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Helsingin yliopiston eInfrastruktuuri 2010–2012 

Toimeksianto 

Helsingin yliopiston rehtori asetti 3.9.2008 (rehtorin päätös 186/2008) työryhmän laa-
timaan suunnitelmaa yliopiston sähköisen infrastruktuurin kehittämisestä ajanjaksolla 
2010–2012. Ryhmän puheenjohtajaksi määrättiin vararehtori Markku Löytönen ja 
jäseniksi tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinika-
ra, kehittämisjohtaja Juha Hakala Kansalliskirjastosta, apulaisjohtaja Eija Heiskanen, 
tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen sekä projektipäällikkö Veera Ristikartano. 
 
Tämä loppuraportti kuvaa yliopiston kirjasto- ja tietotekniikkatoimialojen sähköisen 
infrastruktuurin (eInfrastruktuurin) kehittämisen suurimpia haasteita sekä tärkeimpiä 
tavoitteita ja suuntaviivoja. Se pyrkii myös esittämään uudelleenorganisointi- tai te-
hostamistarpeita sähköisen infrastruktuurin edelleen kehittämiseksi. 

1. Johdon yhteenveto 

Oheinen kaavio kuvaa tämän suunnitelman suhdetta yliopiston strategiaan ja toi-
menpideohjelmiin. eInfrastruktuuri 2010–2012 on strategiaa ja toimenpideohjelmia 
täydentävä suunnitelma, joka tarkemmalla tasolla kuvaa kirjastojen sekä tietoteknii-
kan toimialojen sähköisen infrastruktuurin haasteita, investointitarpeita ja prioriteette-
ja Helsingin yliopistossa seuraavan strategiakauden aikana.  
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eInfrastruktuuri 2010-2012 -asiakirja muodostaa tietotekniikan ja kirjastotoimialan 
haasteista ajankohtaisen tilannekuvan ja luo katsauksen lähitulevaisuuteen. Tilanne-
kuvan ylläpitäminen ja jatkotoimet kuuluvat luontevasti tietohallintotoimikunnalle, joka 
on edustuksellisesti valittu elin. 
 
 
Helsingin yliopisto on erittäin suuren muutosvaiheen keskellä: yliopistolain uudistusta 
on sanottukin vuosisadan suurimmaksi muutokseksi yliopistolaitoksessa. Tarkastel-
taessa yliopiston sähköisen infrastruktuurin kehittämisen haasteita on yliopistolaki 
vain yksi monista muutoksen syistä. Samaan aikaan astuu opiskeluikään ns. 
 ”diginatiivi sukupolvi”, joka on varhaisimmasta lapsuudesta asti tottunut internetin 
palveluihin ja mobiilipalveluihin. Kirjastolaitos on käymässä läpi perusteellista muu-
tosta perinteisestä painettujen kokoelmien tarjoajasta monikanavaiseksi digitaaliseksi 
kirjastoksi, josta voi käydä sähköisesti lataamassa tarvitsemansa aineiston – milloin 
ja missä vain. Uudet yhteisöllisyysvälineet muuttavat opetustyötä. Tutkimuksessa 
puolestaan uudet vaatimukset myös tutkimuksen raakatiedon elektronisesta julkai-
semisesta valmiiden tieteellisten artikkelien ohella uhkaavat monituhatkertaistaa jul-
kaistavan aineiston määrän ja samalla sen kuvailun ja löytämisen vaikeudet. Siksi on 
tarpeen laatia tämän katsauksen kaltainen kokonaiskuva vallitsevaan tilanteeseen ja 
lähivuosina edessä oleviin haasteisiin. 
 
Kampuspalvelukeskusuudistus 2007–2008 siirsi merkittävän määrän henkilöitä ja 
tietotekniikkakustannuksia laitoksilta palvelukeskuksiin ja siten osaksi keskus-
hallintoa. Tämä tietenkin nosti merkittävästi keskushallinnon maksamaa kustannus-
osuutta, mutta koko yliopiston tasolla tietotekniikan kokonaiskustannukset pysyivät 
ennallaan: kokonaiskustannus nousi vain 0,01 % vuosien 2007 ja 2008 välillä, vaikka 
toiminnan volyymi kasvoi merkittävästi. 
 
Helsingin yliopiston panostukset elektroniseen infrastruktuuriinsa ovat kansainväli-
sesti vertaillen hyvin alhaiset, karkeasti vain puolet kansainvälisestä yliopistojen kes-
kiarvosta. Kustannustason edullisuus on hyvä asia, mutta lähivuosina on väistämättä 
edessä merkittäviä investointeja. Tietokoneistuminen leviää kaikissa yliopistoissa yhä 
uusille tieteenaloille ja tietotekniikan tarve kasvaa lähes eksponentiaalisesti.  
 
Lähivuosina on edessä lukuisia hyvin suuria kehityshankkeita, jotka yliopiston ”on 
pakko tehdä” olosuhteista ja hinnasta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi  
 

 keskustakampuksen yhteiskirjaston rakentaminen Kaisa-taloon 
 kirjastolaitoksen muuntaminen irrallisten perinteisten kirjastojen ryhmästä 

yhdeksi suureksi digitaaliseksi kirjastolaitokseksi 
 kampuspalvelukeskuksiin liittyvien uusien työvälineiden, kuten helpdeskin ja 

työasemien keskitetyn hallintajärjestelmän käyttöönotto 
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 hallinnon järjestelmien lähes täydellinen uusiminen, mm. taloushallinnon, 
henkilöstöhallinnon, matkahallinnon, ostamisen ja toiminnan suunnittelun jär-
jestelmien vaihtaminen, tietovaraston uusiminen ja hallinnon Notes-
järjestelmän korvaaminen. 

