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Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia näkemyksiä on esitetty tietojärjestel
mien kehityksen kokonaisvaltaiseen merkityksen ymmärtämiseen sosio-teknisten prosessi
mallien avulla. Tapaustutkimuksen kohteena on kolmentoista suomalaisen yliopiston yhdes
sä kehittämä opintohallinnon tietojärjestelmä Oodi ja järjestelmän kehitystä sekä ylläpitoa 
koordinoiva Oodi-konsortio. Tutkimuksessa tarkastellaan myös miten tutkimukseen valittu 
malli tukee tämän tutkimuksen kohteena olevaa tapausta.

Tutkimuksen varsinaisia tutkimuskysymyksiä olivat:
1. mitkä ovat olleet Oodin kehitysprosessien kriittiset kohdat?
2. mitä näissä kohdissa on tapahtunut?
3. voidaanko näitä tutkia valitun viitekehyksen perusteella?

Tutkimuksessa esiteltiin Oodin kehitysprosessien (Oodi-järjestelmän kehitys, Oodi- 
konsortion yhteistyön kehitys) kriittiset tapahtumat, niiden kuvaukset ja perustelut. Tutki
muksessa käytettiin Lyytisen ja Newmanin sosio-teknisen muutosprosessin mallia (2004) 
kuvaamaan Oodi-järjestelmän ja Oodi-konsortion kehittymistä kymmenen vuoden ajanjak
sona vuosina 1995-2005. Mallissa yhdistetään järjestelmäkehityksen sosio-tekninen malli, 
katkoksel linen tasapainoinani ja prosessiteoriat.

Tutkimuksen perusaineistona on käytetty lähinnä Oodi-konsortion hallinnollista materiaalia. 
Tämän tutkimuksen vahvuutena on erittäin laaja aineisto. Tutkimuksen tekijä on ollut muka
na järjestelmän kehittämisessä lähes sen koko historian ajan.

Tutkimuksessa esiteltiin Oodin kehitysprosessien kriittiset tapahtumat ja havaittiin, että mitä 
pidemmälle kehityshistorian ajassa päästään, sitä enemmän tapahtumat keskittyvät kokonaan 
organisaatioon tai toiminnan organisointiin. Organisaatiota koskevien kriittisten tapahtumien 
määrä on myös suurempi kuin niiden tapahtumien, jotka koskevat vain järjestelmää. Tämä 
ilmiö tukee väittämää siitä, että tietojärjestelmien kehittämien on pitkälti sosiaalista toimin
taa. Ilmiö korostuu varsinkin tässä tapaustutkimuksessa, kun kyseessä on yhteistoiminta mo
nen organisaation eli tässä tapauksessa yliopiston kesken.

Lyytisen & Newmanin malli soveltuu hyvin pitkäaikaisen järjestelmäkehitysprosessin tutki
miseen senkin takia, että sen avulla voidaan seurata useita rinnakkaisia prosesseja. Tämän 
tutkimuksen tärkein anti mahdollisille jatkotutkimuksille on Oodi-järjestelmän järjestelmä- 
historian ja Oodi-konsortion yhteistyöhistorian kuvaukset.
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1 JOHDANTO

Tietojärjestelmien kehittäminen on osallistumista muutosprosessiin. Tämän kehitysprosessin 

kokonaisvaltaisen merkityksen ymmärtäminen ja siitä oppiminen on edelleen haaste organi

saatioille vaikka tutkimusta on tehty useilla tieteenaloilla jo jonkin aikaa. Haasteen muodos

taa tietojärjestelmien monitahoinen vaikutus organisaation eri toimintoihin esitutkimusvai- 

heesta aina tietojärjestelmän elinkaaren (Laudon & Laudon, 1991) loppuun saakka. Tietojär

jestelmällä on todettu olevan vaikutuksia sitä käytäviin ihmisiin, tehtäviin, organisaatiora

kenteisiin ja käytettävään tekniikkaan (Laudon & Laudon, 1991). Toisaalta nämä osa-tekijät 

vaikuttavat itse tietojärjestelmään.

Tietojärjestelmätiede on perinteisesti analysoinut tietyn tietojärjestelmän suunnittelua ja/tai 

käyttöönottoa organisaatiossa (Lyytinen & Newman, 2004). Tietojäijestelmätutkimuksen on 

katsottu lisäävän näiden tehtävien tehokkuutta (Keen, 1981) ja tuottaneen monia tehokkaita 

suosituksia, jotka tähtäävät sen teknisen laadun, oikeuden ja tarkkuuden määrittelyyn, jota 

tietojärjestelmän suunnittelussa tarvitaan. Lisäksi on tutkittu sosiaalisten prosessien laajuutta 

ja luonnetta (Markus & Robey, 1983). Tietojärjestelmätiede voidaan näin jakaa lähestymis

tavaltaan tekniseen ja käyttäytymistieteelliseen puoleen. Tietojärjestelmä on sosio-tekninen 

järjestelmä, koska se sisältää toisaalta ns. kovaa tekniikkaa ja toisaalta se tarvitsee sosiaalis

ta, organisatorista ja älyllistä panostusta toimiakseen halutulla tavalla.

Tietojärjestelmätieteessä oli aiemmin vallalla teknisempi näkemys, mutta painopiste on siir

tynyt käyttäytymistieteelliseen puoleen. Teknistä näkemystä on kritisoitu siksi, ettei se kes

kity uuden tiedon luomiseen vaan tiedon varastoimiseen. Johdon tietojärjestelmien kehitty

essä tämä kritiikki on lisääntynyt. Käyttäytymistieteellinen tutkimus ei jätä huomioimatta 

tietojärjestelmän teknistä puolta, mutta se keskittyy asenteiden muuttumiseen, johto- ja orga

nisaatiokysymyksiin ja käyttäytymistieteellisiin ilmiöihin. Sosio-tekninen lähestymistapa 

pyrkii huomioimaan sekä järjestelmän tekniset että käyttäytymistieteelliset osatekijät. Tieto

järjestelmätieteen kehittyessä yhä useimmin on todettu todellisten haasteiden olevan käyttäy

tymistieteellisellä puolella, mutta tietojärjestelmän ollessa kyseessä teknistä puoltakaan ei 

voida sivuuttaa.
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1.1 Tutkimusongelmat

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia näkemyksiä on esitetty tietojärjestel

mien kehityksen kokonaisvaltaiseen merkityksen ymmärtämiseen sosio-teknisten prosessi

mallien avulla. Tutkimuksessa esitellään tapaustutkimuksena suomalaisten yliopistojen yh

dessä kehittämä opintohallinnon tietojärjestelmä Oodi ja järjestelmän kehitystä sekä ylläpi

toa koordinoiva Oodi-konsortio. Tutkimuksessa tarkastellaan myös miten tutkimukseen va

littu malli tukee tämän tutkimuksen kohteena olevaa tapausta ja nostetaan esille kohdejärjes

telmän ja sen organisaatiossa esiintyviä ilmiöitä.

Kirjallisuudesta paljastuu monen kirjoittajan näkemys siitä, ettei mikään yksittäinen teoria 

välttämättä pysty selittämään sitä monimuotoisuutta ja laajaa vaikutusta mitä tietojärjestel- 

mäkehitykseen liittyy. Kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tarvitaan eri teorioiden yhdistä

mistä ja tapaustutkimuksia, joista monimuotoisuus, vaikutuslaajuus ja dynamiikka saadaan 

tallennettua.

Tutkimuksen varsinaisia tutkimuskysymyksiä ovat:

1. mitkä ovat olleet Oodin kehitysprosessien kriittiset kohdat?

2. mitä näissä kohdissa on tapahtunut?

3. voidaanko näitä tutkia valitun viitekehyksen perusteella?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla ja kuvaamalla sekä Oodi-järjestelmän kehityksen 

pääpiirteet että Oodi-konsortion yhteistyön vaiheet, luodaan kokonaiskuva tähänastisesta ke

hitysprosessista. Muihin tutkimusongelmiin vastataan tarkastelemalla näin valittuja kriittisiä 

kehitysprosessin kohtia valitussa viitekehyksessä.

Tutkimus pyrkii tukemaan Oodi-järjestelmän jatkokehitystä konkreettisesti. Vain ymmärtä

mällä jo tapahtunut kehitys, sen syyt ja vaikutukset, voidaan suunnitella tulevaisuutta vah

valla perustalla.

Tutkimus on ajankohtainen kohteena olevalle yhteisölle. Yksittäisissä yliopistoissa ja myös 

yliopistojen yhteisissä hankkeissa käydään jatkuvasti keskustelua niistä haasteista, joita tie- 

tojärjestelmäkehitys organisaatioissa aiheuttaa. Tutkimuksen tavoitteena on myös rohkaista
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kohdeorganisaatiossa ja sen ympäristössä toimivia henkilöitä suhtautumaan tietojärjestelmä- 

työhön oppimisprosessina (Argyris & Schön, 1978).

1.2 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee suomalaisten yliopistojen yhteistä tietojärjestelmäke- 

hityshanketta, opintohallinnon tietojärjestelmää Oodia ja sen yhteisen kehitystoimen koor

dinointiin perustetun Oodi-konsortion toimintaa. Näkökulma on Oodi-konsortion näkökulma 

eli tutkimuksessa käytetään sitä tietoa ja asiantuntemusta, joka on Oodi-konsortion tiedossa, 

hallussa tai sen saatavilla. Kunkin jäsenyliopiston omaa, sisäistä näkökulmaa ei tämän tut

kimuksen osalta kartoiteta, koska yksittäisten yliopistojen näkökulman selvittäminen vaatisi 

kunkin yliopiston osalta oman tutkimuksensa. Yksittäisen yliopiston näkökulma otetaan kui

tenkin huomioon siinä laajuudessa, missä se tulee esille Oodi-konsortion yhteisessä toimin

nassa.

Tutkimuksessa käsitellään tietojärjestelmän kehitystä sosiaalisena prosessina (du Plooy, 

2002). Du Plooy määrittelee tietojärjestelmän siten, että se koostuu kolmesta alajärjestelmäs- 

tä: ohjelmistosta (software), laitteistosta (hardware) ja muusta järjestelmästä (othenvare). 

Näistä jälkimmäisin alajärjestelmä kuvaa sitä tärkeää sosiaalista osaa koko järjestelmästä, 

joka toimii ohjelmiston ja laitteiston kanssa yhdistäen ne kokonaisuudeksi, järjestelmäksi.

1.3 Tutkimuksen teoreettinen tausta

Tutkimus esittelee katkoksellinen tasapaino (Punctuated Equilibrium) -käsitteen synnyn ja 

sen soveltamisen tietojärjestelmätieteeseen. Lisäksi esitellään sosio-tekninen kehitysmalli ja 

sen eri versioita. Tutkimuksessa valitaan malli, jonka esittämällä viitekehyksellä arvioidaan 

voitavan tutkia valittua kohdejärjestelmää. Katkoksellinen tasapaino on erilaisten tasapaino

tilojen sarja ja niiden väliin jäävät kriittiset tapahtumat, jotka vaikuttavat tasapainon tilaan.

Tutkimuksessa käytetään vielä toistaiseksi julkaisematonta artikkelia ja siinä esitettyä viite

kehystä. Artikkeli on nimeltään ’Punctuated Equilibrium, Process Models and Information 

Systems Evolution: Towards a Socio-Technical Prosess Analysis’. Artikkelissa esitetty malli 

on tietojärjestelmätieteen professoreiden Kalle Lyytisen ja Michael Newmanin kehittämä, jo-
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ten tämän Pro Gradu -tutkimuksen tekijä olettaa sen täyttävän teoreettisen viitekehyksen roo

lin. Artikkeli on tarkoitus julkaista MIS Quarterly - lehdessä vuoden 2005 aikana. Kalle 

Lyytinen on professorina Case Western Reserve Universityssä ja Michael Newman on puo

lestaan professorina School of Accounting and Finance in Manchester Universityssä. Micha

el Newman esitti artikkelissa kuvatun viitekehyksen Kilpisjärvi Information Systems Re

search Seminaarissa maaliskuussa 2004, missä käydyissä keskusteluissa (KISS’04, 2004) 

myös syntyi ajatus mallin mahdollisesta soveltuvuudesta tämän tutkimuksen viitekehykseksi.

1.4 Tutkimusmenetelmät ja -materiaali

Tutkimusmenetelmänä on tapaustutkimus (Yin, 1991), koska Yinin mukaan yksittäinen ta

paus on paljastava, kun tutkittavaa ilmiötä ei ole voitu aiemmin tieteellisesti tutkia ja tutkit

tavat ilmiöt ja niiden konteksti ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Tässä tutkimuksessa on 

käsiteltävänä vain yksi tapaus. Yinin tarkoittamaksi paljastavaksi tapaukseksi tämän tutki

muksen kohde voidaan nähdä monen organisaation yhteistyön perusteella. Yin keskittyy ta

paustutkimuksessa tämänhetkisiin ilmiöihin, joissa voidaan käyttää aineistona dokumentteja, 

muuta kirjallista lähdeaineistoa, haastatteluja ja havainnointia. Luonteeltaan tapaustutkimus 

voi olla kuvailevaa, teoriaa testaavaa tai teoriaa luovaa. Analyysimuotoina ovat mallin sovi

tus, selitysten rakentaminen ja aika-sarja-analyysi. Tässä tutkimuksessa käytetään kaikkia yl

lämainittuja aineistomuotoja ja tutkimus on toteutukseltaan kuvailevaa, mutta se pyrkii myös 

testaamaan teoreettista mallia.

Perusaineistona Oodi-järjestelmän kuvaamisessa käytetään Oodi-konsortion hallinnollista 

materiaalia. Nämä muodostuvat solmituista sopimuksista, seuranta-, johto- sekä operatiivis

ten ryhmien tuottamista materiaaleista, esitutkimusraportista, tilanneraporteista sekä erillisis

tä yhteistyötä kuvaavista, eri tahojen toimesta tuotetuista dokumenteista (Oodi-konsortion 

dokumenttikanta, 2005). Tutkimuksen edistyessä käytetään myös avainhenkilöiden haastat

teluita.

Tutkimuksen tekijä tutkii tässä tutkimuksessa osin myös omaa toimintaansa. Tämä on tie

teellisesti hyväksytty tapa hyödyntää omaa osaamista sekä käytännössä että tutkijana (Cogh- 

lan & Brannick, 2001, Heiskanen & Newman, 2004, Heiskanen & Newman, 1997 ja Heis

kanen, 1995). Tutkimuksen tekijä on tapaustutkimuksen kohteena olevassa tietojärjestelmä-
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kehityshankkeessa ollut aktiivinen toimija yhdeksän vuotta. Ensin Helsingin kauppakorkea

koulun (HKKK) edustajana osallistuen kyseessä olevan tietojärjestelmän alkuperäiseen mää

rittelyyn ja suunnitteluun, sen jälkeen Helsingin kauppakorkeakoulun järjestelmän käyttöön

oton projektipäällikkönä ja viimeisen neljän vuoden aikana Oodi-konsortion projektipäällik

könä.

Tutkimuksen tekijän asema kehityksen aikaisemmissa vaiheissa sekä nykyisin tutkittavassa 

organisaatiossa takaa pääsyn lähdeaineistoon ja mahdollistaa omakohtaisen kokemuksen hy

väksikäytön tutkimusta tehtäessä. Lisähyötynä on myös se, että tutkimuksen tekijä tuntee 

hyvin monet kehityshankkeessa toimivat avainhenkilöt, joten aineiston saaminen myös tätä 

kautta on mutkattomampaa kuin tutkittaessa ulkopuolisena jonkin tietojärjestelmän kehitystä 

ja ilmiöitä sen ympärillä.

Tutkimuksen tekijän asemasta johtuen täysin objektiivista kuvausta on mahdotonta saada ai

kaan, mutta virheellisten tulkintojen välttämiseksi toiminnan kuvaus annetaan usean toimin

nan kannalta keskeisen henkilön tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Sopiva subjektiivi

suuden ja objektiivisuuden tasapaino ja kytkentä ovat kuitenkin tarpeen, koska subjektiivi

suus on välttämätön osa lisäarvoa tuottavassa työssä ja objektiivisuus takaa auktoriteetin ja 

turvallisuuden tunteen (Schultze, 2000).

Tutkimus jakautuu kahteen osaan: tutkimuksessa esitettävien mallien kuvaamiseen ja empii

riseen tutkimukseen. Mallien kuvaamisella on tarkoitus antaa katsaus ko. malleista. Mallit 

perustuvat aikaisempaan tietojärjestelmätieteen tutkimukseen. Mallien tulkinta perustuu taa

sen tietojärjestelmätieteen peruskirjallisuuteen, alan julkaisuihin ja artikkeleihin. Empiirisen 

osuuden tarkoituksena on selittää ja varmistaa tutkimuksen tekijän tulkinta tilanteista ja nii

den vaikuttavuudesta toisiinsa.
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1.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen tavoit

teet, tutkimusongelmat, rajaukset, teoreettinen tausta, tutkimusmenetelmät ja - materiaali, 

tutkimuksen rakenne sekä keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa esitellään teoreettinen viite

kehys ja siihen läheisesti liittyvä tutkimus. Kolmannessa luvussa esitellään tapaustutkimuk

sen kohdejärjestelmä ja kohdeorganisaatio. Neljännessä luvussa käsitellään tutkimukseen va

litun teoreettisen mallin ja kriittisten tapahtumien valinta sekä valintojen perustelut. Viiden

nessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset ja kuudennessa luvussa yhteenveto ja johtopää

tökset.

1.6 Keskeiset käsitteet

Tieteellisten käsitteiden määrittelyn tarkoituksena on tieteellisen ongelmanratkaisun mahdol

listaminen käsitteiden avulla. Ongelmanratkaisu edellyttää käsitteiden määrittelyä ja valin

taa, mutta valitut käsitteet samalla myös ohjaavat ongelmanratkaisua. Deskriptiiviset lähes

tymistavat määrittelevät käsitteellisen perustan empirian avulla, joten se soveltuu myös tä

män tutkimuksen lähestymistavaksi. Seuraavaksi esitellään tutkimuksessa käytettäviä kes

keisimpiä käsitteitä.

Tietojärjestelmä (Information System, IS)

Laudon ja Laudon (1991) määrittelee tietojärjestelmän siten, että se on menettelytapako- 

koelma, joka kerää (tai hakee), käsittelee, säilyttää, ja levittää tietoa tukemaan päätöksente

koa ja valvontaa. Turhan, McLean & Wetherbe (1999) määrittelevät tietojärjestelmän siten, 

että se kerää, käsittelee, säilyttää, analysoi, ja levittää tietoa määrättyyn tarkoitukseen. Kuten 

mihinkä tahansa muuhunkin järjestelmään, tietojärjestelmään kuuluu syöte (tieto, ohjeet) ja 

lopputulos (tulosteet, laskelmat). Jäijestelmä käsittelee syötteet ja tuottaa lopputulokset, jot

ka lähetetään käyttäjälle tai toiselle järjestelmälle. Tietojärjestelmä toimii aina jossain ympä

ristössä. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain tietokonepohjaiseen tietojärjestelmään (CBIS 

Computed-based Information System). Samoin käsiteltävä tietojärjestelmä rajataan koske

maan vain laajuudeltaan ja merkitykseltään sellaisia koko organisaation käsittävää suurehko-
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ja tietojärjestelmiä kuten toiminnanohjausjärjestelmää, johdon tietojärjestelmää tai tässä ta

pauksessa yliopiston opintohallinnon tietojärjestelmää.

Tietojärjestelmän kehittäminen (Information Systems Development, ISD)

Tietojärjestelmän kehittämisellä tarkoitetaan muutosprosessia, joka tapahtuu tietyssä ympä

ristössä kohdejärjestelmää kunnioittaen. Muutosprosessin tarkoituksena on saavuttaa tai yl

läpitää joitain haluttuja tavoitteita. Muutoksen kohteena oleva järjestelmä on ihmisistä, pro

sesseista, datasta, malleista ja teknologiasta koostuva, osittain formalisoitua kieltä vuorovai

kutuksessaan käytävä kokonaisuus, joka muodostaa jotakin toimintaa palvelevan yhteneväi

sen rakenteen. (Hirschheim, Klein & Lyytinen, 1995)

Tietojärjestelmän voidaan myös nähdä koostuvan kolmesta osajärjestelmästä: ohjelmistosta, 

laitteistosta ja nämä yhdistävästä sosiaalisesta järjestelmästä. Tämän järjestelmän kehittämi

nen on loppumaton prosessi, jossa kehittäjien pitäisi nähdä o levänsä organisaation muutos- 

agentteina ennemminkin kuin teknisinä tietotekniikka-asiantuntijoina. (Plooy, 2002)

Katkoksellinen tasapaino (Punctuated Equilibrium)

KatkokseUinen tasapaino on erilaisten tasapainotilojen sarja (tasapaino, epätasapaino) ja nii

den väliin jäävät kriittiset tapahtumat, jotka vaikuttavat tasapainon tilaan (Lyytinen & New

man, 2004).

Sosio-tekninen prosessimalli

Sosio-tekninen prosessimalli on toimintamalli, joka ottaa huomioon sekä järjestelmän tekni

sen että sosiaalisen, käyttäytymistieteellisen puolen ja esittää ilmiöt toisiaan seuraavina vai

heina eli prosessina.
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Oodi-järjestelmä (Oodi)

Oodi-järjestelmä on suomalaisten tiede- ja taideyliopistojen yhteistyössä kehittämä ja ylläpi

tämä opintohallinnon tietojärjestelmä. Järjestelmää kutsuttiin nimellä OOTT (Opiskelun ja 

Opetuksen Tuen Tietojärjestelmä) kunnes se sai uuden nimen Oodi 17.11.1998.

Oodi-konsortio

Oodi-järjestelmän yhteistä kehitystä ja ylläpitoa koordinoi Oodi-konsortio. Oodi-konsortio 

toimii Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston vastuualueena. Oodi-konsortio oli yhteis

työn alkuvaiheessa nimeltään OOTT-konsortio.

2 KATKOKSELLINEN TASAPAINO JA SOSIO-TEKNINEN PRO

SESSIMALLI

Tässä luvussa esitellään aluksi tietojärjestelmätutkimuksessa käytettävien varianssimallien ja 

prosessimallin vertailua sekä katkokselleen tasapaino -käsitteen (punctuated equilibrium) 

teoreettista taustaa. Sen jälkeen käsitellään katkokselleen tasapaino -käsitteen siirtymistä 

tietojärjestelmätieteen tutkimukseen. Lopuksi esitellään tutkijan valitsemat tietojärjestelmä

tieteen mallit, jotka ovat sekä katkokselleen tasapainon että sosio-teknisen prosessimallin 

tulkintoja.

2.1 Varianssimalli ja prosessimalli

Prosessimallit täydentävät varianssimalleja, joita usein käytetään tietojärjestelmätutkimuk

sessa. Prosessimalleja käytetään vähemmän eivätkä ne ole yhtä tunnettuja kuin varianssi- 

mallit, mutta molemmat ovat käyttökelpoisia (Newman & Robey, 1992).

Tietojärjestelmätutkimuksessa varianssimallin lähestymistapa identifioi mahdolliset onnistu

neen kehityksen ennustavat tekijät ja testaa empiirisesti ennustavien tekijöiden ja tulosten 

liittymistä toisiinsa. Sekä ennustavat tekijät että tulos ovat muuttujia, joita voidaan mitata 

samantyyppisellä asteikolla. Käyttäjien sitoutumisaste, johdon tuen aste ja eri osallistujien
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ennakko-odotukset ja asenne ovat usein käytettyjä ennustavia tekijöitä varianssitutkimukses- 

sa. Järjestelmän onnistumisen aste, tai jokin muu riippuva muuttuja, voidaan johtaa riippu

mattomien muuttujien tasoista tilastollisia tekniikoita käyttäen. Syiden ja seurausten välistä 

yhteyttä voidaan siis kuvata yhtälöllä. Varianssiteorian mukaiset selitysmallit tarkastelevat 

vaikutuksia yleensä poikkileikkauksittain, joskin aika voi olla myös selitysmallin muuttuja

na.

Prosessilähestymistapa keskittyy sosiaalisen muutoksen dynamiikkaan, joka yrittää selittää 

miten ja miksi kehitystavoitteet saavutetaan. Prosessimalli tuottaa kertomuksen, joka selittää 

ennustavien tekijöiden ja tulosten suhteiden asteen. Prosessiteoriat tunnistavat mukana olevat 

sidosryhmät motiiveineen, tarkastelevat tapahtumasarjoja ja perustuvat pitkittäistutkimuk

siin. Syiden ja seurausten suhde nähdään ongelmallisena, monien tekijöiden yhteisvaikutuk

sesta johtuvana. Prosessiteoriat auttavat ymmärtämään ajan ja toisiinsa kytkeytyvien päätös

ten merkitystä (Heiskanen, 2001). Varianssimallia ja prosessimallia voidaan vertailla seuraa- 

van taulukon (Taulukko 1) avulla.

Taulukko 1. Varianssi-ja prosessiteorioiden vertailua (Heiskanen, 2001)

Varianssiteoria Prosessiteoria

Aika Staattinen Dynaaminen

Syy - seuraussuh

teen

perusmääritelmä

Syy on välttämätön ja riit

tävä ehto lopputulokselle

Syyt ovat välttämättömiä ehtoja seura

uksille, syyt eivät ole kuitenkaan riittä

viä ehtoja. Satunnaisilla tapahtumilla

on merkitystä.

Oletukset Tulokset ilmenevät aina

kun välttämättömät ja riit

tävät ehdot valitsevat.

Seurauksia ei välttämättä ilmene,

vaikka syyt olisivatkin läsnä.

Mallin elementit Muuttujia Yksittäisiä tapahtumia, jotka seu-

raavat toisiaan.

Looginen muoto Jos X, niin Y; jos enem

män X:ää, niin enemmän

Y:tä.

