä sovittiin Opetushallituksen kanssa

vuonna 2016. Koodistojen verkkopalvelun tarjoaa Opintopolku.fi -portaali.

2.3.4 Opintopolku.fi ja KOSKI-palvelu

Opetushallituksella  on Opetusministeriön  lisäksi  ollut  tärkeä  rooli  useissa  hankkeissa,  joissa on

luotu  valtakunnallisia  monille  opintoasteille  yhteisiä  sähköisiä  palveluita.  Esimerkkinä  voidaan

mainita  RAKETTI-hankkeen  OPI-osahankkeen  alaisuudessa  tuotettu  Opintopolku.fi  -palvelu-

portaali,  johon  sisältyy  mm.  toisen  asteen  koulutuksiin  ja  korkeakouluopintoihin  liittyvät

koulutustietojen  julkaisu  ja  sähköinen  yhteishakujärjestelmä  KSHJ  sekä  Kansallinen  opinto-

oikeuksien  ja  -suoritusten  verkkopalvelu  KOSKI.  Kyseinen  palvelu  kehitettiin  Todennetun

osaamisen rekisteri (TOR) -projektin toimesta vuosina 2015–2018. Palvelua käyttävät tavallisten

kansalaisten  lisäksi  heidän  valtuuttamansa  henkilöt,  kuten  työnantajat  rekrytointiprosessin
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yhteydessä.  Eri  viranomaistahoilla  on  pääsy  KOSKI-palvelun  kautta  tekemään  korkeakoulu-

opintoihin  liittyviä  tietotarkistuksia  sekä  raportointeja.  KOSKI-palvelun  roolina  on  toimia

kansallisten   opintosuoritusrekistereiden  sekä  opiskelijavalintarekisterin  integrointijärjestelmänä

(Kuva 4) (TOR 2018).

Kuva 4. KOSKI-palveluun liittyvät toimijat ja tietovarannot.

2.3.5 JOOPAS-konsortio, Ristiinopiskelu ja Exam

Suomalaiset  yliopistot  uudistivat  keskinäisen  joustavan  opinto-oikeuden  (JOO)  sopimuksensa

vuonna  2004.  Yliopistojen  perustama  JOOPAS-konsortio  hallinnoi  nykyisin  sähköistä  palvelua,

jonka kautta suurimpaan osaan Suomen yliopistoista voivat hakea muissa yliopistoissa läsnäolevat

opiskelijat suorittamaan opintoja, joita heille ei tarjota kotiyliopistossa. Muutamissa yliopistoissa9

JOO-hakemukset käsitellään edelleen paperimuodossa, koska sähköisen palvelun hinta on näiden

kohdalla manuaalista käsittelyä korkeampi. Joopas.fi -portaalin yhteydessä toimii PURO-palvelu,

joka näyttää opiskelijalle hänen korkeakoulusuorituksensa VIRTA-opintotietovarannosta ja tarjoaa

mahdollisuuden  lähettää  muissa  oppilaitoksissa  tehdyistä  opinnoista  ilmoituksen  hyväksiluku-

prosessia  varten  kotiyliopistoon.  Skandinavian  maiden,  Suomen  ja  muutaman  muun  EU-maan

EMREX-palvelujärjestelmä toimii samalla periaatteella kuin PURO, mutta kyse on kansainvälisestä

opintotietojen  siirtämisestä  tarkoitusta  varten  kehitetyn  ELMO-skeeman  mukaisilla  XML-

dokumenteilla.  EMREX-jäsenmaiden  kansallisten  kontaktipisteiden  välinen  tiedonvaihtoverkosto

perustuu Suomen osalta VIRTA-opintotietovarantoon. EMREX-palvelun käyttö on Suomessa ollut

vielä vähäistä (Kohtanen 2019). 

9 https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake
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Vuonna  2017  käynnistynyt  Ristiinopiskelun  kehittäminen  -hanke  edistää  kotimaista  opiskelija-

liikkuvuutta  luomalla  mallin  korkeakoulujen  väliselle  opetusyhteistyölle  ja  rakentamalla  tieto-

järjestelmäratkaisun  korkeakoulujen  yhteisten  opintojaksojen  suunnittelua  ja  valtakunnallista

opetustarjonnan  julkaisua  varten.  JOOPAS-konsortio  todennäköisesti  siirtyy  historiaan  kun

Ristiinopiskelu-palvelu  otetaan  lähitulevaisuudessa  käyttöön  ja  tällöin  kohtalaisen  laajasti

hyödynnetty  PURO-palvelu  tarvitsee  uuden  kodin.  Kohtanen  (2019)  on  selvittänyt  PURO-  ja

EMREX-palveluiden liittämistä Ristiinopiskelu-palvelun yhteyteen ja asia vaikuttaisi olevan vain

järjestelykysymys.  Ristiinopiskelun  kehittäminen  -hankkeessa  luodaan  myös  opetustarjonnan

tietomalli,  jonka mukaan korkeakoulut  julkaisevat opintojaksojensa ja -kokonaisuuksiensa tiedot

muiden korkeakoulujen ja näiden opiskelijoiden käyttöön (CSC 2018b). 

Korkeakouluopetuksen sähköisen tenttimisen palvelut uudistettiin tätä varten perustetun EXAM-

konsortion toimesta vuonna 2014. Tuloksena syntynyt EXAM-tenttipalvelu koostuu  oppilaitosten

etävalvotuista  tenttitiloista  sekä  itse  tietojärjestelmästä,  jolla  luodaan,  suoritetaan  ja  arvioidaan

sähköisiä  tenttejä  verkon  yli.  Opettajat  voivat  EXAM-palvelulla  tehdä  yhteisiä  tenttejä  muiden

korkeakouluopettajien  kanssa  ja  opiskelijat  voivat  tehdä  ns.  tenttivierailun,  eli  suorittaa  yhden

oppilaitoksen  tentin  toisessa  korkeakoulussa.  Järjestelmää  hallinnoivaan  EXAM-konsortioon

kuuluu  kymmeniä  korkeakouluja  ja  näiden  välillä  tehtävät  opiskelijoiden  tenttivierailut  ovat

oleellinen  osa  Ristiinopiskelu-palvelua.  Useimmilla  aiemmin  mainituista  LMS-järjestelmistä,  eli

verkko-oppimisalustoista  voidaan myös luoda,  arvioida ja  suorittaa sähköisiä  tenttejä  (ks.  kohta

2.2).  Näissä  ei  yleensä  rajoiteta  tietokoneiden  käyttöä  pelkän  tentin  suorittamiseen,  mikä  on

kuitenkin  teknisesti mahdollista toteuttaa, kuten EXAM-tenttipalvelussakin toimitaan. 

2.4 Järjestelmien kansallinen arkkitehtuuri

Keskitettyjen  valtakunnallisten  tietovarantojen  ja  sähköisten  palveluiden  kehitystyössä  korkea-

koulujen  tietohallinnon  edustajat  ovat  olleet  vahvasti  vaikuttamassa  tietomallien  ja  rajapintojen

uudistuksiin.  Korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmien  toiminta  ja  ylläpidon  rutiinit  alkavat

nykyaikaisten  ohjelmistojen  myötä  olla  toivotun  tehokkaalla  tasolla  ja  yhteydet  ulkopuolisiin

järjestelmiin on vastaavasti toteutettu nykyaikaisin menetelmin (ks. luku 3). Erillisjärjestelmiä on

silti edelleen runsaasti ja kokonaisuuden hallinta ei korkeakoulukohtaisesti ole lainkaan vaivatonta.

Useissa  yliopistoissa  uusi  opintohallinnon  tietojärjestelmä  Peppi  korvaa  entisen  laajan  Oodi-

järjestelmän, mikä ei arkkitehtuurin suhteen tuo merkittäviä muutoksia. Sisu-järjestelmän valinneet

yliopistot sen sijaan saavat osan10 opintohallinnon tietopalveluista ulkoisena SaaS-palveluna, mikä

vähentää ylläpitovastuita näissä organisaatioissa.  

10 Vuoden 2019 tilanteessa Sisu-järjestelmän rinnalla käytetään erillistä koulutusten suunnittelun järjestelmää.
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttöönotetut kansalliset opintohallinnon sähköiset palvelut

ovat lisänneet ulkoisten kommunikointikanavien määrää jokaisessa korkeakoulussa. Opintopolku.fi

portaali kokoaa yhteen kaikkein laajimmin käytettävät opiskelijoiden sähköiset palvelut ja tarjoaa

muille palveluille näiden tarvitsemia tietojärjestelmiä (Kuva 5). 

Kuva 5. Yliopiston tietojärjestelmien yhteydet kansallisiin järjestelmiin lähitulevaisuudessa.

2.4.1 Tietohallintostrategian tulokset nykytilanteessa

Opetusministeriön tietohallintostrategia 2006–2015 -dokumenttiin kirjattujen avaintoimenpiteiden

tulokset  näkyvät  selkeimmin  korkeakoulujen  välisen  yhteistyön  lisääntymisenä  ja  kehitys-

hankkeiden  kautta  syntyneinä  tietomallien  ja  palveluprosessien  kuvauksina.  Opintohallinnon

tietojärjestelmiä  on  päivitetty  nykyaikaan näiden tietomallien  ja  prosessimääritysten  mukaisesti.

Uudenaikaisia digitaalisia oppimisympäristöjä on tuotettu ja hankkeiden kautta on syntynyt myös

uusia sähköisiä palvelurajapintoja kansalaisten ja oppilaitosten välille. 

Tietojärjestelmien kokonaismäärän karsinta  on kuitenkin jäänyt  kosmeettiseksi.  Useissa kehitys-

hankkeissa erillisjärjestelmiä on tuotettu vain lisää. Tietohallintostrategiasta jäi aikoinaan puuttu-

maan kansallisen arkkitehtuurin tavoitetilan tarkka määrittely, mikä olisi saattanut ohjata toimintaa

perustietohallinnon järjestelmien osalta selkeämpään suuntaan. Eri  järjestelmien välisistä  tiedon-

siirtorajapinnoista  olisi  hyvä  siirtyä  järjestelmien  sisäisiin  ohjelmallisiin  rajapintoihin,  jolloin

tietojenkäsittely  on  tehokkaampaa  ja  samoja  rutiineja  toistavien  ohjelmointikomponenttien

yhteiskäyttö  on  suoraviivaisempaa.  Opintopolku.fi  -portaalista  olisi  voinut  syntyä  jo  aikaisessa

vaiheessa  kaikenlaisia  opiskelijan  ja  opintohallinnon  palveluita  kokoava  järjestelmä,  jonka

Opintohallinnon
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alaisuuteen  korkeakoulujen  tietohallintoa  keventäviä  ja  niiden  yhteistyötä  sekä  opiskelijoiden

liikkuvuutta tukevia sovelluksia olisi voitu lisätä palveluperustaisen SOA-arkkitehtuurin mukaisesti.

2.5 Visio 2030

Seuraava  korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmiin  vaikuttava  strategia  kantaa  nimeä

Korkeakoulutus  ja  tutkimus  2030-luvulle -visio.  Strategian  esiselvitysdokumentissa  lähestytään

korkeakoulujen opintotietohallinnon kysymyksiä OPI-viitearkkitehtuurissa11 kuvatun korkeakoulu-

opiskelun  palvelu-  ja  prosessiviitekehyksen  eri  osiin  keskittyen.  Toisin  kuin  Opetusministeriön

tietohallintostrategiassa  2006–2015,  Visio  2030  esiselvityksessä  ei  tarkastella  niinkään  nyky-

tilanteen  ongelmakohtia,  vaan  pohditaan  lähitulevaisuuden  tietohallinnollisia  haasteita  ja  niihin

vastaaviin  kehityshankkeisiin  liittyviä  kysymyksiä.  Oleellisena  hankkeena  esiselvityksessä

mainitaan  Ristiinopiskelun  kehittäminen  (ks.  alakohta  2.3.5),  joka  tarjoaa  ratkaisun  mm.

korkeakoulujen  opetustarjonnan  yhteismitalliseen  esittämiseen  ja  julkaisuun  valtakunnallisesti.

Esiselvityksessä  käsitellään  myös  digitaalisiin  oppimisympäristöihin  liittyviä  haasteita,  joista

keskeisimpinä  mainitaan  LMS-alustojen  erilaiset  käyttäjäkokemukset  ja  monilukuinen

käyttäjäryhmien  joukko.  HAKA-kirjautuminen  (ks.  alakohta  3.1.2)  palvelee  ainoastaan

maantieteellisesti  Suomessa  opiskelevia  korkeakouluopiskelijoita  eikä  tue  kansainvälistä

ristiinopiskelua  ja  edellyttää  avoimen  korkeakoulun  sekä  toisen  asteen  opiskelijoilta  rekiste-

röitymistä  johonkin  korkeakouluun.  Visio  2030  esiselvityksessä  opiskelijoiden  liikkuvuus,  eli

ristiinopiskelu  on  keskeinen  tarkastelunäkökulma  opintohallinnon  perustietojärjestelmiin  (CSC

2018b). 