 
On pelättävissä, että rahallisten resurssien puutteen lisäksi myös henkilökunta joutuu 
liian tiukkojen vaatimusten eteen usean samanaikaisen muutoshankkeen keskellä. 
Tilanteesta voidaan selvitä vain ympäristön rajulla yksinkertaistamisella, tiettyjen pal-
veluiden keskittämisellä sekä projektiehdotusten ja -hallinnan keskitetyllä käsittelyllä. 
Viime mainitun tuloksena uusia kehittämisehdotuksia voidaan paitsi hyväksyä, myös 
lykätä tai hylätä kokonaan. 
Tällaiseen ei yliopistossamme ole aiemmin totuttu. Mutta kuten tietoturvallisuutta 
koskevassa luvussa todetaan, nyt täytyy tottua siihen, että akateeminen vapaus kos-
kee vain tutkimusta ja opetusta, ei toimistotyövälineiden tukitoimintoja, ostamista tai 
lainsäädännön asettamia vaatimuksia. 
 
Uudessa tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota eInfrastruktuurin kehittämi-
seen liittyvien hankkeiden seurantaan ja priorisointiin sekä resurssien jakoon liittyvien 
kysymysten johtamisen kehittämiseen. Tarvitaan selkeä uusi johtamisjärjestelmä oh-
jaamaan eInfrastruktuurin kehitystyön taloutta, keräämään tiedekuntien ja laitosten 
toiveita, priorisoimaan hankkeita yli toimialarajojen ja keräämään palautetta toimin-
nan tuloksellisuudesta. 
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2. Tunnistetut hankkeet ja tarpeet strategiakarttoina 

Oheisissa strategiakartoissa esitetään lähitulevaisuuden suurimpia haasteita kuva-
muodossa kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Kaavion keskellä oleva ihmishahmo 
kuvaa yliopistolaista: tutkijaa, opettajaa tai opiskelijaa. Suuret kehittämiskohteet ja 
haasteet on kuvattu sitä lähemmäs yliopistolaisen hahmoa, mitä enemmän keskiver-
toyliopistolainen jokapäiväisessä työssään niiden vaikutuksen huomaa. Monet suuret 
ja kalliit kehittämiskohteet ja haasteet, kuten vaikkapa uuden konesalin rakentaminen 
tai tietoliikenneverkon parantaminen, saattavat jäädä yliopistolaisen arkityössä huo-
maamattomiksi. 
 
Strategiakartat kokoavat ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan niiden eInfrastruktuuri-
haasteiden moninaisuudesta, jotka muuttuvassa tilanteessa yliopistoamme kohtaa-
vat. Osa esitetyistä haasteista ja kehittämiskohteista seuraa yliopiston rakenteellises-
ta uudistamisesta tai ulkoisista paineista, osa taas on seurausta siitä suuresta muu-
toksesta, jonka koko ikänsä internetiin ja langattomiin palveluihin tottunut nuori, ns. 
”diginatiivisukupolvi”, aiheuttaa saapuessaan ensi kertaa yliopistoyhteisöön. 
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Seuraavissa kolmessa kaavioissa esitetään edellä tunnistetut haasteet laajemmin 
eriteltyinä. Euro-symbolien koko antaa viitettä, miten suuresta investointitarpeesta on 
kyse. 
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3. Mitä tarkoitetaan eInfrastruktuurilla? 

Helsingin yliopiston eInfrastruktuurilla tarkoitetaan yliopiston perustehtävien: tutki-
muksen, opetuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja niihin liittyvien tukitoimien 
tarvitsemaa tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien, aineistojen ja palvelujen varan-
toa.   
 
Tässä asiakirjassa keskitytään tarkastelemaan yliopiston sähköistä infrastruktuuria 
erityisesti kirjasto- ja tietotekniikkatoimialojen näkökulmasta. 
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4. Toimintaympäristön muutos sekä tunnistetut hankkeet ja kehittämiskohteet 
palvelukokonaisuuksittain 

Yliopistolaitos on lähihistoriansa suurimman rakenteellisen muutoksen edessä. Muu-
toksella on kauaskantoiset seuraukset myös yliopistojen tietotekniikka- ja kirjastotoi-
mintaan. Lain ja toimintatapojen muutoksesta seuraa suoraan monia suuria ja run-
saasti työllistäviä järjestelmähankkeita. Lisäksi opetusministeriön muista aloitteista 
johtuen yliopisto kohtaa ulkoisia paineita muidenkin järjestelmien muuttamiseen – 
esimerkkinä vaikkapa aloitteet kaikkien korkeakoulujen opintohallinnon järjestelmien 
uusimiseksi ja yhtenäistämiseksi. E-infrastruktuurialueen henkilöresurssit ovat lähi-
vuosina erittäin suuren paineen kohteena. 
 
Vuoteen 2012 mennessä tulevat ainakin seuraavat suuret tietojärjestelmien uu-
sintahankkeet ajankohtaisiksi Helsingin yliopiston ulkopuolisten syiden vuok-
si: 
 

 Talousjärjestelmän uusiminen 
 Henkilöstöhallinnon ja palkkauksen järjestelmien uusiminen 
 Taloussuunnittelun, toiminnanohjauksen ja rahanjaon järjestelemien uusimi-

nen 
 Opintohallinnon järjestelmien uusiminen 
 Tutkimushallinnon järjestelmien uusiminen 
 Organisaatiorekisterin ja sitä hyödyntävien järjestelmien uusiminen 
 Kokonaisarkkitehtuurimallin luominen ja käyttöönotto 
 eScience-aloite (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/ Suo-

men_eScience_ohjelma.html) sekä tutkimuksen raakatiedon säilytys-, julkai-
su- ja hakujärjestelmien kehittäminen 