Jos ei X, niin Y ei ole voimassa; Ei

yleistystä ’jos enemmän X:ää, niin

enemmän Y:tä\
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Newman & Robey (1992) esittävät tietojärjestelmäkehityksen erilaisten vaiheiden sarjaksi. 

He nimesivät nämä joko tapahtumiksi tai sattumuksiksi (encounters) ja episodeiksi 

(episodes). Tapahtumat ovat keskitettyjä episodeja kuten esim. kokoukset ja ilmoitukset. Ta

pahtumat keskeyttävät aina episodit, jotka ovat pidempikestoisia. Jokaista tapahtumaa ei 

voida käsitellä merkityksellisenä tapahtumana, mutta kuten yleensä teoreettisessa mallissa 

tämä on yksinkertaistettu malli todellisuudesta. Episodit (tapahtuminen välit) luokiteltiin 

kolmeen tyyppiin: hyväksyntä (acceptance), ’odota ja katso’(equivocation) ja hylkääminen 

(rejection).

2.2 Katkoksellinen tasapaino

Punctuated equilibrium eli katkoksellinen tasapaino -käsitteen ottivat vuonna 1972 käyttöön 

paleontologit Niles Eldredge ja Stephen Jay Gould (Price & Evans, 1993). He olivat löytä

neet todisteita siitä, että biologinen kehitys tapahtuu, ei yhteneväisenä vakaana prosessina, 

vaan vasteena ympäristön muutoksiin ja pienten populaatioiden eristymiseen suuremmasta 

lajien geenipoolista. Katkoksellinen tasapaino kuvaa näkemystä siitä, että kehitys ei ole jat

kuvaa asteittaista muutosta vaan pitkiä aikoja kestävää tasapainoa, jonka lyhyet tapahtumat 

ajoittaisesti keskeyttävät uusien lajien syntyessä.

Luonnontieteistä syntyneen analogian ovat siirtäneet vuoden 1991 jälkeen taloustieteisiin ja 

tieteellisiin prosesseihin Michael L. Rothschild (Bionomics: The Inevitability on Capitalism, 

1992) ja David Hall (Science as a Process, 1991) (Price & Evans, 1993).

Connie J. Gersick (1991) laajensi artikkelissaan aikaisempaa katkokselleen tasapainon käsit

teen käyttöä siten, että sitä voitiin käyttää myös organisaatioiden muutoksen tutkimiseen. 

Katkoksellinen tasapaino -käsite tarjosi uuden teorian siitä, miten johtajat, työryhmät ja or

ganisaatiot sekä kehittyvät ajan kuluessa että reagoivat ympäristönsä muutoksiin. Rakenne, 

joka pitää järjestelmän periaatteessa stabiilina tasapainon tilassa tarjosi uuden tavan ymmär

tää järjestelmien muutosvastaisuutta. Suuret muutokset tapahtuvat tämän malli mukaan vain 

vaikeuksien kautta, eikä niitä voi saavuttaa rauhallisesti, hitaasti, asteittain ja mukavasti. 

Toisaalta malli kertoo, että on ehkä olemassa sellaisia organisatorisia tapoja hallita muutok

sia, joita ei ole vielä keksitty.
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Sabherwal & Hirschheim & Go lesin (Sabherwal, Hirschheim & Goles, 2001) mukaan kat

kokselleen tasapainon menetelmää on käytetty aiemmin muutamissa tutkimuksissa kuten 

Orlikowskin vuonna 1993 esittämässä artikkelissa ’CASE tools as organizational change: 

Investigating incremental and radical changes in systems development’ ja Porran vuonna 

1996 esittämässä väitöskirjassa ‘Colonial systems, information colonies, and punctuated pro

totyping’.

2.3 Sosio-tekninen prosessimalli

Sosio-teknisen lähestymistavan ehkä tunnetuimman alkuvaiheen metodologian esitteli Enid 

Mumford (1983) ETHICS - nimisenä suunnittelumetodina. Siinä kohdejärjestelmän nähtiin 

sisältävän sekä sosiaalisia että teknisiä piirteitä. Tämä sosio-tekninen lähestymistapa on la

ventanut tietojärjestelmätutkimusta ja antanut uusia ulottuvuuksia kuten käsityksen, että tie

tojärjestelmä on tekninen järjestelmä, jolla on sosiaalisia vaikutuksia tai jopa sosiaalinen jär

jestelmä, joka on vain teknisesti asennettu (Hirschheim, Klein & Lyytinen, 1995).

Newmanin ja Robeyn (1992) mukaan järjestelmän kehitys on sosiaalinen prosessi, jossa on 

mukana käyttäjät, järjestelmän tekijät ja organisaation ominaisuudet. Perinteisesti tehokkaan 

tietojärjestelmän suositukset ovat keskittyneet tekniseen tarkkuuteen ja täsmällisyyteen ja 

strukturoitujen menetelmien käyttöön ammattilaisten johdon alaisena. Nämä rakenteiset tek

niikat ovat edelleen käytännön tietojärjestelmäkehityksen ydin ja useat tietojärjestelmäkehi- 

tysmetodit muodollisesti kieltävät kehitystyön sosiaalisen dynamiikan.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet tietojärjestelmäkehitykseen sosiaalisena proses

sina. Näiden tutkimusten tarkoituksena on joko täydentää tai korvata tavanomaiset rakentei

set menetelmät. Newman & Robey (ma.) ehdottavat tietojärjestelmän kehittämisen prosessi- 

teorian tutkimusmallia. Malli rakentuu episodeista ja sattumuksista/tapahtumista, joissa käyt

täjät ja suunnittelijat ovat mukana. Kehitys nähdään tapahtumasarjana, joka on katkottu sat

tumuksilla, jotka puolestaan noudattavat edeltävän kehitystyön vakiintuneita malleja. Nämä 

kanssakäymisen vakiintuneet mallit voivat muuttua joidenkin sattumusten vaikutuksesta 

muuttaen käyttäjien ja suunnittelijoiden suhdetta. Tutkimusmalli esittää näin tietojärjestel

mäkehityksen dynaamisena sosiaalisena mallina, johonka samanaikaisesti vaikuttavat men

neet kokemukset ja uudet kanssakäymisen mallit.

- 11 -



2.4 Sosio-teknisen prosessimallin sovelluksia

Robey ja Newman (1996) ovat artikkelissaan seuranneet yhden yrityksen materiaalihallinto

järjestelmän kehitys- ja käyttöönottoprosessia yli viidentoista vuoden ajan. He käyttivät ai

kaisemmassa tutkimuksessaan (Newman & Robey, 1992) kehittämäänsä prosessimallia ja 

tunnistivat prosessista 44 tapahtumaa. He nimesivät nämä joko tapahtumiksi, sattumuksiksi 

tai episodeiksi. Episodit jaettiin edellä mainittua luokitusta käyttäen kolmeen luokkaan: hy

väksyntään, ’odota ja katso’ - tilaan sekä hylkäämiseen. Tutkimalla tapahtumien ja episodi

en järjestystä yli viidentoista vuoden ajalta näinkin omasta mielestään yksinkertaisella taval

la, he löysivät toistuvan mallin sosiaaliselle aktiviteetille. Ennen kaikkea tutkijat näkevät 

mallilla merkitystä epäonnistumisen mallin toistamisen ehkäisyssä ja mahdollisessa sosiaa

listen mallien muuttamisessa sekä tietoisuuden lisäämisessä toistuvista sosiaalisista malleis

ta.

Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) on havainnollistettu Robeyn ja Newmanin artikkelissaan 

esittämää sosio-teknistä prosessimallia.

Kuva 1: Sosiotekninen prosessimalli (Robey & Newman, 1996, suomennettu)

Hyväksyntä

Ikäämine
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Heiskanen, Newman & Similä (2000) käsittelevät artikkelissaan Helsingin yliopiston kol

men merkittävän tietojärjestelmän hankintahistoriaa vuosilta 1981-1991. Tutkimuksen koh

teina olivat opiskelijarekisteri-, henkilöstöhallinto- ja kirjanpitojärjestelmät. Tutkimukses

saan he käyttivät pohjana edellä luvussa 2.3 kuvattua Newman & Robeyn prosessimallia kui

tenkin siten, että he luokittelivat episodien tasot toisin. Hyväksyntä, odota-ja-katso ja hyl

kääminen korvattiin luokituksilla kehityshenkilökunnan suhteella kehitystyöhön seuraavasti: 

kehityshenkilöstö markkinoilta - sekä omaa että ulkopuolista henkilöstöä eli hybridi - vain 

omaa henkilöstöä. Kuvaamalla artikkelissaan näiden kolmen tietojärjestelmän kehityshisto

riat prosessimallia käyttäen tutkijat huomasivat olevan mahdollista identifioida kehitystyön 

kriittiset tapahtumat ja kuvata ohjelmistokehityksen dynamiikkaa.

Kuva 2: Rinnakkaiset prosessit (Heiskanen, Newman & Similä, 2000, suomennettu)

Sisäinen
käyttäjä-
kehittäjä

Kehitysaikajana
1981 I 1982 I 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
I 1990

Hyväksyntä

Odota- ja 
katso

Hylkääminen

Ulkoinen
asiakas-

toimittaja
suhde

Kehitysaikajana
1985 I 1986 I 1987 | 1988 | 1989

1990 I

Markkinoilta

Hybridi PC —versio/CCC

VAX voroio/GGG
Xz)

Hierarkiasta

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 2) on havainnollistettu Heiskasen, Newmanin ja Similän artik

kelissaan esittämiä rinnakkaisia prosesseja.
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2.5 Katkokselleen tasapaino, prosessimallit ja tietojärjestelmäkehitys

Lyytinen ja Newman (2004) esittävät tietojärjestelmän olevan sosio-tekninen muutosproses

si, jossa teknologia, ihmiset, organisaatiorakenteet ja tehtävät ovat jatkuvan muutoksen alla. 

Tämä artikkeli kuvaa tietojärjestelmäkehityksen analysoimiseksi rakenteellisen sosio

teknisen prosessimallin. Se auttaa monimutkaisten tietojärjestelmien analysoinnissa ymmär

tämään ja selittämään niiden dynamiikkaa. Malli identifioi tapahtumat järjestelmän kehitys

polun eri analyysitasoilla ja hakee sen kautta selityksen, miksi joku tietty prosessi on osoit

tautunut hälyttäväksi. Nämä dynaamiset rakenteet ovat integroitu sosio-teknisiin malleihin ja 

niiden väliin jääviin aukkoihin, mikä kokonaisuus johtaa järjestelmän kehittymiseen.

Mieltämällä järjestelmäkehitys sosio-teknisen järjestelmän ja siihen liittyvien elementtien si

sällä olevana kriittisten tapahtumien ja tilojen ketjuna prosessien tutkijat voivat kehittää pro

sesseille ja niiden tuloksille järjestelmällisiä selityksiä. Käytännön ihmiset voivat käyttää 

mallia analysoidessaan jälkikäteen järjestelmien epäonnistumisia ja onnistumisia tutkimalla 

ja oppimalla oman puuttumisensa (intervention) vaikutuksista.

Malli yhdistää kirjallisuudessa esiintyvät kolme organisaatiomuutoksen valtavirtaa: sosio

teknisen mallin, katkoksen isen tasapainon mallin ja prosessiteorian. Järjestelmäkehityksen 

sosio-teknistä mallia (Lyytinen, Mathiassen & Ropponen, 1996) käytetään identifioimaan 

järjestelmäkehityksen lähteet (sources) ja muutosvoimat (drivers). Katkoksellisesta tasapai

noiluista (Gersick, 1991) on malliin omaksuttu tapahtumien sarja (tasapaino, epätasapaino) 

ja kriittiset tapahtumat (jotka vaikuttavat tasapainon tilaan), jotta saadaan aikaan järjestelmän 

muutospolku. Lisäksi kehitys määritellään sosio-teknisten episodien sarjana, jossa kriittiset 

tapahtumat ovat katkoneet eri episodit ja luovat siten uuden episodin, mikä kaikkineen johtaa 

kehityspolkuhistorian muodostumiseen (Newman & Robey, 1992). Tähän yhdistetään vielä 

tapahtumaketjujen analysointiin prosessiteorioiden tutkimuksesta kerrontaa ja vastaavia ta

pahtumaketjuja teoreettisena linssinä selittämään prosessin tulosta. (Lyytinen & Newman, 

2004)

Tietojärjestelmäkehitys sosio-teknisenä muutoksena

Lyytisen & Newmanin (ma.) mukaan tietojärjestelmiä ei luoda puhtaalle pöydälle ilman his

toriaa, vaan ne heijastavat aikaisempaa tietojen ja toimintojen kehitystä. Uusi järjestelmä luo
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enimmäkseen teknisin elementein uutta piristystä olemassa oleviin käytäntöihin ja korvaa tai 

poistaa joitain hallinnollisia rutiineja sekä luo uusia merkityksiä, mutta ei koskaan korvaa 

vanhoja tai pysty irrottautumaan täysin vanhasta. Ajan mittaan jokainen uusi järjestelmä vai

kuttaa olemassa olevaan käytäntöön ja siitä tulee de facto rutiini. Näin saavutetaan katkok- 

sellinen tasapainotila (Gersick, 1991). Tämä järjestelmä jatkaa näin toimintaansa kunnes se 

on pakotettu muuttumaan jonkun ympäristössä tapahtuvan odottamattoman tapahtuman 

vuoksi tai sen toimintaa muutetaan tarkoituksella sisältä päin. Tämä jatkuva dynamiikka luo 

järjestelmäkehitykseen jaksottaisen muodon, jossa muutokset tapahtuvat kuten järjestelmä- 

kehityksen pitkäaikaisessa ylläpidossa ja lyhyen ajan kehitysvaiheessa (Gersick, 1991). Tie

tojärjestelmäkehitys voidaan mallin kehittäneiden tutkijoiden mielestä nähdä näin vakaiden 

vaiheiden kautta etenemisenä, jonka katkaisevat lyhyet, kriittisten tapahtumien vaiheet.

Katkoksellinen sosio-tekninen tietojärjestelmä kehitysmalli

Katkoksellinen sosio-tekninen tietojärjestelmäkehitysmalli perustuu Leavitt'n organisaa

tiomuutoksen avoimeen järjestelmämalliin (Leavitt, 1964). Malli kehitettiin alun perin erot

telemaan organisaatiomuutosten päädimensiot. Malli luokittelee organisaatiot järjestelmiksi, 

joissa on neljä toisiensa kanssa yhteydessä olevaa osaa - tehtävä, rakenne, ihmiset ja tekno

logia (Kuva 3). Mallista käytetään myös nimitystä LeavitVn timantti. Jokainen mainituista 

osista voidaan vielä jakaa osiinsa. Tätä kuuluisaa timanttia eli näitä neljää komponenttia ja 

niiden keskinäisiä suhteita voidaan käyttää kuvaamaan miten sosio-tekninen järjestelmä 

muuttuu, millä ehdoin saavutetaan tasapaino eri järjestelmäkehitystasoilla ja miten järjestel

mäkehitys muodostaa sosio-teknisen muutoksen monimutkaisen koreografian. Tärkeä oletus 

sosio-teknisen muutoksen kuvaamisessa on, että nämä neljä mallin komponenttia liittyvät 

jatkuvasti ja voimakkaasti toisiinsa. Osien väliin puuttuminen muodostaa vaikutusten ketju

ja, jotka joko siirtävät järjestelmää kohti tasapainoa tai siitä poispäin. Tämä kaikkien osien 

keskinäinen riippuvuus näkyy alla olevasta kuviosta. Näin ollen, mikä tahansa muutos missä 

tahansa osassa vaikuttaa, suunnitellusti tai suunnittelematta, muihin osiin. (Lyytinen & 

Newman, 2004)
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Kuva 3: Tietojärjestelmäkehityksen sosio-tekninen malli (Leavitt, 1964, mukailtuja suomennettu)

Rakenne
(projektiorganisaatio ja 

järjestelyt)

Tehtävä
(päämäärät ja tuotokset)

Teknologia
(kehitysvälineet ja tekninen 

alusta)

Ihmiset
(käyttäjät, johtajat 
ja suunnittelijat)

Järjestelmän tasapaino häiriintyy, jos sen jonkun komponentin tila ja siten myös komponen

tin suhteet muihin komponentteihin muuttuu ristiriitaiseksi. Näin syntyy kuilu, joka tarkoit

taa, että järjestelmä on häiriintynyt tasapainostaan kuten kuvassa 4 sivulla 19.

Yhtäkkinen ja pysyväksi jäävä kuilu uhkaa tasapainoa ja luo uuden järjestelmäkehityksen ti

la-avaruuden, kun järjestelmä ajautuu pois tasapainostaan. Tätä pidetään yleensä kontrolloi

mattomana muutoksena. Mallissa oletetaan myös, että koska jokainen komponentti muuttuu 

koko ajan ympäristönsä vaikutuksesta, mikä tahansa muutos voi aiheuttaa kuilun eikä se ole 

estettävissä. Kuitenkin, sosio-teknisillä järjestelmillä on luonnollinen taipumus palautua ta

sapainoon, ellei järjestelmää ole organisoitu ja johdettu siten, että palautuminen on estetty. 

(Lyytinen & Newman, 2004)

Tietojärjestelmäkehityksen sosio-teknisen mallin ja katkokselleen tasapainon yhteys voi

daan Lyytisen ja Newmanin mukaan määritellä nyt seuraavasti: mikä tahansa kehitysprosessi 

voi luoda variaatiota, joko järjestelmässä tai sen ympäristössä, jotka voivat äärimmäisissä 

oloissa johtaa merkittävään muutokseen järjestelmän nykytilassa ja siten johtaa joko sosio

teknisen järjestelmän epäonnistumiseen tai siihen, että se saavuttaa tehtävänsä.
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Sosio-teknisen muutoksen prosessimalli

Tietojärjestelmäkehityksen sosio-tekniseen prosessiin tarvittiin malli, joka yhdistää tapahtu

mat ja järjestykset sekä katkokselleen tasapainon. Langley (1999) yhdisti katkokselleen ta

sapainon mallin ja sosio-teknisen organisaatiomuutoksen mallin. Katkokselleen tasapainon 

malli tarjoaa kehyksen muutostapahtumien luonteen ja niiden yleisen järjestelmän ymmär

tämiseen. Sosio-tekninen malli auttaa ymmärtämään mekanismin, joka tuottaa tapahtumia ja 

myös miksi nämä tapahtumat organisoituvat tietyin ajanjaksoin. Yhdessä nämä mallit autta

vat tapahtumien ja tilojen analysoinnissa tarkasteltaessa järjestelmän kehitystä ja ne tarjoavat 

pohjan korkeamman tason jatkoanalysoinnin johtamiselle, mitä puolestaan voidaan käyttää 

myöhemmin oletusten synnyttämiseen ja todistamiseen. (Lyytinen & Newman, 2004)

Prosessimallin analysoimiseksi huomioidaan tarvittavat edeltävät tapahtumat niille tapahtu

mille, jotka vaikuttavat järjestelmän tilaan (ja historiaan) ja mahdolliset sekä sisäiset että ul

koiset muutokset, jotka aiheuttavat ko. tapahtumia. Päähuomio kiinnitetään siihen, miten 

edeltävät tapahtumat vaikuttivat ja mikä oli tulos uutena tilana. Edeltävien ehtojen katsotaan 

muodostavan sosio-teknisten elementtien suhteen, joka vaikuttaa tapahtumiin. Tavallaan 

edeltävät tapahtumat ovat olennaisia sosio-teknisen järjestelmän historian tulemia ja ne kan

tavat mukanaan omaa käyttäytymishistoriansa polkua. Tämä tarkoittaa, että organisaatio yrit

tää toistaa samaa käyttäytymismallia ja ylläpitää nykyistä rakennetaan ja rutiinejaan, jotka 

ovat kehittyneet sen historian aikana. Tämän perusteella sosio-tekninen järjestelmäkehitystä 

analysoidaan edeltävien tapahtumien samanlaisuuksien ja erilaisuuksien ehdoilla, kun mah

dollisia eroja johdetaan prosessien tuloksissa (outcomes).

Prosessimalli tietojärjestelmäkehityksessä

Tietojärjestelmäkehityksessä havainnoidaan sekä tapahtumat että episodit (Newman & Ro

bey, 1992). Tapahtumat, jotka vaikuttavat tietojäijestelmäkehitykseen, oletetaan tapahtuvan 

joko organisaation sisällä tai välittömästi sen ympäristössä ja ne ovat riippumattomasti käsi

teltävissä olevia. Episodit ovat toisistaan erillään olevia ja jokainen niistä koostuu epäkiin

nostavien tapahtumien joukosta ja ovat erillisiä toisten episodien tapahtumista ja kriittisistä 

tapahtumista. Jokainen episodi vastaa kuitenkin organisaation omaksumaa sosio-teknistä jär-
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jestelmärakennetta. Johdettu tapahtumien ja episodien prosessimalli auttaa tunnistamaan nii

den sosio-teknisten elementtien suhteet, jotka ovat olemassa joko episodien sisällä tai niiden 

välillä. Sitomalla nämä kaksi kategoriaa ajallisesti ketjuksi, tulosten esittäminen johtaa jär

jestelmäkehityksen tasapainotilojen dynamiikkaan.

Kun joku muutos tapahtuu, se on tarkoituksellisen puuttumisen tulos tai jonkin sosio

teknisen elementin ei-kontrolloitu tapahtuma. Tällainen tapahtuma on kriittinen, jos se johtaa 

sosio-teknisen konfiguraation muutokseen. Tapahtumaa voidaan pitää kriittisenä, jos joko 

tutkija katsoo sen olevan niin syvästi vaikuttava tai se sellaisena on mainittu tekijöiden ra

porteissa. Jokaista puuttumista sosio-tekniseen järjestelmään ei siis käsitellä yhtä tärkeänä 

tapahtumana. Jokaisen identifioidun tapahtuman oletetaan mahdollisesti vaikuttavan nykyi

seen sosio-tekniseen rakennelmaan ja se voi tapahtua missä tahansa neljästä komponentista. 

Jokaisesta tapahtumasta jäljitetään sen alkuperäinen komponentti, joka voi olla joko tapah

tuma tai järjestelmän tila, ja sen tulos (uusi tila).
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Kuva 4: Sosio-tekmsen analyysin tapahtumamalli (Lyy tinen & Newman, 2004, suomennettu)

Aika ->

Tapahtuma x aikaansaa uuden sosio-teknisen konfiguraation. Konfiguraatiota havainnollistaa 

kuva 4. Joko uusi tila on tasapainossa tai epätasapainossa. Jos se on epätasapainossa, on 

olemassa kuilu joko yhden tai useamman elementin välillä. Tavallisesti kuilu voi olla ole

massa pitkän aikaa, mutta jossain vaiheessa sille on tehtävä jotain - tätä kutsutaan interven

tioksi (intervention), jotta kuilu saataisiin poistettua. Tämä interventio aiheuttaa joko tasa

painon saavuttamisen uudelleen (onnistunut interventio), kuilun jäämisen ennalleen (epäon

nistunut interventio) tai uuden kuilun syntymisen (kriisi). Nämä intervention tulosvaihtoeh- 

dot ovat havainnollistettu kuvassa 5.
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Kuva 5: Intervention kolme tulosvaihtoehtoa (Lyytinen & Newman, 2004, suomennettu)

Aika ->

Tulos I : Epäonnistunut interventio

I Interventio

Tulos 2: Onnistunut interventio
Kuilu

Tulos 3: Kriisi, edelleen ongelmia
Kuilu

Analyysi voi alkaa mistä tahansa ajankohdasta ja se voi päättyä mihinkä tahansa ajankohtaan 

tietojärjestelmän kehityksessä, vaikka yleensä analyysi alkaa siitä oletuksesta, että sosio

tekninen jäijestelmä ei ole tasapainossa ja näin interventioon on oikeutensa. Toisaalta ana

lyysiin olisi otettava kausi, jossa nähdään joko joku suuri muutos onnistuneena tai että sen 

hylkääminen johtaa tasapainoiseen sosio-tekniseen järjestelmään. (Lyytinen & Newman, 

2004)

Lyytisen ja Newmanin sosio-teknisessä prosessimallissa huomioidaan sosio-teknisten ele

menttien väliset suhteet ja miten nämä suhteet muuttuvat kriittisten tapahtumien vaikutukses

ta järjestelmäkehityksessä. Aloittamalla edeltävistä ehdoista malli identifioi kriittisten tapah

tumien ja episodien sarjat selittääkseen, miksi järjestelmä kehittyi kuten se kehittyi. Malli 

olettaa sosio-teknisten konfiguraatioiden jatkuvaa olemassaoloa, mutta se identifioi sekä si

säiset että ulkoiset kriittiset tapahtumat sellaisina järjestelmän muutoshetkinä, jolloin järjes-
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telmä voidaan pakottaa uusille urille. Tämän tutkimuksen liitteiksi 1 ja 2 olen kääntänyt 

Michael Newmanin kaksi kalvoa hänen esityksestään INFWEST (Information Technology 

Postgraduate Education Programme) -seminaarissa marraskuulta 2004 (Newman, 2004). 

Nämä vapaasti käännetyt esimerkit kuvaavat tapaa, jolla artikkelin kirjoittajat havainnollis

tavat sosio-teknisen mallin hyväksikäyttöä tietojärjestelmien kehityshistorian kuvaamisessa.

Lyytisen & Newmanin mallin valinta tämän tutkimuksen keskeiseksi elementiksi perustuu 

ensisijaisesti siihen, että tutkimuksen tekijä on kokenut järjestelmäkehityksen monen au

tonomisen organisaation yhteishankkeessa mielenkiintoiseksi ja haastavaksi. Tämä malli si

sältää tutkimuksellisia elementtejä tietojärjestelmäkehityksessä esiintyneiden ilmiöiden ana

lysoimiseksi ja todentamiseksi.