2.5.1 Palveluprosessien kehityshaasteet

Korkeakoulujen  on  tulevaisuudessa  tuettava  jatkuvan  oppimisen  palvelumallia.  OPI-viitearkki-

tehtuurin päivitystyö12 saatetaan päätökseen vuonna 2019 ja uusi korkeakouluopiskelun, opetuksen

tukipalveluiden ja hallinnon viitekehys on osa Visio 2030 strategiatyötä. Korkeakoulut palvelevat

vastaisuudessa  osaksi  myös  tutkintojen  ulkopuolisia  opiskelijoita,  joiden  tavoitteena  on

ammattitaidon  täsmällinen  kehittäminen  sekä  alempien  opintoasteiden  opiskelijoita,  joiden

siirtymistä  korkeakouluopiskeluun  halutaan  tukea.  Opiskelun  tulee  olla  mahdollista  ympäri-

vuotisesti ja opiskelijavaihdon, niin kansallisen kuin kansainvälisenkin, tulee olla sujuvaa. 

Korkeakoulukohtaisella  tasolla  tietohallinnollisia  haasteita  aiheuttaa  kasvava  tietojärjestelmien

käyttäjäryhmien  joukko  sekä  opintosuoritustietojen  jakaminen  eri  korkeakoulujen  välillä.

11 https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Prosessit_viimeisin-virallinen
12 https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Korkeakoulujen+OPI-viitearkkitehtuuri
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Opetustarjonnan suunnittelussa korkeakouluja  kehoitetaan yhteistyöhön,  jotta  opiskelijat  voisivat

helpommin  koostaa  henkilökohtaisen  opintopolkunsa  mukaiset  opinnot  eri  oppilaitoksista.

Korkeakoulujen  tietojärjestelmien  suunnittelussa  pyrittiin  aiemmin  ensisijaisesti  tukemaan

organisaation  sisällä  tapahtuvaa  yhteistyötä,  mutta  nyt  painopiste  suunnataan  organisaatioiden

välisen yhteistoiminnan tukemiseen. Suomen korkeakoulukentän voikin mieltää yhtenäisenä samat

tavoitteet  ja  toimintamallit  jakavana  yhteisönä.  Korkeakoulujen  tietohallintoelimien  lisääntynyt

hankeyhteistyö on ollut edellytys kehityshaasteisiin vastaamiselle. Valitettavasti siitä ei ole syntynyt

yhteisymmärrystä  eikä  edes  keskustelua,  kuinka  nykyaikaisen  ICT-teknologian  mahdollistamat

tietohallinnon  kustannussäästöt  toteutetaan.  Luonnollinen  tapa  olisi  tarkastella  minkälainen

perustietojärjestelmä  tehokkaimmin tukee  organisaatiota,  jossa  tietomallit  ja  palveluprosessit  on

hyvin määritelty ja ne on otettu kattavasti käyttöön jokaisessa organisaation toimipisteessä.  

2.5.2 Keskitetyt vs. hajautetut järjestelmät

Visio  2030  esiselvityksessä  asetetaan  tulevaisuuden  tavoitetilaksi  mm.  ajasta  ja  paikasta

riippumattoman joustavan opiskelun tukeminen helppokäyttöisillä,  tietoturvallisilla ja  kustannus-

tehokkailla  tietojärjestelmillä.  Opetusministeriön  tietohallintostrategiassa  2006–2015  toivottiin

myös  kustannustehokkuutta,  mutta  siihen  tähtääviä  tietojärjestelmien  arkkitehtonisia  uudistuksia

toteutettiin  korkeakoulujen kohdalla  lopulta  melko vähän.  Uusissa opintohallinnon tietojärjestel-

missä  on  Peppi-järjestelmän tapauksessa  laajan  käyttäjäkunnan ja  Sisu-järjestelmän tapauksessa

SaaS-palvelumuodon  vuoksi  potentiaalia  kustannustehokkuuteen.  Vanhassa  strategiassa  esitettiin

keskeisenä säästämisen keinona palveluiden ja resurssien yhteiskäytön lisääminen (OKM 2006).

Tämä edellytti sopimista yhteisistä toiminta- ja tietomalleista korkeakoulujen kesken, mikä seikka

on saatu erilaisten kehityshankkeiden myötä varsin hyvälle tolalle. Asia huomioidaan myös Visio

2030  esiselvityksen  yhdessä  korkeakoulujen  tietojärjestelmien  kansallisessa  arkkitehtuuri-

vaihtoehdossa,  jossa  julkishallinnon  organisaatiot,  oppilaitokset  ja  kansalaiset  käyttävät  yhteisiä

keskitettyjä tietovarantoja verkkopalveluiden kautta (CSC 2018b). 

Tällä hetkellä korkeakoulujen tietohallinto pohjaa osittain hajautettuun järjestelmäarkkitehtuuriin,

jonka  kokoavan  rajapinnan  tulee  muodostamaan  Ristiinopiskelun  kehittäminen  -hankkeessa

tuotettava järjestelmä. Korkeakoulut hallinnoivat itse opetustoimessa syntyviä perustietoja, kuten

opintosuorituksia ja opiskeluoikeuksia, joista niillä on lakisääteinen velvollisuus toimittaa kopiot

kansalliseen VIRTA-opintotietovarantoon. Niin sanottu  master data kuuluu siis oppilaitosorgani-

saation  omistukseen  ja  sitä  monistetaan  tarvittaessa  viranomaisille  ja  kansalaisille,  mutta  tämä

tiedonjakaminen tapahtuu nykyään keskitetysti Opetushallituksen KOSKI-palvelun toimesta. Visio

2030  esiselvityksessä  ei  oteta  kantaa  siihen,  olisiko  korkeakoulujen  syytä  keventää
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tietohallintovastuitaan kustannustehokkuuden nimissä. Tiedon omistaminen kuitenkin vastuuttaa ja

vastuun kantamisesta  on tapana maksaa kohtuullinen korvaus.  Opetushallitus voisi  tietysti  ottaa

opetustoimen  perustietohallinnon  vastuut  kokonaan  itselleen.  Tämän  voi  halutessaan  lukea

Opetusministeriön tietohallintostrategia 2006–2015 -dokumentin rivien välistä. Tähän suuntaan on

myös  liikuttu  Opintopolku.fi  -portaalin  ja  VIRTA-opintotietovarannon  kehittämisen  myötä.

Ymmärrettävästi  korkeakoulujen  tietohallinnossa  ollaan  halukkaita  pitäytymään  hajautetuissa

järjestelmissä  ja  rakentamaan  rajapintoja  järjestelmien  välille.  Kansalaisen  ja  luultavasti  myös

viranomaisen on kuitenkin vaikea nähdä, mitä lisäarvoa tällä saavutetaan. Tämän vuoksi kyseisen

lisäarvon tuottamisen perustelut olisi tärkeää tuoda julki niistä tietoisien toimesta. 

Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena -työryhmä oli mukana laatimassa tausta-

aineistoa Visio 2030 -strategialle. Työryhmä päätti olla käsittelemättä korkeakoulujen digitaalisten

palveluiden  tuotannon  nykytilaa  ja  tulevaisuutta,  eli  sitä  kuinka  korkeakoulujen  sähköinen

perustietohallinto ja verkkopalvelut tulisi tulevaisuudessa järjestää. Työryhmän mukaan  ehdotetut

kehittämistoimenpiteet  tulee  nivoa  tiiviisti  jatkuvaan  korkeakoulujen  omaan  ja  yhteiseen  ICT-

palveluiden  ja  muun  tietohallinnon  ja  opintohallinnon  yhteistyön  jatkuvaan  koordinaatioon  ja

kehittämiseen (Visio 2019a). 

2.5.3 Kehitysprosessien kehittäminen

Visio  2030  tiekartta  -dokumenttiin  on  kirjattu  Korkeakoulutus  ja  tutkimus  2030-luvulle -vision

strateginen pääsisältö esiselvitysten ja työryhmäraporttien pohjalta. Korkeakouluopiskelun kehittä-

minen toteutetaan  erilaisten  kehittämisohjelmien  avulla,  joihin  investoidaan  vuosien  2019–2024

välisenä aikana noin 480 miljoonaa euroa (Visio 2019b).  Kehittämisohjelmien puitteissa tullaan

käynnistämään kehityshankkeita,  joilla on erilaisia tavoitteita ja näiden tavoitteiden toteutumista

valvovat seurantaryhmät. Toimintamalli on pysynyt samana läpi edellisen strategian toteutuskauden

ja  se  on  soveltunut  myös  korkeakoulujen  tietojärjestelmien kehitystyöhön  ja  toimintaprosessien

yhtenäistämiseen.  Käytännössä  on  kuitenkin  osoittautunut,  että  kehityshankkeille  voi  helposti

muodostua tavoitteellisia ja tuloksellisia päällekkäisyyksiä.  Hankkeet kestävät yleensä muutamia

vuosia,  minkä  jälkeen  konkreettisia  tuotoksia  synnyttäneet  projektit  jatkavat  tuotoksensa,  kuten

opintohallinnon  tietojärjestelmän  jatkokehitystä  tätä  tarkoitusta  varten  perustetun  organisaation

alaisuudessa.  Opetusministeriön  tietohallintostrategia  2006–2015  asetti  tavoitteeksi  yliopistojen

yhteisen opintohallinnon tietojärjestelmän tuottamisen (OKM 2006) ja hankekehitysmallilla näitä

saatiin  kaksi.  Voidaankin  perustellusti  kyseenalaistaa  hankekehitysmallin  kyky  tukea  nykymuo-

dossaan kustannustehokasta korkeakoulujen sähköisen tietohallinnon kehittämistä. 
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Visio 2030 tiekartta  -dokumentissa esitellään  Uudistuva korkeakoulutus  ja  digitaalinen palvelu-

ympäristö -kehittämisohjelma,  jossa  sitoudutaan  Ristiinopiskelun  kehittäminen  -hankkeessa

aloitetun  korkeakoulujen  yhteisen  palveluväyläjärjestelmän  tuottamiseen  (Visio  2019b).  Näin

päästään tilanteeseen, jossa jokainen korkeakoulu tallentaa omat opetustoimen perustietonsa, kuten

opintosuoritukset,  opinto-oikeustiedot  sekä  opetustarjontatiedot  omiin  tietojärjestelmiinsä.

Opetustarjontatiedot myös välitetään omista tietojärjestelmistä Ristiinopiskelu-palvelun kautta kun

taas  opintosuoritus-  ja  opinto-oikeustietojen  kopiot  lähetetään  korkeakoulujen  opintohallinto-

järjestelmistä VIRTA-opintotietovarantoon, josta nämä haetaan KOSKI-palvelun kautta tarvittaessa

viranomaistahojen ja kansalaisten käyttöön. Tietopalvelun loppukäyttäjän laatukokemus määräytyy

ainoastaan  viimeisen  rajapinnan,  eli  graafisen  käyttöliittymän  sekä  verkkopalvelun  sujuvuuden

perusteella. Kuitenkin opintosuorituksen sisäänkirjauksen ja jossain tapahtuvan tiedon tulostamisen

väliin mahtuvilla teknisillä rajapinnoilla on jokaisella hintalappunsa. Viehätys teknisten rajapintojen

pystyttämiseen  tiedon  tuottajan  ja  tiedon  käyttäjän  välille  näkyy  myös  opetustarjontatiedon

käsittelyssä. Tämä perustellaan Visio 2030 esiselvityksessä eri  opintohallintojärjestelmien (Oodi,

Sisu,  Peppi)  toisistaan  poikkeavilla  opetustarjonnan  tietomalleilla  ja  opetustarjonnan  keskitetyn

julkaisun  tarpeella,  mihin  Ristiinopiskelu-palvelu  siis  tuottaa  ratkaisun  (CSC  2018b).