 Kansallisten muistiorganisaatioiden verkkopalvelun asiakasliittymä sekä pit-
käaikaissäilytyksen järjestelmien ja toimintaprosessien kehittäminen 

 
Helsingin yliopiston omien aloitteiden johdosta sähköisen infrastruktuurialu-
een henkilöresursseja tarvitsevat samanaikaisesti myös vähintään seuraavat 
suuret hankekokonaisuudet: 
 

 Kirjastolaitoksen organisaation uudistus ja keskustakampuksen yhteiskirjasto 
 Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -hanke sekä sen osana sähköposti-, ka-

lenteri- ja ryhmätyövälineistöjen uusiminen 
 Kampuspalvelukeskusuudistuksen loppuunsaattaminen ja sen osana työ-

asemien hallintajärjestelmien ja helpdesk-palvelun laaja käyttöönotto 
 Mikroverkkojen käyttäjähallinnon täydellinen uusiminen ja rinnakkaisista mik-

roverkkojärjestelmistä luopuminen 
 Laitosten ja tiedekuntien satojen palvelinten siirtäminen keskitettyihin ko-

nesaleihin 
 Uuden, ajanmukaisen konesalin rakentaminen ja satojen palvelinten siirto 

sinne 
 Runkoverkon sekä langattoman verkon kapasiteettien nosto 

 
Suurten hankkeiden lukuisuudesta ja kiireisestä aikataulusta voi heti nähdä, että yli-
opiston henkilötyöresurssit tulevat olemaan erittäin tiukoilla. Nykyinen tietotekniikka-
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henkilöstö ei voi venyä kaiken edellä luetellun toteuttamiseen. Toisaalta useimpien 
asioiden toteutusta ei voi merkittävästi lykätä. Priorisointi, suurten hankkeiden seu-
ranta ja hankerahoitus ylipäätään on nostettava ylimmän johdon huolenaiheeksi. Vä-
hintään ajanjaksolla 2010–2011 on valmistauduttava tietotekniikan rahoitustarpeen 
merkittävään kasvuun. ”Normaalitoiminnalla” ei edessä olevista haasteista voida sel-
viytyä. 
 

4.1.  ”Diginatiivi” opiskelijasukupolvi 

Tulevaisuuskuvaan vaikuttaa merkittävästi lainsäädännön sekä opetusministeriön ja 
Helsingin yliopiston aloitteiden lisäksi meneillään oleva murros opiskelijaikään tulevi-
en nuorten työskentelytavoissa ja sosiaalisen kanssakäymisen välineissä. Matkapu-
helinten sekä muiden pienten ja halpojen verkkoon liitettävien oheislaitteiden esiin-
marssi ja opiskelijaikään tulevien nuorten tottumus uusiin internetin yhteisöllisyysvä-
lineisiin (esim. Facebook, MySpace, Googlen palvelut, wikit, blogit) asettavat yliopis-
tolle aivan erilaisia palveluodotuksia kuin aiemmin. 
 
Vapaa-aika, työ ja opiskelu yhdistetään sujuvasti toisiinsa. Luentoäänitettä tai -
videota halutaan seurata kotona tai töissä. Samalla, kun katsotaan lomavideota ka-
verin kanssa, työstetään harjoitustyötä opettajan johdolla ja käydään katsomassa 
juuri ilmestyneet tenttitulokset. Tuttuja välineitä halutaan käyttää moniin tarpeisiin ja 
kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä tulee edellyttämään paitsi uudenlaista infra-
struktuuria, myös uutta ajattelua ja koulutusta erityisesti yliopiston opettajakunnalle. 
Opiskelijaneuvonta kokee myös kasvavia ja uusia haasteita.  
 
Tietohallinnon tulee laatia suositukset, kuinka vapaita viestintä- ja yhteisöllisyyspal-
veluita voidaan käyttää opetuksessa, jotta lainsäädäntö ja muut yliopiston velvoitteet 
esimerkiksi arkistoinnin ja tietosuojan osalta tulevat huomioiduksi. Hyödyllisimpien 
yhteisöllisyyspalveluiden osalta on harkittava, onko tarkoituksenmukaista tuotteistaa 
niitä yliopiston omaan käyttöön esim. käyttäjähallinnon ja yliopiston sähköiseen työ-
pöytään integroimisen muodossa. 
 
Uuden muodin mukaiset ”minikannettavat” ja verkkoyhteyksiin kykenevät puhelimet 
maksavat enää vain muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa ja ovat tulleet talou-
dellisesti jokaisen opiskelijan ulottuville. Tämä lisää voimakkaasti kysyntää keskeis-
ten opiskelijapalveluiden saatavuudesta kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikilla väli-
neillä. Päätelaitteiden kirjo ja neuvontatarve käyttäjien laitekohtaisissa pulmatilan-
teissa lisääntyy. Se merkitsee ennen kaikkea, että yliopiston kirjasto- ja tietotekniik-
katoimialojen palveluiden edellytetään jatkossa olevan käytettävissä ympärivuoro-
kautisesti. Ilta-, viikonloppu- ja yöpäivystykset sekä päivitys- ja korjaustöiden siirtä-
minen ilta- tai yöaikoihin tulevat nostamaan tukityön kustannuksia. 
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Sähköposti- ja tekstiviestiviestintä korvautuu hyvää vauhtia Facebookin kaltaisilla 
yhteisöllisyysvälineillä. Ne tarjoavat hyviä toiminnallisuuksia, mutta samalla myös 
täysin uudentyyppisiä tietoturva- ja tietosuojahaasteita. Toisaalta samaan aikaan 
Microsoftin, Yahoon ja Googlen kaltaiset suuret toimijat tarjoavat yliopistoille omia 
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ilmaisia järjestelmiään sitouttaakseen opiskelijamme pitkäaikaisesti asiakkaikseen. 
Esimerkiksi Googlen ilmaisen yliopistopaketin on ottanut ensimmäisen toimintavuo-
den aikana käyttöön jo yli 300 yliopistoa (enemmistö niistä USA:ssa). Moni nimekäs 
tiedeyliopisto on jo ilmoittanut, etteivät jatkossa enää tarjoa sähköpostin kaltaista pal-
velua opiskelijoille lainkaan, ainoastaan osoitteen, jonka opiskelija voi ohjata halua-
maansa ulkoiseen postilaatikkoon. Monet tutkijat myös Helsingin yliopistossa ovat 
ottaneet näitä GoogleDocsin kaltaisia ilmaisia dokumenttien säilytys- ja tuottamisjär-
jestelmiä käyttöönsä, koska niihin on helppo kutsua mukaan kollegoja ulkomaisista 
yliopistoista. Niiden tietoturvallisuus ei välttämättä ole huippuluokkaa, neuvontapalve-
luja ei yleensä ole saatavissa, mutta ne toimivat, tarjoavat joustavammat käyttömah-
dollisuudet kuin yliopiston omat järjestelmät, ja ennen kaikkea ne ovat ilmaisia. 
 