3 OODI-JÄRJESTELMÄ JA OODI-KONSORTIO

Oodi-järjestelmä on suomalaisten tiede- ja taideyliopistojen yhteistyössä kehittämä ja ylläpi

tämä opintohallinnon tietojärjestelmä. Oodin esitutkimus aloitettiin vuonna 1995 ja yhteinen 

kehitys on pääsääntöisesti edennyt vesiputousmallin (Haikala & Märijärvi, 2002) mukaisesti. 

Kehittäminen jatkunee koko järjestelmän elinkaaren ajan. Järjestelmää on kehitetty jatkuvas

ti ja vuosina 2004-2005 siihen on toteutettu Oodin tähänastisen historian kokonaisvaltaisim- 

pia muutoksia johtuen yliopistolain muutoksesta. Tässä ns. tutkinnonuudistusmuutoksessa 

(Opetusministeriö, 2002) yliopistoissa suoritettavat perustutkinnot siirtyvät kaksiportaiseen 

tutkintorakenteeseen ja suoritettavien opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteiksi kansain

välisen vertailtavuuden saavuttamiseksi. Osa Oodi-konsortion yliopistoista siirtyy tässä vai

heessa myös suppeampiin ja yhtenevämpiin opintosuoritusten arvosteluasteikkoihin.

Oodi-järjestelmän yhteistä kehitystä ja ylläpitoa koordinoi Oodi-konsortio. Oodi-konsortio 

toimii Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston vastuualueena. Se ei näin ollen ole hallin

nollisesti erillinen juridinen toimija, vaan sen sopimukset ja muut sitoumukset käsitellään 

Helsingin yliopiston hallinnon säännösten mukaisesti. Kaikki suomalaiset tiede- ja tai

deyliopistot voivat halutessaan liittyä Oodi-konsortioon. Liittyessään kukin yliopisto saa 

täydet oikeudet Oodi-järjestelmään omassa toiminnassaan. Tällä hetkellä Oodi-konsortiossa 

on kolmetoista jäsentä ja sen jäsenyliopistojen tutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä 

muodostaa 60 % Suomen yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden määrästä.
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3.1 Oodi-järjestelmän kuvaus

Oodi-järjestelmä on suomalaisten yliopistojen yhdessä kehittämä ja ylläpitämä opintohallin

non tietojärjestelmä. Jäijestelmän ydin koostuu lähinnä kolmesta osiosta, opintohallinnon 

virkailijoiden käyttöön toteutetusta WinOodista, opiskelijoiden ja opettajakunnan käyttöön 

toteutetusta WebOodista sekä tietovarasto-tietokannasta OodiDWsta. Nämä osiot kuvataan 

pääpiirteittäin seuraavissa luvuissa, kuten myös järjestelmän arkkitehtuuri.

3.1.1 WinOodi

Oodi-järjestelmä muodostuu opiskelija-, opetus-ja opintotietojärjestelmistä. Virkailijat käyt

tävät järjestelmää Windows-pohjaisen asiakasohjelman (WinOodin) kautta. Ohjelmisto sisäl

tää 630 näyttöä, palvelua, raporttia tai pl/sql-ohjelmistoproseduuria sekä noin 340 tietokanta- 

taulua. Tietokanta on hyvin pitkälti normalisoitu. WinOodin käyttöliittymän kieli voidaan 

määritellä joko järjestelmätason parametrin avulla tai käyttäjäkohtaisesti käyttäjän asiointi- 

kielen mukaisesti. Käytettävissä on nelisenkymmentä yhteistä, pitkälti parametroitua raport

tia Oodin sisältäminen tietojen tulostamiseen. Ohjelmisto sisältää myös tiedonsiirtoja, jolla 

tietoa voidaan lukea mm. HAREKista (valtakunnallisesta hakija - ja opinto- 

oikeusrekisteristä), väestörekisteristä, henkilöstöjärjestelmästä, puhelinkeskuksesta tai säh- 

kö-postiosoitteistosta sekä toimittaa tietoja mm. Kelaan, Tilastokeskukselle, YTHS:lle, yli

oppilaskunnille sekä Kansainväliseen opiskelijavaihtokeskukseen CIMOon.

Opiskelijatietojärjestelmä sisältää tiedot opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan sekä lu- 

kukausi-ilmoittautumisista. Opiskelijoiden opinto-oikeuksia voidaan kirjata suoritettavan 

tutkinnon lisäksi kokonaisuuden, kurssin, harjoitustyön tms. tasolla. Uusien perustutkinto- 

opiskelijoiden tiedot saadaan suoraan HAREKista.

Opetustietojärjestelmä sisältää tiedot opintokohteista, tutkintovaatimuksista sekä koko yli

opiston opetustarjonnasta. Opintokohteiden tiedot tarvitaan järjestelmään suoritusten rekiste

röintiä varten sekä opinto-oppaiden tekstien pohjatiedoiksi. Opintokohteiden välinen rakenne 

sekä tieto esim. niiden pakollisuudesta voidaan haluttaessa viedä järjestelmään, jolloin tut

kintovaatimusten tiedot ovat käytettävissä. Lisäksi järjestelmään viedään tiedot yliopiston
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tarjoamista opetustapahtumista, jotta ne ovat mm. opiskelijoiden käytettävissä ilmoittautu

misjärjestelmän kautta heidän ilmoittautuessaan opetukseen tai tentteihin.

Opintotietojärjestelmä sisältää kurssinhallinnan, opintosuoritusten ja kokonaisuuksien rekis

teröinnin, hyväksilukemisen sekä opintosuunnitelman käsittelyn. Opettajat voivat käyttää 

opiskelijoiden ilmoittautumistietoja, siirtää ilmoittautuneita ryhmästä toiseen sekä kirjata tie

toja kurssin tapahtumista. Oodi tarjoaa myös kurssiarvostelun apuvälineen. Yliopiston käy

tännön mukaisesti kurssihallinnan ja opintosuoritusten rekisteröinnin voi tehdä joko opettaja 

itse tai hallintohenkilökunta. Kokonaisuuksien kokoaminen ja rekisteröinti voidaan tehdä jo

ko kesken tutkintoa tai vasta tutkintojen rekisteröinnin yhteydessä. Henkilökunta voi myös 

tarkastella opiskelijan WebOodin kautta laatimaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa 

(Hops).

3.1.2 WebOodi

WebOodiin on toteutettu web-pohjaisia palveluita niin opiskelijoille, opettajille kuin hallin

tohenkilökunnallekin. Järjestelmä sisältää 170 jsp-sivua, java-luokkaa tai pl/sql- 

ohjelmistoproseduureja.

WebOodin kautta opiskelija voi selata opintokohteiden ja opetustapahtumien (kurssit ja ten

tit) tietoja, päivittää opintosuunnitelmaansa, ilmoittautua opetustapahtumiin, muuttaa omia 

yhteystietojaan ja tietojen luovutusehtoja sekä tehdä läsnä- ja/tai poissaoloilmoittautumisen 

kullekin lukuvuodelle.

Opintojaksojen ja opetustapahtumien selailussa opiskelija näkee järjestelmään syötetyt tie

dot. Opiskelija voi lisätä kurssi- tai jaksotiedon opintosuunnitelmaansa sekä ilmoittautua 

suunnitelman mukaiseen opetukseen. Ilmoittautumisten yhteydessä tarkistetaan opiskelijan 

oikeus osallistua opetukseen. Kurssikohtaisia ilmoittautumistietoja käytetään WinOodissa 

suoritusten rekisteröintiin ja osallistujalistojen tekemiseen. Lukukausi-ilmoittautumisten kä

sittely on suorassa yhteydessä pankkeihin, jolloin tieto opiskelijan maksuista voidaan rekis

teröidä suoraan Oodiin.

OpeOodi osana WebOodia on web-pohjainen opettajaliittymä, jonka kautta opettajille tarjo

taan mahdollisuus käsitellä opetustapahtumiaan. Tällä hetkellä opetustapahtumien käsittely
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on ainoa palvelu, jonka OpeOodi taijoaa, joten opettajakunnan halutessa käyttöönsä enem

män toiminnallisuutta, heidän on asennutettava WinOodi itselleen. Opettajakunnan liikku

vuuden takia web-pohjaiseen OpeOodi in on tarkoitus siirtää WinOodin toiminnallisuutta 

myös opettajakunnan palvelemiseksi. Liittymää voi tietysti tarvittaessa käyttää myös hallin

tohenkilökunta. Opettajaliittymä sisältää nykymuodossaan kurssin perustietojen (kuvaukset, 

ilmoittautumisajat, opettaja jne.) käsittelyn sekä ilmoittautuneiden hallinnan. Liittymän kaut

ta voidaan hyväksyä ja hylätä opiskelijoiden tekemiä ilmoittautumisia, lisätä uusia opiskeli

joita sekä siirtää heitä ryhmästä toiseen. Tärkein raportti on osallistujalista, mutta osallistuja- 

tiedot ovat myös siirrettävissä muihin järjestelmiin kuten erilaisiin opetusympäristöihin.

Jatkossa OpeOodi in siirretään WinOodista myös kurssien välitulosten syöttäminen sekä suo

ritusten rekisteröinti. Kurssin ollessa meneillään opettaja voi rekisteröidä opiskelijalle välitu

loksia. Tämän jälkeen voidaan käyttää arvostelun apuvälinettä, joka laskee annetut pisteet 

annettujen kaavojen perusteella yhteen ja laskee arvosanan. Opettaja voi tarvittaessa myös 

syöttää itse arvosanan opiskelijalle.

OpasOodin kautta tuetaan web-pohjaista opinto-oppaiden tietojen käsittelyä ja syöttöä Oodi- 

tietojärjestelmään. Jotta opiskelijat voivat tarkastella opinto-oppaita ilmoittautumisensa yh

teydessä, on ajantasaisten kurssikuvausten oltava saatavilla Oodissa. OpasOodista tiedot 

voidaan siirtää XML-rajapinnan kautta haluttuun julkaisujärjestelmään esim. paperisen op

paan tuottamista varten. Jatkossa Oodin kautta tiedot voidaan saada mm. Opetusministeriön 

virtuaaliyliopiston OpintoLuotsin käyttöön, joka tulee suunnitelmien mukaan kattamaan ko

ko maan yliopistojen opetustarjonnan.

3.1.3 Oodin tietovarasto OodiDW

Oodi-järjestelmä sisältää myös raportointia tehostavan erillisen tietovaraston (Data Ware

house), joka on suunniteltu erityisesti joustavaa tilastojen ja raporttien tuottamista varten. 

OodiDW -tietokannasta saadaan tilastoja ja raportteja kaikista Oodissa olevista opiskelija- ja 

opintotiedoista. Kannasta voidaan tehdä myös ad hoc-kyselyjä eri kriteerien mukaan.
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3.1.4 Oodin arkkitehtuuri

Oodi on arkkitehtuuriltaan asiakas-palvelin malliin pohjautuva sovellus, joka on toteutettu 

Uniface-sovelluskehittimellä. Asiakasohjelman käyttöjärjestelmäalustana toimii Windows. 

Sovelluspalvelimien, joita voi olla useita, laitteistoina voivat olla mm. Sun, IBM, Compaq 

tai HP. Tietokantana on Oracle. Tietoliikenne suojataan Stunnel-putkilla ja tietoturvaa pa

rannetaan esim. palomuuri-ratkaisuilla. Oodin nykyinen web-liittymä pohjautuu WebLogic- 

sovelluspalvelimeen, jsp-sivuihin sekä logiikkaan Oracle-tietokannassa. Alla olevassa ku

vassa (Kuva 6) on esitetty karkealla tasolla Oodi-järjestelmän arkkitehtuuri.

Kuva 6: Oodi-järjestelmän arkkitehtuuri (Pirhonen 2003, mukailtu)

Oodi-arkkitehtuuri

Radio
palvelu

Työasema-
client

WebLogic
server

Työasema
(ylläpito)

Terminal
server

Työasema-
client

Oracle
Reports etc. ;

Stunnel-terminointi

Uniface:
Application server & ; 

Polyserver
Www-palvelin

Sisäinen Oodi-palomuuri

Sovelluspalvelin

palvelin
Dawa-

Stunnel Slunnel

Oodin tietokantapalvelin

Käyttöoikeus-
tietokanta

Käyttöoikeuksien hallinta voidaan tehdä Oodissa käyttäjäkohtaisesti tai käyttämällä apuna 

käyttäjäryhmän käsitettä. Jokaisen toiminnon oikeuksia voidaan tarvittaessa rajata luku-,
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luonti- tai kirjoitusoikeuden poistamisella. Jos oikeuksia tiettyyn toimintoon ei ole, toiminto 

ei myöskään näy ohjelman valikoissa. Opiskelijoiden tunnistus voi tapahtua joko Oodin 

oman tai yliopiston oman käyttäjähallinnon (esim. RADIUS, LDAP) kautta, jolloin opiskeli

jat voivat käyttää jo olemassa olevia unix- tai mikroverkkotunnuksia.

3.1.5 Järjestelmäarkkitehtuuri

Oodi-järjestelmän järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteena on avoimuuden ja modulaarisuuden 

lisääminen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 7) esitetään Oodi-järjestelmälle määriteltävän ja to

teutettavan rajapintaratkaisun keskeiset rajapinnat sekä niiden rakentuminen kerroksittain.

Kuva 7: Oodi-järjestelmän järjestelmäarkkitehtuuri (Oodi-konsortio, 2005)

Nykysovellukset

Tietokanta-
logiikka
(PL/SQL)

Uudet sovellukset

Palvelu-
rajapinnat

XML-tuki

X
API

Tietokanta-logiikka
(PL/SOL) >

Sovellus
-palvelin

ja
kehitys-
välineet

Oracle-
tieto-
kanta

Data
(SOL)

J
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Ratkaisussa erotetaan toisistaan nykysovellukset, joita ei muuteta uusiin teknisiin rajapintoi

hin perustuviksi, sekä uudet sovellukset, joita varten määritellään selkeät rajapinnat, joiden 

läpi sovellusten on jatkossa toimittava.

3.1.6 Raportointiratkaisu

Oodi-konsortion eri yliopistoissa on ratkaistu opintohallinnon tilastojen tuottaminen Oodista 

hyvin eri tavoin. Helsingin yliopisto käyttää tilastojen tuottamiseen osin OodiDW:tä ja osin 

tilastot tehdään tilasto-ohjelmistoilla. Osa konsortioyliopistoista on kääntynyt toisen Oodi- 

konsortion toimittajan puoleen ja toteuttanut tämän avulla Louhi-järjestelmän. Louhi ei si

nänsä ole oma erillinen järjestelmänsä vaan se nojautuu Oodin tuotantokantaan, johonka on 

lisätty uusia tauluja tietojen koostamisen helpottamiseksi ja otettu käyttöön tätä varten omat 

työkalut kuten Oraclen Discoverer.

Molemmissa ratkaisuissa on omat hyvät puolensa. Louhi on yksinkertainen, melko kevyt 

ratkaisu opintohallinnon tietojen tilastoimiseksi. OodiDW:stä puuttuu tiedot opetustapahtu

mista, koska se on erillinen tietokanta, johonka ei ole vielä toteutettu muiden tietojen siirtoa 

tuotantojärjestelmistä kuin opiskelijatietojen ja opiskelijoiden opintotietojen. Laajentamalla 

ja muuttamalla OodiDW:tä se voisi toimia ratkaisumallina yliopistojen muidenkin kuin opin

tohallinnon tietojen hyväksikäytössä. Koko Oodi-konsortion laajuinen raportointiratkaisu 

tehtäneen vuoden 2005 aikana, mutta koska tehtävä ratkaisu vaikuttanee koko yliopiston tie- 

tojärjestelmäkehitykseen, ratkaisun tehnee Oodi-konsortion johtoryhmä keskusteltuaan ensin 

laajasti yliopistojen tietohallintojohdon kanssa.

3.2 Oodi-järjestelmän kehitysvaiheet

Oodi-järjestelmän kehitys on seurannut perinteisen vesiputousmallin (Haikala & Märijärvi, 

2002) mukaista tietojärjestelmäkehitystä. Alla esitetään taulukko (Taulukko 2) eri vaiheiden 

ajallisesta sijoittumisesta. Taulukon sarakkeina ovat vuodet ja riveinä vesiputousmallin mu

kaiset vaiheet. Ennen varsinaisia kehitysvaiheita tehtiin selvityksiä eri yliopistoissa ja käytiin 

alustavia yhteistyötä kartoittavia neuvotteluja. Ensimmäisten varsinaisten järjestelmätoimi

tusten jälkeen kehitystyötä on tehty myös spiraalimallin (Haikala & Märijärvi, 2002) mukai-
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sesti. Taulukkoon on lisätty myös päätökset sekä välinevalinnasta että järjestelmän nimestä. 

Nämä vesiputousmalliin kuulumattomat päätökset eivät ole tummennettuina taulukossa 

(Taulukko 2).

Taulukko 2. Oodin kehitysvaiheet vuosittain 1995-2005

..... 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05

selvityksiä,
neuvotteluja

X

esitutkimus X

määrittely X X

välinevalinta X

suunnittelu X

toteutus X X

nimivalinta OOTT Oodi

testaus X

ylläpito ja 
jatkokehitys

X X X X X X X

3.2.1 Yhteistyön alkuvaiheet ja esitutkimukset

Opiskelun ja Opetuksen Tuen Tietojärjestelmän (OOTT) esiselvitystä edelsi Helsingin yli

opiston (HY) oma opintohallinnon tietojärjestelmää koskeva selvitystyö vuonna 1994. Hel

singin yliopiston atk-osaston järjestelmäpäällikkö Ari Heiskanen sekä opintohallinnon tieto

järjestelmien vastaavat Oulun yliopiston (OY) Juho Rautamäki ja Teknillisen korkeakoulun 

(TKK) Krzysztof Dorota tapasivat korkeakoulujen atk-päivillä syksyllä 1994 ja aloittivat 

keskustelun sitä, olisiko ylipäätänsä mahdollista ja järkevää kehittää yliopistojen yhteinen 

tietojärjestelmä opintohallinnon alueelle (Heiskanen, 2003).
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Helsingin yliopistoon atk-osaston hallinnon atk-yksikköön oli toukokuussa 1995 palkattu 

henkilö tekemään Helsingin yliopiston omaa esiselvitystä. Helsingin yliopistolla ei ollut vä

littömiä paineita uuden opiskelijatietojärjestelmän kehittämiselle 1990-luvun puolessa välis

sä (Saarinen, 2001). Ottamalla opiskelijatietojärjestelmä kuitenkin kehittämistyön alle pyrit

tiin ennakoimaan ongelmia, joita vanhentuva järjestelmä tulisi aiheuttamaan.

Oulun yliopistolla oli uuden opintohallinnon tietojärjestelmän hankinta jo aloitettu ja tar

jouskilpailu meneillään. Oulun yliopisto keskeytti oman hankintaprosessinsa orastavan yh

teistyön vuoksi. Oulun yliopistossa oli keskitetyn ’virallisen’ järjestelmän lisäksi käytössä 

useita erillisiä laitosjärjestelmiä, joiden kesken oli integrointiongelmia. Oulun yliopistolle 

syy yhteisyöhön lähtemisessä oli kehittämistyön jatkuvuuden takaaminen ja resurssien jär

kevä käyttö (Rautamäki, 2004).

Helsingin kauppakorkeakoulussa ajatus opintohallinnon järjestelmän kehittämisestä sopi hy

vin siellä jo Andersen Consultingin kanssa yhteistyössä tehdyn Kolumbus-projektin tulosten 

jalkauttamiseksi. Kehitys- ja ylläpitotyön rationalisointi sekä uusien palveluiden tarve olivat 

syitä Helsingin kauppakorkeakoulun yhteistyöhön lähtemisessä. Helsingin kauppakorkea

koululla oli varsin uusi vuonna 1994 käyttöönotettu opintohallinnon järjestelmä KKJ, mutta 

sen ongelmia olivat mm. dokumentoinnin puute ja henkilösidonnaisuus.

Sibelius-Akatemian opiskelijatietojärjestelmä Satu oli talon sisällä toteutettuja käyttöönotet

tu vuonna 1982. Satu oli sinänsä yksilökeskeiseen opetukseen nojaavaa organisaatiotaan hy

vin palveleva järjestelmä, mutta Sibelius-Akatemia kaipasi kuitenkin helpotusta ylläpidon 

ongelmiin, palvelutason nostoon ja raportointiin. (Saarinen, 2001)

Teknillisessä korkeakoulussa oli päätetty jo kesäkuussa 1994 (TKK Opintoasiaintoimisto, 

2005), että vanhan järjestelmän laajamittainen uudistaminen on järkevää, mutta vain yhteis

työssä muiden yliopistojen kanssa. Teknilliselle korkeakoululle oli tärkeää ylläpidon ongel

mien ratkaiseminen ja teknisen alustan uusiminen.

Tärkeimmät yhteiset syyt yllämainittujen viiden yliopiston väliselle yhteistyölle olivat tässä 

vaiheessa kustannusten säästöt niin opintohallinnon järjestelmien kehityksen kuin ylläpidon
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osalta, osaavan henkilökunnan puute ja henkilöriippuvuus, vanhojen järjestelmien teknisen 

uudistamisen tarpeet varsinkin Y2K:ta ajatellen ja yliopistojen yleisen julkisen rahoituksen 

supistuminen. Yhteinen opintohallinnon järjestelmän kehitysajatus sai ko. yliopistojen joh

don tuen ja yhteinen esitutkimus aloitettiin vuonna 1995.

Yhteistyön perustaksi solmittiin ensimmäinen konsortiosopimus (OOTT-konsortiosopimus, 

1995) 5.12.1995. Sopimuksen allekirjoittivat yliopistojen rehtorit ja sopimuksessa sovittiin 

esitutkimuksen tekemisestä. Esitutkimus alkoi joulukuussa 1995 ja päättyi toukokuussa 

1996. Esitutkimusta teki pieni projektiryhmä, jossa olivat edustettuina mukana olevien vii

den yliopiston edustajat ja esitutkimusvaiheeseen valitut toimittajien edustajat. Esitutkimus- 

vaiheessa kartoitettiin näkemys siitä, olisiko opintohallinnon järjestelmän yhteinen kehitys 

mahdollista ja saisiko se yliopistoissa kannatusta. Esitutkimusvaiheessa hahmoteltu järjes

telmä rajattiin hyvin tiukasti siten, ettei kaikkien mukana olevien yliopistojen silloistenkaan 

opintohallinnon järjestelmien toiminnallisuus ollut kokonaisuudessaan suunnitelmissa mu

kana. Tällä pyrittiin ns. pienimmän yhteisen nimittäjän löytämiseksi ja yhteisesti toteutetta

van toiminnallisuuden hahmottamiseksi.

Tässä vaiheessa uuden tietojärjestelmän ajateltiin olevan toteutettavissa alkuperäisten jäsen

ten resurssein eikä tarkempaa selvitystä laajemmasta konsortiosta tehty. Yhteistyön arveltiin 

pidentävän kehitystyön aikaa, mutta tärkeimpänä syynä yhteistyölle oli henkilö- ja raha- 

resurssien yhteiskäyttö. Yhteistyön yhtenä syynä oli myös raharesurssien saaminen Opetus

ministeriöltä - tukea ei todennäköisesti olisi myönnetty yksittäiselle yliopistolle. (Saarinen, 

2001)

Keväällä 1996 esitutkimusryhmän keskusteluissa oli vallalla mielipide siitä, että kukin yli

opisto toteuttaa omassa aikataulussaan ne lisäominaisuudet, mitkä kukin tarvitsee yhteisen 

perusjärjestelmän lisäksi. Esitutkimusvaiheessa määriteltiin tavoitellut toimintaprosessit ja 

tekninen arkkitehtuuri pääpiirteittäin. Kokouksissa vältettiin tietoisesti olemassa olevien jär

jestelmien tarkkaa kuvausta ja keskityttiin uuden, yhteisen järjestelmän ennakkoluulotto

maan hahmotteluun. Jo tässä vaiheessa mahdolliselle uudelle järjestelmälle asetettiin valta- 

kunnallisuustavoite. Ajateltiin, että jos hankkeelle saadaan kannatusta ja siirrytään määritte

lyvaiheeseen, niin määrittelyyn otetaan mukaan mahdollisimman laaja näkemys siten, että 

jatkossakin erilaisten opintohallinnon käytäntöjen sopeuttaminen järjestelmään tulisi olla
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mahdollista vain pienin lisämuutoksin. Tavoitteeksi ei siis asetettu opintohallinnon prosessi

en yhtenäistämistä vaan sellaisen järjestelmän kehittäminen, johonka silloiset yliopistojen 

opintohallinnon käytännöt voisivat sulautua. Tavoitteena tässä vaiheessa oli myös järjestel

män kehittäminen prototyyppien avulla. Esitutkimusvaiheessa kartoitettiin järjestelmäkehi

tyksen riskit. Näistä suurimmaksi nostettiin moniasiakas-riski. Pelättiin, että sinänsä kiinteän 

ydinryhmän ulkopuolella yliopistojen edunvalvontaa olisi paljon ja vaatimuksia ei saataisi 

sovitettua keskenään tai joku osapuoli kokisi yhteistyön omalta kannaltaan epäedulliseksi.

Esitutkimusvaihe eteni hyvin vain kuukauden alkuperäisestä aikataulusuunnitelmastaan 

myöhästyneenä. Vaiheen lopputuloksena oli esitutkimusraportin (OOTT - Esitutkimusra

portti, 1995) lisäksi projektiryhmän yksimielinen suositus hankkeen johtoryhmälle siitä, että 

järjestelmä toteutettaisiin yhteistyössä viiden yliopiston kesken.