Opintopolku.fi  -portaali  on  vuosikaudet  julkaissut  keskitetysti  korkeakoulujen  tutkintokoulutus-

tiedot,  mutta  tämän  palvelun  laajentamista  opetuskokonaisuuksien  ja  opintojaksojen  tietojen

julkaisuun  ei  nähdä  siinä  määrin  varteenotettavana  vaihtoehtona,  että  uuden  järjestelmän

tuottamisen  ja  olemassa  olevan  järjestelmän  laajentamisen  välillä  olisi  suoritettu  vertailevaa

analyysiä esimerkiksi taloudellisten tunnuslukujen osalta (CSC 2018b). 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA (ks. alakohta 2.3.3) on asettanut useita

JHS-suosituksia,  joiden  mukaisesti  julkishallinnollisten  organisaatioiden  tietohallintoa  tulee

kehittää.  Esimerkiksi  JHS  179  Kokonaisarkkitehtuurin  suunnittelu  ja  kehittäminen13 -suositusta

käytetään OPI-viitearkkitehtuuri -hankkeessa ohjenuorana Suomen korkeakoulukentän käsitteiden

ja  toimintaprosessien  yhtenäistämistyössä.  Kehityshankkeiden  seurantaryhmien  tehtävänä  on

valvoa,  että  JHS-suosituksia  myös  noudatetaan.  Rinnakkaisten  hankkeiden  ja  päättyneistä

hankkeista  konsortion  tai  osakeyhtiön  tuotantokehitykseen  edenneiden  projektien  tiimellyksessä

vaikuttaa  kuitenkin  käyneen  niin,  että  valtakunnallisen  tason  tietohallintokehittämisen  punainen

lanka on hukkunut. Asiaa ei helpota se, että uudessa Visio 2030 -strategian esiselvityksessä ei ole

suoritettu  korkeakoulujen  sähköisen  tietohallinnon  valtakunnallisen  nykytilan  analyysia  tai

tavoitetilan  vaihtoehtojen  vertailuanalyysiä  sillä  tarkkuudella  kuin  asiaan  liittyvissä  JHS-

suosituksissa14 on ohjeistettu (CSC 2018b, Visio 2019b). 

13 http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.pdf 
14 http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations   (JHS 171, JHS 172, JHS 179, JHS 190, JHS 198) 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.pdf
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Visio 2030 tiekartta -dokumentissa on listattu lukuisia syitä korkeakoulujen tietojärjestelmien kehi-

tystarpeille. Mikäli kehitystyötä edellytetään tehtäväksi JHS-suositusten mukaan, tätä pitäisi valvoa

entistä  tarkemmin,  mutta  valvontaa  on  hankala  toteuttaa  ilman  byrokratian  ja  kustannusten

lisääntymistä. Asiaan liittyy myös jääviyskysymyksiä, sillä hankkeiden seurantaryhmien päätökset

vaikuttavat useissa tapauksissa suoraan seurantaryhmien jäsenten toimenkuvaan. Itse Visio 2030

strategian taustatyötä on myös tehty merkittävin osin kehityshankkeissa.  Tässä on vaarana,  että

uuden  strategian  avaintoimenpiteiden  ensisijaisina  hyötyjinä  eivät  ole  opiskelijat  vaan  muut

intressiryhmät.  Viitteenä  tästä  voidaan  mainita  Visio  2030  -strategian  dokumentteihin  kirjatun

sähköisen tietohallinnon nykytilan analyysin ja kustannustehokkuustavoitteiden käsittelyn olevan

Opetusministeriön  tietohallintostrategiaan  2006–2015  verrattuna  huomattavasti  pinnallisempaa

(OKM  2006,  CSC  2018b).  Parempi  olisi,  jos  uuden  strategian  myötä  käynnistettävät  kehitys-

hankkeet saisivat  korkeimmaksi auktoriteetikseen myös uuden tyhjentävästi perustellun ministeriön

päätöksen,  joka  ilmaisee  korkeakoulujen  sähköisen  tietohallinnon  kansallisen  arkkitehtuurin

tavoitetilan.  Kyseisen  päätöksen  valmistelussa  olisi  syytä  tehdä  tarkka  eri  vaihtoehtojen

vertailuanalyysi  ja  mielipiteitä  tulisi  demokratian hengessä tiedustella  myös kansalaisilta  heidän

edustajiensa välityksellä. 

Kehitysprosessin kärkenä toimivan johtoajatuksen ei siis kannata olla nähdyn kaltaisissa strategia-

dokumenteissa  julkaistua  sanahelinää,  vaan  selkeästi  järjestelmätasolla  ilmaistu  JHS-suositusten

mukainen  kuvaus  siitä,  mikä  on  järkevää  resurssien  käyttöä  korkeakoulujen  tietojärjestelmien

osalta.  JHS  179  -suositusta  noudattaen tuotettavaan  korkeakouluopiskelun  kokonaisarkki-

tehtuurikuvaukseen  sisältyy  tavoitetilan  kartoitus  JHS  171  ICT-palvelujen  kehittäminen:

Kehittämiskohteiden tunnistaminen -suositukseen perustuen. Tämä puolestaan valmistaa JHS 172

ICT-palvelujen  kehittäminen:  Esiselvitys -suosituksen  mukaiseen  prosessiin.  Visio  2030

esiselvityksessä  on  korkeakoulujen  tietojärjestelmien  kansallista  tavoitetilaa  kuvattu  ikäänkuin

kehittämiskohteiden  tunnistaminen  olisi  jo  tehty.  Missään  Visio  2030  strategian  julkisissa

dokumenteissa  ei  kuitenkaan  ole  suoritettu  JHS  171  -suosituksen  luvussa  6  mainittua

kehittämisvaihtoehtojen  vertailua.  Visio  2030  esiselvityksessä  mainitaan  erilaisia  kehit-

tämisvaihtoehtoja ohimennen, mutta tarkemmin esitellään vain yksi, joka aiotaan toteuttaa (CSC

2018b).  Kyseisen  vaihtoehdon  valinnan  perusteeksi  kelpaava  vertailuanalyysi  eri  kehittämis-

vaihtoehtojen  kesken  jätetään  lukijalle.  Tällainen  menettely  ei  ole  JHS-suositusten  hengen

mukaista.  Voidaankin perustellusti  kyseenalaistaa myös JHS-suosituksiin  nojaavan toimintatavan

kyky  tukea  nykymuodossaan  kustannustehokasta  korkeakoulujen  sähköisen  tietohallinnon

kehittämistä. 
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Korkeakouluopiskelun  kehitysprosessien  suurimpana  haasteena  voidaan  nähdä  resurssien

kohdentamisen hankaluus, kun kehittämiskohteita löytävät työympäristöstään luonnollisesti kaikki

ammattiryhmät samalla kun tekninen kehitys ja digitalisaatio ovat ajaneet monen toimenkuvan ohi.

Haasteeseen vastaaminen edellyttää korkeakoulujen johdolta ymmärrystä sähköisen tietohallinnon

kustannustehokkuuden  parannusmahdollisuuksista  sekä  uudistusten  toimeenpanon  määrätietoista

johtamista. Apua voi tuoda myös organisatorisesti kömpelön hankekehitysmallin rinnalle tuotavat

vaihtoehtoiset  kehitysmallit  (ks. alakohta 3.3.1) tai  hankesuunnitelmien avoimempi yhteisöllinen

käsittely  ja  kommentointi.  Digitaalisten  kommunikointivälineiden  käyttö  on  jokapäiväistä  niin

kehityshankkeiden  jäsenten  kesken,  kuin  kansalaisten  välillä  ylipäätään.  Sosiaalisen  median

lieveilmiöitä ei kuitenkaan kukaan halua tuoda kehitystyötä jarruttamaan. Sanastojen käytöllä (ks.

alakohta  2.3.3)  ja  rakenteisella  palautteen  keräämisellä  vapaan  tekstikommentoinnin  ja

huutoäänestysten sijaan saatetaan välttää virtuaalisten torikokousten negatiiviset piirteet. 

3 Opiskelun perustietojärjestelmien rajapinnat

Korkeakoulujen tietojärjestelmiä käytetään tietoverkon yli  ja jokaisella käyttäjäryhmällä on oma

palvelukokonaisuutensa,  joissa  on  usein  myös  ryhmien  yhteisiä  ohjelmallisia  palveluita,  kuten

käyttäjäntunnistus  ja  omien  käyttäjätietojen  päivittäminen.  Järjestelmien  välinen  tiedonsiirto

esimerkiksi  selainkäyttöliittymän  ja  sovelluspalvelimen  välillä  edellyttää  teknisen  kommuni-

kointirajapinnan  toteuttamista,  mikä  on  nykyteknologialla  varsin  suoraviivainen  operaatio.

Käyttäjärajapinta  koetaan  kaikkein  merkityksellisimmäksi  rajapinnaksi  sillä  oletuksella,  että

järjestelmäkokonaisuus  toimii  suunnitellusti.  Opiskelijan  audiovisuaalisella  käyttäjäkokemuksella

voi  olla  vaikutusta  siihen,  kuinka  paljon  hän  jaksaa  uhrata  aikaa  henkilökohtaisen

opintosuunnitelmansa laatimiseen. Opintojakson verkkomateriaalikaan ei todennäköisesti motivoi

opiskelutyöhön jos virtuaalinen oppimisympäristö on vaikeaselkoinen. Myös opettajien ja opiskelun

tukihenkilöiden työtehokkuus riippuu verkkopalveluiden käytettävyyden tasosta. Jos käyttäjillä on

tarjota  tietojärjestelmän  kehitysehdotuksia,  on  palautteen  antamisen  rajapinnalla  vuorostaan

vaikutusta siihen, kuinka mielekkääksi palautteen antaminen koetaan sekä siihen, kuinka annettu

palaute  käsitetään  vastaanottajan  päässä.  Myös  suoralle  kehitystyöhön  osallistumiselle  on

tietojärjestelmän kehitysmallista riippuen erilaisia rajapintavaihtoehtoja. Lopulta kuitenkin kaikki

edellä  lueteltu  tietojärjestelmän  rajapintoihin  liittyvä  toiminnallisuus  on  mahdollista  vain  kun

kyseinen  tietojärjestelmä  on  päätetty  hankkia.  Hankintapäätöksen  valmistelu-  ja  tekoprosessiin

osallistutaan omien rajapintojen kautta, jotka voidaan mieltää sosiaalisiksi vaikka kommunikointi
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tapahtuukin  usein  jonkin  tietojärjestelmän  välityksellä.  Seuraavissa  kohdissa  tarkastellaan

korkeakouluopiskelun perustietojärjestelmiä edellä kuvatuista näkökulmista. 

3.1 Tekniset rajapinnat

Verkkopalveluihin  perustuva  tietojärjestelmäarkkitehtuuri,  jossa  eri  järjestelmät  ja  tietorekisterit

palvelevat paitsi henkilöasiakkaita myös muita järjestelmiä, on ollut viime vuosituhannen lopulta

lähtien  vakiomenettely  isojen  organisaatioiden  sähköisen  tietohallinnon  järjestämisessä.  Eri

järjestelmien  välillä  tapahtuva  tiedonsiirto  on  helpottunut  ensin  XML-teknologioiden ja  SOAP-

protokollan  julkaisun  myötä  sekä  myöhemmin  käyttöön  otetun  tehokkaamman  ja  paremmin

järjestelmien  päivitystöitä  tukevan  REST-tiedonsiirtoarkkitehtuurin  myötä.  Verkkopalveluiden

toteuttama tiedonsiirto perustuu sovittuihin tietomalleihin, jotka laaditaan XML-merkkauskielellä

WSDL-kuvauksina15 SOAP-protokollan tarpeisiin tai JavaScript-kieleen perustuvina JSON Schema

kuvauksina16 kun  tavoitteena  ns.  RESTful-verkkopalvelu.  REST-viestinnässäkin  tietoa  voidaan

välittää XML-tiedostoina tai millä standardilla tahansa, mutta JSON-tietorakenteet ovat nykyisin

hyvin  tuettuja  eri  ohjelmointikielissä,  minkä  vuoksi  niitä  suositaan  järjestelmien  välisessä

tiedonsiirrossa.  Tänä  päivänä  ohjelmistojen  kehitystyössä  järjestelmien  tai  itsenäisten  palvelu-

sovellusten teknisinä rajapintoina käytetään ensisijaisesti RESTful-verkkopalvelumäärityksiä, mutta

SOAP-protokollan rikkaammat viestintämahdollisuudet saattavat joissakin tapauksissa olla parempi

ratkaisu (Sheng ym. 2014). 

RESTful-verkkopalveluiden  on  todettu  olevan  SOAP-protokollalla  toteutettuja  huomattavasti

tehokkaampia  ja  helpommin  ylläpidettäviä.  RESTful-viestinnällä  viedään  myös  vähemmän

tietoverkon kaistanleveyttä JSON-viestien ollessa tiiviitä tietorakenteita kun taas SOAP-protokollan

XML-viestit  sisältävät  paljon metadataa varsinaisen välitettävän tiedon lisäksi.  XML-tiedostojen

kokoaminen  ja  purkaminen  palvelimella  ovat  myös  verrattain  raskaita  operaatioita.  SOAP-

protokollan  käyttöön on kaiken lisäksi  sitouduttava sekä  palvelimen että  tietokyselyn lähettäjän

ohjelmistossa,  mikä  on  raskaampaa  sovelluskehitystä  kuin  HTTP-protokollaan  perustuvan

RESTful-verkkopalvelun,  jossa  palvelin  lähettää  ja  vastaanottaa  tietoa  standardin  mukaisia

verkkokyselyitä käsitellen toisen osapuolen järjestelmäkokoonpanosta välittämättä (Wagh & Thool

2012). REST-tiedonsiirtoarkkitehtuuria käytetään myös tieto- ja tietoturvakriittisissä sovelluksissa,

kuten Paytrail-verkkomaksupalvelussa. 