Tästä seuraa, että yliopistojen omat postijärjestelmät ja dokumenttien säilytysarkistot 
korvautuvat vähitellen näiden suurten yhtiöiden ratkaisuilla. Tässä voi olla yliopistolle 
tilaisuus merkittäviin säästöihin, mutta kehitys aiheuttaa myös suurta huolta esimer-
kiksi tietoturvan ja yksityisyydensuojan osalta. Käyttäjän henkilökohtaisen viestinnän 
tieto ja usein myös tutkimuksen tuottama tieto ei enää olekaan yliopiston omassa 
hallussa eikä arkistoidu mihinkään. Moni juristi on huolestunut vastuukysymyksistä. 
Moni tietotekniikka-ammattilainen pohtii puolestaan siitä, miten esimerkiksi vahingos-
sa tuhottuja arvokkaita tutkimustuloksia tai opinnäytteitä saadaan pelastettua uusilta 
verkossa olevilta medioilta, kun varmuuskopionti ei enää ole omissa käsissä. Tiede-
vakoilulle uusi aika avaa melkoisia mahdollisuuksia. Tuskin olemme tähän valmiita. 
Toisaalta emme voi pysäyttääkään kehitystä tai kieltää uusien välineiden käyttöä 
säännöillä. 
 

4.2. Keskustakampuksen yhteiskirjasto  

Kolmella kampuskirjastolla (Kumpula, Meilahti, Viikki) on uudehkot rakennukset, jot-
ka ovat valmistuneet vuosina 1998–2001. Kumpulan kirjaston tilojen tarkistaminen 
toimintojen ja palvelujen näkökulmasta on ajankohtaista suunnittelukaudella 2009–
2012. 
 
Keskustakampuksen kirjastot ovat erittäin ahkerassa käytössä. Vuosina 2009–2012 
nykyiset palvelutoiminnot kootaan kahteen toimipisteeseen: Kaisa-taloon rakennetta-
vaan keskustakampuksen yhteiskirjastoon sekä Minerva-kiinteistöön Siltavuorenpen-
kereellä. Kaisa-taloon sijoittuvat nykyinen Opiskelijakirjasto sekä nykyiset humanisti-
sen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastot. Näiden 
lisäksi Kaisa-taloon on sijoittumassa lukuisia yliopiston ulkopuolisia yhteistyö-
kumppaneita, joiden kanssa käydään neuvotteluja palveluista, tiloista ja kustannuk-
sista vuonna 2009.  
 
Rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2012. Sitä ennen kirjastoissa tehdään 
mm. kokoelmien yhdistämistyötä. Yli miljoona nidettä käsitellään siten, että nykyään 
erillisistä kokoelmista muodostuu yhtenäinen humanistis-yhteiskuntatieteellinen kir-
jasto. 
 
Kaisa-taloon sijoittuva kirjasto tulee olemaan kokoelmiltaan ja palveluiltaan monipuo-
linen kokonaisuus. Sen tulee vastata ajantasaisia verkkopalveluja edellyttävien asi-
akkaiden tarpeisiin sekä tarjota viihtyisät ja miellyttävät tilat käyttäjille. Tilojen laajuus 
on noin 15 000 m2. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat 2010 perustettavan Helsingin 
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yliopiston erillislaitoskirjaston hallinto ja keskitetyt palvelut (900–1000 m2). Raken-
nuksen yhteydessä toimii Aleksandrian oppimiskeskus, jonka toiminnot integroidaan 
kirjaston kanssa käyttäjiä joustavasti palvelevaksi toimivaksi kokonaisuudeksi. 
 
Kaisa-talon varustelusta ei vuoden 2009 alussa ole vielä lopullista suunnitelmaa käy-
tettävissä. Siihen sisältyvät esimerkiksi 

 asiakastilojen varustaminen tarkoituksenmukaisella välineistöllä (sisältäen 
kalusteet, verkkoyhteydet, AV-välineistön) 

 lainaus- ja palautusautomaatit lajittelijoineen 
 asianmukaisesti ylläpidetyt työasemat ja ohjelmistot henkilöstölle 
 kokoelmien varustaminen RFID-tarroituksella, joka tehostaa sekä lainaus-

toimintoja että kokoelmien ylläpitoa 
 myös kirjojen robottipohjaisen tai muun elektronisen kuljetusjärjestelmän 

mahdollisuus selvitetään. 
 