3.2.2 Alkuperäisten toimittajien valinta

Konsortion lähtökohtana oli ostaa järjestelmän toteutus ulkopuoliselta toimittajalta. Keväällä 

1996 toimittajavalinnassa päädyttiin ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen pyytämään mää

rittelyn yhteistarjous KT-Tietokeskukselta (nyk. WM-data Oyj, aikaisemmin WM-data Novo 

Oyj, Novo Group Oyj, Novo) sekä Karjalan Tietovallalta (nyk. WM-data Oyj, aikaisemmin 

WM-data Novo Oyj, Novo Group Oyj, KaTi Oy). KaTilla oli kokemusta opintohallinnon 

järjestelmien toteuttamisesta ja KT-Tietokeskus tuntui omaavan laajempaa arkkitehtuu- 

riosaamista ja sillä oli sertifioitu laatujärjestelmä. Toimittajat tekivät yhteistarjouksen siten, 

että KT-Tietokeskus toimi varsinaisena toimittajan konsortioon päin ja KaTi sen alihankki

jana. Konsortio hyväksyi toimittaja-allianssin tarjouksen järjestelmän määrittelystä.

3.2.3 Määrittelyvaihe

Esitutkimusvaiheen jälkeen, elokuussa 1996, edettiin määrittelyvaiheeseen. Määrittelyvai

heesta sovittiin viiden yliopiston hallintojohtajien 5.6.1996 allekirjoittamassa toisessa kon- 

sortiosopimuksessa (OOTT-konsortion konsortiosopimus, 1996). Tässä sopimuksessa sovit

tiin ulkopuolisille toimittajille maksettavien kustannusten jaosta yliopistojen koon perusteel

la. Määrittelyvaiheessa projektiin osallistuivat pääsääntöisesti samat henkilöt kuin esitutki- 

musvaiheessakin. Henkilöt edustivat lähinnä omien yliopistojensa atk-yksiköitä. Määrittelyn
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laadun ja määriteltävän järjestelmän toiminnallisuuden takaamiseksi määrittelykokouksiin 

kutsuttiin myös yliopistojen asiantuntijoita ja loppukäyttäjiä. Määrittelyvaihe koettiin kui

tenkin hyvin raskaaksi vaiheeksi ja varsinkin loppukäyttäjien oli hankalaa tehdä yhteistyötä 

varsinaisen projektiryhmän käsitteillä. Määrittelyvaiheen dokumenttien kommentointi jäi 

ajanpuutteen vuoksi liian vähäiseksi, mikä myöhemmissä vaiheissa aiheuttikin ongelmia. 

Projektiryhmä kokoontui useamman kerran viikossa ja teki työtään hyvin tiiviissä aikatau

lussa. Määrittelyvaiheessa projektissa käyty keskustelu ja dokumentaatio jätettiin abstraktio

tasolle.

Vaatimusmäärittelyistä solmittiin sopimus KT-Tietokeskuksen ja Karjalan Tietovallan kans

sa. Projektityössä käytettiin toimittajan omaa projektityömallia, koska projektityö oli yliopis- 

toiden hallinnossa vielä melko tuntematon työskentelymuoto eikä monillakaan yliopistoilla 

ollut projektityöskentelystä kokemusta. Projektityötavoilla ajateltiin myös saavutettavan pro

jektiryhmälle yhtenäisyyttä moniasiakastilanteessa. Uudehkon toimintatavan tavoitteeksi 

esitutkimusvaiheessa asetettu kehittäminen prototyyppien avulla sai ensimmäisen kolauksen, 

kun kuvaruutuprototyypin tekeminen ensin viivästyi ja lopulta keskeytettiin kokonaan. Mää

rittelyvaihe päättyi helmikuussa 1997 kaksi viikkoa myöhässä suunnitellusta aikataulusta.

3.2.4 Toteutusvälineen valinta

Keväällä 1997 projektiryhmä keskittyi toteutusvälineen valintaan. Projektiryhmän tukena va

linnassa olivat mukana olleiden yliopistojen tekniset edustajat ja toimittajan tekniset lisä

resurssit. Jo aikaisemmissa vaiheissa oli noussut esille yliopistojen teknisiä vaatimuksia va

littavalle toteutusvälineelle. Välineen tuli tukea kolmiportaista palvelin-asiakas-mallia. Ku

kin yliopisto halusi myös alun perin ylläpitää oman teknisen ympäristönsä ja koska yliopis

toissa oli hyvin eri määrä opiskelijoita ja muita järjestelmän käyttäjiä, tuli toteutusvälineen 

olla kunkin yliopiston koon mukaan hyvin skaalautuva. Toteutusvälineen valintavaiheessa 

valtaosa Oodi-konsortion yliopistoista valitsi tietokantaratkaisuksi Oraclen, mutta Helsingin 

kauppakorkeakoulu halusi pitäytyä heille silloin jo tutussa Ingres-tietokantaratkaisussa. Tä

mä yhden yksittäisen yliopiston tiukka sitoutuminen toiseen tietokantaratkaisuun johti sii

hen, että yhteisen valinnan tuli kohdistua tietokantariippumattomaan välineeseen.
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Välinevalintatutkimuksen jälkeen maaliskuussa 1997 valinta kohdistui Compuware Oy:n 

edustamaan Uniface-sovelluskehittimeen. Unifacea käytettiin myös naapurimaamme Ruotsin 

vastaavassa valtakunnallisen opintohallinnon järjestelmän Ladokin kehitystyössä ja siellä 

kokemukset tästä kehitysvälineestä olivat olleet hyviä. Toteutusvälineen valinnassa yksi pää

töksentekoon vaikuttaneista tekijöistä oli vaatimus siitä, että yliopistot voisivat käyttää sa

maa kehitys välinettä myös muussa omassa tietojärjestelmäkehityksessään. Toimittajalla oli 

myös kokemusta Unifacen käyttämisestä, joten valintavaiheessa koettiin, että valitsemalla 

Uniface kehitysvälineeksi tehdään suhteellisen varma ja turvallinen valinta. Toteutusväli

neen valintaa on kritisoitu myöhemmin, mutta Uniface koettiin päätöksentekohetkellä par

haaksi mahdolliseksi, joka täytti kehitysvälineelle valintatilanteessa esitetyt vaatimukset.

3.2.5 Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe aloitettiin huhtikuussa 1997. Suunnitteluvaihetta edelsi kolmannen konsor- 

tiosopimuksen (OOTT -konsortion konsortiosopimus, 1997) solmiminen 11.3.1997. Tämän 

sopimuksen allekirjoittivat yliopistojen hallintojohtajat ja siinä sovittiin ohjelmiston suunnit

telu- ja toteutusvaiheista. KT-Tietokeskus oli listautunut pörssiin ja vielä samana vuonna sii

tä tuli osa Novo Groupia. Novo Groupin kanssa solmittiin puite- ja suunnittelusopimus huh

tikuussa 1997. Puitesopimus oli voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se oli voimassa vuoden 

kerrallaan, jollei sitä oltu irtisanottu vähintään kuutta kuukautta ennen sopimuskauden päät

tymistä.

Sama projektiryhmä jatkoi myös tähän vesiputousmallin mukaiseen seuraavaan vaiheeseen. 

Kokouksia pidettiin viikoittain ja hyvä keskinäinen yhteistyö jatkui projektiryhmän sisällä. 

Vähäistä toiminnallisuutta sisältävä käyttöliittymäprototyyppi toteutettiin ja käytettävyystut- 

kimus tehtiin toimittajan aloitteesta. Käytettävyystutkimuksen tulokset olivat kohtuulliset. 

Tietoturvan suunnittelu jäi vielä tuossa vaiheessa epätyydyttävälle tasolle ja taka-alalle. 

Suunnitteluvaihe päättyi tammikuussa 1998 kuukauden suunniteltua myöhässä.

Suunnitteluvaiheen dokumentaatiota pidettiin yleisesti hyvänä ja kattavana. Dokumentaatiota 

sovittiin kuitenkin täydennettäväksi yksityiskohtien osalta toteutusvaiheessa. Lappeenrannan 

teknillinen korkeakoulu (LTKK, nykyisin Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LTY) liittyi 

31.12.1997 konsortioon ja heidän edustajansa aloitti osallistumisen yhteisiin kokouksiin
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suunnitteluvaiheen lopussa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston silloinen opiskelijatietojär

jestelmä oli toimiva, mutta ongelmat olivat samanlaisia kuin muillakin yliopistoilla (tekniik

ka, ylläpito, raportointi). Lisäksi Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehdyn selvityksen 

mukaan vanha Oprek-järjestelmä ei toimisi vuosituhannen vaihteen jälkeen. Yliopiston kar

toitettua vaihtoehtoja uudelle opiskelijatietojärjestelmälleen, se päätti liittyä konsortioon 

konsortiosopimuksen mukaisesti. (Saarinen, 2001)

Lappeenrannan teknillisen yliopiston perehtyminen Oodiin jäi sen oman henkilökunnan vas

tuulle ja he käyttivät myös toimittajan asiantuntijoita apunaan (Saarinen, 2001). Yliopiston 

käytännöt poikkesivat kuitenkin määrittely- ja suunnitteluvaiheissa mukana olleiden muiden 

yliopistojen käytännöistä, mutta Lappeenrannan teknillinen yliopisto katsoi pystyvänsä so

peuttamaan oman toimintansa jo suunniteltuun toiminnallisuuteen eikä sillä ollut osoittaa 

konkreettisia muutostarpeita jo suunniteltuun toiminnallisuuteen. Projektiryhmässä uskottiin 

myös siihen, että jos viisi yliopistoa oli päässyt yhteisymmärrykseen suunnitteluvaiheessa, 

niin kuudennen liittymistä yhteistyöhön ei aiheuttaisi suuria ongelmia.

3.2.6 Toteutusvaihe

Jäijestelmän toteutusvaihe aloitettiin helmikuussa 1998. Toteutusvaiheessa todettiin uudel

leen, että suunnitteludokumentit eivät ole tarpeeksi tarkalla tasolla vaan tulkintoihin jäi liian 

paljon tilaa. Samalla havaittiin puutteita myös toiminnallisuuden määrittelyissä ja tietoturvan 

osalta. Toteutetussa käytettävyystutkimuksessa tulokset olivat hieman edellistä, suunnittelu

vaiheessa tehtyä, tutkimusta huonommat. Toteutusvaiheessa projektiryhmä ei kokoontunut 

yhtä tiheästi kuin aikaisemmin, joten yhteydenpito toteuttajien ja asiakkaiden välillä oli vä

häisempää kuin aikaisemmissa vaiheissa. Järjestelmälle saatiin yhteisesti sovittua uusi nimi 

’Oodi’ johtoryhmän päätöksellä 17.11.1998 aikaisemman Opetuksen ja Opiskelun Tuen 

Tietojärjestelmä (OOTT) - työnimen tilalle. Toteutusvaihe päätyi helmikuussa 1999 kolme 

kuukautta suunniteltua myöhemmin.

Toteutusvaiheen aikana keväällä 1998 Helsingin kauppakorkeakoulun johdolla oli aie ul

koistaa osa atk-palveluistaan, mistä syystä osa silloisista henkilöresursseista poistui yliopis

ton piiristä ja näin yliopiston tarve Ingres-sitoutumiseen hävisi. Toteutus valitulla Uniface - 

kehitysvälineellä oli kuitenkin jo käynnissä, joten välinevalintaan ei enää voitu palata.

-34-



3.2.7 Testausvaihe

Testausvaihe aloitettiin helmikuussa 1999. Neljäs konsortiosopimus (Oodi-konsortion kon- 

sortiosopimus, 1999) allekirjoitettiin 5.2.1999. Tämän allekirjoittivat yliopistojen hallinto

johtajat ja opintoasianpäälliköt.

Jo ensimmäiset kokemukset järjestelmän testauksesta olivat pettymys asiakaskunnalle. Aika

taulu oli kuitenkin kireä ensimmäisten yliopistojen ollessa pakotettuja ottamaan järjestelmä 

tuotantokäyttöön ennen vuodenvaihdetta 1999-2000. Testiaineiston teko myöhästyi ensin 

asiakkaan puolelta ja se siirrettiin toimittajan tehtäväksi. Myöskään toimittaja ei ehtinyt saa

da aikaiseksi sellaista testiaineistoa, joka olisi ollut tarpeeksi kattava, joten käyttötapausten 

kuvaus ja testitapausten laatiminen keskeytettiin lopulta kokonaan. Vaihtoehtona oli siis täs

sä vaiheessa enää asiakastestaus. Täydellisen testauksen suorittaminen olisi vaatinut laskel

mien mukaan noin kuuden henkilötyövuoden panoksen, joten sellaisten resurssien löytämi

nen oli hankalaa varsinkin aikataulun ollessa jo erittäin kireä. (Heiskanen, 2003)

Toimittaja oli sopimuksen mukaan tehnyt moduulitestauksen, mutta dokumentit tästä vai

heesta puuttuivat. Asiakkaiden resurssien kohdentuessa keväällä 1999 asiakastestaukseen, 

käyttöönotot oli siirrettävä syksylle 1999. Testaus jatkui pitkälti vielä varsinaisten käyttöön

ottojen jälkeenkin. Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto joutuivat tässä 

tilanteessa ottamaan keskeneräisen järjestelmän käyttöönsä.

Helsingin yliopisto suoriutui hankalasta tehtävästä lisäämällä henkilöresursseja lähinnä Hel

singin yliopiston Opiskelijarekisterissä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto joutui kuitenkin 

pahoihin vaikeuksiin, joista ainakin osa johtui keskeneräisen järjestelmän käyttöönotosta. 

Jokelin on kuvannut Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuskallista käyttöönottoa diplomi

työssään (Jokelin, 2000).
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3.2.8 Käyttöympäristöratkaisut

Alusta alkaen oli selvää, että Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Oulun yliopisto 

pitäisivät oman järjestelmänsä teknisen ylläpidon omissa ympäristöissään ja tuottaisivat tar

vittavat palvelut omilla resursseillaan. Pienemmän yliopistot, Helsingin kauppakorkeakoulu 

ja Sibelius-Akatemia, miettivät myös muita vaihtoehtoja järjestelmän vaatiman monipuoli

sen teknisen asiantuntemuksen vuoksi. Lappeenrannan teknillinen yliopisto suunnitteli myös 

oman järjestelmänsä ylläpitoa omassa ympäristössään.

Helsingin kauppakorkeakoulu ja Sibelius-Akatemia kävivät pitkään neuvotteluita Helsingin 

yliopiston kanssa, jotta Helsingin yliopisto ottaisi myös näiden yliopistojen Oodi- 

järjestelmät ylläpidettäväkseen. Sopimukseen päästiinkin, kun Helsingin yliopiston Atk- 

osaston johtoryhmä teki päätöksen joulukuussa 1999, että osasto taijoaa Helsingin kauppa

korkeakoululle ja Sibelius-Akatemialle tekniset ylläpitopalvelut. Oodi Palvelukeskus (OPK) 

syntyi näin Helsingin yliopiston Atk-osastolle HY:n solmiessa sopimuksen Helsingin kaup

pakorkeakoulun kanssa marraskuussa 2000.

3.2.9 Yhteinen käyttöönotto ja sen suunnittelu

Yliopistojen käyttöönottoja edelsi projektiryhmän suunnittelema yhteinen käyttöönottovaihe. 

Tässä vaiheessa projektiryhmässä suunniteltiin yhdessä, mitä kaikkea tulisi huomioida Oodi- 

järjestelmää käyttöönotettaessa. Toimittaja oli aktiivisesti mukana ja toi ryhmään kokemuk

sia suurista käyttöönottoprojekteista. Ryhmässä sovittiin myös yhdessä eri yliopistojen käyt

töönottojen keskinäisestä ajoittamisesta sekä toimittajan resurssien kannalta että aiempien 

kokemusten jakamisen kannalta.

3.2.10 Ensimmäiset käyttöönotot

Kukin Oodi-konsortion yliopisto on hoitanut itsenäisesti oman käyttöönottoprojektinsa 

omassa aikataulussaan. Kaikissa käyttöönotoissa on kuitenkin ollut myös toimittajan edustus 

mukana. Oodi-konsortio on toiminut näissä projekteissa lähinnä yhteistyön koordinoijana,
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dokumenttien tarjoajana sekä yhteystiedoista ja käytännöistä tiedottajana. Käyttöönottopro

jekteja tuki myös edellisessä luvussa mainittu yhteinen käyttöönottoprojekti.

Ensimmäisenä Oodin ottivat tuotantokäyttöön Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Hel

singin yliopisto. Nämä käyttöönotot tapahtuivat vuoden 1999 lopulla. Molemmat yliopistot 

joutuivat ottamaan vielä täysin keskeneräisen järjestelmän käyttöönsä. Helsingin yliopisto oli 

ollut Oodi-järjestelmän kehityksessä alusta lähtien aktiivisesti mukana, joten sen sopeutu

miskyky tilanteeseen oli huomattavasti parempi aiemman aktiivisuutensa ja aikaisempien 

suurten järjestelmien käyttöönottojen takia kuin Lappeenrannan teknillisen yliopiston.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kohdattiin useita sekä sisäisiä että ulkoisia ongel

mia (Jokelin, 2000), osin sen vuoksi, että käyttöönotettavaan järjestelmään ei oltu ehditty pe

rehtymään tarpeeksi hyvin konversioita ajatellen eikä ajatellen yliopiston opintohallinnon 

yleisiä prosesseja. Yliopisto ei saanut omia prosessejaan sopeutumaan Oodin alun perin 

suunniteluihin prosesseihin. Käyttöönotto paljasti myös käytetyn kehitysvälineen ongelmat 

web-käyttöliittymässä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston selviytymiseksi käyttöönotosta 

tehtiin ns. LUT -suunnitelma käyttöönoton esille tuomien ongelmien korjaamiseksi. Toimit

taja toteutti takuun puitteissa web-käyttöliittymän uudelleen uudella kehitysvälineellä. Tämä 

työ jouduttiin tekemään suurella kiireellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilas

kunnan jo julkaistessa Oodi-järjestelmän kuolinilmoituksen lehdessään Aalefissä 

10.12.1999. Oodin alkutaival näytti näin erittäin synkältä.

Helsingin yliopisto oli tehnyt päätöksen tammikuussa 1999, ettei se selvitä selviäisikö sen 

senaikainen Mimer-pohjainen opintohallinnon järjestelmä Y2K-ongelmasta. Helsingin yli

opiston kärsivällistä suhtautumista keskeneräisen järjestelmän käyttöönottoon tukee myös 

silloisen rehtorin Kari Raivion Oodin käyttöönottotilaisuudessa 28.12.1999 Oodista käyttä

mä vertaus keskoseen, josta hän kuitenkin uskoi kasvavan ihan kunnon kansalaisen.

Myös Oulun yliopistossa suunniteltiin Oodin käyttöönottoa vuoden 1999 lopulla, mutta siitä 

luovuttiin konversioiden laajuuden vuoksi. Oulun yliopistolla oli useita erillisiä suoritusre- 

kistereitä eri tiedekunnissa.
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Vuoden 2000 alkupuolella järjestelmän tila oli kriittinen. Epävarmuus ohjelmiston palvele

vuudesta ja suorituskyvystä oli suuri. Molemmat toteutuneet käyttöönotot (LTY, HY) olivat 

kohdanneet suuria vaikeuksia ja taloudellinen tilanne oli vakava. Erimielisyyttä jäsenyliopis

tojen keskuudessa ilmeni myös siinä, olisiko järjestelmä ylipäätänsä pitänyt ottaa tuotanto

käyttöön missään yliopistossa, koska käyttöönotto yhdessäkin yliopistossa tarkoitti samalla 

myös testauksen loppumista, toimituksen hyväksymistä ja siirtymistä ylläpitovaiheeseen. Ne 

yliopistot, jotka eivät pelänneet Y2K-ongelman haittaavan oman aiemman järjestelmäänsä 

toimivuutta olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että järjestelmätoimitusta ei olisi pitänyt hy

väksyä ja ne, joilla oli tai jotka otaksuivat heillä olleen Y2K-ongelman aiemmassa järjestel

mässään, olivat sitä mieltä, että ottamalla järjestelmä käyttöön saataisiin jatkokehitys turvat

tua (Oodi-konsortion dokumenttikanta, 2005).

Suurimmat ongelmat Oodissa olivat vuonna 2000 suorituskyky ja web-käyttöliittymän toi

mimattomuus. Toteutusprojektin lopputulos vaikeutti myös asiakaspuolen ja toimittajapuo- 

len yhteistyötä. Ensimmäiseen toteutukseen kuuluvat raportit olivat asiakkaan mielestä sel

laisessa kunnossa, ettei niitä voitu ottaa tuotantokäyttöön ja web-liittymässä jouduttiin myös 

vaihtamaan toteutusvälinettä.

Oodi-konsortion sen aikainen valvoja pyysi Helsingin yliopiston rehtorilta kahden miljoonan 

markan lainan toukokuussa 2000 järjestelmän toiminnallisuuden pikaiseen parantamiseen. 

Lainan ottaminen ei miellyttänyt kaikkia konsortion jäsenyliopistoja, mutta laina nähtiin 

mahdollisuudeksi saada aikaan toimiva järjestelmä ja nopeampi toiminnallisuuden paranta

minen. Lainan ehtoihin kirjattiin sen takaisinmaksu vuoden 2003 loppuun mennessä.

Vuoden 2000 aikana yksikään jäsenyliopisto ei ottanut Oodi-järjestelmää kokonaisuudessaan 

tuotantokäyttöön. Käyttöönottoprojektit olivat käynnissä eri yliopistoissa ja konsortio tarjosi 

käyttöönoton tukea niille yliopistoille, jotka sitä kokivat tarvitsevansa. Oulun yliopisto ja 

Teknillinen korkeakoulu (TKK Opintoasiaintoimisto, 2005) ottivat vuonna 2000 Oodin osin 

käyttöönsä. Vuoden 2000 aikana yksikään yliopisto ei liittynyt konsortioon. Oodia esiteltiin 

kuitenkin vuoden aikana niin Kuvataideakatemialle kuin Maanpuolustuskorkeakoulullekin.

Maaliskuussa 2000 Oodi-konsortio solmi Novo Groupin kanssa jatkokehitys- ja ylläpitoso

pimuksen. Helsingin yliopisto kehitti ns. passiivirekisterin omaan Oodiinsa seuratakseen yli
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kymmenen vuotta kirjoilla olleiden, ei valmistuneiden opiskelijoiden edistymistä opinnois

saan.

Yliopistojen käyttöönottoprojektit eivät olleet myöskään ongelmattomia, sillä esimerkiksi 

Helsingin kauppakorkeakoulu joutui tekemään reklamaation joulukuussa 2000 omasta ra

po rttitoimituksestaan.

3.2.11 Ylläpito ja jatkokehitys

Yhteinen ylläpitovaihe aloitettiin ensimmäisten käyttöönottojen jälkeen vuodenvaihteessa 

1999-2000. Aluksi korjattiin sekä suoranaisia virheitä että puutteellisten määritysten aiheut

tamia muutoksia järjestelmään. Koko järjestelmään on tehty yhteensä yli 3000 muutosta tai 

koijausta vuoden 1999 ylläpitovaiheeseen siirtymisen jälkeen. Osa muutoksista johtuu myös 

siitä, että alkuperäisestä ’pienemmän yhteisen nimittäjän’ -periaatteesta ei ole haluttu enää 

pitää kiinni. Järjestelmään alkuaan määritelty laajuus on kasvanut ja se on kasvanut myös lä

hes jokaisen uuden jäsenen liittyessä mukaan yhteiseen toimintaan. Kokonaan uusia osa- 

alueita on sisällytetty järjestelmään ja raporttien kehittäminen on kokenut vastaavan määrit

telyiden laajentumisen. Suunnitteluvaiheessa päätettiin, että yhteisiä raportteja toteutetaan, 

mutta niiden määrä on hyvin rajallinen. Ylläpitovaiheessa jäsenyliopistojen kanta asiaan on 

muuttunut ja periaatteena nykyään on, että yhteisesti toteutetaan mahdollisimman paljon sel

laisia raportteja, joilla on useampia yliopistoja käyttäjinä.

Riippumatta yhteisestä kehittämisestä, jokaisella Oodi-konsortion jäsenyliopistolla on täydet 

oikeudet koko Oodi-ohjelmistoon omassa toiminnassaan ja myös mahdollisuus kehittää jär

jestelmään omia osia. Helsingin yliopisto on mm. kehittänyt mm. kurssipalautejärjestelmän 

luentokurssien palautekyselyiden laatimiseksi ja palautteiden vastaanottamiseksi sekä passii- 

virekisterin niiden opiskelijoiden opinto-oikeuksille, joiden tutkinnon suoritus on kestänyt 

yli kymmenen vuotta.

Ensimmäinen Y2K-paineista vapaa Oodin käyttöönotto tapahtui Helsingin kauppakorkea

koulussa 9.4.2001. Helsingin kauppakorkeakoululla otettiin käyttöön sekä Win- että Web- 

käyttöliittymä samalla kertaa koko laajuudessaan. Vanha järjestelmä KKJ poistettiin tuotan
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tokäytöstä. Tämä ensimmäinen onnistunut Oodin käyttöönotto helpotti monia paineita. Usko 

siihen, että järjestelmä on otettavissa tuotantoon ilman suuria ongelmia, palasi asteittain.

Oodi-järjestelmän tilannetta ja Helsingin kauppakorkeakoulun käyttöönottoa seurattiin yli

opistojen johdon ja opintohallinnon toimesta tiiviisti. Helsingin kauppakorkeakoulun otettua 

Oodi käyttöön huhtikuussa 2001, Teatterikorkeakoulu (TeaK) liittyi konsortioon 8.8.2001 ja 

Svenska handelshögskolan (Hanken) 11.9.2001. Oodi-konsortion ja Opetusministeriön ta

paamisessa kesäkuussa 2001 sovittiin myös yhteisestä tavoitteesta konsortion laajentamisek

si. Oodi-asioista keskusteltiin myös Lapin yliopiston henkilökunnan kanssa atk-päivien yh

teydessä marraskuussa 2001.