15 http://virtawstesti.csc.fi/luku/opiskelijatiedot.wsdl
16 https://koski.opintopolku.fi/koski/api/documentation/koski-oppija-schema.json
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3.1.1 Kansalliset sähköiset opiskelijapalvelut ja OILI 

Kansallinen  opintotietovaranto  VIRTA  (ks.  alakohta  2.3.3)  käyttää  tiedonsiirrossa  SOAP-

protokollaa ja XML-tietomallit on kuvattu WSDL-standardilla. KOSKI-palvelu (ks. alakohta 2.3.4)

on puolestaan RESTful-verkkopalveluja  ulospäin tarjoava palvelu JSON Schema -tietomalleilla,

mutta VIRTA-tietovarantoa hyödyntävänä ja Suomi.fi palveluväylään (ks. alakohta 3.1.3) liitettynä

järjestelmänä se asioi muiden kanssa tarvittaessa myös SOAP-protokollan mukaan. 

Useimmat kansalliset sähköiset opiskelijapalvelut on toteutettu monen erillisen järjestelmän yhteis-

toimintana.  VIRTA-tietovarannolla  on  oleellinen  rooli  useassa  palvelukokonaisuudessa,  kuten

opiskelijoiden OILI-ilmoittautumispalvelussa (Kuva 6). Tämä luonnollisesti tarkoittaa, että SOAP-

viestintää käytetään lähes jokaisen palvelun jossakin käyttötapauksessa. Opintopolku.fi -portaalin

omat  järjestelmät  on  toteutettu  REST-tiedonsiirtoarkkitehtuurin  hengessä,  mikä  on  Opetus-

hallituksen  tietohallinnollinen  periaatepäätös17.  SOAP/XML  -rajapintoja  tuetaan  ulkoisten

järjestelmien  tarpeiden  vuoksi.  Esimerkiksi  Opintopolku.fi  portaalin  koodisto-palvelu  tarjoaa

SOAP/XML -rajapinnan  REST/JSON -rajapinnan  lisäksi.  Organisaatiotietopalvelu  tarjoaa  tieto-

hakuja varten SOAP/XML -rajapinnan ja kaikille operaatioille REST/JSON -rajapinnan. 

Kuva 6. OILI-ilmoittautumispalvelun hyödyntämät erillisjärjestelmät. 

OILI-ilmoittautumispalveluun liittyy kaksi erilaista pääkäyttötapausta: yhteishaun jälkeen opiskelu-

paikan  vastaanottaminen  sekä  jatkavan  opiskelijan  lukukausi-ilmoittautuminen.  Jatkavien

17 https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/
Teknologiat+tuotettaessa+uusia+palveluita+Opetushallituksen+palvelukokonaisuuteen
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ilmoittautuminen  on  luonnollisesti  suoraviivaisempi  palvelukokonaisuus,  jossa  ei  tarvita

Opintopolku.fi -portaalin järjestelmiä.

1. Opiskelija  suorittaa  HAKA-tunnistautumisen  ja  OILI  pyytää  opiskelijatiedot  kotikorkea-

koulun Identity Provider -palvelimelta.

2. OILI pyytää opiskelijan opiskeluoikeuden tiedon VIRTA-tietovarannosta tarkistusta varten.

3. OILI pyytää lomakkeella ilmoittautumistiedot ja ohjaa opiskelijan Paytrail-maksupalveluun

suorittamaan lukukausimaksun.

4. OILI lähettää ilmoittautumistiedot eli ns. OILI-dokumentin korkeakoulun opintohallinnon

tietojärjestelmälle.

Uusien opiskelijoiden hakijatiedot on yhteishakuprosessissa tallennettu suoritusrekisteriin, jonne on

myös  haettu  hakijan  aikaisempien  opintojen  ja  opinto-oikeuksien  tiedot  eri  lähteistä.  Suoritus-

rekisteriin tallennetaan myös tieto yhteishaun tuloksesta jokaisen hakijan osalta. Valintarekisteriin

tallennetaan tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta ja rekisteritiedoilla valvotaan yhden korkea-

koulututkintoon  johtavan  opiskelupaikan  säännön  toteutumista.  Valtakunnallisessa  yhteishaussa

menestyneen henkilön opiskelupaikan vastaanottaminen kuvataan alla. 

1. Uusi opiskelija tunnistautuu opintopolulle Suomi.fi -tunnistautumispalvelulla.

2. OILI  pyytää  perustiedot  Opintopolku.fi  -järjestelmistä:  henkilön  hakijatiedot  ja

hakutuloksen  suoritusrekisteristä,  haettuja  koulutuksia  tarjoavien  oppilaitosten  tiedot

organisaatiorekisteristä ja koulutusten tiedot omasta rekisteristään.

3. OILI  pyytää  opiskelijan  mahdolliset  opiskeluoikeudet  sekä  opintoihin  ilmoittautumiset

VIRTA-tietovarannosta tarkistaakseen opiskelupaikan vastaanottamisen laillisuuden. 

4. OILI pyytää lomakkeella ilmoittautumistiedot ja ohjaa opiskelijan Paytrail-maksupalveluun

suorittamaan lukukausimaksun. 

5. OILI  tallentaa  ilmoittautumisen  omaan  raporttipalveluunsa  ja  lähettää  opiskelupaikan

vastaanottamisesta tiedon opintopolun valintarekisteriin. 

6. OILI lähettää ilmoittautumistiedot eli ns. OILI-dokumentin korkeakoulun opintohallinnon

tietojärjestelmälle.
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3.1.2 HAKA-tunnistautuminen 

Suomalaisten  korkeakoulujen  ja  tutkimuslaitosten  HAKA-tunnistautumisjärjestelmä18 perustuu

avoimen  lähdekoodin  Shibboleth-ohjelmistoon19.  HAKA-luottamusverkostoon  kuuluvat

organisaatiot  tarjoavat  hallinnoimiensa  käyttäjätietojen  tunnistuspalvelun,  ns.  Identity  Provider

palvelimen, johon verkoston toinen Service Provider -jäsen ottaa yhteyttä,  kun haluaa tunnistaa

verkoston jäsenille tarjoamansa palvelun käyttäjän.  Tunnistautumisjärjestelmässä välitettävät viestit

ovat  funetEduPerson -skeemaa noudattavia  julkishallinnon tunnistautumisen SAML 2.0  -proto-

kollan  mukaisia  XML-tiedostoja,  joilla  Identity  Provider  -palvelimet  välittävät  tunnistautuneen

ihmisen henkilötiedot,  mahdolliset  opiskelijatiedot  sekä  hänen edustamansa  organisaation  tiedot

tunnistautumista edellyttävän palvelun tarjoajalle. 

Suomi.fi -palveluväylän kaikelle kansalle tarkoitettu tunnistautumispalvelu perustuu myös SAML

2.0  -protokollaan,  mutta  näissä  viesteissä  ei  noudateta  funetEduPerson  -skeemaa.  HAKA-

luottamusverkostoon  kuuluu  myös  kumppanuusorganisaatioita,  jotka  tarjoavat  tunnistautumista

edellyttäviä sähköisiä palveluita, mutta joiden jäsenet eivät itse kuulu HAKA-tunnistuksen piiriin.

SaaS-palveluna  toimitettavat  oppimisympäristöt,  kuten  ViLLE,  Peda.net  ja  DigiCampus  sekä

kansalliset  sähköiset  opiskelijapalvelut  hyödyntävät  HAKA-tunnistautumista,  jolloin  opiskelijat

pääsevät  erilaisiin  virtuaaliympäristöihin  samalla  kotikorkeakoulunsa  opiskelijatunnuksella  ja

salasanalla.  Yhdellä  tunnuksella  tapahtuva  opiskelijoiden  tunnistautuminen  on  koettu  tärkeäksi

myös  kansainvälisesti.  HAKA-luottamusverkosto  toimii  yhteistyössä  muiden  pohjoismaisten

korkeakoulujen  tunnistusverkostojen  kanssa  ja  on  lisäksi  eduGAIN20-yhteisön  jäsen,  mikä

mahdollistaa tunnistautumisen maailmanlaajuisesti tarjolla oleviin sähköisiin palveluihin. 

3.1.3 Suomi.fi -palveluväylä

Väestörekisterikeskuksen  hallinnoima  ja  suomalais-virolaisena  yhteistyönä  molemmille  maille

kehitetty  kansallinen  sähköisten  viranomaispalveluiden  portaali  löytyy  Suomessa  osoitteesta

Suomi.fi.  Myös  yritykset  voivat  hyödyntää  Suomi.fi  palveluita,  kuten  Valtuudet-palvelua,  jossa

kansalainen  voi  valtuuttaa  toisen  henkilön  asioimaan  puolestaan  ja  tämä  voidaan  todentaa

verkkopalveluna.  Portaaliin  liittyy  myös  edellä  mainittu  tunnistautumispalvelu  sekä  suojattu

viestintä viranomaisten ja kansalaisten välillä. 

Suomi.fi -palveluväylä on yksi Suomi.fi -portaalin palveluista. Tähän ovat liittyneet Kansallinen

opinto-oikeuksien  ja  -suoritusten  rekisteri  KOSKI  sekä  VIRTA-opintotietovaranto.  Suomi.fi

18 https://www.csc.fi/fi/haka-kayttajatunnistusjarjestelma
19 https://www.shibboleth.net/
20 https://edugain.org/
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palveluväylä on kehitetty viranomaisorganisaatioiden ensisijaiseksi keinoksi siirtää tietoja Suomi.fi

portaalin  palvelunäkymiin ja  kommunikoida sähköisesti  kansalaisten ja  muiden organisaatioiden

kanssa.  Useilla  julkishallinnon  viranomaisilla  on  jopa  lain21 mukainen  velvoite  käyttää

palveluväylää.  Teknisenä  ratkaisuna  palveluväylä  nojaa  yhteiseen  kapseloivaan  tietomalliin  ja

yhteisten tietoturvastandardien käyttöön. Organisaatiot tarvitsevat liityntäpalvelimen, joka huolehtii

tietoliikenteen  sääntöjenmukaisesta  toteuttamisesta  muiden  palveluväylän  toimijoiden  kesken.

Palveluväylään  liittyneet  organisaatiot  ja  näiden  tarjoamien  sähköisten  palvelujen  kuvaukset

julkaistaan Suomi.fi -portaalin palvelukatalogissa. 

Suomi.fi  -palveluväylässä  verkkopalvelun  rajapinta  on  hiljattain  julkaistun  6.21.0  ohjelmisto-

päivityksen  myötä  mahdollista  määritellä  REST-tiedonsiirtoarkkitehtuurin  mukaan.  SOAP-

protokollan käyttö ja WSDL-standardilla määritellyt palvelurajapinnat oli tätä ennen ainoa tuettu

ratkaisu.  Nykyisin  palveluväylään  liittyminen  on  vaivatonta  myös  RESTful-verkkopalveluita

tarjoaville organisaatioille. SOAP-protokollaa tuetaan kuitenkin myös jatkossa. 

Vaikka  tietyillä  viranomaisilla  on  lain  mukainen  velvoite  hoitaa  sähköinen  viestintä  ja

tietovarantojen käyttö Suomi.fi -palveluväylän kautta, on lakiin kirjattu poikkeustapauksia, joihin

nojaten  viranomaistahot  voivat  jatkossakin  hyödyntää  KOSKI-palvelua  ja  VIRTA-tietovarantoa

suorilla yhteyksillä hakematta poikkeuslupaa Väestörekisterikeskukselta. Viranomaisten sähköiseen

tietohallintoon liittyviä yhteistyökuvioita ei ole tätä kirjoitettaessa täysin ratkaistu. 

3.1.4 Opintohallinnon järjestelmärajapinnat

Uudet  opintohallinnon  tietojärjestelmät  Peppi  ja  Sisu  on  toteutettu  palveluperustaisen  SOA

arkkitehtuurin  mukaisesti,  mikä  Sisu-järjestelmän  tapauksessa  tarkoittaa  viittä  erillistä

palvelinjärjestelmää22 toiminnalliseen  jaotteluun  perustuen  ja  Peppi-järjestelmän  tapauksessa

hienojakoisempaa  verkkopalveluiden  joukkoa,  joka  palvelee  eri  käyttäjäryhmien  selainpohjaisia

työpöytäkäyttöliittymiä23. Molemmissa järjestelmissä tiedonsiirtorajapinnat toteutetaan ensisijaisesti

RESTful-verkkopalveluina  ja  SOAP-protokollaa  käytetään  ulkopuolisten  järjestelmien  kanssa

kommunikoitaessa jos muuta ei voida. 