  Arkkitehdin näkemys Kaisa-talon julkisivusta 

 

4.3. Tutkimus 

Helsingin yliopisto linjaa strategiassaan 2007–2009 haluavansa tulevaisuudessa olla 
edelleen Suomen monipuolisin sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio. Uu-
dessa strategiassaan vuoteen 2012 saakka se haluaa olla Euroopan johtavien tutki-
musyliopistojen joukossa, siis ranking-listojen kärkijoukossa. Helsingin yliopisto halu-
aa lujittaa asemansa Euroopan parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukos-
sa. Se haluaa profiloitua erityisesti tutkimukseen ja tutkijankoulutukseen sekä aktiivi-
seen vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaan yhteistyöhön muun yhteiskun-
nan kanssa. 
 
Tällä hetkellä Helsingin yliopisto sijoittuu maailman yliopistoja vertailevilla listoilla si-
jalle 68 Shanghain listauksessa 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities) ja sijalle 91 
Timesin listauksessa (http://tiny.cc/O3TWX). Mikäli yliopisto haluaa lujittaa asemaan-
sa eurooppalaisten tutkimusyliopistojen joukossa ja nostaa sijoitustaan myös kan-
sainvälisessä tutkimusyliopistojen ranking-listoilla, edellyttää se yliopistolta voima-
kasta resursointia ja tutkimustoiminnan koordinointia. 
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Konsistori on hyväksynyt erikseen Helsingin yliopiston tutkimuspoliittisen toimenpi-
deohjelman 2010-2012. Sen luvussa 2 otetaan kantaa tutkimuksen infrastruktuurei-
hin ja kuvataan Helsingin yliopiston infrastruktuuriohjelma. eInfrastruktuuri on osa 
tätä rakennelmaa ja sitä tuleekin tarkastella kaikkien perustehtävien, tutkimuksen, 
opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen läpi menevänä asiana. 
 
Helsingin yliopiston tutkimuksen eInfrastruktuuritukipalvelut koostuvat tällä hetkellä 
pääsääntöisesti täydentävän tutkimusrahoituksen hallinnoinnista eri yksiköissä sekä 
paikallisista, tietyn tutkimusprojektin tai laitoksen tarpeista nousevista tutkimusinfra-
struktuurin ja ohjelmistojen ylläpito- ja tukipalveluista. Niiden lisäksi tarjotaan pieni-
muotoisia keskitettyjä tukipalveluita, esimerkiksi tilastotieteellisten ohjelmistojen neu-
vonta- ja koulutuspalvelua. 
 
Tukipalvelut ja ylläpitotehtävät ovat hajallaan laitoksilla. Synergiaetuja eri tieteenaloil-
la hyödynnettävien järjestelmien ylläpidossa ja tuessa on vaikea saavuttaa. Vain 
koordinoimalla yliopiston tutkimuksen tukitoimintaa huomattavasti nykyistä tehok-
kaammin sekä kohdentamalla resursseja voidaan huomioida nopeasti kehittyneen 
tietoteknisen ympäristön ja digitaalisten aineistojen aiheuttamat haasteet. 
Tutkimusaineistojen ja tutkimustulosten leviäminen ja säilyvyys digitaalisessa muo-
dossa on keskeisimpiä lähivuosien haasteita. Kuinka turvataan ”tieteen muisti” digi-
taalisessa toimintaympäristössä, kun aineistojen säilytystarpeet edellyttävät valtavaa 
levytilakapasiteettia ja toisaalta aineistojen entistä laajempi jakelu verkossa pakottaa 
yliopistot ja tutkimuslaitokset ottamaan kantaa moniin tietosuojaan ja tekijänoikeuk-
siin liittyviin eettisiin ja juridisiin kysymyksiin? 
 
Useat tutkimusta merkittävästi rahoittavat tahot ovat alkaneet viime vuosina vaatia, 
että lopullisten tutkimusjulkaisujen vapaan elektronisen saatavuuden lisäksi myös 
tutkimuksessa syntyvän raakatietoaineiston tulisi olla vapaasti verkosta saatavissa ja 
muiden tutkijoiden käytettävissä. Näiden vaatimusten uskotaan merkittävästi laaje-
nevan EU:n sisällä vuoteen 2012 mennessä.  
 
Digitaaliseen ja sulautetun tietotekniikan (ns. ubiikkiin) toimintaympäristöön liittyy 
myös uudentyyppisiä tietoturvariskejä tiedeyhteisön säilöessä tutkimusdataa kannet-
taviin massamuisteihin (esim. USB-muistit, erilliset kiintolevyt) ja muihin luotettavuu-
deltaan kyseenalaisiin säilytysjärjestelmiin. Tutkimusdatan turvallisen, mutta kustan-
nustehokkaan säilytyksen järjestäminen on suuri haaste. 
 
Helsingin yliopiston kokoisessa huippututkimusta harjoittavassa monitieteisessä yli-
opistossa tutkimusta tukeva ohjelmistovalikoima on nykyisellä tasolla ehdoton mini-
mi. Strategiset tavoitteensa saavuttaakseen yliopiston on syytä laajentaa konsernili-
sensseillä hankittua tieteellistä sovellustarjontaansa. Nykyisten tutkimuksen tukipal-
velujen lisäksi uudet teknologiat aiheuttavat paineita tuottaa uudentyyppisiä tutki-
muspalveluita; esimerkkinä vaikkapa paikkatietojärjestelmiin kohdistuva laaja-alainen 
ja monitieteinen kiinnostus, joka luo tarvetta myös geoinformaatiopalveluille. Myös 
voimakkaasti kehittyvillä biotieteiden aloilla bioinformaatiopalveluihin kohdistuu kas-
vavia odotuksia. 
 