Osana WebOodia aloitettiin kehittämään OpasOodia ja OpeOodia vuoden 2001 aikana. Jär

jestelmän tilan pikkuhiljaa vakautuessa, Taideteollinen korkeakoulu (TaiK) liittyi konsorti

oon 28.8.2002 ja Joensuun yliopisto (JoY) 3.10.2002. Alkoi selkeämmin yhteisen ylläpidon 

vaihe, jonka aikana toiminnallisuutta kehitettiin ja järjestelmän käytettävyyttä parannettiin. 

Oodista keskusteltiin Vaasan yliopiston edustajien kanssa lokakuussa 2002. Helsingin yli

opisto teetti maaliskuussa 2002 käyttäjäkyselyn käytössään olevista hallinnon järjestelmis

tään ja sen mukaan Helsingin yliopiston Oodi-käyttäjät olivat suhteellisen tyytyväisiä Wi- 

nOodiin.

Vuonna 2002 Oodi-konsortio aloitti järjestelmäyhteistyönsä myös Suomen virtuaaliyliopis

ton (SVY) kanssa määrittelemällä opiskelijoiden liikkuvuuden hallinnan tuki-järjestelmää 

heidän ja kahden Oodi-toimittajan kanssa. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 

aloitti kurssipalautejärjestelmän kehittämisen osaksi HY:n Oodi-järjestelmää.

Teknillisellä korkeakoululla luovuttiin vanhasta OREK-järjestelmästä 18.6.2002, jolloin siel

lä siirryttiin myös suorituskirjanpidon osalta Oodiin. Tämä käyttöönotto sujui ilman yllättä

viä ongelmia (TKK Opintoasiaintoimisto, 2005).

Oodin käyttöönotot lisääntyivät myös vuoden 2003 aikana. Sibelius-Akatemia, Teatterikor

keakoulu, Svenska handelshögskolan ja Taideteollinen korkeakoulu ottivat WinOodin käyt

töön vuoden 2003 aikana. Kaikilla yliopistoilla järjestelmä ei ole vielä kokonaisuudessaan 

käytössä vaan vain osin, mutta yliopistot laajentavat tuotantokäyttöään esim. web-osioiden
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osalta vaiheittain. Oodi-konsortion edustajat kävivät keskustelemassa Oodista myös Jyväs

kylän yliopiston edustajien kanssa. Oulun yliopistossa huhtikuussa 2003 tehdyn käyttäjätyy- 

tyväisyystutkimuksen mukaan Oulun yliopiston WinOodi -käyttäjät olivat kohtuullisen tyy

tyväisiä järjestelmään.

Vuoden 2003 aikana Oodi-konsortiossa järjestettiin kaksi seminaaria, joissa pohdittiin Oodin 

jatkokehittämistä. Ensimmäinen seminaari pidettiin helmikuussa 2003 ja toinen seminaari 

pidettiin elokuun lopulla 2003 (Patosalmi, 2003). Jälkimmäisessä seminaarissa oli vahvasti 

esillä myös Opetusministeriön näkökulmat Oodin kehittämiseen. Opetusministeriön Koulu

tus- ja tiedepolitiikan osaston ylitarkastaja Iiris Patosalmi nosti päällimmäisiksi koulutuksen 

kansainvälisen ja kansallisen indikaattorityön ja tietotuotannon, tutkintorakenneuudistuksen 

ja opintoprosessit, virtuaaliyliopiston, tulosohjausprosessin ja KOTA -järjestelmän kehittä

misen sekä uuden koulutus- ja opintoalaluokituksen.

Elokuussa 2004 Oodi-konsortion edustajat kävivät keskustelemassa Opetusministeriön edus

tajien kanssa Oodin nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lappeenrannassa pidettävis

sä yliopistojen atk-väen tapaamisessa marraskuussa keskusteltiin tutkinnonuudistuksen vai

kutuksesta Oodi-järjestelmään. Tutkinnonuudistus oli ensimmäinen koko järjestelmää kos

keva muutos. Muutosten määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen vaadittava henkilötyö- 

määrä on merkittävä koko järjestelmän osalta.

Vuonna 2004 aloitettiin myös toisen lakisääteisen uudistuksen, HOPSin (henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman) valmistelu. OodiHOPS on tuotantokäytössä viimeistään vuoden 2006 

alussa.

Vuoden 2005 aikana loputkin jäsenyliopistoista Joensuun yliopisto, Vaasan yliopisto, Lapin 

yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu ovat ottaneet WinOodin tuotantokäyttöönsä. Oodi- 

konsortio osti Helsingin yliopistolta myös palautejärjestelmän koko konsortion käyttöön ke

väällä 2005.
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3.2.12 Nykytilanne ja kokemuksia

WinOodi on tämän tutkimuksen tekohetkellä tuotantokäytössä kaikissa 13 jäsenyliopistossa. 

WebOodi on käytössä osassa yliopistoissa, mutta tämänkin käytön uskotaan sekä laajenevan 

eri yliopistoihin kuin myös saavan laajentunutta käyttöä yliopistojen sisällä sekä käyttäjien 

tiedon lisääntyessä että järjestelmän sisältämän tiedon (datan) lisääntyessä. OodiDW on käy

tössä vain Helsingin yliopistossa, mutta senkin osalta käyttö tulee todennäköisesti lisäänty

mään joko siten, että se toimii itsellisenä tietovarastona tai siten, että se on osa yliopiston 

laajempaa johdon tietovarastoa kuten Helsingin yliopistossa.

Oodi-järjestelmän käyttöönotot ovat osoittautuneet erittäin työläiksi prosesseiksi. Helsingin 

yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat ilmoittaneet omien käyttöönottojensa vaati

mat työmäärät seuraavasti: Helsingin yliopistolla 1000 henkilötyöpäivää ja Helsingin kaup

pakorkeakoulussa 800 henkilötyöpäivää. Näihin lukuihin sisältyvät tietojen konversiot van

hasta järjestelmästä Oodiin, koodistojen määrittely ja toteutus, loppukäyttäjäkoulutus ja yli- 

opistokohtaisten käyttöohjeitten laatiminen. Käytäntö on myös jo osoittanut, että Oodin 

käyttöönottoprojektille on varattava ka lenter iaikaa vähintään 12-18 kuukautta.

Alun perin tekninen käyttöympäristö suunniteltiin siten, että kukin yliopisto ylläpitäisi oman 

ympäristönsä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että Oodin tekninen ympäristö on haasteel

linen ja useat, lähinnä pienemmät yliopistot, ovat halunneet siirtää oman tuotanto- ja tes

tiympäristönsä asiantuntijoiden hoidettavaksi oman yliopistonsa ulkopuolelle. Helsingin 

kauppakorkeakoulun käyttöönoton lähestyessä Helsingin yliopisto perusti pienempien yli

opistojen pyynnöstä Oodi-palvelukeskuksen (OPK) hoitamaan Helsingin yliopiston oman 

teknisen Oodi-ympäristön lisäksi muiden Oodi-konsortion jäsenyliopistojen Oodi- 

ympäristöä. Tällä hetkellä OPK:ssa on hoidettavana Helsingin yliopiston oman teknisen ym

päristön lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handeshögskolanin, Sibelius- 

Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun lisäksi myös Turun kauppa

korkeakoulun tuotanto-ja testiympäristöt.
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3.3 Oodi-konsortion organisaation kehitys

Oodi-konsortion muodostavat tämän tutkimuksen tekohetkellä kolmetoista Opetusministeri

ön alaista yliopistoa. Ne ovat Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK), Helsingin yliopisto 

(HY), Svenska handelshögskolan (Hanken), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY), Ou

lun yliopisto (OY), Lapin yliopisto (LY), Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK), Vaasan yli

pisto (VY), Teknillinen korkeakoulu (TKK), Joensuun yliopisto (JoY), Teatterikorkeakoulu 

(TeaK), Taideteollinen korkeakoulu (TaiK) ja Sibelius-Akatemia (SibA).

Taulukko 3. Jäsenten liittymiset Oodi-konsortioon ja Oodin käyttöönotot

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

HY L K

HKKK L К

OY L Ko

SibA L K

TKK L Ko

LTY L K

TeaK L K

Hanken L K

TaiK L K

JoY L K

VY L K

LY L K

TuKKK L K

Taulukossa L tarkoittaa liittymistä Oodi-konsortioon ja K tarkoittaa Oodi-järjestelmän käyttöönottoa. Ko ilmai
see sitä, että käyttöönottoa ei ole tehty yhdellä kerralla vaan osa-alueittain.
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Yhteenlaskettuna Oodi-konsortion yliopistoissa opiskelee yli 60 % maamme yliopistojen 

tutkintoa suorittavista opiskelijoista. Oodi-konsortion jäsenmäärä on kasvanut vuosien kulu

essa taulukon 3 mukaisesti.

Konsortion muodostivat vuonna 1995 solmitun konsortiosopimuksen (konsortiosopimus 

5.12.1995) mukaan viisi yliopistoa: Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Ou

lun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemia. Lappeenrannan teknillinen kor

keakoulu liittyi konsortioon vuodenvaihteessa 1997-1998. Syksyllä 2001 liittyivät sekä Te

atterikorkeakoulu että Svenska handelshögskolan konsortioon ja syksyllä 2002 liittyivät Tai

deteollinen korkeakoulu ja Joensuun yliopisto. Toistaiseksi viimeisimmät liittymiset ovat 

vuodelta 2003 Vaasan ja Lapin yliopistot sekä Turun kauppakorkeakoulu. Tarkemmin yh

teistyön alkuvaiheet vuosilta 1995—2000 on kuvattu Vesa Saarisen Pro Gradu-tutkielmassa 

’Kohti valtakunnallista opiskelijatietojärjestelmää - tapaustutkimus kuuden yliopiston yh

teistyöstä’ (Saarinen, 2001).

Oodi-konsortion toimielimiä ovat nykyisen, viidennen konsortiosopimuksen (Oodi- 

konsortiosopimus 16.8.2003) mukaan seurantaryhmä, johtoryhmä, johtoryhmän työvalio

kunta, kehitysryhmät ja projektien työryhmät sekä konsortiohallinto, joka on yliopistolain 

(14§, 4. momentti) tarkoittama yhteinen palveluyksikkö. Tässä luvussa on esitetty Oodi- 

konsortion organisaatio kehityksen eri vaiheissa.

-44-



3.3.1 Oodi-konsortion organisaatio vuonna 1996

Oodi-konsortion yhteistyön alussa - kun jäsenyliopistoja oli viisi - muodollinen organisaatio 

oli kevyt. Lähinnä tuolloin oli aktiivisen, operatiivisen projektiryhmän lisäksi toiminnassa 

johtoryhmä sekä seurantaryhmä (Kuva 8).

Kuva 8: Oodi-konsortion organisaatio vuonna 1996

Oodi-konsortion organisaatio v.
1996

Toimittajat

Seurantaryhmä

OhjausryhmäJohtoryhmä

Projektiryhmä

HY: n atk-osasto /
HSP

Seurantaryhmän muodostivat jäsenyliopistojen rehtoriston edustaja kustakin jäsenyliopistos

ta. Seurantaryhmällä haluttiin varmistaa, että hankkeella oli yliopistojen ylimmän johdon tu

ki kriittisessä alkuvaiheessa. Johtoryhmässä olivat edustettuina opintohallinnon päälliköt eri 

jäsenyliopistoista. Projektiryhmässä toimivat kunkin yliopiston edustajien lisäksi toimittajien 

edustajat. Ohjausryhmä oli konsortion ja toimittajan välinen yhteistyöelin, johon kuuluivat 

johtoryhmän jäsenet sekä toimittajan edustajat. Ohjausryhmä valvoi kehittämisprojektia. 

Projektiryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös johto- ja ohjausryhmien kokouksiin, 

jolloin tieto kehittämistyön etenemisestä taattiin. Varsinaista konsortiohallintoa ei ollut siinä 

tarkoituksessa kuin myöhemmin organisaation kehittyessä, mutta konsortion valvontaa hoiti
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Helsingin yliopiston atk-osaston hallinnon sovelluspalvelut -yksikön päällikkö oman toi

mensa ohessa ja yksi projektipäällikkö.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto liittyi konsortioon 31.12.1997. Konsortiossa keskustel

tiin hallintomallista vuoden 1998 aikana ja päädyttiin siihen, että konsortio olisi paras ratkai

su yhteistoiminnan puitteiksi. Neljäs konsortiosopimus (Oodi-konsortion konsortiosopimus, 

1999) allekirjoitettiin 5.2.1999.

Neljännessä konsortiosopimuksessa sovittiin kaikkien Suomen yliopistojen äänimääristä 

Oodi-konsortiossa, vaikkeivät ne olisi vielä konsortion jäseninä. Sopimuksessa sovittiin 

myös käytettävästä hallintomallista ja siitä, että konsortiohallintoa koordinoi Helsingin yli

opisto, seurantaryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston rehtori ja johtoryhmän 

puheenjohtajana Helsingin yliopiston opintohallinnon päällikkö. Sopimuksessa määriteltiin 

myös hallintotehtävien sisältö ja sovittiin osittaisesta hallintokustannusten korvaamisesta 

Helsingin yliopistolle. Sopimusperusteisten rahamäärien sijasta vuosibudjetista sovitaan joh

toryhmässä, joka valvoo konsortion hallintoa.

Konsortion tavoitteeksi sovittiin ’kehittää yhteistyössä uusi opetuksen ja opiskelun tietojär

jestelmä’. Lisäksi sovittiin, että ’kehitettävien tietojärjestelmien avulla on tarkoitus kehittää 

monipuolisesti osallistuvien yliopistojen toimintoja. Tästä seuraa, että ambitiotaso asetetaan 

tavallista tietojärjestelmähanketta selvästi korkeammalle tasolle.’ (Saarinen, 2001)

Konsortiosopimuksessa sanotaan, että osapuolet saavat kukin erikseen valmistuviin ohjel

miin ja dokumentteihin rajoittamattomat käyttö-, levittämis- ja edelleenkehittämisoikeudet 

yliopistonsa sisällä. Osapuolet varmistivat näin, että saavat sijoittamilleen resursseille katetta 

siinä tapauksessa, että hanke epäonnistuu, konsortio hajoaa tai jokin kriittinen osapuoli eroaa 

yhteistyöstä.
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3.3.2 Oodi-konsortion organisaatio vuonna 2000

Vuoteen 2000 mennessä jäsenyliopistoja oli kuusi. Organisaatio oli muuttunut käyttöönotto

jen myötä siten, että aiempi projektiryhmä jatkoi toimintaansa lähinnä kehitystä ohjaavana 

taustaryhmänä ja tärkeimpien ratkaisujen hahmottelijana. Ylläpitoryhmät ovat aktiivisessa 

roolissa operatiivisessa järjestelmän kehittämistoiminnassa.

Kuva 9: Oodi-konsortion organisaatio vuonna 2000

Oodi-konsortion organisaatio v.
2000

DW-ryhmä

Ohjausryhmä

Projektiryhmä

Toimittajat

Tekninen
ryhmä

Seurantaryhmä

Johtoryhmä

Työvaliokunta

Konsortiohallinto

Käyttäjäryhmä VVebryhmä

Yliopistojen rehtoriston muodostama seurantaryhmä jatkoi toimintaansa. Rehtoristolle on 

raportoitu toiminnasta myös seurantaryhmän ulkopuolisissa kokouksissa kuten rehtoreiden 

neuvoston kokouksissa. Johtoryhmän muodostivat edelleen opintoasianosastojen ja — toi

mistojen päälliköt, mutta ryhmään oli nimitetty asiantuntijoiksi myös tietohallinto- ja/tai atk- 

päälliköitä. Myös Opetusministeriön edustus haluttiin mukaan johtoryhmään (Kuva 9). Vuo

desta 1999 alkaen konsortiolla on ollut myös erillinen tilintarkastus ja oma tilintarkastaja. 

Vuosittain laadittiin kertomus toiminnasta ja tiedottamista laajennettiin. Osallistumisesta se

kä opintohallinnon päiville että atk-päiville oli tullut olennainen osa vuosittaista toimintaa.
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Oodi-konsortiolle laadittiin vuosittaiset budjetit ja niiden toteutumista seurattiin kuukausit

tain.

Ohjausryhmä jatkoi toimintaansa maaliskuulle 2001 saakka, mutta sen jälkeen toimittajien ja 

konsortion väliset ohjausryhmät kokoontuivat vasta syksyllä 2004 kesällä 2004 solmittujen, 

uusien puitesopimuksien mukaisesti. Projektiryhmä oli huolehtinut Oodi-järjestelmän mää

rittelystä ja suunnittelusta. Projektiryhmän toimintaan osallistui 1-3 henkilöä kustakin jä

senyliopistosta, joista kullakin oli vastuu yhteisesti sovittujen asioiden kelpoisuudesta oman 

yliopistonsa toiminnassa. Ylläpitovaiheessa kehittämistyö jakaantui alaryhmille, joita olivat 

käyttäjäryhmä, Web-ryhmä, DW-ryhmä ja tekninen ryhmä. Näillä oli jokaisella oma osa- 

alueensa ja vastuunsa järjestelmän kehittämisestä, jota kokonaisuudessaan projektiryhmä 

koordinoi ja teki tarvittavat periaatteelliset ratkaisut.

Konsortiohallinnon oli hoitanut Helsingin yliopistoja myöhemmin (Oodi-konsortion konsor- 

tiosopimus, 1999) konsortiohallinnon tehtävät myös sovittiin Helsingin yliopiston hoitoon ja 

konsortio korvasi myös osan hallinnoinnista aiheutuneista kustannuksista. Konsortiohallin

non epävirallisena tukena toimi työvaliokunta, johon kuului konsortiohallinnon lisäksi joi

tain johto- ja projektiryhmän jäseniä. Työvaliokunta mm. valmisteli ja suunnitteli konsor

tiohallinnon kanssa johtoryhmälle päätettäväksi valmisteltavia asioita.

Oodi-konsortion johtoryhmä päätti kokouksessaan 26.1.2001 taulukosta (Taulukko 4), jonka 

mukaan konsortion maksu- ja ääniosuudet laskettaisiin uusien jäsenten liittyessä konsorti

oon.

Taulukko 4. Jäsenten maksu-ja ääniosuudet Oodi-konsortiossa

Maksu- ja ääniosuudet Yliopiston opiskelijamäärä (tutkintoa suorittavat)

!4 ääntä ns. miniyliopisto

1 ääni alle 3000 opiskelijaa

2 ääntä 3000 - 5999 opiskelijaa

3 ääntä 6000- 10999 opiskelijaa

4 ääntä 11000 - 19999 opiskelijaa

6 ääntä Helsingin yliopisto
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Yksittäisten yliopistojen äänimäärien sovittiin perustuvan liittymishetkellä tutkintoa suorit

tavien opiskelijoiden lukumäärän mukaisesti. Äänimäärän perustana käytetään Opetusminis

teriön Kota-tietokannan lukuja (www.minedu.fi). Konsortiomaksua sovittiin myös tarkastet

tavan, jos perusteena ollut opiskelijamäärä ylittää tai alittaa liittymishetkellä olleen määrän 

10 %:lla.

Vuoden 2001 aikana liittyivät konsortioon Teatterikorkeakoulu (TeaK) elokuun 8. päivänä ja 

Svenska handelshögskolan (Hanken) syyskuun 11. päivänä. Oodi-konsortion ja Opetusmi

nisteriön tapaamisessa kesäkuussa 2001 sovittiin myös yhteisestä tavoitteesta konsortion laa

jentamiseksi. Oodi-konsortioyliopistojen rehtorit olivat koolla helmikuussa 2001 ja Oodia 

käsiteltiin jälleen myös rehtoreiden neuvostossa syyskuussa 2001. Oodi-asioista keskusteltiin 

Lapin yliopiston henkilökunnan kanssa atk-päivien yhteydessä marraskuussa 2001.

Vuonna 2001 Karjalan Tietovalta fuusioitiin Novo Groupiin ja Oodi-konsortio aloitti kesällä 

toimittajien kilpailuttamisen. Puitesopimus solmittiin syksyllä 2001 Novo Groupin kanssa. 

Kahden muun pienemmän järjestelmätoimittajan (Solenovo Oy, Ineo Oy) kanssa solmittiin 

vuosittaiset sopimukset.

Vuoden 2001 aikana käytiin keskusteluja konsortiohallinnon toimivuudesta. Osa yliopistojen 

edustajista oh tyytymättömiä silloiseen yhteisen hallinnon hoitoon, tosin rehtoreiden muo

dostamassa seurantaryhmän kokouksessa muutoksia ei katsottu tarvittavan. Konsortiohallin- 

non muodosti vuoden 2001 aikana osa-aikainen konsortion toiminnan valvoja ja 1,7 henkilö

työvuoden verran projektipäällikkökapasiteettia (Kuva 11 sivulla 57).

Jäijestelmän pikkuhiljaa vakautuessa alkoi selkeämmin yhteisen ylläpidon vaihe, jonka aika

na toiminnallisuutta kehitettiin ja järjestelmän käytettävyyttä parannettiin. Oodi-konsortio 

palkkasi myös ensimmäisen kokoaikaisen projektipäällikön, joten konsortion henkilökunnan 

määrä oh kokonaisuudessaan nyt 2,1 htv (Kuva 11). Oodi-asioista keskusteltiin Vaasan yli

opiston edustajien kanssa lokakuussa 2002. Helsingin yliopisto teetti maaliskuussa 2002 

käyttäjäkyselyn käytössään olevista hallinnon järjestelmistään ja sen mukaan Helsingin yli

opiston Oodi-käyttäjät olivat suhteellisen tyytyväisiä WinOodiin. Oodi-konsortion henkilö

resursseja oh vuonna 2002 yhteensä 2,3 htv, josta toiminnan valvonta muodosti 0,3 htv (Ku

va 11).
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Syksyllä 2002 konsortion sisällä keskusteltiin yhteisten ns. pelisääntöjen kehittämisestä nii

hin tapauksiin, joissa jokin yliopisto on kehittänyt Oodi-järjestelmään oman osion ja haluaisi 

sen myöhemmin luovuttaa joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta konsortion tai osalle sen 

yliopistoista käyttöön. Ryhmässä saatiin sovittua ne seikat, jotka tulisi huomioida tällöin ke

hittämis- ja ylläpito-oikeuksien ja -velvollisuuksien siirtämisessä. Samalla todettiin kuiten

kin, että jokainen ohjelmiston tai sen osan siirtotapaus olisi todennäköisesti kuitenkin niin 

erilainen, että siirto on yksilöllisesti harkittava. Ensimmäinen konkreettinen vastikkeellinen 

siirtotapahtuma toteutuikin vasta keväällä 2005, kun Helsingin yliopisto myi palautejärjes

telmänsä konsortion käyttöön.

Vuoden 2003 aikana Vaasan yliopisto (VY 2.4.2003), Lapin yliopisto (LY 9.9.2003) ja Tu

run kauppakorkeakoulu (TuKKK 15.12.2003) liittyivät konsortioon. Näin konsortioyliopis- 

tojen lukumäärä oli saavuttanut nykyisen määränsä 13 vuoden 2003 loppuun mennessä.

Vuoden 2003 syyskuussa Oodi-konsortio aloitti julkisten hankintojen mukaisen järjestelmän 

ylläpito-ja kehityssopimusten kilpailuttamisen. Tarjouksia saatiin yhteensä 12 toimittajalta, 

joista neljän kanssa tehtiin puitesopimukset elokuussa 2004. Nämä puitesopimukset ovat 

voimassa 31.7.2007 saakka. WM-data osti suurimman toimittajan eli Novo Groupin.

Keväällä 2003 osa Oodi-konsortion yliopistojen atk-johtajista oli sitä mieltä, että Oodi- 

konsortion toimintaa tulisi tehostaa mm. uudelleen organisoinnilla. Toiminnan yhtiöittämi

nen omaksi yhtiökseen oli myös tavoitteena. Kun yhtiöittäminen olisi lakiteknisistä syistä ol

lut hankalaa, mietittiin myös erillislaitoksen perustamista. Tarkemman selvityksen jälkeen 

osoittautui, että erillislaitosratkaisu olisi tullut kuitenkin oleellisesti nykyistä hallintomallia 

kalliimmaksi ja siitä luovuttiin - ainakin toistaiseksi.

Aluksi laajemmalta Oodi-yhteisöltä kätketty keskustelu käynnisti nopeasti hyvin laajan kes

kustelun konsortion eri organisaatiotasoilla keväällä 2003 ja johtoryhmä teettikin selvityksen 

vallalla olevista mielipiteistä. Tämä selvitys toi selkeästi julki ilmassa olleet erilaiset käsityk

set siitä, miten hallintoa tulisi kehittää ja miten operatiivista toimintaa johtaa.
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3.3.3 Oodi-konsortion organisaatio vuonna 2005

Vuonna 2003 laadittu konsortiosopimus toi mukanaan kaksi uutta ryhmää, työvaliokunnan ja 

yliopistojen projektivastaavat (Kuva 10). Muut organisaatioryhmät olivat seurantaryhmä, 

johtoryhmä ja konsortiohallinto sekä operatiiviset kehitys- ja ylläpitoryhmät. Alla on lueteltu 

nykyiset ryhmät ja niiden tärkeimmät tehtävät (Oodi-konsortion konsortiosopimus, 2003).