3.1.5 Oppimisympäristöjen järjestelmärajapinnat

RESTful-verkkopalvelut  ovat  tehokkuutensa  vuoksi  laajasti  käytössä  myös  suomalaisissa  LMS-

järjestelmissä, joissa REST/JSON -tiedonsiirtoja tapahtuu niin selainkäyttöliittymän ja järjestelmän

21 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160571#L2P5
22 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=56433557
23 http://www.peppi-konsortio.fi/jarjestelmakokonaisuus/
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julkisen  verkkopalvelimen  välillä  kuin  eri  osajärjestelmienkin  välillä.  Tietokantapalvelimelle

luodaan  yhteydet  oman  viestintäprotokollan  mukaan.  Kuvassa  7  havainnollistetaan  avoimen

lähdekoodin TiM-oppimisympäristön osajärjestelmien yhteistoimintaa. 

Kuva 7. TiM-oppimisympäristön oleelliset osajärjestelmät.

TiM-oppimisympäristön  ominaispiirteenä  on  julkaistavien  dokumenttiosien,  eli  blokkien  ja  itse

blokeista koostuvien dokumenttien, eli blokkilistauksien tallentaminen Linux-tiedostojärjestelmään.

Tällöin ollaan ohjelmallisesti tekemisissä käyttöjärjestelmän komentorajapinnan kanssa ja ratkaisu

on  testeissä  osoittautunut  nopeaksi  tiedostohakujen  ja  tallennusten  suhteen.  TiM-järjestelmän

liitännäisosat  toteuttavat  opintojakson  verkkojulkaisun  digitaaliset  täsmätyökalut,  kuten  verkko-

tehtävät  ja  oppisisältöjä  havainnollistavat  animaatiot.  Verkkodokumenttien  sisältö  laaditaan

Markdown-merkkauskielen  Pandoc-versiolla24.  Tätä  käännetään  HTML-kielelle  selainkäyttäjiä

varten ja tarvittaessa myös toisille merkkauskielille muihin medioihin. 

Opiskelun  verkkosisältöjen  monenkirjavuus  on  koettu  jossain  määrin  ongelmalliseksi,  kun

korkeakoululla  on  käytössä  useita  erilaisia  digitaalisia  oppimisympäristöjä.  Vaikka  opiskelijat

pääsevät HAKA-tunnistautumisen avulla eri järjestelmiin samalla tunnuksella ja salasanalla, ovat

oppimisympäristöt  kuitenkin  erilaisia  toiminnoiltaan  ja  käyttäjäkokemukseltaan.  IMS  Global

Learning Consortium -yhteisön julkaisema Learning Tools  Interoperability  (LTI)  -spesifikaatio25

määrittelee standardin,  jota noudattamalla eri oppimisympäristöt voivat muodostaa  opiskelijoita

keskenään  vaihtavan  verkoston.  Suomessa  HAKA-tunnistautuminen  on  käytännössä  jo  omalla

24 https://pandoc.org/MANUAL.html#pandocs-markdown
25 https://www.imsglobal.org/spec/lti/v1p3/
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tavallaan  toteuttanut  LTI-standardin  käyttäjätunnistuksen  eri  oppimisympäristöissä.  LTI  antaa

kuitenkin  opiskelijoille  mahdollisuuden  päästä  linkin  kautta  toiseen  oppimisympäristöön  ilman

uutta tunnistautumista ja standardin avulla voidaan esimerkiksi verkkotehtävän tulokset palauttaa

lähtöympäristön  verkkokurssille.  Standardi  ei  kuitenkaan  yhtenäistä  eri  oppimisympäristöjen

erilaisia käyttäjäkokemuksia millään tavalla, mikäli opiskelija perehtyy toisen oppimisympäristön

verkkokurssiin syvemmin. Uusimman LTI-standardin toteuttaminen ei myöskään ole ohjelmointi-

työnä niin vaivaton, että se kannattaisi suorittaa ennen huolellista hyötyjen ja riskien kartoitusta. 

Verkkotehtävien  tuottamiseen  teknisille  ja  matemaattisille  (STEM)   opintosuunnille  kehitetty

STACK-järjestelmä26 on verkkosisällön laatimisen työkalu,  joka suunniteltiin  alunperin Moodle-

oppimisympäristön  liitännäisosaksi.  Se  onkin  käytössä  mm.  ÄlyOppi-hankkeen  Matematiikan

osahankkeen  Abacus-tehtäväpalvelimella27 sekä  Aalto-yliopiston  Moodle-ympäristöissä.  Vapaan

lähdekoodin STACK-järjestelmä voidaan liittää muillekin LMS-alustoille ja se on hiljattain otettu

osaksi myös TiM-oppimisympäristöä. LTI-standardin avulla hyödynnettävät keskitettyjen tehtävä-

pankkien, kuten Abacus-palvelimen sisällöt ovat tällä hetkellä ainoa tehokas tapa yhtenäistää eri

LMS-alustojen  käyttäjäkokemuksia,  mikä  siis  tarkoittaa  täsmälleen  saman  digitaalisen

opiskeluvälineen hyödyntämistä eri järjestelmissä. 

Korkeakoulujen  käyttämissä  kotimaisissa  LMS-toteutuksissa  on  tänä  päivänä  kaksi  johtotähteä:

Turun yliopiston ViLLE ja Jyväskylän yliopiston TiM. Näistä ViLLE on ilmaisena SaaS-palveluna

käytetympi.  Järjestelmät  poikkeavat  toisistaan  toiminnallisilta  painotuksiltaan  ViLLEn  ollessa

enemmän  tehtävä-  ja  analytiikkaorientoitunut  ja  TiMin  tarjotessa  vahvan  tuen  julkaisukoko-

naisuuksien hallintaan sekä käyttäjien väliseen kommunikointiin. Tämä näkyy myös järjestelmien

erilaisissa tietosisällöissä, minkä vuoksi yhden verkkokurssin siirtäminen järjestelmästä toiseen on

erittäin vaikeaa ellei peräti mahdotonta rajapintamääritysten kautta. Oppimisympäristöt ovat saaneet

vapaasti  kehittyä  omiin  suuntiinsa,  mikä on toteutettu  tarveharkintaisesti  ja  kunkin järjestelmän

lähimmässä  sidosryhmärenkaassa  vallitsevan  pedagogisen  perusfilosofian  mukaan.  Oppimis-

ympäristöjä  käyttämään  tottuneet  opiskelijat  ja  opettajat  ovat  omiin  järjestelmiinsä  tyytyväisiä.

Verkkosisältöjen tehtävineen tulee luonnollisesti  olla  niin  käyttäjäystävällisiä  ettei  järjestelmästä

toiseen siirtyminen kasvata opiskelutaakkaa tarpeettomasti. 

Oppimisympäristöjen kehitystyö on opintohallinnon tietojärjestelmiin verrattuna vauhdikkaampaa,

koska  uusia  avoimen  lähdekoodin  digitaalisia  opetustyökaluja  tulee  tarjolle  tasaisella  tahdilla.

Tällaisen  käyttöönotto  yhdessä  LMS-järjestelmässä  tarkoittaa  monesti,  että  siihen  lisätään  vielä

joitakin  tarpeelliseksi  koettuja  uusia  ominaisuuksia  tai  järjestelmän  muissa  työkaluissa  jo

26 https://www.ed.ac.uk/maths/stack
27 https://abacus.aalto.fi/
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toteutettuja  piirteitä.  Uniikin  toiminnallisuuden  siirtäminen  järjestelmästä  toiseen  ei  kuitenkaan

onnistu  rajapintojen  kautta.  LTI-rajapinnan  määrittely  mahdollistaa  käyttäjätietojen  ja  toisen

oppimisympäristön tuottamien tietojen vaihtamisen järjestelmien välillä, mutta yhden järjestelmän

uniikin toiminnallisuuden toteutuksessa tarvittavilla tiedoilla ei tehdä toisessa järjestelmässä mitään.

Vastaavasti yhden järjestelmän digitaalinen opetustyökalu, joka ei tuota kaikkia toisen järjestelmän

toiminnallisuuden edellyttämiä tietoja voi aiheuttaa kehnomman käyttäjäkokemuksen. LTI-rajapinta

soveltuu kuitenkin oivallisesti kahden samanlaisen LMS-järjestelmän välillä tapahtuvaan tietojen

jakamiseen.  Esimerkiksi  yhdessä  Moodle-ympäristössä  toteutettu  verkkotehtävä  tuottaa  juuri  ne

tiedot,  mitkä  toisessa Moodle-ympäristössäkin tarvitaan  ja  Moodle-alusta  tukee28 LTI-standardin

mukaista tietojen vaihtoa. 

Aalto-yliopistossa on kehitetty toinen menettelytapa digitaalisten oppimateriaalien jakamiseksi eri

oppimisympäristöjen  kesken.  Acos-palvelinjärjestelmä  kapseloi  LMS-järjestelmien  käyttämät

kommunikointirajapinnat  sekä  verkko-oppimateriaaleille  toteutetun  yhtenäisen  tiedonvälitys-

protokollan,  jonka mukaisia  eri  LMS-järjestelmien tietomalleja  Acos-palvelimelle  voidaan lisätä

tarpeen  mukaan.  Järjestelmässä  on  esimerkiksi  toteutettu  edellä  mainitun  LTI-rajapinnan  Acos-

tietomalli sekä mm. A+ oppimisympäristön Acos-tietomalli. Näin Acos-palvelimelle voidaan tuottaa

verkkomateriaaleja, jotka noudattavat tämän omaa tiedonvälitysrajapintaa ja kyseiset oppisisällöt

ovat hyödynnettävissä välittömästi  kaikissa palvelimen tuntemia tietomalleja,  kuten LTI ja  A+,

käyttävissä  oppimisympäristöissä  (Sirkiä  &  Haaranen,  2017).  Tämä  tekee  verkkomateriaalien

tuottamisesta suoraviivaista ja laajentaa näiden käyttömahdollisuuksia ilman suuria lisäponnisteluja.

Ongelmaksi  muodostuu kuitenkin  LTI-rajapinnan  tavoin  se,  että  LMS-järjestelmien  mahdolliset

uniikit  ominaispiirteet,  kuten  oppimisanalytiikka,  edellyttävät  kyseisen  toiminnallisuuden

tietosisällön tukemista. Kaikkien eri LMS-järjestelmien ominaispiirteiden tukeminen taas vesittää

ajatuksen  yhtenäisestä  rajapintaratkaisusta.  Verkko-oppimateriaalien  perustietojen  siirtäminen

oppimisympäristöstä toiseen onnistuu tänä päivänä useilla tavoilla, mutta verkkopedagogiikan koko

ajan kehittyessä on luultavaa, että oppimis- ja opetuskokemukset tulevat aina pysymään erilaisina

eri järjestelmissä. 

3.2 Käyttäjärajapinnat

Korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmiä  käytetään  tänä  päivänä  yleisimmin  selainkäyttö-

liittymän  kautta.  Nykyaikaiset  verkkosovellukset  huomioivat  eri  kokoiset  päätelaitteet,  eli

mukautuvat  graafiselta  ulkoasultaan  käyttäjän  laitteen  resursseihin.  Korkeakoulujen  julkiset

nettisivut ovat ns.  mobile first ratkaisuja, joissa peruskäyttäjän oletetaan etsivän sivustolta jotain

28 https://docs.moodle.org/37/en/LTI_and_Moodle



33

tietoa  mobiililaitteella.  Oppimisympäristöt  ja  opintohallinnon  tietojärjestelmät  soveltuvat  myös

tiedon  lukemiseen  mobiililaitteilla,  mutta  tekstin  kirjoittaminen  tai  muu  laajemman  sisällön

tuottaminen hoidetaan vielä yleisesti kannettavilla tai pöytäkoneilla. 

3.2.1 Käyttäjäkokemus

Graafisen käyttöliittymän sijasta tänä päivänä puhutaan kokonaisvaltaisesta käyttäjäkokemuksesta,

johon  vaikuttaa  sovelluksen  ja  käyttäjän  välisen  vuorovaikutuksen  sujuvuus  tarjotun  audio-

visuaalisen kommunikointirajapinnan lisäksi. Käyttäjäkokemusta hyödynnetään laajasti jo ketterän

kehityksen ohjelmistotuotannossa, kun loppukäyttäjien edustajilta tiedustellaan mielipiteitä suunni-

teltuja sovellustoimintoja demonstroitaessa (Karaseva & Seffah 2015). Myös opintohallinnon tieto-

järjestelmät Peppi ja Sisu ovat hyödyntäneet loppukäyttäjiltä kerättyä palautetta kehitystyössään.