Sekä uuden yliopistolain mukanaan tuomat uudistukset laitosrakenteissa että yleinen 
tarve kustannustehokkuuteen luovat painetta ohjelmistohankintojen keskittämiseen. 
Myös ohjelmistojen tehokkaan käytön edellyttämien tukipalvelujen keskitetympään 
tarjoamiseen kohdistuu paineita. Laitoksien tieteenalakohtaisesti hankkimat tutki-
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musohjelmistot ja -sovellukset sekä niiden paikallinen ylläpito voivat olla yliopistolle 
kokonaisuudessaan huomattavan kalliita. Keskitetymmän hankinnan ja tuen mahdol-
lisuuksia tulisi selvittää. 
 
Koordinoidakseen tutkimuspalvelujaan tehokkaammin yliopiston tulisi tarkentaa sekä 
omien toimijoidensa (tietotekniikkaosasto, tieto- ja kirjastopalvelut, tutkimus- ja inno-
vaatiopalvelut, yliopiston viestintä, opetusteknologioita tuottavat ja tukevat toimijat 
sekä kampuksilla toimivat toimijat) työnjakoa että määritellä yliopistossa tuotettujen 
palvelujen suhde kansalliseen tutkimuksen tukipalvelujen tarjontaan. Monissa tapa-
uksissa jo olemassa olevat yliopiston omien tai kansallisten toimijoiden tarjoamat 
palvelut auttaisivat täyttämään tiedeyhteisön tutkimuspalvelujen tarjonnassa koke-
maa aukkoa, kunhan osapuolet osaisivat viestiä toisilleen palvelutarpeista ja tarjolla 
olevien palvelujen reunaehdoista. Siksi koulutuspalvelujen tarve tukimuotona koros-
tuu. 

4.3.1 Tutkimusjulkaisujen ja tutkimustiedon monikanavainen tarjonta 

Tieteellinen tutkimustyö rakentuu lähtökohtaisesti aiemmin tehdylle tutkimukselle. 
Tutkimuksen tulokset leviävät kunkin tieteenalan tieteellisissä julkaisuissa, joiden 
hyväksytyt artikkelit ovat läpäisseet toimituskunnan vertaisarvioinnin seulan. Tieteel-
linen julkaiseminen on perinteinen ja kattavin tieteellisen viestinnän muoto.  
 
Uudet teknologiat ovat mullistaneet perinpohjaisesti tieteellisen julkaisemisen raken-
teita ja käytäntöjä. Erilaiset open access -julkaisukanavat ovat syntyneet perinteisen 
julkaisemisen rinnalle ja vahvistavat jatkuvasti asemaansa tieteellisen julkaisun ken-
tässä. Monet tutkimusrahoittajat edellyttävät jo rahoittamiensa tutkimusjulkaisujen 
avointa saatavuutta. Sama trendi on nähtävissä yhä kasvavana myös tutkimustiedon 
ja -aineistojen kohdalla.  
 
Julkaisuja ja aineistoja sisältävät tutkimusarkistot eivät ole enää passiivisia säilytys-
paikkoja, vaan niistä on muodostumassa aktiivisia tutkimustyökaluja, joista aiemmat 
tulokset on helposti saatavissa ja verifioitavissa. Verkossa saatavilla olevat tutkimus-
julkaisut ja -data mahdollistavat myös monitieteisen tiedonvälityksen ja tutkimustyön 
aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. 
 
Tieteelliset julkaisut eivät myöskään enää ole staattisia dokumentteja vaan Web 2.0 -
käytäntöjä tukevia julkaisuja, jotka parhaimmillaan avaavat väyliä muihin julkaisuihin, 
tutkimuksen taustalla oleviin tutkimusaineistoihin sekä tutkimuksesta heränneeseen 
keskusteluun. 
 
Helsingin yliopisto on viime vuosina kehittänyt tutkimusjulkaisujensa säilytyspalveluja 
ja verkkojakelua sekä yliopiston kampus- ja tiedekuntakirjastojen virkatyönä että ope-
tusministeriön myöntämällä huomattavalla hankerahoituksella (Tieteellisten aineisto-
jen verkkopalveluhanke 2007–2009 keskustakampuksella, yhteensä 900 000 eu-
roa).  Paikallisesti syntyneistä kampusten julkaisuarkistototeutuksista ollaan vuonna 
2009 siirtymässä kohti kirjastojen ja tietotekniikkaosaston yhteistyönä keskitetysti 
ylläpidettyä Helsingin yliopiston yhteistä julkaisuarkistopalvelua, joka käyttää hyväk-
seen yliopistoon hankittua tutkimustietojärjestelmää sekä sisällön tallennuskanavana 
että yliopiston julkaisutuotantoa esittelevänä portaalina. 
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Helsingin yliopistossa julkaisutuotannon avointa saatavuutta on pyritty kehittämään 
kansainvälisen akateemisen tutkimustiedon avointa saatavuutta korostavan open 
access -liikkeen hengessä. Yliopisto on muiden Suomen tiedekorkeakoulujen muka-
na allekirjoittanut Berliinin ja Budapestin julistukset, joiden tarkoituksena on lisätä 
tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta maailmanlaajuisesti. Helsingin yliopiston joh-
to linjasi vuonna 2008, että yliopiston julkaisevien tutkijoiden tulisi tallentaa rinnak-
kaiskopio tieteellisessä lehdessä ilmestyneestä tutkimusartikkelistaan yliopiston yllä-
pitämään julkaisuarkistoon (Rehtorin päätös 126/2008). Linjaus, joka on laatujaan 
ensimmäinen Suomessa, koskee yksittäisiä tutkimusartikkeleita (ei monografioita 
eikä temaattisia artikkelikokoelmia) ja 1.1.2010 tai sen jälkeen julkaistaviksi hyväksyt-
tyjä artikkeleja. Julkaisuarkistopalvelunsa kautta Helsingin yliopiston verkkoon saata-
ville asetetut tutkimusjulkaisut ja niihin liittyvät data ja muu tukiaineisto vahvistavat 
yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 
 
Tiedekustantajien kehittäessä jatkuvasti avoimia julkaisukäytäntöjään yliopiston tulisi 
suunnittelukaudella 2010–2012 harkita julkaisuarkistopalvelun ylläpidon ja tutkijoiden 
rinnakkaistallennusprosessin tukemisen ohella myös muiden avoimen saatavuuden 
julkaisukanavien kehittämistä. 
 