Kuva 10: Oodi-konsortion organisaatio vuonna 2005

Oodi-konsortion organisaatio v.
2005

WebryhmäWinryhmä Tekninen
ryhmä

- Toimittajat

Työvaliokunta - OhjausryhmäJohtoryhmä

Seurantaryhmä

Kehitys
ryhmät

Konsortio-
hallinto

Projektivastaa-

Seurantaryhmä

Seurantaryhmän jäseninä ovat edelleen yliopistojen rehtoriston edustajat sekä Opetusminis

teriön edustaja. Seurantaryhmä valitsee uuden sopimuksen mukaan keskuudestaan puheen

johtajan, aikaisemmin seurantaryhmän puheenjohtaja oli sopimuksen mukaan yksi Helsingin 

yliopiston rehtoreista. Seurantaryhmän tehtävänä on suunnata yhteistyötä yliopistojen kehi

tyssuunnitelmien mukaisesti ja vahvistaa konsortion strategia sekä päättää konsortion hallin

topalveluiden järjestämisestä. Seurantaryhmä on kokoontunut viimeksi kesäkuussa 2002 hy

väksyessään Oodi-konsortion strategian vuosille 2002-2006.
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Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on ohjata konsortion toimintaa, valmistella konsortion strategia seu

rantaryhmän vahvistettavaksi, hyväksyä liittymiset konsortioon ja eroamiset konsortiosta se

kä käsitellä muut konsortiosopimuksessa sille määrätyt asiat. Kukin yliopisto nimeää johto

ryhmään edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä. Opetusministeriöllä on 

myös oikeus nimetä edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmä valitsee nyt keskuudestaan pu

heenjohtajan, joka aiemmin oli asemaltaan määrätty - Helsingin yliopiston opintoasianosas- 

ton päällikkö.

Johtoryhmässä äänestettäessä käytetään konsortiosopimuksessa määriteltyjä yliopistojen ää

nimääriä. Johtoryhmä on äänestänyt vain kerran, 5.8.2004 äänestettäessä Oodi-konsortion 

määräaikaisen projektijohtajan nimittämisestä. Johtoryhmän tukena toimivat työvaliokunta ja 

konsortiohallinto. Johtoryhmä kokoontuu konsortiosopimuksen perusteella keväisin ja syk

syisin, mutta se on kokoontunut myös muina aikoina.

Työvaliokunta

Johtoryhmä nimeää viisi jäsentä työvaliokuntaan ohjaamaan konsortion päivittäistä toimin

taa. Johtoryhmä nimeää työvaliokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja johtaa konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksy

män toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Työvaliokunta on kokoontunut kuuti

sen kertaa vuodessa.

Konsortiohallinto

Seurantaryhmä päättää konsortion hallintopalveluiden järjestämisestä. Palvelutoiminnan laa

juus ja kustannukset päätetään vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yh

teydessä. Konsortiohallinto muodostaa palveluyksikkönä oman vastuualueensa. Konsor- 

tiohallinnon järjestävä organisaatio on yhteisestä toiminnasta vastaava tilivirasto. Tämä tili

virasto huolehtii palveluyksikön henkilöstön rekrytoinnista ja kehittämisestä. Toistaiseksi 

Helsingin yliopisto on ollut Oodi-konsortiosta vastaava tilivirastoja Oodi-konsortio Helsin

gin yliopiston tietotekniikkaosaston yksi vastuualue.
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Konsortiohallinnon tehtäviä ovat mm. projektipäällikkö- ja projektinjohtamispalvelut, järjes

telmän kehitys- ja muutostarpeiden ylläpito, neuvottelu toimittajien kanssa konsortion puo

lesta, seuranta- ja johtoryhmän kokousten valmistelu, taloudenhoito ja kirjanpito sekä sisäi

nen ja ulkoinen tiedotus. Konsortiohallinto vastaa konsortion päivittäisestä toiminnasta.

Konsortiohallinnon muodostavat Oodi-konsortion projektijohtaja ja projektipäälliköt. Kon- 

sortiohallintoa johtaa konsortion työjärjestyksen (Oodi-konsortion työjärjestys, 2004) mu

kaisesti konsortion projektijohtaja, joka vastaa kaikkien konsortiohallinnolle annettujen teh

tävien toteuttamisesta sekä kehitystoiminnan käytännön järjestämisestä.

Projektijohtajalla on valtuudet toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa käyttää konsor

tiolle osoitettuja varoja. Hänen tehtävänään on lisäksi konsortion johtoryhmän puheenjohta

jan kanssa hoitaa neuvottelut konsortion puolesta Opetusministeriön, yliopistojen johdon se

kä toimittajien kanssa. Hän toimii myös konsortiohallinnon esimiehenä ko. henkilöiden koti

yliopistojen kanssa laadittujen sopimusten puitteissa. Projektijohtajan valitsee johtoryhmä 

konsortion hallintopalvelut järjestävän tiliviraston esityksestä.

Projektipäälliköt koordinoivat konsortion projektien valmistelua, määrittelyä ja toteutusta 

(Oodi-konsortion työjärjestys, 2004). He vastaavat työvaliokunnalle tehtävien päätösesitys

ten valmistelusta yhdessä projektiryhmiensä kanssa. Projektipäälliköt vastaavat työvaliokun

nan päätösten mukaisesti projektien valvonnasta sisällöllisesti, aikataulullisesti, taloudelli

sesti ja dokumentaation osalta. He koordinoivat myös yhteistyötä valittujen toimittajien 

kanssa. Projektipäälliköt voivat päättää kehitys- ja ylläpitotyöhön liittyvästä teknisestä toteu

tuksesta ja käytettävyysnäkökohdista konsortion kehitystyössä käytettyjen periaatteiden mu

kaisesti silloin, kun ne eivät vaikuta järjestelmän määriteltyyn toiminnallisuuteen. Oodi- 

konsortion johtoryhmä valitsee myös konsortion projektipäälliköt konsortion hallintopalvelut 

järjestävän tiliviraston ja projektijohtajan yhteisestä esityksestä. Vuonna 2005 konsortiolla 

on käytössään yhteensä 3,6 htv projektipäällikkökapasiteettia (Kuva 11).
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Yliopistojen projektivastaavat

Konsortiohallinnon ja yliopistojen yhteistoiminnan teknistä koordinointia varten kukin yli

opisto on nimennyt oman projektivastaavansa. Hän on pääsääntöisesti Oodi-tietojärjestelmän 

rekisterinpitäjä, hänen valtuuttamansa tai vastaavassa asemassa oleva henkilö, joka vastaa 

koko Oodi-järjestelmän sopivuudesta edustamansa yliopiston käyttöön. Projektivastaavat 

vastaavat operatiivisesta tiedonvälityksestä konsortiohallinnon ja ao. yliopiston välillä. Pro

jektivastaavien ja konsortiohallinnon yhteydenpito on toistaiseksi hoidettu sähköpostitse.

Ylläpito-ja kehitysryhmät

Oodi-konsortion määrittely- ja suunnittelutoiminta tehdään ryhmissä tai projekteissa. Ryh

minä toimivat käyttöliittymäpohjaiset ylläpitoryhmät WinOodi ja WebOodi -ryhmät sekä 

tekninen ryhmä. Toimintojen kehittäminen järjestetään projekteissa kuten vuoden 2005 aika

na tutkinnonuudistusprojektissa tai Hops -projektissa. Tällöin ryhmän toimintaa ohjaa kehi

tettävä toiminnallisuus eikä käyttöliittymä. Projektit ottavat tuolloin yksittäisen käyttöliitty

män sijasta kantaa toiminnan määrittelemiseksi ja suunnittelemiseksi koko Oodi- 

järjestelmässä. Oodi-konsortion organisaatio on kuvattu kuvassa 10. Kaikkia konsortion yl

läpito- ja kehitysprojekteja johtavat konsortion projektipäälliköt. Projektiryhmät koostuvat 

yliopistojen nimeämistä edustajista ja yhden tai useamman toimittajan edustajista. Ryhmien 

ja projektien johtoryhmänä toimii konsortion työvaliokunta, jollei toisin ole sovittu.

Toimittajat

Varsinaisen toteutustyön tekevät julkisten hankintojen säännösten perusteella määräajoin 

kilpailutetut ja valitut Oodi-konsortion toimittajat. Oodi-järjestelmän keskeisimmät sovel

luskehitysvälineet ovat Uniface-sovelluskehitin, Oracle-tietokantapalvelinohjelmisto ja Ora

cle Reports. Www-palveluissa käytetään WebLogic Server - ohjelmistoa sekä Apache - oh- 

jelmstoa. Tietoliikenneyhteydet toteutetaan salattuina ja autentiko ituna STunnel - 

ohjelmistoilla. Tietokanta- ja sovelluspalvelimet suojataan lisäksi palomuuritekniikalla.
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Toimittajat toimivat konsortiohallinnon valvonnassa. Tutkimuksen tekohetkellä Oodi- 

konsortion toiminnassa on mukana seitsemän toimittajaa. Nämä ovat WM-data Oyj, So- 

lenovo Oy, Ineo Oy, CSolutor Oy, Compuware, Oracle ja BEA Systems Oy. Neljä ensin 

mainittua ovat järjestelmän toteuttajia tai kehittäjiä ja kolme jälkimmäistä laitteisto- tai oh

jelmistotoimittajia.

Toimittajien edustajat ovat osallistuneet myös sekä järjestelmän alkuperäiseen että jatkokehi- 

tysvaiheen määrittelyyn ja suunniteluun. Toteutustyö on hankittu koko järjestelmän kehityk

sen ja ylläpidon ajan ulkopuolisilta toimittajilta. Toimittajat ovat toteuttaneet varsinkin eri

laisia raportteja ja tiedonsiirtoja suoraan myös yksittäisille yliopistoille. Toimittajien kilpai- 

lutuksen ja valinnan on hoitanut konsortion hallintopalveluiden tuottava Helsingin yliopisto. 

Toimittajien kilpailutus seuraavalle kolmelle vuodelle käynnistetään vuonna 2006 ja uudet 

sopimukset solmittaneen kesällä 2007. Nykyinen sopimuskausi kestää kaikkien ohjelmisto

toimittajien kanssa 31.7.2007 saakka.

Ohjausryhmät

Yhteistyöstä toimittajien kanssa vastaavat toimittajakohtaiset ohjausryhmät. Tämä yhteistyö 

on sovittu konsortion ja toimittajien välisissä puitesopimuksissa. Näissä sopimuksiin perus

tuvissa kokouksissa annetaan palautetta toiminnasta puolin ja toisin ja sovitaan suunnitellut 

varaukset työkuormista. Kokouksiin osallistuvat konsortion työvaliokunnan puheenjohtajan 

ja konsortion projektijohtajan lisäksi heidän tarpeelliseksi katsomansa projektipäälliköt sekä 

konsortion että toimittajan puolelta.

Oodi-palvelukeskus (OPK) ja muu ulkopuolinen toiminta

Oodi-palvelukeskus on Helsingin yliopiston tietotekniikkaosastolla toimiva yksikkö, joka 

tuottaa Helsingin yliopiston oman Oodi-järjestelmän tuotanto- ja testiympäristön ylläpidon 

vaatimien tietoteknisten palveluiden lisäksi vastaavat palvelut myös Helsingin kauppakor

keakoululle, Svenska handelshögskolanilie, Teatterikorkeakoululle, Taideteolliselle korkea

koululle, Sibelius-Akatemialle ja Turun kauppakorkeakoululle. Oodi-palvelukeskus ei siis 

ole osa Oodi-konsortion toimintaa.
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Oodi-konsortion yhteisen toiminnan ulkopuolelle jäävät myös yliopistojen omat Oodi- 

ryhmät kuten esim. yliopistokohtaiset käyttöönotto- ja kehitysprojektit.

3.3.4 Oodi-konsortion kehitys vuosien varrella

Oodi-konsortion kehitystä vuosien varrella voidaan kuvata henkilökunnan määrän ja vuosit

taisten tulojen sekä kumulatiivisten tulojen kehittymisellä. Seuraa vissa kappaleissa on kuvat

tu kehitys näiden kolmen seikan suhteen. Mukaan on myös liitetty kehitysarvio tulevasta 

vuodesta, vuodesta 2006.

Oodi-konsortion henkilökunnan määrän kehitys vuosien varrella

Oodi-konsortion henkilökunnan kehitys on ollut kasvavaa vuosien kuluessa. Ratkaiseva 

muutos henkilöresursseissa on kuitenkin tapahtunut vasta vuoden 2005 alussa, jolloin Oodi- 

konsortioon palkattiin kaksi uutta määräaikaista projektipäällikköä. Syyskuussa 2004 oli 

aloittanut konsortiohallinnossa myös kokoaikainen, määräaikainen projektijohtaja. Alla ole

vassa kuvassa (Kuva 11) on esitetty konsortion henkilökunnan määrän kehittyminen vuosien 

varrelta.
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Kuva 11: Oodi-konsortion henkilöresurssit vuosittain 1995-2006

Oodi-konsortion henkilöresurssit/vuosi
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■ Projektipäälliköt 
□ Valvonta/johto

Vuosi

Vuoden 2005 aikana näkyvä resurssien selkeä nousu johtuu lähinnä tutkinnonuudistuksen 

aiheuttamien muutosten seurauksena tehtävien jäijestelmämuutosten aiheuttamasta muutos

tarpeiden lisäyksestä. Samaan ajankohtaan osuu myös henkilökohtaisen opintosuunnittelun 

aiheuttamat muutostarpeet järjestelmään.

Oodi-konsortion vuosittaiset ja kumulatiiviset tulot

Oodi-konsortion vuosittaiset tulot ja niiden jakautuminen tulolähteittäin on esitetty seuraa- 

vissa kuvissa (Kuvat 12 ja 13).

-57-



Kuva 12: Oodi-konsortion tulot vuosittain tulolähteittäin 1995-2006

Oodi-konsortion tulot/vuosi

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
in CD CO O) o T— CM со 4Î" in
O) O) CT> CT) O) o o o o o o
O) CT) CT) CT) O) o o o o o o
T— T— 1— 1— 1— CM CM CM CM CM CM

q
>

CD
O
O
CN

□ OPM:n tuki
■ Liittymismaksut
□ Konsortiomaksut

Vuosi

Valtaosa konsortion tulosta koostuu konsortiomaksuista, jotka Oodi-konsortion johtoryhmä 

vahvistaa vuosittain. Konsortiomaksut määritellään äänikohtaisesti, joten jäsenmäärän ja 

näin myös äänimäärän kasvaessa konsortiomaksujen vuosittainen summa on kasvanut. Uu

det jäsenet ovat maksaneet liittyessään myös liittymismaksuja, jotka on voitu sopia jaksote

tuiksi useallekin vuodelle. Liittymismaksut kattavat laskennallisesti osan aiemmin konsorti

oon liittyneiden yliopistojen maksamia kustannuksia. Opetusministeriö on myös tukenut ta

loudellisesti Oodi-konsortion toimintaa. Luvut ovat taulukossa nimellisarvoinaan ohjeellise

na tietona.

Alla olevassa kuvassa (Kuva 13) on esitetty Oodi-konsortion kumulatiiviset tulot ja menot 

vuosien varrelta. Nämäkin rahamäärät ovat nimellisarvoinaan ohjeellisena tietona. Kuvasta 

näkyy rahoitusvaje vuosien 2000-2002 aikana, jolloin saadut tulot eivät kattaneet kehitys-
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menoja. Helsingin yliopiston rehtorin myöntämä laina auttoi kuitenkin tämän rahoitusvajeen 

yli. Lainan nostoa eikä sen takaisinmaksua ole otettu huomioon kuviossa.

Kuva 13: Oodi-konsortion kumulatiiviset tulot ja menot 1995-2006

Kumulatiiviset tulot ja menot
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3.4 Oodi-yhteistyön kuvaus

Yliopistot ovat tehneet monella eri taholla yhteistyötä. Tyypillisempää yhteistyö on perintei

sesti ollut saman tieteenalan keskuudessa tutkimuksen tiimoilta. Viime vuosina myös hallin

nollisella puolella on päästy yhteistyöhön, mikä saattaa johtua yliopistomaailmaa kohdan

neista tehokkuusvaatimuksista. Yliopistojen yhteistyö on organisatorisesti kevyintä aloittaa 

jonkin muotoisen konsortion toimesta. Niin on tehty Oodinkin osalta. Konsortio on organisa

torisen keveytensä lisäksi melko edullinen tapa koordinoida yhteistyötä. Kallista omaa orga

nisaatiota ei tarvita, toiminta voidaan käynnistää nopeasti ja hallinto saadaan toimimaan 

joustavasti jonkin jo toimivan organisaation ohessa. Toisaalta konsortio on hallinnollisesti
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mahdollisesti ongelmallinen, jos osapuolten tavoitteet yhteiselle toiminnalle eroavat. Tästä 

seuraa hyvin helposti joko päätöksenteon hidastuminen tai peräti toiminnan lamaantuminen. 

(Saarinen, 2001)

Oodi-konsortion yhteistoimintamalli perustui varsinkin yhteistoiminnan alussa yhteisiin ta

voitteisiin ja yhteistoiminnan organisaatio oli melko kevyt ja epähierarkkinen. Tämä edellyt

tää kiinteätä yhteistyötä, luottamusta toimijoiden välillä ja intressiristiriitojen välttämistä.

Hallinto voi muodostua kuitenkin ajan mittaan hierarkkiseksi ja eri intressiryhmien väliseksi 

ristiriidaksi. Oodi-konsortion toiminnassa tällaisia intressiristiriitoja voidaan nähdä esim. ak

seleilla opintohallinto - tietohallinto, ns. vanhat jäsenet - uudet jäsenet, jatkuvan kehityksen 

kannattajat - ’järjestelmä on jo valmis’ -näkemyksen kannattajat, kevyen organisaatiomallin 

kannattajat - erillislaitoksen tai oman yrityksen kannattajat, ja vahvan johtajan kannattajat - 

jaetumman vastuun kannattajat.

Ristiriitoja herättävät toimivien ryhmien ja konsortion projekt ¡päälliköiden kehitysnäkemyk

set ja vastuun jako sekä käsitykset strategian merkityksestä konsortion toiminnan ohjaajana. 

Käsitykset Oodin toimivuudesta vaihtelevat myös sekä yliopistoittain että sen mukaan kenel

tä asiaa yksittäisessä yliopistossa kysytään. Erilaisia näkemyksiä esiintyy Oodin jakamisesta 

moduuleihin toiminnanohjausjärjestelmän kaltaisesti, oman kehitystyön tarpeellisuudes- 

ta/ostotyöstä ja siitä, onko toiminta jatkuvaa vai oliko Oodi vain projekti. Oodi koetaan joko 

strategiseksi järjestelmäksi tai ns. perinteiseksi hallinnolliseksi järjestelmäksi. Erilaisia nä

kemyksiä on myös siitä, mikä oli tietotaso konsortioon liityttäessä ja mikä on yksittäisen yli

opiston kyky selvitä projektitoiminnan yleisistä haasteista.

Eri yliopistojen suhtautuminen näihin intressiristiriitoihin pitää haluttaessa selvittää haastat

teluilla, mutta aikaisempien tutkimusten (Jokelin, 2000) perusteella on ehkä perustelua väit

tää, että yhteistyössä on helpompi olla mukana, jos oman yliopiston käyttöönotto on sujunut 

tavanomaisesti tai hyvin tai nykyinen oman yliopiston resursointi on riittävällä tasolla.

WinOodin (järjestelmän laajin toiminnallisuus) osalta käyttäjätyytyväisyystutkimuksia ovat 

tehneet vain Helsingin ja Oulun yliopistot. Molemmat tutkimukset ovat osoittaneet Oodin 

olevan hyvässä kunnossa useiden indikaattoreiden mukaan (Heiskanen, 2003). Helsingin
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yliopistolla käyttäjät olivat maaliskuussa 2002 tehdyn käyttäjätyytyväisyystutkimuksen (Ki- 

viluoto & Tapio, 2002) mukaan kohtuullisen tyytyväisiä, koska käyttäjät kokivat, että heillä 

on mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän kehittämiseen, heitä kuunnellaan ja yhteistyö toimii. 

Oulun yliopistolla käyttäjät olivat niin ikään huhtikuussa 2003 tehdyn käyttäjätyytyväisyys- 

tutkimuksen mukaan kohtalaisen tyytyväisiä ja tyytyväisyys siellä näytti kasvavan käyttö

määrän ja -ajan kasvaessa.

Oodi-konsortion johtoryhmä päätti kokouksessaan 23.4.2004, että käyttäjätyytyväisyystut- 

kimus tehdään kaikissa konsortion jäsenyliopistoissa. Tutkimuksen pohjana käytettäneen 

Helsingin yliopiston jo pitkään omissa hallinnon järjestelmien säännöllisissä käyttäjätyyty- 

väisyystutkimuksissa käyttämiä kysymyksiä ja käyttäjätyytyväisyysmittareita, Ives’n, Otso

nin ja Baroud’n Short Form UIS (User Information Satisfaction) - mittaria (Ives, Olson & 

Baroudi, 1983) ja Dollin ja Torkzadeh’n EUCS (End-User Computing Satisfaction) - mitta

ria (Doll & Torkzadeh, 1988). Yhteisellä tutkimuksella odotetaan saatavan laajemman ai

neiston lisäksi keskenään verrannollista tietoa myös eri yliopistoista.

Kuva 14: Oodi-yhteistyön osapuolet ja yhteistyöelimet vuonna 2005

Oodi-yhteistyön osapuolet ja 
yhteistyöelimet
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Tekninen ylläpito
I kehitysprojektit
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Edellä olevassa kuvassa (Kuva 14) on kuvattu Oodi-yhteistyön osapuolia organisaatioina. 

Vasemmalla puolella ovat sekä Opetusministeriö että konsortion nykyiset jäsenyliopistot. Jä

senyliopistoista yhteistyössä ovat mukana ainakin opintohallinto, tietohallinto ja tiedekun

nissa ja laitoksilla työskentelevät loppukäyttäjät. Kuvion oikealla puolella on Oodi- 

konsortiohallinto ja nykyiset toimittajaosapuolet. Keskellä kuviota ovat yhteistyöryhmät, 

joiden rakenteet ja tehtävät ovat mainitut aiemmin tässä tutkimuksessa luvussa 3.3.3. Oodi- 

konsortio tekee lisäksi yhteistyötä Suomen virtuaaliyliopiston (SYY) kanssa ja osallistuu 

valtakunnallisesti erilaisiin standardointityöryhmiin sekä pitää säännöllisesti yhteyttä poh

joismaisiin vastaavia opintohallinnon järjestelmiä ylläpitäviin organisaatioihin.

3.4.1 Erilaisia näkemyksiä yhteistyössä

Oodi-yhteistyötä on värittänyt koko sen historian ajan eri yliopistojen edustajien välinen jo

ko avoin tai ajoittain myös vähemmän avoin keskustelu yhteistyön järjestämisestä. Yhteis

toiminta tutkimusalueena on laaja, joten se jo itsessään voisi olla yhden tutkimuksen kohtee

na. Tähän on kerätty kuitenkin yhteistyön eri vaiheissa usein keskusteluissa toistuvia teemoja 

ja esiin tulleita näkemyksiä, jotka vaikuttavat oleellisesti tämän tutkimuksen empiriaosaan. 

Erilaiset näkemykset esitetään alla kysymysmuodossa, koska niiden käsittely on jätettävä 

uusien tutkimusten tehtäväksi.

Onko varsinainen järjestelmän omistaja yliopistoissa opintohallinto vai tietohallinto? 

Onko omistajuus vaihtunut järjestelmän käyttöönoton ja toiminnallisen laajenemisen 

myötä?

Onko järjestelmä yliopiston kannalta strateginen vai ei?

- Onko järjestelmän kehityksen panos-tuotos suhde kohdallaan yksitäisen yliopiston 

kannalta?

Onko järjestelmällä tarvetta olla tekninen lippulaiva vai riittääkö ongelmaton opera

tiivinen järjestelmä?

- Miksi eri organisaatiotasoilla on erilaiset käsitykset järjestelmän toimivuudesta?

Onko kyseessä ns. valmisohjelmisto vai räätälöitävä järjestelmä yksittäisen yliopiston 

kannalta?

- Missä ovat konsortiohallinnon koordinoiman kehityksen ja yliopistojen oman kehi

tyksen rajat?

Ovatko nämä rajat muuttuneet ajan kuluessa?
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Miten pitäisi suhtautua toimittajiin? Ovatko ne vastapuolia vai yhteistyön osapuolia? 

Miten avointa toiminnan halutaan olevan?

Miten konsortiohallinto järjestetään? Tulisiko se järjestää yhden yliopiston vastuu

alueena vai omana yrityksenä vai yliopistojen yhteisenä erillislaitoksena?

Mikä on konsortiohallinnon rooli ja tehtävänkuva? Onko sillä vain hallinnollinen vai 

myös tuotannollinen rooli?

Kokevatko uudet jäsenet o levänsä yhdenvertaisia ns. vanhojen jäsenten kanssa? 

Kokevatko vanhat jäsenet että uudet tulevat taloudellisesti ns. vapaamatkustajina? 

Mikä on Oodi-konsortion tehtävä-alue; onko se Oodin ylläpito ja kehitys vai tulisiko 

sitä laajentaa myös koskemaan yhteistyötä muilla tietohallinnon alueilla?

Oodi-konsortion yhteistoiminnan kannalta on oleellista, että kukin yliopisto esittää oman nä

kemyksensä kulloinkin käsiteltävään asiaan ja vasta keskustelun jälkeen voidaan muodostaa 

yhteinen konsortion kanta. Yhteenvetona edellä esitetyistä erilaisista näkemyksistä yhteis

työstä voidaan todeta, että valtaosa niistä koskee yhteistyön sosiaalista ja organisatorista 

puolta eivätkä ne ole niinkään teknisiä kysymyksiä.

3.4.2 Yhteistyön haasteita

Useissa eri keskusteluissa Oodin-konsortion jäsenyliopistojen ja konsortiohallinnon kanssa 

on tullut esille seuraavanlaisia kysymyksiä (Heiskanen, 2003):

Miten yliopistojen henkilöstön asiantuntemus saadaan yhteistyön voimavaraksi? 

Miten runsaslukuisten kehittäjä- ja käyttäjähenkilöiden yhteistyö käytännössä organi

soidaan, kun useiden osapuolien näkemysten yhteensovittaminen vie aikaa - ja siis 

myös maksaa?

Kuinka kehitystyötä olisi ohjattava ja toteutettava?

Miten hyödynnetään optimaalisesti uutta tietotekniikkaa?