Peppi-järjestelmän  alkutuotantoon  kuului  jokaisen  järjestelmäkokonaisuuden  osalta  vähintään

kolme käytettävyystestijaksoa,  joiden aikana  havaittuja  puutteita  ja  kertyneitä  kehitysehdotuksia

otettiin  välittömästi  käsittelyyn  ohjelmistokehityksessä  (Peppi  2013).  Sisu-järjestelmän

kehitysversioita  on  julkaistu  tätä  kirjoitettaessa  parikymmentä  kappaletta  ja  jokaisen

selainkäyttöliittymän  yhteydessä  on  ollut  palautteen  antamisen  mahdollisuus  verkkopalveluna.

Erikseen suunniteltuja käytettävyystestejä on myös toteutettu aika ajoin. Lisäksi jokaisen Funidata

Oy:n  osakasyliopiston  palkkalistoilla  on  ollut  yksi  Sisu-kehityksen  yhdyshenkilö,  johon

loppukäyttäjät  ovat  voineet  olla  yhteydessä  järjestelmään  liittyvissä  kysymyksissä.  Molempien

opintohallinnon  tietojärjestelmien  käyttöönottoon  on  liittynyt  myös  koulutustilaisuuksia,  joissa

kerättyä käyttäjäpalautetta on hyödynnetty järjestelmien jatkokehityksessä tarpeen mukaan. 

Oppimisympäristöillä  on  käyttäjäkokemuksen  puolesta  kenties  hieman  enemmän  kokeilun

mahdollisuuksia  kuin  opintohallinnon  järjestelmillä.  Opettajat  voivat  yksinkertaisesti  jättää

käyttämättä sellaiset digitaaliset opetustyökalut, joiden käyttäjäkokemus ei ole mieleinen. Nykyään

on myös varaa  valita  lukuisten  erilaisten  välineiden joukosta.  Opiskelijat  joutuvat  yleensä  vain

mukautumaan siihen digitaaliseen ympäristöön, jossa heiltä  odotetaan suoritteita,  oli  kyse sitten

opintohallinnon  järjestelmästä  tai  oppimisympäristöstä.  Opiskelijapalautetta  kuitenkin  kerätään

kaikkien järjestelmien käyttäjäkokemuksista ja negatiivisiin arvioihin pyritään reagoimaan. Opiske-

lijoilla  on  toisaalta  käytössään  myös  oppimisympäristöjen  ulkopuolisia  digitaalisen  oppimisen

välineitä  videoidenjakopalveluista  erilaisiin  kansallisiin  ja  kansainvälisiin  oppimateriaali-

varantoihin, joten itsenäisen verkko-opiskelun tueksi on tarjolla vaihtoehtoja. 

Yleisesti ottaen uusien opintohallinnon tietojärjestelmien sekä oppimisympäristöjen käyttöliittymät

ovat  nykyaikaisia  ja  vapaan  lähdekoodin  oppimisympäristöissä  myös  korkeakoulukohtaisesti

muokattavissa.  Opintohallinnon  järjestelmät  helpottavat  opiskelun  tukipalveluiden  työtaakkaa  ja
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opettajat  voivat  oppimisympäristöissä  hyödyntää  valmiita  verkkotehtäviä  ja  automaattista

tehtäväarviointia. Opiskelijat viihtyvät verkkomateriaalien parissa ja käyttävät oppimisympäristöjen

viestintäpalveluja  aktiivisesti  opettajien  ja  opiskelutovereiden  kesken.  Uusiin  tietojärjestelmiin

totuttautuminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Sisu-järjestelmä on saanut käyttöönottovaiheessa

jonkin verran kritiikkiä sekä opettajilta että opiskelijoilta perustoimintojen toteutuksesta, mikä kielii

siitä että käyttöönoton aikataulu on saattanut olla liian hätäinen. Oletettavasti alkuvaiheen hanka-

luudet tullaan voittamaan ja jatkossa vältytään suurimmilta ongelmilta. 

3.2.2 Saavutettavuus

Vuonna 2019 voimaan tulleen lain29 mukaan julkisen sektorin organisaatioiden ja vähintään puolet

toimintakustannuksistaan  verovaroin  kattavien  sekä  joidenkin  yksityisten  toimijoiden  on

verkkojulkaisuissaan noudatettava kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)30

-ohjeistuksen  kriteerejä.  Tämä  tarkoittaa,  että  esimerkiksi  korkeakoulujen  verkkosivustojen

käyttäjärajapintojen toteutuksessa on huomioitava näkörajoitteiset henkilöt ja muut erilaisia aistien

tai motoristen kykyjen rajoitteita omaavat käyttäjäryhmät. Siirtymäkaudesta on säädetty laissa siten,

että  säädöksiä  on noudatettava 23.09.2020 mennessä verkkosivustojen,  jotka on julkaistu ennen

23.09.2018.  Saavutettavuussäädökset  eivät  koske  työpaikkojen  rajattuja  intra-sivustoja,  mutta

julkisoikeudellisten yhteisöjen, joihin kuuluvat muut kuin säätiömuotoiset yliopistot, on toteutettava

uudet intra-sivustonsa säädösten mukaan. 

Oppimisympäristöjen osalta  saavutettavuussäädösten noudattamisvelvoitteesta  ei  ole  aivan täyttä

varmuutta kaikilla LMS-järjestelmien kehitystiimeillä. Selkeät käyttöliittymät ovat olleet koko ajan

tavoitteena, joten WCAG-ohjeistuksen tarkka noudattaminen tuskin tuo mitään mullistavaa oppi-

misympäristöjen sovelluskehitykseen. 

3.3 Kehitystyön rajapinnat

Korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmien kehitystyö on perinteisesti ostettu alihankintana

yksityiseltä sektorilta. Poikkeuksen muodostaa Jyväskylän yliopistolla opiskeljoiden ja opettajien

yhteistyönä  tuotettu  Korppi-järjestelmä,  joka  myöhempinä  vuosinaan  ylläpidettiin  ja  jatko-

kehitettiin  pääosin  kampuksen  IT-palveluiden  palkollisten  toimesta.  Uusien  opintohallinnon

järjestelmien kehitystyö sujuu Peppi-järjestelmän osalta alihankkijoilta ostettuina projektitöinä ja

Sisu-järjestelmän osalta jatkuvana Funidata Oy:n vakituisen henkilöstön kehitystyönä. Kumpikaan

tietojärjestelmä  ei  perustu  avoimeen  lähdekoodiin,  mikä  rajaa  opiskelijoiden  osallistumis-

29 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
30 https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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mahdollisuudet ohjelmistokehitykseen satunnaisiin erikoistapauksiin. Avoin lähdekoodi ei sinällään

ole mikään osallistumisoikeuden tae kehitystyöhön. Esimerkiksi Opetushallituksen tietojärjestelmä-

projektien,  kuten  KOSKI-palvelun  sekä  Opintopolku.fi  -portaalin  erilaisten  tietorekistereiden

lähdekoodi on avointa ja julkaistu avoimen lähdekoodin kehitysalustalla31, mutta tämä ei tarkoita

että näiden järjestelmien tuottamiseen olisi voinut osallistua kuka tahansa. 

Oppimisympäristöjen sovelluskehitys on ollut perinteisesti opintohallinnon järjestelmiä avoimem-

paa. Kaupallinen Peda.net ei ole ns. open-source -projekti. Myöskään ViLLE ei julkaise lähdekoo-

diaan,  mutta  opiskelijat  osallistuvat  kuitenkin  ajoittain  sen  kehitystyöhön.  LMS-järjestelmistä

ainoastaan Aalto-yliopiston A+ ja Jyväskylän yliopiston TiM ovat kansainvälisen Moodle-alustan

tavoin selkeästi avoimen lähdekoodin projekteja. Oppimisympäristöjen kehitysprosessi ei tuotanto-

tavan puolesta poikkea oleellisesti opintohallinnon tietojärjestelmien tuotannosta, mutta kehitystyö

on  monissa  tapauksissa  huomattavasti  ketterämpää,  koska  ohjelmistoon  voidaan  lisätä  avoimen

lähdekoodin  valmiita  digitaalisia  opetustyökaluja,  joiden  käytettävyys  ja  toiminnallisuus  on  jo

testattu.  Tämän  ohella  oppimisympäristöjen  käyttäjät  ovat  erittäin  läheisesti  tekemisissä  osin

yliopistojen  henkilökuntaan  kuuluvien  sovelluskehittäjien  kanssa  ja  usein  tietojenkäsittelyn  ja

muidenkin suuntien opiskelijat tuottavat oman yliopistonsa oppimisympäristöön lisäosia ryhmätyö-

kursseilla. 

3.3.1 Arvoverkostojen muodostaminen

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden työelämään sijoittumista ovat perinteisesti helpottaneet opiskelun

ohessa ja sen ulkopuolella tuotetut osaamisnäytteet. Avoimen lähdekoodin sovelluskehityksellä on

suuri  merkitys  työuran  luomiselle  ohjelmistotuotannossa  (Wu  ym. 2007).  Monet  opiskelijat

tuottavatkin  korkeakouluopinnoissaan  avoimen  lähdekoodin  piensovelluksia,  mutta  verraten

harvassa  oppilaitoksessa  on  mahdollista  osallistua  tuotantokäytössä  olevan  tietojärjestelmän

kehitykseen, jolloin olisi mahdollista oppia vakiintuneen projektimallin käytäntöjä ja kenties välttää

aloittelevien  projektityöläisten  kompastuskivet.  Useimmissa  korkeakouluissa  tuotetaan  kuitenkin

ohjelmistotuotannon  ryhmätyökursseilla  paikallisille  yrityksille  ja  yhteisöille  ilmaissovelluksia,

joten  lähes  kaikkien  tietojenkäsittelyn  opiskelijoiden  on  mahdollista  saavuttaa  jonkinlainen

arvoketjuun osallistumisen kokemus. 

Korkeakoulujen olisi suotavaa nostaa profiiliaan avoimen lähdekoodin tietojärjestelmäkehityksellä.

Useissa  yliopistoissa  saatujen  kokemusten  perusteella  opiskelijoiden  työpanosta  voidaan  pitää

varteenotettavana voimavarana tuotettaessa digitaalisia  työvälineitä  opetuksen ja  opintohallinnon

tarpeisiin. Vastakkaisiakin mielipiteitä esiintyy, mutta avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotannossa

31 https://github.com/Opetushallitus
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järjestelmän  laatuvaatimukset  voidaan  asettaa  aivan  yhtä  korkealle  kuin  kaupallisillakin  sovel-

luksilla. Opiskelijatyövoiman käytössä ideana on, että massasta löytyy riittävä määrä onnistumisia

viemään  kokonaisprojektia  eteenpäin.  Aikataulukriittisiin  hankkeisiin  tämä  malli  ei  välttämättä

sovellu, mutta esimerkiksi oppimisympäristöjen kehitys viime vuosina on hyötynyt merkittävästi

opiskelijoiden työpanoksesta. 

Jokaisesta korkeakoulusta ei välttämättä heti löydy innostunutta henkilökuntaa ottamaan avoimen

lähdekoodin  kehitysprojekteja  harteilleen.  Jokaisen  oppilaitoksen  ei  myöskään  tarvitse  ryhtyä

kehittämään  omaa  oppimisympäristöään.  Korkeakoulukentällä  on  kuitenkin  valtakunnnallisesti

tarkastellen erittäin paljon tietohallinnollista ylikapasiteettia, jota voitaisiin ohjata sellaisiin julkisen

sektorin  teknologisiin  kehityshankkeisiin,  jotka  tuottavat  yhteiskunnalle  aidosti  jotain  lisäarvoa.

Tällaiset  korkeakoulujen  isännöimät  avoimet  jonkin  erikoistumisalan  kehitysprojektit  voisivat

tarjota opiskelijoille nykyistä huomattavasti enemmän projektityömahdollisuuksia eikä työnkuvaa

tarvitse  rajata  niissä  pelkästään  ohjelmistotuotantoon.  Avoimen  lähdekoodin  kehitysalustoilla

julkaistavat  projektituotokset  ovat  myös  suoraan  muiden  projektien  hyödynnettävissä  ja  avoin

kehitystyö  auttaa  ehkäisemään  eri  projektien  sisällöllisiä  päällekkäisyyksiä.  Korkeakoulut  ovat

myös  sopiva  ympäristö  isännöimään  kehitysprojektien  ympärillä  tehtävää  tutkimustyötä,  jonka

avulla resurssien kohdentamisesta käytävään keskusteluun saadaan lisää näkökulmia ja uutta tietoa. 