Monet kustantajat julkaisevat jo nyt maksullisia lehtiä, joissa artikkelinsa voi saattaa 
välittömästi avoimesti verkkoon erityisen kirjoittajamaksun maksamalla. Jotkin open 
access -optiota tarjoavista kustantajista tarjoavat yliopistoille ja tutkimuslaitoksille 
myös mahdollisuutta erityisen Central Fund -tilin hallintaan. Näistä esimerkkinä mm. 
BioMed Central, jonka kirjoittajamaksuista alennuksen tutkijoille tarjoava kannattaja-
jäsenyys kustannetaan Helsingin yliopistossa kirjastorahoituksella. Tällaiselta tililtä 
tutkimusorganisaatio voi niin halutessaan keskitetysti maksaa julkaisevien tutki-
joidensa kirjoittajamaksut ja jyvittää sitten kustannukset organisaation sisällä halua-
mallaan tavalla. Helsingin yliopistolta tällainen sisäinen julkaisukustannusten allo-
kointi- ja hallinnointiprosessi toistaiseksi puuttuu, joten julkaiseminen open access -
lehdissä on tutkijoille mahdollista vain, jos tutkimusprojektilla tai laitoksella on varaa 
ja halua kirjoittajamaksun kattamiseen. 
 
Digitaalisen julkaisemisen käytäntöjen yleistyessä Helsingin yliopiston tulisi harkita 
myös ensisijaisten digitaalisten julkaisualustojen tarjoamista laitosten julkaisusarjoille 
ja tieteellisille lehdille. Tällä hetkellä yliopistossa syntyviä tieteellisiä julkaisuja joudu-
taan julkaisuprosessin digitalisoituessa ohjaamaan ulkopuolisten toimijoiden, kuten 
kaupallisten kustantajien julkaisualustoille. Tämä on pienen budjetin julkaisuille usein 
kannattamaton ratkaisu. 
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4.3.2. Helsingin yliopiston digitaalinen kirjasto 

 

 
 
Kuva: Helsingin yliopiston digitaalisen kirjaston konseptin sisällöissä lisensoitavien 
aineistojen (vaaleanpunainen) hankinnassa kirjastolla on jo pitkät perinteet. Tutki-
mustoiminnan sisältöjen (vaaleansininen) säilytystä ja jatkokäyttömahdollisuuksia 
kehitetään parhaillaan kiivaasti. Tulevaisuuden haaste ovat erityisesti muiden tuot-
tamien maksuttomien sisältöjen (vihreä) tehokas käyttöön saattaminen ja moni-
kanavainen tarjonta.  
 
Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelujen tavoitteena on luoda yliopiston painet-
tujen kokoelmien rinnalle ja nykyisiä lisensoituja e-aineistoja hyödyntäen moni-
kanavainen Helsingin yliopiston digitaalinen kirjasto. 
 
Helsingin yliopiston digitaalinen kirjasto luo konseptin yliopiston käytössä oleville laa-
jeneville digitaalisille tietovarannoille. Se tuo yhteen, ja yhden hakuliittymän avulla 
käyttöön, yliopiston lisensoimat digitaaliset tietoaineistot (tieteelliset e-lehdet, elekt-
roniset kurssikirjat), yliopiston oman julkaisutuotannon (julkaisusarjat, väitöskirjat), 
saatavilla olevan open access -aineiston sekä muut digitaaliset tutkimuksen kannalta 
olennaiset kokoelmat, kuten kansalliset digitoidut kokoelmat (esimerkiksi laaja sano-
malehtiarkisto). 
 
Samalla aineistojen tulee olla käytettävissä monikanavaisesti sekä asiakkaan saata-
villa tämän käyttämillä päätelaitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. 
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Käsitys digitaalisesta kirjastosta on viime vuosina muuttunut ja tulee edelleen muut-
tumaan. Lisensioitujen maksullisten aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti. Keskeisten 
tieteellisten lehtien kestotilausten lisäksi takautuvia vuosikertoja hankitaan jo elektro-
nisina. Elektronisia kirjoja hankitaan yhä enemmän, ja lukulaitteiden markkinoiden 
kehittyessä kiivasti yliopiston kirjastojen on seurattava tilannetta tarkasti ja tehtävä 
suunnittelukauden 2010–2012 aikana tarkoituksenmukaiset ratkaisut e-kirjojen käyt-
tömahdollisuuksien lisäämiseksi. 
 
Lisensoitujen aineistojen rinnalle ovat nousseet avoimet julkaisuarkistot ja avoimen 
julkaisemisen erilaiset muodot. Uutena aluevaltauksena ovat tutkimusaineistot ja nii-
den jatkokäyttömahdollisuuksien turvaaminen. Erilaisten tieteenalakohtaisten tutki-
mus- ja oppimisympäristöjen merkitys kasvaa. Käyttäjien mahdollisuudet saumatto-
maan tietoympäristöön laajenevat digitoitujen globaalien kokoelmien myötä. Esimer-
kiksi Googlen kirjaprojektissa on 2009 noin seitsemän miljoonaa digitoitua julkaisua 
ja Europeana-portaali yhdistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön kokoelmia. 
 