Miten yhteinen näkemys (sisältö, toimintamalli) löydetään?

- Miten rajalliset resurssit käytetään (sisältö, toimintamalli)?

Miten uusi organisaatio- ja toimintamalli saadaan käyttöön vuonna 2005?

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan voida perehtyä yhteistyön haasteisiin, joten myös nämä 

esille nostetut kysymykset toimivan mahdollisien seuraavien tutkimusten tukimateriaalina.
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Tässä esitetyistä yhteistyön haasteista voidaan kuitenkin huomata haasteiden tässäkin luvus

sa kohdistuvan toiminnan organisointiin eli järjestelmän kehitystyön sosiaaliseen puoleen.

4 MENETELMÄN VALINTA KEHITYSPROSESSIEN TUTKIMI

SEEN

Tässä tutkimuksessa on valittu teoreettiseksi viitekehykseksi Lyytisen ja Newmanin artikke

lissaan ’Punctuated Equilibrium, Process Models and Information Systems Evolution: To

wards a Socio-Technical Prosess Analysis’ esittelemä menetelmä tietojärjestelmän kehitys

historian kuvaamiseksi.

Menetelmän valinta perustuu tutkijan omaan näkemykseen siitä, että menetelmällä pystyy 

kuvaamaan havainnollisesti pitkänkin kehityshistorian omaavaa tietojärjestelmäkehitystä. 

Ensiksikin se ottaa hyvin huomioon tietojärjestelmäkehityksessä esiintyviä sekä sosiaalisia 

että teknisiä ilmiöitä. Toiseksi malli perustuu siihen, että kaikilla tapahtumilla on aina oma 

historiansa, jokin tila missä se on ja jokin tila mihinkä tapahtumien jälkeen jälleen asetutaan. 

Näin historia muodostaa kehityspolun tai -ketjun. Kolmanneksi mallin perustalla on kiehtova 

ajatus siitä, että todellinen muutos tapahtuu vain merkittävän, vallankumouksellisen murrok

sen kautta. Neljänneksi malli sisältää episodeja/kausia ja kriittisiä tapahtumia, jotka vaikut

tavat kehityshistoriaan. Malli tukee myös rinnakkaisten kehitysprosessien kuvaamista, mikä 

on erittäin tärkeä piirre tässä tutkimuksessa olevan tapaustutkimuksen kohteen kannalta.

Oman lisänsä mallin valintaan tuo myös tutkijan halu oppia tehdyistä ratkaisuista ja malli an

taa tähän hyvän pohjan havainnollistamalla selkeästi sekä tutkijalle itselleen että muille kehi

tyshistoriasta kiinnostuneille tapahtumien väliset yhteydet.
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4.1 Oodin kehityksen kriittiset tapahtumat ja niiden väliset kaudet

Perustuen aiemmin luvussa 3 esitettyihin asioihin Oodi-järjestelmän kehityksestä ja yhteis

työn organisoinnista, olen valinnut tapahtumia, jotka ovat mielestäni Oodin kehityksen kan

nalta olleet kriittisiä. Tapahtumien käsittelyä varten olen kerännyt Oodin kehityshistorian 

ajalta tapahtumaluetteloa, josta osa on tämän tutkimuksen liitteenä 3. Sen ovat tarkastaneet 

useat kehitysprosessissa mukana olleet henkilöt ja se perustuu pääosin Oodi-konsortion hal

lussa oleviin dokumentteihin (Oodi-konsortion dokumenttikanta, 2005).

Esitän seuraavissa luvuissa tärkeimmiksi kokemani tapahtumat, tapahtumien valintojen pe

rustelut ja näiden tapahtumien väliin jäävät kaudet sekä lyhyen kuvauksen kausista. Olen 

tässä tutkimuksessa tarkastellut koko konsortion historian tähänastista noin kymmenen vuo

den ajanjaksoa. Olen lisännyt taulukkoon myös näkemykseni siitä, koskeeko tapahtuman 

kriittisyys järjestelmän kehitysprosessia vai yhteistyön hallinnointiprosessia eli organisaatio

ta.

Taulukko 5. Kriittiset tapahtumat ja niiden väliset kaudet

Tapahtuma /

Kausi
Ajankohta Tapahtuman / Kauden nimi Tapahtuman

kohde:
Järjestelmä /
Organisaatio

Kausi 0 <- 12/1995 Edeltävä aika

Tapahtuma 1 5.12.1995 Ensimmäinen konsortiosopimus Organisaatio
Kausi 1 12/1995 -

02/1997

Esitutkimus- ja määrittelyvaihe

Tapahtuma 2 maaliskuu

1997

Kehitysvälineen valinta Järjestelmä

Kausi 2 04/1997 -

01/1998

Suunnitteluvaihe
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Tapahtuma 3 31.12.1997 Lappeenrannan teknillisen yliopis

ton liittyminen

Organisaatio

Kausi 3 02/1998

11/1999

Toteutus-ja testausvaihe

Tapahtuma 4 elokuu 1999 Ensimmäinen versio Järjestelmä

Kausi 4 12/1999- Ylläpitovaihe

Tapahtuma 5 loppusyksy

1999

Lappeenrannan teknillisen yliopis

ton käyttöönotto

Järjestelmä ja
Organisaatio

Kausi 5 02/2000 - Ylläpitoa ja korjailua

Tapahtuma 6 kevät 2000 Lainanotto Organisaatio

Kausi 6 05/2000 - Ylläpito ja jatkokehitys

Tapahtuma 7 kevät 2001 Helsingin kauppakorkeakoulun

käyttöönotto

Järjestelmä ja
Organisaatio

Kausi 7 05/2001 - Optimistinen jatkokehitys ja uusi

luottamus Oodiin

Tapahtuma 8 syksy 2002 Joensuun yliopiston liittyminen Organisaatio

Kausi 8 10/2002- Pahin ohi järjestelmäpuolella -

huomio toiminnan organisointiin

Tapahtuma 9 kevät 2003 Uudelleenorganisointipyrkimys Organisaatio

Kausi 9 02/2003 Uusien toimintatapojen etsintää

Tapahtuma 10 kesä 2004 Lainan takaisinmaksu Organisaatio

Kausi 10 syksy 2004 Uusien toimintatapojen etsintä jat

kuu

Tapahtuma 11 syksy 2004 Henkilöresurssien lisäys Organisaatio

Kausi 11 kevät 2005 Tasainen ylläpito ja jatkokehitys

-66-



4.2 Kriittisten tapahtumien ja kausien kuvaukset

Tässä luvussa esitetään perustelut tapahtumien valinnasta tapahtuma- ja kausikohtaisesti. 

Numerot viittaavat edellä olevan taulukon (Taulukko 5) tapahtumien ja kausien numeroin

tiin.

Kausi 0 Edeltävä aika - aika ennen yhteistä jäijestelmäkehitystä.

Oodi-konsortioyliopistot käyttivät omia, lähinnä omassa organisaatios

saan toteutettuja järjestelmiään opintohallinnon alalla. Erilaisissa yli

opistojen atk-väen tapaamisissa käynnistyi keskustelu muiden asioiden

lomassa myös yhteisen opintohallinnon järjestelmän kehittämisestä.

Yliopistojen ongelmat olivat pitkälti yhteneväiset ja ne on kuvattu tar

kemmin luvussa 3.2.1.

Tapahtuma 1 Ensimmäisen konsortiosopimuksen solmiminen.

Ensimmäisen konsortiosopimuksen solmiminen aloitti virallisen yhteis

työn, järjestelmän esitutkimuksen ja antoi kehykset järjestelmäyhteis-

työlle, jonkalaista ei ollut aiemmin yliopistojen välillä ollut. Epäviralli

set keskustelut saivat näin yliopistojen johdon virallisen tuen.

Kausi 1 Esitutkimus- ja määrittelyvaihe.

Tämän vaiheen pieni projektiryhmä toteutti hyvin kiinteässä yhteistyös

sä. Projektiryhmässä oli lähinnä yksi edustaja kustakin yliopistosta ja

toimittajan edustajat. Projektiorganisaatio oli matala. Määrityksissä ei

menty yksityiskohtiin osin sekä konfliktien välttämiseksi että sen takia,

että päätettiin palata suunnitteluvaiheessa määrittelyiden tarkentami

seen.

Tapahtuma 2 Kehitysvälineen valinta.

Valinta, joka tuntui päätöksen tekohetkellä varsin oikeanlaiselta ja myös

väistämättömältä, on myöhemmin osoittautunut erittäin ongelmalliseksi

ja myöhemmin myös taloudellisesti raskaaksi. Valinta korosti näkemys-
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tä siitä, että jotkut yliopistot halusivat järjestelmän, joka sopeutuu juuri

heidän näkemyksiinsä eikä kuten myöhemmin on nähty paremmaksi so

peuttaa oma toimintansa mahdollisuuksien mukaan yhteisen järjestel

män toimintaan. Valinnan ongelmallisuutta kuvaa se, että jo ennen en

simmäistäkään WebOodin käyttöönottoa jouduttiin luopumaan web-

käyttöliittymän osalta tästä alkuperäisestä toteutusvälineestä. Myöhem

min järjestelmäkehityksessä on tullut vastaan useita piirteitä kehitysvä-

lineessä, jotka ovat myös hidastaneet järjestelmän kehitystyötä (Oodi-

konsortion johtoryhmä, 2000).

Kausi 2 Suunnitteluvaihe.

Suunnitteluvaiheessa yleinen tyytyväisyys projektiryhmässä saavutet

tuun yhteisymmärrykseen säilyi. Suunnitteluvaiheessa joitain käyttäjä

ryhmiä osallistui projektiryhmän toimintaan, mutta suurin vastuu jäi

projektiryhmälle. Dokumentteja jaettiin yliopistojen sisällä kommentoi

taviksi, mutta ne eivät olleet kovin helposti avautuvia sellaisille henki

löille, joille järjestelmäkehitystyö oli vierasta. Monille loppukäyttäjille

myös dokumenteissa käytetty olio-mallinnuksen kuvaustapa oli vieras ja

sen vuoksi heidän oli hankala ottaa asioihin kantaa. Suunnitteluvaihees

sa olisi ollut hyvä, jos suunnitelmat olisivat olleet tarkemmat ja konk

reettisemmat esim. raporttien osalta.

Tapahtuma 3 Lappeenrannan teknillisen yliopiston liittyminen.

Konsortion kannalta Lappeenrannan teknillisen yliopiston päätös liittyä

konsortion jäseneksi koitui kaikkien osapuolten osalta merkittäväksi

ratkaisuksi. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ei ollut etukäteen

käsitystä siitä, vastasiko tuleva järjestelmä heidän vaatimuksiaan. Toi

saalta Oodi-konsortion puolesta ei voitu selvittää sitä, aiheutuisiko uu

den jäsenen liittyminen uusia vaatimuksia järjestelmän suhteen. Uuden

jäsenen erilaiset vaatimukset selvisivät Oodi-konsortion ja projektiryh

män edustajille vasta myöhemmin. Lappeenrannan teknillisen yliopiston

liittymisestä konsortioon ja tähän liittyvistä ongelmista on laadittu

LTY:ssa tutkielma (Jokelin, 2000).
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Kausi 3Kausi 3 Toteutus- ja testausvaihe.

Toteutusvaiheeseen lähdettiin vielä hyvin optimistisena. Toteutusvai

heessa oli tarkoitus täydentää avoimiksi jääneet asiat määrittelyistä ja

suunnittelusta. Näin oli sovittu projektiryhmässä, mutta toteutus tehtiin

kin vaillinaisten dokumenttien mukaisesti. Asiakas odotti tarkentavia

kysymyksiä, kun taas toimittaja koodasi dokumenttien mukaisesti teh

den päätelmiä oman harkintansa mukaisesti ilmeisesti informaatiokat-

koksien vuoksi. Konsortiolla oli tuossa vaiheessa vain yksi projektipääl

likkö, jonka tehtäväksi jäi tehdä käyttötapaukset järjestelmän testausta

varten. Hänen aikansa ei kuitenkaan tähän riittänyt ja lopulta nämä pyy

dettiin toimittajalta. Toimittajakaan ei saanut aikaiseksi tarpeeksi katta

via käyttötapauksia, joten ne jätettiin lopulta tekemättä. Testaus ei näin

ollen ollut järjestelmällistä.

Tapahtuma 4 Ensimmäinen versio.

Toimittaja jäi siis yksin ilman asiakkaan osallistumista toteuttamaan jär

jestelmää liian abstraktien määrittelyiden perusteella. Asiakas odotti

tarkennuspyyntöjä, joita ei koskaan tehty. Lopputulos oli shokki. Järjes

telmässä oli sekä teknisiä ongelmia että ongelmia järjestelmän toimin

nallisuudessa. Raporttitoimitus epäonnistui täysin. Kommunikointion-

gelmia esiintyi jokaisella organisaatiotasolla ja ensimmäisen version il

mestyminen vain pahensi niitä (Heiskanen, 2004).

Kausi 4 Ylläpitovaihe.

Järjestelmän tila on vakava. Suuri epävarmuus tulevaisuudesta oli iske

nyt niin projektiryhmään kuin johtoryhmäänkin. Elettiin jo kovin lähellä

vuosituhannen vaihdetta ja järjestelmässä oli havaittuina huomattava

määrä ongelmia - niin teknisiä kuin toiminnallisiakin. Lappeenrannan

teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto olivat pakotettuja ottamaan

keskeneräinen järjestelmä tuotantokäyttöön. Erimielisyyttä esiintyi jä

senyliopistojen kesken siitä, pitäisikö toimitus hyväksyä vai ei, mutta

vaihtoehtoja ei nähty olevan. Oli keskityttävä toiminnallisuuden paran-
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tamiseen mahdollisimman pikaisesti ja teknisten ongelmien kuten suori

tuskyvyn parantamiseen.

Tapahtuma 5 Lappeenrannan teknillisen yliopiston käyttöönotto.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ei ollut ehtinyt perehtymään järjes

telmään, jota oli ottamassa käyttöön. Prosessien erilaisuus vaikeni koko

laajuudessaan vasta LTY:n käyttöönoton yhteydessä. Jouduttiin suuriin

ongelmiin, joita yritettiin ratkaista esim. LUT -suunnitelman puitteissa.

Myös henkilövaihdokset Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vai

keuttivat heidän käyttöönottoaan ja ennen kaikkea konversiotaan. (Joke

lin, 2000)

Kausi 5 Ylläpitoa ja koijailua.

Järjestelmä oli saatava kohtuulliseen kuntoon jo ensimmäisten käyt

töönottojenkin takia. Helsingin yliopisto selvisi ongelmasta lisäämällä

resursseja, mutta Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilanne oli hanka

la. Keskityttiin teknisten ongelmien korjaamiseen ja toiminnallisuuden

parantamiseen. Raportit toteutettiin uudelleen takuutyönä, mutta muut

muutokset aiheuttivat paljon kustannuksia.

Tapahtuma 6 Lainanotto.

Helsingin yliopiston johtavien virkamiesten luottamus Oodi-

järjestelmään näkyi konkreettisesti tilanteessa, jossa Helsingin yliopis

ton rehtori myönsi kvestorin esittelystä lainan Oodi-konsortiolle. Ilman

tätä lainaa Oodi-konsortion taloudellinen tila ei olisi sallinut järjestel

män toiminnallisuuden pikaista parantamista ja järjestelmän tila olisi

jäänyt huomattavasti pidemmäksi aikaa todella huonoksi. Jos lainaa ei

olisi saatu/otettu, niin hitaampi toiminnallisuuden parantaminen olisi

koetellut lisää myös jäsenyliopistojen johdon kärsivällisyyttä. Todennä

köisesti myös uusien jäsenten liittyminen olisi viivästynyt ja Opetusmi

nisteriön tuki ei olisi ollut yhtäläinen. Uudet jäsenet olisivat myös tuossa

tilanteessa saattaneet tehdä toisenlaisen päätöksen omissa opintohallin

non tietojärjestelmähankkeissaan. Vuosien 2000-2002 aikana menot
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ylittivät selvästi vuotuiset tulot (Kuva 13).

Kausi 6

Tapahtuma 7

Kausi 7

Ylläpito ja jatkokehitys.

Taloudellisen tilanteen vakauduttua keskityttiin järjestelmän toiminnal

lisuuden parantamiseen. Järjestelmä saatiinkin pikku hiljaa vastaamaan 

sitä tasoa, jolla projektiryhmä oletti sen olevan jo ensimmäisessä versi

ossa. Yksikään uusi yliopisto ei kuitenkaan halunnut ottaa järjestelmää 

tuotantoon. Ne ilmeisesti odottivat, että sen tilanne olisi vakaampi. Ko

ko konsortio keskittyi lähinnä kuulostelemaan tunnelmia Helsingin yli

opistolta ja Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta sekä tukemaan näitä 

yliopistoja mahdollisuuksiensa mukaan. Tämä tukeminen konkretisoitui 

siten, että näiden tuotannossa olevien yliopistojen ohjelmamuutostarpeet 

käsiteltiin ensin ja usein muulle kehitysehdotuksille ei aikaa eikä rahaa 

jäänytkään. Tästä vaiheesta periytyi operatiiviseen toimintaan käytäntö, 

että jatkossakin kunkin yliopiston ollessa käyttöönottovaiheessa sille 

annettiin etuoikeus omien asioidensa käsittelylle yhteisissä kokouksissa.

Helsingin kauppakorkeakoulun käyttöönotto.

Helsingin kauppakorkeakoulun onnistuneella koko järjestelmän käyt

töönotolla 9.4.2001 oli psykologinen merkitys varsinkin projektiryhmäl

le, johtoryhmälle ja konsortiohallinnolle. Järjestelmän käyttöönotto vain 

viikon alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä siten, että vanhaan järjes

telmään ei enää tarvinnut palata, lisäsi yleistä uskoa Oodi-järjestelmää 

kohtaan. Helsingin kauppakorkeakoulun käyttöönotto oli ensimmäinen 

tuskaisten ja paljon negatiivista huomiota saaneiden Helsingin yliopis

ton ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston käyttöönottojen jälkeen. 

Käyttöönotto lienee vaikuttanut myös taloudelliseen lisätukeen Opetus

ministeriöltä.

Optimistinen jatkokehitys ja uusi luottamus Oodiin.

Helsingin kauppakorkeakoulun käyttöönoton jälkeen uusi usko järjes

telmän toimivuuteen saavutettiin. Konsortiolle palkattiin kokoaikainen 

projektipäällikkö ja tarkoitus oli mahdollisuuksien mukaan myös tukea
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uusia käyttöönottoja. Käyttöönotot oli havaittu kokemusten perusteella

erittäin haastaviksi ja konsortio tuki myös ulkopuolisen konsultin avulla

niitä yliopistojen käyttöönottoja, joihin ulkopuolinen konsultti haluttiin.

Ohjelmistokehitys keskittyi edelleen perustoiminnallisuuden parantami

seen.

Tapahtuma 8 Joensuun yliopiston liittyminen.

Joensuun yliopiston liittyminen Oodi-konsortioon 3.10.2002 mahdollisti

talouden parantumisen myötä uusien piirteiden ripeämmän toteuttami

sen järjestelmään, koska yliopisto maksoi liittymismaksunsa etupainot

teisesti. Joensuun yliopistolla oli liittymisvaiheessa hyvä tieto siitä,

minkälaiseen järjestelmäyhteistyöhön se on liittymässä ja minkälaisen

järjestelmän se on liittyessään saava käyttöönsä. Heillä oli tarkka pro

jektisuunnitelma käyttöönottonsa läpiviemiseksi. Joensuun yliopistossa

oli myös kokemusta suurtenkin järjestelmien käyttöönotosta, joten se

pystyi heti liittyessään suunnittelemaan oman käyttöönottonsa vuoden

2005 alkuun.

Kausi 8 Pahin ohi järjestelmäpuolella - huomio toiminnan organisointiin.

Kun ensimmäiset varsin ongelmalliset käyttöönotot olivat rauhoittuneet,

niin keskustelu kääntyi jo melko monen jäsenyliopiston yhteistyön hal

linnointiin. Vanhat rakenteet eivät enää toimineet, kun toimintaan oli

tullut runsaasti uusia organisaatiota ja toimijoita. Pahin uhka koko Oodi-

hankeen kaatumisesta oli ohi, olihan järjestelmä jo monessa yliopistossa

tuotantokäytössä. Vallalla oli kovin monenlaisia käsityksiä yhteistyön

organisoimiseksi.

Tapahtuma 9 Uudelleenorganisointipyrkimys.

Osa yliopistojen tietohallinto-johtajista koki ns. vanhan organisaation

mukaisen toiminnan poikkeuksellisen ongelmallisena. Ajoin vain pie

nemmissä ryhmissä käyty keskustelu aiheutti levottomuutta kehitystyös

sä varsinkin operatiivisissa ryhmissä. Keskustelu paljasti hyvinkin eri

laiset käsitykset niin järjestelmäkehityksestä kuin sen koordinointiin
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tarvittavasta organisaatiomallista ja johtamisen mallista. Mietittiin kon

sortion toiminnan yhtiöittämistä, erillislaitoksen perustamista jne. Val

taosa päättäjistä oli kuitenkin sitä mieltä, että on kustannustehokkainta

järjestää konsortion toiminta osana jonkin yliopiston toimintaa.

Kausi 9 Uusien toimintatapojen etsintää.

Erilaisten näkemysten velloessa eri ryhmissä ja osin myös joko tiedos

tettu tai tiedostamaton asioiden suljettu käsittely aiheutti negatiivisia

tuntemuksia niin toimivissa ryhmissä kuin konsortiohallinnonkin kes

kuudessa. Luottamuspula konsortion silloiseen valvontaan oli ilmeinen

osan johtoryhmän jäsenten tai varajäsenten keskuudessa. Johtoryhmä

päättikin teetättää selvityksen esilläolevista ongelmista ja näkemyksistä.

Tästä selvityksestä kävi ilmi vallalla olleet käsitykset toiminnan ja joh

tamisen organisoimiseksi. Uuden konsortiosopimuksen mukaisesti työ

valiokunta aloitti myös toimintansa lokakuussa 2003.

Tapahtuma 10 Lainan takaisinmaksu.

Lainan takaisinmaksu Helsingin yliopistolle todisti talouden tilan saavu

tetun tasapainoon eikä ylimääräisiä taloudellisia rasitteita enää ollut.

Usko ja luottamus sekä yliopistojen johdon että Opetusministeriön suh

teen oli huolestuttanut monia johtoryhmän jäseniä. Nyt voitiin taas kes

kittyä järjestelmän kehittämiseen ja yhteistoiminnan organisointiin.

Kausi 10 Uusien toimintatapojen etsintä jatkuu.

Uusia toimintatapoja etsittiin edelleen. Organisaatiota oli muutettu hie

man, mutta perustoiminta jatkui ennallaan. Uusista muutoksista oli kui

tenkin sovittu työvaliokunnan keskuudessa, kuten ylläpitoryhmien ko

koontumisten harventaminen ja osallistujamäärän vähentäminen. Tar

koituksena oli kustannusten säästö ja toiminnan tehostaminen. Konsor-

tiohallinnon edustajilla oli osin erilainen näkemys toiminaan tehostami

sesta. Konsortiohallinto koki, ettei sen näkemyksiä haluttu kuunnella

vaikka konsortiohallinto oli koko ajan tiiviissä yhteydessä yliopistojen

edustajiin eri organisaatiotasoilla.
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Tapahtuma 11 Henkilöresurssien lisäys.

Ensimmäinen kokoaikainen projektijohtaja palkattiin 1.9.2004 - 

31.7.2007 väliseksi ajaksi. Uusia projektipäälliköltä palkattiin kaksi 

1.1.2005 alkaen, toinen vuoden ja toinen kolmen vuoden määräajaksi. 

Konsortiohallinnon henkilöstömäärä on näin 4,6 htv, mitä oli tuntuva li

säys aikaisempaan (Kuva 11).

Kausi 11 Tasainen ylläpito ja jatkokehitys.

Työvaliokunnan ajatus kustannusten säästöstä ja toiminnan tehostami

sesta vähentämällä osallistujien määrää ja kokouskertojen lukumäärää ei 

saanut yliopistojen edustajien laajaa kannatusta, joten sen suunnittele

mia muutoksia ei toteutettu. Yliopistojen edustajat kokivat, että he tar

vitsevat ryhmistä saamaansa tietoa myös toiminnassaan oman yliopis

tonsa sisällä. Työvaliokunnan päätösten aiheuttama katkos kehitystyössä 

ja yliopistojen mielipiteiden selvittäminen aikaansai katkon operatiivi

seen toimintaan. Johtoryhmän kokousten tarve on kuitenkin vähentynyt, 

kun työvaliokunta hoitaa osan johtoryhmän kannanottoa aiemmin vaati

neista tehtävistä.

Tapahtumien ja kausien kuvaukset kattavat kymmenen vuoden tarkastelujakson järjestelmä 

kehityksen alusta, syksystä 1995 alkaen ja päättyvät tämän tutkimuksen julkaisuaikaan, ke 

vääseen 2005.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELUA

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset tavoitteisiin nähden, käsitellään tutkimuksen 

rajoitteet ja teoreettisen taustan sopivuus tähän tutkimukseen. Luvussa vastataan tutkimusky

symyksiin, pohditaan tutkimusmenetelmien ja -materiaalin käyttöä sekä esitetään jatkotut- 

kimusehdotuksia.

Tutkimuksen empiriaosassa esiteltiin suomalaisten yliopistojen yhdessä kehittämä, opinto- 

hallinnon tietojärjestelmä Oodi ja sen kehitystä ja ylläpitoa koordinoiva Oodi-konsortio. 

Näiden lisäksi pohdittiin myös yhteistyötä konsortiossa ja nostettiin esille kohdejärjestelmän 

ja sen organisaatiossa esiintyviä ilmiöitä. Tutkimuksessa esitettiin, miten tutkimukseen teo

reettiseksi viitekehykseksi valittu Lyytisen ja Newmanin menetelmä tukee tämän tutkimuk

sen kohteena olevaa Oodi-järjestelmän tapausta.