Korkeakoulujen  viime  vuosina  lisääntynyt  yhteistyö  voi  hyvässä  tapauksessa  johtaa  yhtenäisen

arvoverkoston muodostumiseen, jossa oppi- ja tutkimuslaitokset käyttävät resurssinsa tehokkaasti

tuottaen julkiselle sektorille hyödyllisiä teknologian sovelluksia entistä suuremmassa mittakaavassa

kuitenkin keskittyen tiiviisti ydintoimintoihinsa tutkimukseen ja opetukseen. 

3.3.2 Palautteet ja kehitysehdotukset

Ketterä ohjelmistotuotanto perustuu nopeaan tietojärjestelmän päivityssykliin sekä loppukäyttäjien

osallistamiseen  kehitystyöhön  välittömän  palautteen  antajina  (Dingsøyr  ym.  2012).

Korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmiä  tuotetaan  nykyisin  ketterillä  menetelmillä  ja  uusia

toimintoja  testaavat  loppukäyttäjät  kertovat  mielipiteensä  lähettämällä  palautetta  kehitystiimille

joko  järjestelmän  tarjoaman  verkkopalvelun  kautta,  suoralla  palautteella  kehitystiimin

korkeakoulukohtaiselle yhdyshenkilölle tai kehitystiimin järjestämässä testaustilaisuudessa. Koska

tietojärjestelmien  loppukäyttäjien  lukumäärät  liikkuvat  tuhansissa,  kaikkia  ei  voida  haastatella

henkilökohtaisesti. Toisaalta kaikista käyttäjistä vain murto-osa testaa aktiivisesti uusia toimintoja ja

tästä joukosta vain harva kokee asiakseen lähettää kehitystiimille jonkinlaisen kommentin. Pienikin

aktiivinen palautteen antajien joukko riittää yleensä huomaamaan ne käytettävyydessä ilmenevät

puutteet, jotka eivät kehitystiimin omissa testeissä ole tulleet ilmi. 
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Ketterän  ohjelmistotuotannon  projektinhallintaan  on  olemassa  paljon  ilmaisia  ja  kaupallisia

sovelluksia,  jotka  sopivat  hyvin  myös  muiden  kuin  tietojärjestelmäprojektien  organisointiin.

Avoimen lähdekoodin julkaisualustoilla on käytössä projektikohtaiset  keskustelupalstat ongelma-

kohdista raportoimiselle. Nämä on kuitenkin suunnattu etupäässä sovelluskehittäjille ja keskustelun

aloittajilta toivotaan mahdollisimman tarkkaa virhetilanteen ohjelmallista raportointia ja esimerkkiä

tietojärjestelmän saattamiseksi ohjelmointivirheen aiheuttamaan tilaan. CSC – Tieteen tietoteknii-

kan  keskus  Oy  tarjoaa  suomalaisille  koulutuksen,  tieteen  ja  kulttuurin  organisaatioille  ja

kehityshankkeille  sähköiseen  projektinhallintaan  Eduuni-verkkopalvelukokonaisuuden32,  jossa

projektista  tiedottaminen  hoidetaan  sille  perustetun  wiki-sivuston  kautta,  ongelmakohtia  sekä

kehitysideoita  käsitellään  projektin  omalla  keskustelupalstalla  ja  projektin  jäsenille  voidaan

perustaa  virtuaalisia  työtiloja  verkon  yli  tapahtuvaa  sähköistä  yhteistoimintaa  varten.  SaaS-

palveluna  organisaatioille  tarjottava  Eduuni-alusta  on  toiminut  hedelmällisenä  maaperänä  eri

puolilta  Suomea  korkeakoulujen  kehityshankkeisiin  osallistuneiden  opettajien  ja  hallinnon

edustajien ajatusten vaihdolle. Eduuni-alusta ei kuitenkaan ole laajasti kansalaisten tuntema tieto-

väylä,  vaan  lähinnä  opetus-  ja  tutkimusalalla  sekä  kehityshankkeissa  toimivien  virtuaalinen

kohtaamispaikka. 

3.4 Hallinnollisten prosessien rajapinnat

Suomalaisissa yliopistoissa on käynnissä tietohallinnollinen uudelleenjärjestely, kun vanhat opinto-

hallinnon  tietojärjestelmät  siirtyvät  historiaan  uusien  Peppi-  ja  Sisu-järjestelmien  tieltä.  Osassa

yliopistoista,  kuten  Turussa  ja  Tampereella  järjestelmien  päivitystä  on  odotettu  jo  pitkään.

Jyväskylässä  taas  Korppi-järjestelmän  vaihtamista  Sisuun  ei  pidetty  joidenkin  opiskelijoiden  ja

opettajien  mukaan  tarpeellisena  ainakaan  kiireellisellä  aikataululla.  Oodi-järjestelmän  taakseen

jättävissä  yliopistoissa  on  joissakin  tapauksissa  noussut  esiin  huoli  opiskelun  tukipalveluiden

toimenkuvien pysyvyydestä, mistä ei tiettävästi ole hallinnon eri portaissa täyttä varmuutta. Uusia

järjestelmiä  on  kuitenkin  markkinoitu  työmäärää  helpottavina  ratkaisuina,  minkä  pitäisi  näkyä

vähentyvinä  henkilötyötunteina.  Toisaalta  opiskelijoiden kannustaminen ristiinopiskeluun saattaa

lisätä ohjauksen tarvetta henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatimisessa. 

Yhteinen  piirre  yliopistojen  opintohallintojärjestelmien  uudistusratkaisuissa  on  ollut,  että  niiden

valmistelu  ja  päätösten  tukimateriaalien  arviointi  on  hoidettu  rajatuissa  yhteisöissä.  Suorittava

porras henkilökunnasta on kokenut yleisesti, että heitä ei ole päätöksenteossa liiemmin noteerattu.

Kaikki  eivät  kuitenkaan  ole  tästä  pahoillaan.  Jotkut  asennoituvat  työhönsä  oman  paikkansa

organisaation  hierarkiassa  tiedostaen.  Avoimella  päätöksen  valmistelulla  ja  oman  organisaation

32 https://info.eduuni.fi/
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asiantuntijoita hyödyntämällä olisi kuitenkin mahdollista tuottaa päätöksiä, joilla on lähtökohtaisesti

henkilökunnan tuki puolellaan. Tällöin asioita ei tarvitse johdon suunnalta puolustella jälkeenpäin

mielikuva-argumenteilla, joiden kiinnittyminen reaalimaailmaan on kyseenalaista. 

3.4.1 Ketterä byrokratia

Useimmat  korkeakoulujen  työntekijöistä  ovat  valmiita  osallistumaan  omaa  organisaatiotaan

koskevaan  päätöksentekoon.  Nykyaikaisilla  sähköisen  kommunikoinnin  välineillä  asia  on

mahdollista  toteuttaa  kustannustehokkaasti.  Varsinkin  tietohallintoon  vaikuttavien  päätöksen-

tekoprosessien  kohdalla  voidaan  hyödyntää  ketterän  projektinhallinnan  välineitä  ja  rakentaa

päätöksille  muutamalla  kuulemiskierroksella  perustelut,  joissa  jokaisen  päätöstä  koskevan

sidosryhmän näkökulma aiheeseen saadaan ylöskirjatuksi.  Hallinnollisten prosessien rajapintojen

ulottaminen päättävän elimen lähipiiriä kauemmaksi saattaa olla väliportaan hallinnolle kohtalon

kysymys.  Teknologian  kehittymisen  myötä  käyttöön  otettujen  viestintävälineiden  tuomat

säästämisen mahdollisuudet kannattaa kuitenkin kartoittaa läpi koko organisaatiohierarkian. 

Hallinnollisen päätöksenteon tueksi kerätystä valmistelumateriaalista suodatettava puolto- ja vasta-

argumenttien kokoelma on tänä päivänä mahdollista tuottaa sähköisillä verkkopalveluilla ilman että

asiaa hoitamaan on palkattava ulkopuolista konsultointiapua. Eri ratkaisuvaihtoehtoihin liittyvien

taloudellisten  tunnuslukujen  arviointi  on  yleensä  niin  merkittävässä  roolissa,  että  tässä  on

useimmiten konsultointi paikallaan. Ennen kaikkea investointien korvamerkityt rahamäärät, niistä

odotettavat  hyödyt  ja  hyötyjen  arviointiin  käytettävät  mittarit  kannattaa  julkistaa.  Resurssien

kohdentaminen viime kädessä ratkaisee kuinka kilpailukykyistä työvoimaa Suomen korkeakoulut

kykenevät  tuottamaan  ja  resurssien  kohdentamisessa  onnistumista  on  pystyttävä  arvioimaan.

Korkeakouluopiskelun  kehityshankkeiden  onnistumista  on  perinteisesti  arvioitu  hankkeeseen

osallistuneiden toimesta  eikä muutamien keskeytyneiden tai  tavoitteistaan jääneiden hankkeiden

lopputulemaa ole analysoitu kovinkaan syvällisesti, jos ollenkaan. 

3.4.2 Lisäarvon perusteleminen

Investointien  tuoma  hyöty,  eli  saavutettavan  lisäarvon  muodostuminen  tulisi  aina  perustella

tyhjentävästi.  Korkeakoulukentältä  voi  organisaatioiden  ydintoimintojen  valossa  edellyttää,  että

resurssien kohdentamisen perusteiksi esitetään tutkimustuloksia. Tästä voi kuitenkin seurata, että

päätösvalmistelun puolto- ja vasta-argumentoinnin tieteellinen luonne syrjäyttää jotkin sidosryhmät

keskustelun  ulkopuolelle.  Näin  saatetaan  ajautua  tilanteeseen,  jossa  yksi  intressiryhmä  pääsee

sanelemaan  oman  kapean  sektorin  asiantuntemuksensa  suojissa  oppilaitosorganisaation  ja

pahimmassa  tapauksessa  koko  kotimaisen  korkeakoulukentän  strategiset  suuntaviivat.  Ketterä
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projektinhallinta korkeakoulun hallinnollisissa prosesseissa voi ehkäistä tällaista kehitystä. Tällöin

eri  sidosryhmät  tuovat  oman  asiantuntijapanoksensa  valmistelutyöhön  ja  kommunikoivat  sen

tiiviisti mutta ymmärrettävästi toisille pyrkien avoimeen tiedon jakamiseen (Philbin 2017).

4 Digitalisaatio korkeakoulumaailmassa

Teknologinen  kehitys  on  synnyttänyt  uusia  tehokkaita  digitaalisen  viestinnän  mahdollisuuksia.

Myös tietojenkäsittelyn fyysiset laitekokoonpanot ovat entistä suorituskykyisempiä. Tämän myötä

digitaalisen tiedon tarjonta on kasvanut valtavaksi ja oppilaitosinstituutioiden perinteiset roolit ovat

murroksessa. Korkeakoulut valmistautuvat kansalaisten koulutustarpeiden lisääntymiseen luomalla

tutkinnon ulkopuolisia opiskelumahdollisuuksia ja helpottamalla tutkinto-opiskelijoiden yksilöllis-

ten opintopolkujen toteuttamista  (Visio 2019b).  Digitalisaatio  koskettaa kuitenkin myös korkea-

koulujen työntekijöitä ja aivan kuten muissakin työpaikoissa, myös korkeakouluissa voidaan olla

haluttomia ottamaan teknologisesta  kehityksestä  kaikkia hyötyjä  irti,  mikäli  se  merkitsee suuria

organisaatiomuutoksia (TEM 2018, s.14). 

Korkeakoulujen asema arvostettuina oppilaitoksina voi tulevaisuudessa olla uhattuna, jos tutkinto-

ohjelmaa vastaavan osaamisen voi hankkia tehokkaammin virtuaalimaailmasta. Useilla aloilla on jo

käytössä  erilaisia  osaamisen  osoittamisen  sertifikaatteja,  joiden  saaminen  edellyttää  tietyn

työmenetelmän,  laitteiston  tai  tietojärjestelmän  hallintaa.  Korkeakoulujen  oppisisältöjä  pyritään

kehittämään työelämän tarpeita vastaaviksi, mutta sertifioitua osaamisen mittaamista ei harjoiteta.

Korkeakoulut  ja  erityisesti  yliopistot  on perinteisesti  mielletty  akateemista  sivistystä  edistäviksi

instituutioiksi, joista saatavilla tutkinnoilla on arvo sinänsä. Tämä tulee luultavasti muuttumaan, jos

korkeakoulut  aikovat  tarjota  työuransa  jo  vauhtiin  saaneille  kansalaisille  täydentävää  täsmä-

koulutusta valmiiksi kilpailluilla markkinoilla. Osaamisen mittaaminen on yksi kehittämisalue, jolla

korkeakoulut  voisivat  tehdä  enemmän  työelämäyhteistyötä  ja  tätä  kautta  pysyä  paremmin

oppisisältöjen suhteen teknologisen ja muun yhteiskunnallisen kehityksen mukana.