5.1 Keskeiset tulokset

Tämän tutkimuksen varsinaisia tutkimuskysymyksiä olivat:

1. mitkä ovat olleet Oodin kehitysprosessien kriittiset kohdat?

2. mitä näissä kohdissa on tapahtunut?

3. voidaanko näitä tutkia valitun viitekehyksen perusteella?

Luvussa 4 on esitetty Oodin kehitysprosessien kriittiset kohdat, niiden kuvaukset ja peruste

lut. Tämän tutkimuksen keskeiset tulokset tiivistyvät tutkimuksessa löydettyjen yhdentoista 

kriittisen tapahtuman luetteloon:

1. Ensimmäisen konsortiosopimuksen solmiminen

2. Kehitysvälineen valinta

3. Lappeenrannan teknillisen yliopiston liittyminen konsortioon

4. Ohjelmiston ensimmäinen versio

5. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Oodin käyttöönotto

6. Lainanotto Oodi-konsortiolle

7. Helsingin kauppakorkeakoulun Oodin käyttöönotto
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8. Joensuun yliopiston liittyminen Oodi-konsortioon

9. Uudelleenorganisointipyrkimys

10. Oodi-konsortion lainan takaisinmaksu

11. Oodi-konsortion henkilöresurssien lisäys

Nämä kriittiset tapahtumat ovat yksityiskohtaisesti kuvattuja luvussa 4. Alla olevassa kuvas

sa (kuvassa 15) on kuvattu Oodi-järjestelmän ja Oodi-konsortion organisaation kehityspro

sessit ja tässä tutkimuksessa esiin nousseet, edellä olevassa listassa mainitut, kriittiset tapah

tumat. Nämä tapahtumat ovat merkittyinä rinnakkaisiin prosesseihin palloina, joiden sisällä 

olevat numerot kertovat tapahtumat numeron edeltävässä tekstissä ja taulukossa 5.

Kuva 15: Rinnakkaiset prosessit Oodi-järjestelmässä ja Oodi-konsortiossa

Oodi-
Järjestelmä

Kehitysalkajana 1995-2005
1995, 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005

Hylkääminen

Odota- ja

jSXIX--------------У ■ -x -------------------
katso

Hyväksyntä
-------------------- ------------- ------------------------------------------

Oodi-
organisaatio

Tyytyväisyys

Kehitysalkajana 1995-2005
1995, 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005

Odota- ja 
katso

Ongelmia

Rinnakkaisten prosessien kuvaamisessa on käytetty Heiskasen, Newmanin ja Similän (Heis

kanen et. ai, 2000) artikkelissaan käyttämää prosessimallia soveltaen siten, että prosessimal

lin episodien tasoina on käytetty Oodi-järjestelmän osalta kolmea tasoa: hyväksyminen, odo

ta -ja katsoja hylkääminen ja Oodi-konsortion organisaation osalta tasoja ongelmia, odota - 

ja katso ja tyytyväisyys. Nämä tasot ovat aseteltuina kuvaan siten, että tapahtumien sisällön 

ollessa hyvin eli järjestelmä on tasolla hyväksyntä ja organisaatio tasolla tyytyväisyys, esite-
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tyt tapahtumapallot ovat mahdollisimman lähellä kuvion vaakasuoraa keskiosaa. Tapahtumia 

kuvaavien pallojen ollessa kaukana vaakasuorasta keskiosasta, kuten tapahtumassa 5, ollaan 

vaikeuksissa molemmissa rinnakkaisissa prosesseissa.

Kuvasta (Kuva 15) voidaan nähdä, että tapahtumista kaksi koskee vain järjestelmää ja seit

semän organisaatiota tai toiminnan organisointia. Molemmille osa-alueilla yhteisiä ovat kak

si tapahtumaa, tapahtumat 5 (Lappeenrannan teknillisen yliopiston käyttöönotto) ja 7 (Hel

singin kauppakorkeakoulun käyttöönotto). Pelkästään järjestelmää koskevat tapahtumat ovat 

tapahtumat 2 (kehitysvälineen valinta) ja 4 (ensimmäinen versio). Nämä molemmat tapah

tumat ovat hyvin alkuvaiheessa Oodi-järjestelmän kehityshistoriassa. Vain organisaatiota 

koskevat tapahtumat ovat tapahtuma 1 (ensimmäinen konsortiosopimus), tapahtuma 3 (Lap

peenrannan teknillisen yliopiston liittyminen), tapahtuma 6 (lainanotto), tapahtuma 8 (Joen

suun yliopisto liittyminen), tapahtuma 9 (uudelleenorganisointipyrkimys), tapahtuma 10 

(lainan takaisinmaksu) ja tapahtuma 11 (henkilöresurssien lisäys).

Mitä pidemmälle kehityshistorian ajassa päästään, sitä enemmän tapahtumat keskittyvät ko

konaan organisaatioon tai toiminnan organisointiin. Organisaatiota koskevien kriittisten ta

pahtumien määrä on myös suurempi kuin niiden tapahtumien, jotka koskevat vain järjestel

mää. Tämä ilmiö tukee tutkimuksen alussa esitettyä väittämää siitä, että järjestelmien kehit

tämien on pitkälti sosiaalista toimintaa. Ilmiö korostuu varsinkin tässä tapaustutkimuksessa, 

kun kyseessä on yhteistoiminta monen organisaation eli tässä tapauksessa yliopiston kesken.

Tarkasteltaessa lähemmin organisaatioon liittyviä tapahtumia, voidaan havaita, että organi

sointiin liittyvät ilmiöt kohdentuvat nimenomaan organisoinnin johtamiseen. Tämä kysymys 

on otettu myös esille luvussa 3.4.1 missä on koottuna yhteistoiminnan keskeisiä kysymyksiä. 

Hyvin oleellinen kantaa otettava kysymys Oodi-konsortion toiminnassa onkin se, tuleeko 

konsortiolla olla vahva toiminnasta vastaava johtaja vai kollektiivinen johtajuus, jossa johta

juus jaetaan projektijohtajan ja työvaliokunnan kesken. Molemmilla valinnoilla on kannatta

jansa. Vahvalla johtajalla on oltava erittäin hyvä kokemus ja näkemys sekä toiminnallisista 

että teknisistä tavoitteista. Kollektiivisesta johtajuudesta taas voi seurata sekin tila, ettei joh

tajuutta omi kukaan.
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Lyytisen & Newmanin viitekehys soveltuu hyvin pitkäaikaisen järjestelmäkehitysprosessin 

tutkimiseen senkin takia, että sen avulla voidaan seurata useita rinnakkaisia prosesseja (liite 

1). Tässä tutkimuksessa on nostettu esille kaksi rinnakkaista kehitysprosessia, Oodi- 

järjestelmän kehitys ja Oodi-konsortion eli organisaation kehitys. Näiden kuvaaminen katta

vasti Lyytisen & Newmanin menetelmällä on mahdollista, mutta melko työlästä. Toisaalta 

koko järjestelmähistorian kuvaaminen Lyytisen & Newmanin tiivismuotoisella menetelmällä 

auttaa saamaan erittäin hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä ajan kuluessa on eri prosesseissa ta

pahtunut ja miten nämä havainnot suhtautuvat toisiinsa.

Seuraavassa on esitetty yksi kohdeorganisaation tapahtuma havainnollistamaan Lyytisen & 

Newmanin menetelmässä käytettyä Leavitt’n timanttia (Kuva 16). Esimerkiksi on valittu ta

pahtuma 6 eli lainanotto Oodi-konsortiolle.

Kuva 16: Lainanoton (Tapahtuman 6) kuvaus
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Tapahtumassa 6 aikaansaadaan uusi sosiotekninen konfiguraatio. Ennen lainanottoa oli risti

riita eli kuilu tehtävän ja resurssien (rakenne) kesken. Taloudellinen tilanne oli vakava ja jär

jestelmän tila huono. Tarvittiin taloudellista tukea, jotta järjestelmän toiminnallisuus saatai

siin pikaisesti nostettua siedettävälle tasolle. Tapahtumassa 6 Oodi-konsortio otti lainaa Hel

singin yliopistolta ja saattoi näin keskittyä voimallisemmin järjestelmän toiminnan paranta

miseen. Tapahtuman jälkeen syntyi ristiriitaa eli kuilu ihmisten ja rakenteen kesken, koska 

osa Oodi-konsortion johtoryhmän jäsenistä ei pitänyt lainanotosta ja näin syntyneestä velal

lisuudesta. Keskusteltiin myös sitä, mitkä järjestelmää koskevat epäkohdat olisi ensimmäisi

nä ratkaistava.

Tässä esimerkiksi valitussa tapahtumassa molemmat tilat, sekä uusi että vanha, ovat epätasa

painossa, koska molemmissa tiloissa esiintyy kuilu. Tehty interventio on siis Lyytisen ja 

Newmanin (2004) tulkinnan mukaan epäonnistunut. Se oli epäonnistunut siksi, että se ei on

nistunut poistamaan kuilua vaan kuilu siirtyi toisten elementtien välille. Ristiriita eli kuilu 

poistui vasta siinä tilanteessa (tapahtumassa 10) kun laina maksettiin takaisin.

Kuvaamalla kaikki Oodi-järjestelmän ja Oodi-konsortion rinnakkaiset kehitysprosessit ja 

kriittiset tapahtumat liitteissä 1 ja 2 esitettyjen esimerkkien avulla, tutkimuksen tekijä uskoo, 

että myös kohdejärjestelmä ja sen organisaatio voidaan kokonaisuudessaan kuvata Lyytisen 

& Newmanin menetelmää käyttäen. Kuvaustapa on työläs, mutta hyvin havainnollinen ja 

soveltuu siten ehkä paremmin joko tätä tutkimusta seuraavaan Pro Gradu -tutkimukseen tai 

aiheesta tehtävään väitöskirjaan.

Laajankin tietojärjestelmän kehitysprosessia voitaneen kuvata Lyytisen ja Newmanin (2004) 

artikkelissaan kuvaamalla menetelmällä. Tutkimuksen tekijällä ei ole tiedossa, että ko. me

netelmää olisi käytetty vielä toistaiseksi Suomessa tehdyissä tutkimuksissa kuvaamaan tieto- 

järjestelmäkehitystä. Manchesterin yliopistossa menetelmää käytetään väitöskirjassa, jonka 

tekemistä ohjaa toinen artikkelin kirjoittaja, professori Michael Newman. Mainitun väitös

kirjan aineistoon perustuu myös tämän tutkimuksen liitteenä olevat kuviot (liitteet 1 ja 2).

Tässä tutkimuksessa on käytetty Lyytisen ja Newmanin menetelmästä osia, kuten ristiriidan 

eli kuilun käsitettä ja se on toiminut hyvin tämän tutkimuksen inspiraation antajana. Empiri
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an kohteena olevan järjestelmän ja sen organisaation kuvaaminen kokonaisuudessaan mene

telmällä olisi kuitenkin Pro Gradu-tutkimukseksi liian laaja, joten tämä työ jää jatkotutki

musten tehtäväksi. Mietittäväksi tässä tutkimuksessa tehdyn työn perusteella voidaan kui

tenkin jättää kysymys siitä, ovatko Leavitt’n timantin kärjet (teknologia, ihmiset, rakenne ja 

tehtävä) järjestelmäkehityksen ja sen organisoinnin osalta sopivia tämän kaltaisessa tutki

muksessa? Ne ovat organisaatiomuutosten päädimensiot, mutta voisiko järjestelmäkehityk

sen ja sen organisoinnin tarkastelussa käyttää joitain muita kärkiä tai eri määrän niitä? Järjes

telmäkehityksen ollessa kyseessä tarkasteltava alue on kuitenkin suppeampi kuin koko orga

nisaation muutoksessa.

Tämän tutkimuksen tärkein anti mahdollisille jatkotutkimuksille on sekä Oodi-järjestelmän 

järjestelmähistorian että Oodi-konsortion yhteistyöhistorian kuvaukset ja tutkimuksen tekijän 

näkemykset kehitysprosessien kriittisistä tapahtumista.

Tutkimuksen läpivienti vahvisti tutkimuksen tekijän käsitystä siitä, että tietojärjestelmän ke

hittäminen on mitä suuremmassa määrin osallistumista muutosprosessiin ja organisaation 

laaja tietojärjestelmä on hyvin voimakkaasti myös sosio-tekninen järjestelmä. Tätä näkemys

tä tukee myös Plooy tietojärjestelmän kehittämistä koskevassa artikkelissaan (Plooy, 2002). 

Sosiologinen puoli näyttää nousevan hyvin voimakkaasti esille teknisen puolen alkuhaastei- 

den väistyessä. Laajassa tietojärjestelmäkehitysyhteistyössä myös yhteistyön organisointi ja 

johtaminen nousee kriittiseen avainasemaan toiminnan tehokkuutta ja mielekkyyttä pohditta

essa.

5.2 Luotettavuustarkastelu ja lähdekritiikki

Aineiston käsittelyn luotettavuutta on pyritty tässä tutkimuksessa kasvattamaan keräämällä 

alkuperäinen aineisto ensin tapahtumaluetteloon (liite 3), johonka se on tiivistetty. Tapahtu- 

maluettelon tiedoista on kerätty itse tekstiin tutkimuksen tekijän mielestä oleelliset historiaan 

kuuluvat seikat. Tutkimuksen tekijällä on asemansa takia ollut ainutlaatuinen mahdollisuus 

aineistoon pääsyyn sekä keskusteluyhteyksien luomiseen tutkimuksen kannalta oleellisien 

tahojen kanssa. Kertomuksen tuottamisen haaste oli aikaansaada ytimekäs mutta kaikki kes

keiset asiat sisältävä kuvaus sekä järjestelmän kehityksestä että organisaation kehityksestä. 

Tutkimuksen tekijä on tutkinut tässä tutkimuksessa osin myös omaa toimintaansa. Tämä on
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tieteellisesti hyväksytty tapa hyödyntää omaa osaamista sekä käytännössä että tutkijana. Tut

kimuksen tekijän asemasta johtuen, täysin objektiivista kuvausta oli mahdotonta saada ai

kaan, mutta virheellisten tulkintojen välttämiseksi toiminnan kuvaus on annettu usean toi

minnan kannalta keskeisen henkilön tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Tutkimuksessa 

on kuitenkin pyritty sopivaan subjektiivisuuden ja objektiivisuuden tasapainoon.

Tutkimuksen perusaineistona Oodi-järjestelmän kuvaamisessa on käytetty lähinnä Oodi- 

konsortion hallinnollista materiaalia. Nämä muodostuvat solmituista sopimuksista, seuranta-, 

johto- sekä operatiivisten ryhmien tuottamista materiaaleista, esitutkimusraportista, tilanne- 

raporteista sekä erillisistä yhteistyötä kuvaavista, eri tahojen toimesta tuotetuista dokumen

teista. Tämän tutkimuksen vahvuutena on erittäin laaja aineisto ja haasteena oleellisen poi

miminen laajasta aineistosta.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty tapaustutkimusta, jossa käsiteltävänä on vain yksi tapaus. 

Luonteeltaan tapaustutkimus tässä tutkimuksessa on kuvailevaa ja teoriaa testaavaa. Ana- 

lyysimuotoina on mallin sovitus ja selitysten rakentaminen. Tutkimuksen tulokset saattavat 

hyödyttää kohdeorganisaatiota, mutta tapaustutkimus ei suo tulosten yleistämismahdollisuut- 

ta.

Tutkimuksen empiirinen osa käsitteli suomalaisten yliopistojen yhteistä tietojärjestelmäkehi- 

tyshanketta, opintohallinnon tietojärjestelmää Oodia ja sen yhteisen kehitystoimen koor

dinointiin perustetun Oodi-konsortion toimintaa. Näkökulma oli Oodi-konsortion näkökulma 

eli tutkimuksessa käytettiin sitä tietoa ja asiantuntemusta, joka oli Oodi-konsortion tiedossa, 

hallussa tai sen saatavilla. Kunkin jäsenyliopiston omaa, sisäistä näkökulmaa ei tämän tut

kimuksen osalta kartoitettu, koska yksittäisten yliopistojen näkökulman selvittäminen vaatisi 

kunkin yliopiston osalta oman tutkimuksensa. Yksittäisen yliopiston näkökulma otettiin kui

tenkin huomioon siinä laajuudessa, missä se on tullut esille Oodi-konsortion yhteisessä toi

minnassa.
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5.3 Jatkotutkimusehdotukset

Tutkittavan aineiston laajuus ja näkökulmien runsaus on pakottanut rajaamaan tämän tutki

muksen kohteena olevan järjestelmän käsittelyn melko yleisluontoiselle tasolle. Aineistossa 

on aineksia usean laajankin tutkimuksen tekemiseksi eri näkökulmista. Tietojärjestelmätie- 

teellisen tutkimuksen lisäksi aineistoa kohdejärjestelmässä olisi paljon ainakin tietojenkäsit

telytieteelliseen, ohjelmistotuotannolliseen ja organisatoriseen tutkimukseen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tuottaa varsinaisia toimenpide-ehdotuksia, mutta 

tutkimuksen tulosten perusteella on kuitenkin mahdollista nimetä muutamia asioita, joita jat

kossa voitaisiin joko kohdeyhteisön toiminnassa tai mahdollisissa jatkotutkimuksissa pohtia. 

Näitä seikkoja on listattu myös tämän tutkimuksen luvuissa 3.4.1 ja 3.4.2, joissa käsitellään 

erilaisia näkemyksiä yhteistyöstä ja yhteistyön haasteita.

Kiinnostava jatkotutkimuksen kohde on Oodi-konsortion yhteistoiminnan ja yhteistoiminnan 

jatkomahdollisuuksien tutkiminen. Mitkä olivat kunkin eri yliopiston alkuperäiset syyt liittyä 

konsortioon, ovatko nämä yhteistyön perusteet pysyneet edelleen samoina vai ovatko ne 

muuttuneet ajan mittaan? Tuleeko konsortio pysymään koossa vai jakautuuko se jossain vai

heessa eri näkemyksiä omaavien yliopistojen leireihin? Erilaisia näkemyksiä on mainittu lu

vussa 3.4.1.

Toinen mielenkiintoinen tutkimusalue on Oodi-konsortion uuden organisaatio- ja toiminta

mallin jalkauttamisen seuranta. Neljäs konsortiosopimus allekirjoitettiin elokuussa 2003 ja 

sen jälkeen Oodi-konsortion työvaliokunta on yrittänyt jalkauttaa koko toimintaan sopimuk

sen mukaista organisaatio- ja toimintamallia. Onnistutaanko tässä muutoksessa jossain vai

heessa ja jos onnistutaan, niin minkälaisen muutosprosessin kautta?

Kolmas tämän tutkimuksen aineistoa pohtiessa esiin nousut kysymys on, saadaanko Oodi- 

hankkeen strateginen ja operatiivinen johtaminen onnistumaan tehokkaasti konsortio - 

asetelmassa? Miten voidaan ohjata näinkin laajaa hanketta tehokkaasti ja kenen toimesta? 

Mikä olisi paras organisointimuoto näin laajalle hankkeelle?
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Neljäs esille noussut jatkotutkimusaihio on tutkimus nykyisen mallisesta projektijohtajuu- 

desta. Mitkä ovat tehokkaat tavat johtaa yksikköä, konsortiohallintoa, jolla on välittömästi 

vain 3-4 hengen organisaatio, mutta satoja sisäisiä asiakkaita eri linjaorganisaatioissa ja vie

läpä eri organisaatioiden eri linjaorganisaatioissa? Tämä asettanee aivan omanlaisiaan haas

teita johtamistyölle.

Yksittäisen yliopiston näkökulmasta Oodi-historian läpikäynti on myös mielenkiintoinen ai

he jatkotutkimukselle. Ovatko yhteistyöstä saadut hyödyt olleet suuremman kuin yhteistyös

tä maksettu hinta? Resurssit ovat lisääntyneet, mutta onko tästä maksettu liian kallis hinta 

kompromissien muodossa? Löytyykö konsortioyliopistoista jokin ryhmä yliopistoja, jotka 

ovat ns. voittajia tai häviäjiä?

Tutkimuksen teon yhteydessä käytyjen keskusteluiden perusteella voisi myös olettaa, että 

tutkimus siitä, miten tutkijan asema tutkittavaan tapaustutkimuksen kohteeseen vaikuttaa 

tutkimustuloksiin, olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimusalue. Oodi tutkimuskohteena on jo 

tehty useita Pro Gradu - tutkielmia ja tieteellisiä artikkeleita. Ovatko näissä esitettyjen asioi

den tulkinnat erilaisia riippuen siitä, onko tutkimuksen tekijä ns. sisäpuolinen vai ulkopuoli

nen tutkija?

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Tutkimuksen tarkoituk

sena oli kartoittaa, minkälaisia näkemyksiä on esitetty tietojärjestelmien kehityksen koko

naisvaltaiseen merkityksen ymmärtämiseen sosio-teknisten prosessimallien avulla. Näke

mysten käsittely aloitettiin esittelemällä katkoksellinen tasapaino-käsite, jonka ottivat käyt

töön paleontologit Niles Eldredge ja Stephen Jay Gould. Taloustieteisiin ja tieteellisiin pro

sesseihin sopeuttamisen jälkeen Connie J. Gersick laajensi käsitteen käyttöä organisaatioiden 

muutosten tutkimiseen. Tietojärjestelmätieteeseen katkoksellinen tasapaino-käsite tuli 1990- 

luvun alkupuolella.

Sosio-teknisen prosessimallin esittely aloitettiin Enid Mumfordin ETHICS - suunnittelume

todista. Tämän jälkeen käsiteltiin Newmanin ja Robeyn käsitys tietojärjestelmäkehitykseen
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sosiaalisena prosessina. He ehdottivat prosessiteorian tutkimusmallia. Tutkimuksessa verrat

tiin myös varianssi- ja prosessimalleja keskenään sekä mainittiin sosio-teknisen prosessimal

lin sovelluksia. Kaikki esitetyt teoriat yhdistettiin lopuksi Kalle Lyytisen ja Michael New

manin artikkelissaan esitettyyn näkemykseen tietojärjestelmästä sosio-teknisenä muutospro

sessina.

Tämä tutkimus antaa pohjatietoja ja historiakatsauksen Oodi-järjestelmän ja Oodi-konsortion 

organisaation kehityksestä sekä antaa yhden näkemyksen tehdystä yhteistyöstä. Mahdollisis

sa jatkotutkimuksissa tämän tutkimuksen tietoja hyväksikäyttämällä voidaan kuvata koko 

Oodi-järjestelmän ja Oodi-konsortion historia käyttämällä esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

kuvattua teoreettista menetelmää.

Tässä tutkimuksessa esiteltyä Lyytisen ja Newmanin uutta menetelmää ei tutkimuksen teki

jän tietojen mukaan ole Suomessa käytetty aiemmin kuvaamaan tietojärjestelmän kehitys

prosessia. Tässä tutkimuksessa mallia on käytetty osin ja sen on todettu soveltuvan hyvin 

pitkäaikaisen järjestelmäkehitysprosessin tutkimiseen. Mallin etuna voidaan katsoa olevan 

tiiviin ja hyvin eri kehitysprosesseja tukevan esitystavan.

Tutkimuksen empiirisessä osassa löydettiin Oodi-konsortion ja Oodi-järjestelmän kehityshis

toriasta yhteensä yksitoista kriittistä tapahtumaa ja niiden väliset kaudet. Nämä havainnot 

ajoittuvat aina Oodi-järjestelmän kehityshistorian alusta syksystä 1995 tämän tutkimuksen 

valmistumiseen kevääseen 2005. Näin pitkäaikaisen tapaustutkimuksen teko ei ole kovin 

yleistä Pro Gradu - tutkimuksissa. Tutkimuksen tekijän asema tutkimuksen kohteeseen on 

myös poikkeuksellisen läheinen, koska tutkija on ollut käytännössä koko vuosikymmenen 

ajan vaikuttamassa kehitysprosesseihin jossain roolissa.

Tämän tapaustutkimuksen tuloksista voidaan huomioida kiinnostavana havaintona se, että 

mitä pidemmälle kehityshistorian ajassa päästään, sitä enemmän tapaustutkimuksen kohtees

sa kriittiset tapahtumat keskittyvät organisaatioon tai toiminnan organisointiin kymmenen 

vuoden tarkastelujakson aikana. Organisaatiota koskevien kriittisten tapahtumien määrä on 

myös suurempi kuin niiden tapahtumien, jotka koskevat vain järjestelmää. Tämä ilmiö tukee 

tutkimuksen alussa esitettyä väittämää siitä, että järjestelmien kehittämien on pitkälti sosiaa-
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lista toimintaa. Ilmiö korostuu varsinkin tässä tapaustutkimuksessa, kun kyseessä on yhteis

toiminta monen organisaation eli tässä tapauksessa yliopiston kesken.
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Liite 1. Esimerkki sosio-teknisesta 
prosessimallista (Newman, 2004, 

suomennettu)
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Liite 2. CAI5 Projektin aikojana 1984- 
1992 (Newman, 2004, suomennettu)

Custcm Software-Color Screen 
Token ring LAN-150 PC Model 
Office

Rakenne Tasa i Ihmiset

Tehtävä

Busmess .Analyst

Järjestelmäasiantuntijat
Käyttäjät

Pääkäyttäjä

Vaatimusmäärittely 
GAIS toimitus 2 
vuodessa

Enpl: CAIS-toteutusesitys (lokakuu 1984)

taloudellisesti vakaa. Yritys tarjoaa
vakuutuspalvleuita hyvin laajasti kansallisella tasolla.

in näistä 22
toimipisteestä muodostavat oman tulosalueensa.

Myös vaatimusmäärittely™ tulokseet kiijataan.
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Liite 3. Esimerkki Oodi-tapahtumaluettelosta 1995-2005
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