4.1 Rajapintojen tulevaisuus

Digitalisaatio  ei  tarkoita  ainoastaan  manuaalisen  asioiden  käsittelyn  muuttamista  sähköisiksi

palveluiksi. Uudet teknologiset innovaatiot tulevat muuttamaan myös olemassa olevien sähköisten

palveluiden luonnetta  ja  niiden  edellyttämien tietojärjestelmien  arkkitehtuuria.  Tietosisältöjen  ja

toimintaprosessien riittävä yhdenmukaisuus korkeakoulujen kesken luo jo tänä päivänä opiskeli-

joille  joustavat  mahdollisuudet  valita  tutkintoonsa  opintokokonaisuuksia  Eurooppalaiselta

korkeakoulualueelta  (EHEA).  Lohkoketjuteknologiaa  käyttäen  voidaan  opintosuoritukset  kirjata
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oppilaitoksia edustavien tietokoneiden Euroopan kattavaan Peer-to-Peer (P2P) verkkoon. Jokaisen

opiskelijan opintosuoritukset lisätään kryptografisesti varmennettuun tiedostoketjuun kurssisuoritus

eli  lohko  kerrallaan  (Turkanović  ym.  2018).  Näin  kaikki  kyseiseen  P2P-verkkoon  osallistuvat

korkeakoulut  käyttäisivät  samaa  hajautettua  opintosuoritusrekisteriä  ja  siihen  liittyvää

palvelurajapintaa.  Oletettavasti  tämä  johtaisi  huomattavasti  yksinkertaisempaan  sähköisten

opiskelijapalveluiden kokoelmaan, kun eri oppilaitoksissa suoritettujen opintojen tietoja ei tarvitsisi

siirtää  järjestelmien  välillä  ja  suoritustiedot  tallennettaisiin  vain  kerran  yhteen  paikkaan.

Turkanovićin  ym.  (2018)  ehdottama  hajautettu  yleiseurooppalainen  opintosuoritusrekisteri  ei

kuitenkaan  alkutilanteessa  korvaa  oppilaitoskohtaisia  suoritusrekistereitä,  mutta  kehitys  voi

hyvinkin johtaa tähän. Erityisesti jos lohkoketjuteknologiaan perustuvat virtuaalivaluutat ja muut

sovellukset vakiinnuttavat asemansa ja teknologiasta tulee yleisesti valtionhallintojen hyväksymä

käytäntö  tiedon  sähköiseen  varmentamiseen.  Tämä  on  todennäköisesti  vain  ajan  kysymys.

Euroopan  unionin  EU  Blockchain  Partnership  -sopimuksen  puitteissa  on  aloitettu

lohkoketjuteknologiaan  perustuvia  hankkeita  mm.  verotukseen  ja  asiakirjojen  todentamiseen

liittyen.  Jokaisen  EU-jäsenvaltion  toivotaan  osallistuvan  hankkeiden  P2P-lohkoketjuverkon

ylläpitoon vähintään yhden kansallisen solmukoneen voimin (VM 2019, s.57). 

Tietojärjestelmien  käyttäjärajapintojen  kehitystyö  on  muuttunut  2010-luvulla  verkkosovellusten

osalta globaaliksi  avoimen lähdekoodin yhteisöprojektiksi.  Vahvasti  internetin käyttöä edistäneet

hakukoneyhtiöt sekä sosiaalisen median yritykset ovat julkaisseet kehittämiään verkkosovellusten

toteutusvälineitä GitHub.com -yhteisösivustolla ja näitä välineitä hyödyntävät kaikki selainpohjaiset

korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmät  sekä  kansalliset  sähköiset  tietopalvelut.  Suuri  osa

ilmaisten  sovellustyökalujen  kehitystyöstä  tapahtuu  edelleen  kansainvälisten  suuryritysten

työntekijöiden ohjauksessa ja viralliset versiojulkaisut ovat täysin yritysten itsensä päätäntävallassa.

Kuka tahansa voi kuitenkin jatkokehittää työkaluja omiin tarpeisiinsa sopiviksi ja kaikkien näitä

käyttävien ohjelmistotuottajien palautteita ja kehitysehdotuksia kuunnellaan. 

Suomessa  Opetushallitus  on  myös  ottanut  avoimen  linjan  tietojärjestelmien  kehityksessä  ja

pääsääntöisesti  kaikkien  Opintopolku.fi  -portaalin  tietojärjestelmien  lähdekoodi  on  julkaistu

GitHub.com -sivustolla (ks. kohta 3.3). Korkeakouluopiskelun kehityshankkeiden tuottamia isoja

tietojärjestelmiä  ei  ole  julkaistu  avoimen  open-source  lisenssin  alaisuudessa  muutamia

oppimisympäristöjä (A+, TiM) lukuunottamatta. Avoimen innovaation ja sovelluskehityksen hyödyt

on kuitenkin tunnustettu yksityisellä sektorilla jo pitkään (West & Gallagher 2006). Julkishallinnon

sähköisessä  tietohallinnossa  ollaankin  heräämässä  avoimuuden  aikakauteen  pilkahduksittain.

Opetushallituksella  (ks.  kohta  3.3)  ja  Väestörekisterikeskuksella33 on  omat  GitHub-sivunsa.

33 https://github.com/vrk-kpa
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Julkishallinnon,  organisaatioiden  ja  yhteisöjen  tuottaman  avoimen  tiedon  kyselyrajapintoja

julkaistaan Väestörekisterikeskuksen avoindata.fi -sivustolla. Hankekehitysmallin mukaan tuotetut

korkeakouluopiskelun  perustietojärjestelmät  voisivat  hyvin  olla  myös  avoimen  lähdekoodin

kehitysprojekteja. Inkrementaaliseen tuotantotapaan kytketty katselmusperiodi ja jatkorahoituksen

perustelut julkisena menettelynä olisivat omiaan tehostamaan hankkeiden toimintaa ja vähentämään

päällekkäisyyksiä.  Opiskelun  perustietojärjestelmien  julkisten  kehityshankkeiden  olisi  myös

luontevaa olla jatkuvia kehitysprojekteja. Teknologian ja digitaalisten opetusvälineiden kehitys sekä

pedagogisten menetelmien tutkimus tulee tuskin missään vaiheessa seisahtumaan. Opintohallinnon

tietojärjestelmiä  ei  kenties  tarvitse  päivittää  jatkuvalla  syklillä  muuten  kuin  käyttäjiltä  saatujen

kehitysehdotusten perusteella, mutta näihin liittyvää tutkimustyötä kuten lohkoketjuteknologian ja

muiden uusien  teknologioiden hyödyntämistä  voisi  kuitenkin  harjoittaa  avoimesti  yhteisölliseen

innovointiin perustuen. Joillekin ylimääräinen yhteisöllisyys ja julkisen suurennuslasin alla toimi-

minen ovat luovuutta tukahduttavia seikkoja. Monet avoimen lähdekoodin kehittäjät tekevät työnsä

omissa oloissaan tai oman vakiintuneen ryhmänsä kesken ja tulevat julkisuuteen pitkälle kehitetyn

idean  tai  valmiin  järjestelmäparannuksen  kanssa.  Työn  palkitsemistapoja  onkin  syytä  kehittää

vastaamaan paremmin erilaisia yhteisöllisen osallistumisen muotoja ja hallintoon sekä päätöksen-

tekoon on todennäköisesti syytä tehdä nykyaikaistavia uudistuksia. Sama resurssien kohdentamisen

hankaluus  on  läsnä  kaikissa  toimintamalleissa.  Avoimella  toiminnalla  voidaan  kuitenkin  päästä

tehokkaampaan  resurssien  käyttöön,  jolloin  jaettavaa  riittää  useampaan  hyvin  perusteltuun

kohteeseen. 

4.2 Humaani digitalisaatio

Digitalisaatio ja robotiikka ovat tähän mennessä korvanneet työelämässä toimenkuvia, joissa samaa

rutiininomaista  tehtävää toistetaan pienin variaatioin.  Tämä ei  ole  aina tarkoittanut  manuaalisen

tehtävän  katoamista,  vaan  tehtäväroolien  ja  vastuiden  uudelleenjärjestelyä.  Esimerkiksi

pankkiasiakkaat  ottivat  pankkivirkailijan  roolin  laskujensa  tietojen  syöttämisessä  järjestelmään

ensin maksuautomaatilla ja myöhemmin verkkopankissa. Tämän jälkeen siirryttiin toimintamalliin,

jossa verkkomaksun tiedot kirjataan maksujärjestelmään automaattisesti tai laskuttajan toimesta ja

asiakkaan  tarvitsee  ainoastaan  hyväksyä  joko  yksittäinen  verkkomaksutapahtuma  tai  sähköisen

laskutussopimuksen  perusteella  aikajaksoittain  toistuva  verkkolasku.  Digitalisaatio  on  jatkuva

kehitysprosessi,  jossa  aikaisempia  sähköisiä  palveluita  uudistetaan  samaan  aikaan  kun  koneet

ottavat hoitaakseen yhä monimutkaisempia tehtäviä. 

Viime  vuosina  on  huomattu,  että  digitalisaation  eteneminen  ei  ilmene  odotetusti  tilastollisena

talouskasvuna ja tuottavuuskehityksenä. Tämän syyksi on esitetty perinteisten talouden tunnusluku-
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mittareiden  heikkoa  soveltuvuutta  digiajan  kansantalouden  tilinpitoon  (Itkonen  2017).

Korkeakoulut  ovat  mitanneet  omaa onnistumistaan ja  asettavat  myös tulevaisuuden onnistumis-

mittarit  vahvasti  tutkinnon  suorittaneiden  lukumääriin  ja  ikäluokkiin  perustuen  (Visio  2019a).

Digitalisaation  hyötyjen  mittaaminen  onkin  uusi  tutkimusala,  jolla  julkaistuja  tutkimuksia  on

tarjolla vielä vähän (Parviainen ym. 2017, s.51). Ilman luotettavia mittausmenetelmiä digitalisaation

etenemisen  suunnasta  tai  ylipäätään  läpivietyjen  kehityshankkeiden  onnistumisesta  on  hankala

sanoa mitään.  Tällöin on vaarana,  että  toimintatavoissa jäädään suorittamaan asioita  mukavuus-

alueelle ja jatketaan saman kaavan toistamista huomioimatta kaikkia mahdollisia kehityssuuntia. 

Raadollisimmillaan  digitalisaatio  nähdään nollasummapelinä,  jossa on vain  voittajia  ja  häviäjiä.

Teknologian kehitysaskeleet ovat tuoneet mukanaan uusia toimenkuvia ja ammattinimikkeitä, jotka

voivat tuntua saavuttamattomilta ja täysin epämielekkäiltä entiseen maailmanmenoon tottuneiden

kohdalla.  Digitalisaation synnyttämän tehokkuuspotentiaalin  toteutumatta  jäämisen voikin nähdä

täysin luonnollisena ilmiönä eikä yhtälöstä voi poistaa sen inhimillistä komponenttia. Julkishallinto

on tutkinut työnteon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja työllistymisen kannustinloukkuja jo

pitkään. Digitalisaation edistämisen kannustinloukut kuuluvat samaan ongelmaperheeseen, mutta

asiaa ei ole vielä yleisesti mielletty ongelmaksi. Valtiokonttorin (2015, s.17-18) tekemässä digitali-

saation  tuottavuuspotentiaaliselvityksessä  kannustetaan  avoimeen  toimintakulttuuriin,  kevyisiin

arkkitehtuuriratkaisuihin, eri ratkaisutapojen vertailuun sekä kokeiluihin, mutta korostetaan myös

resurssitehokkuuden  tärkeyttä.  Digitalisaation  humaani  edistäminen  ilmenee  valtiovallan  taholta

rohkaisevana  asenteena  teknologisten  mahdollisuuksien  tutkimiseen  ja  kokeiluihin.  Samassa

yhteydessä kuitenkin todetaan, että digitalisaatiokehityksestä on jonkin valtionhallinnon toimijan

otettava  ensisijainen  vastuu  (Valtiokonttori  2015,  s.18).  Tällä  hetkellä  vaikuttaa  siltä,  että

digitalisaation edistämisen suuntaviivoista vallitsee karkean tason yksimielisyys, mutta esimerkiksi

korkeakouluopiskelun  kehityshankkeiden  tueksi  tarvittaisiin  jonkinlainen  auktoriteettitaho

määrittelemään mitä avoimuus ja resurssitehokkuus käytännössä tarkoittaa. 
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