4.3.3. TUHAT-tutkimustietojärjestelmän käyttöönotto ja  
yliopiston tutkimushallinnon kehittäminen 

Helsingin ylipistossa otetaan vuonna 2009 käyttöön tutkimustietojärjestelmä, jonka 
tarkoituksena on tuottaa ajantasainen kokonaiskuva yliopiston tutkimuksesta ja tarjo-
ta työkaluja tutkimuksen hallinnointiin. Yliopistoon hankittu järjestelmä on tanskalai-
sen ATIRA:n ohjelmisto PURE, joka on käytössä mm. suurimmassa osassa tanska-
laisia yliopistoja. Helsingin yliopiston hankkeena ohjelma on saanut nimen      TU-
HAT. 
 
Tutkimustietojärjestelmä TUHAT kehittää yliopiston tutkimushallintoon aivan uusia 
työprosesseja. Tietojärjestelmä vastaa sekä yliopiston sisäisiin että opetusministeriön 
asettamiin raportointitarpeisiin tarjoamalla välineitä tutkimuksen rahoitustiedon ja tut-
kimuksen lopputuotteiden (julkaisutiedot, tutkimusaineistot) ylläpitoon sekä raportoin-
tiin. Järjestelmän käyttöönotto helpottaa opetusministeriön tulosohjaustietojen rapor-
tointia sekä muita keskitettyä tiedonkeruuta edellyttäviä tehtäviä, kuten tulevaa tutki-
muksen arviointia vuonna 2011. 
 
Tutkimustietojärjestelmän haku- ja raporttitoiminnot tukevat yksittäistä tutkijaa, vas-
tuullista tutkijaa ja johtoa tutkimuksen hallinnoinnissa. Järjestelmässä voi tehdä haku-
ja, joissa yhdistellään resurssi- ja tuotostietoja esimerkiksi tieteenala-, tiedekunta, 
laitos-, tutkijakoulu-, verkosto-, rahoitus- tai projektinäkökulmista. Tutkimusjohto saa 
järjestelmän avulla monipuolisesti ja ajantasaisesti tietoa yliopiston tutkimustoimin-
nasta käytettäväksi esimerkiksi kansainvälisiin vertailuihin, strategian valmistelutyö-
hön tai yliopiston tutkimuksen avainlukuja kysyttäessä. 
 
Tutkimustietojärjestelmän julkaisurekisteriosuus korvaa sekä yliopisto nykyisen JUL-
KI-julkaisutietokannan ja useita osaamistietokantoja (ASTI, MUTI, TUHTI). Tutkijalle 
ja tutkimusryhmille järjestelmä tarjoaa työkaluja tutkimustulosten ja -tiedon  
levittämiseen (tutkimushenkilöstön oma ansio- ja julkaisuluettelo). Samalla järjestel-
män käyttöönotto tukee yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perustehtävää. 
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4.3.4. Digitaalisen tutkimustiedon kansainvälinen saatavuus 

Helsingin yliopisto on osaltaan vastannut digitaalisen tutkimustiedon kansainvälisen 
saatavuuden haasteeseen antamalla keväällä 2008 tutkimusjulkaisujen rinnakkaistal-
lennusta edellyttävän linjauksen (Rehtorin päätös 126/2008) ja nimittämällä työryh-
män selvittämään sitä, miten Helsingin yliopistossa voitaisiin eri tieteen aloilla saattaa 
tutkimusaineistot laajemmin saataville (Rehtorin päätös 137/2008). Työryhmä perus-
tettiin edistämään yliopiston avointa julkaisupolitiikkaa ja lisäämään tutkimuksen kan-
sainvälistä tunnettavuutta. Ryhmä pyrkii vastaamaan myös eurooppalaisten ja kan-
sainvälisten tutkimusrahoittajien vaatimuksiin, joissa heidän rahoituksensa edellytyk-
senä on tutkimusdatan tallentaminen jatkokäyttöä varten sekä sen avoin saatavuus. 
Perimmäisenä tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia hyödyntää laajemmin ja te-
hokkaammin julkisin varoin tehtyä tutkimusta ja lisätä näin yhteiskunnan tieto- 
varantoja. 
 
Tutkimusaineistot voidaan saattaa alasta riippuen, joko kokonaan vapaasti saataville, 
tutkimus- ja opetuskäyttöön mahdollisesti käyttäjätunnistuksen kautta tai tarjota jat-
kokäyttöön yksittäisen käyttöluvan välityksellä. Erityisen sensitiivistä aineistoa ei  
voida antaa saataville kuin painavista syistä. 
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Tutkimusaineistotyöryhmässä selvitetään ja tehdään mahdollisuuksien mukaan  
esitys: 
 

 tallennettavan tiedon vaatimasta säilytysalustasta yliopistolla tieteenaloittain 
tai vaihtoehtoisesti alakohtaisesta kansainvälisestä tai kansallisesta  
säilytysalustasta 
 

 tarvittavasta levytilasta ja hinnasta 
 

 oikeudellisten kysymysten selvitys: tiedon fyysinen omistajuus, tekijänoikeu-
det ja mahdolliset muut IPR- (immateriaalioikeudet) ja tietosuojakysymykset 

 
 tutkimusaineistojen saataville saattamisen toteuttamistapaan: vapaaehtoi-

sesti, osana meritoivia julkaisukäytäntöjä vai rahoituksen edellytyksenä. 
 
Työryhmä tekee myös ehdotuksen kansallisen datapolitiikan luomisesta. 
 
Yliopistolta tutkimustiedon jatkokäytön mahdollistava tutkimusaineistojen kuvailu, 
tallennus ja käyttöönsaattaminen aineiston luonteeseen soveltuvan jakelukanavan 
kautta edellyttää huomattavaa lisäresursointia sekä uudentyyppiseen osaamiseen 
panostamista ja erityisesti yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden 
kanssa e-science-kentällä. Yliopistossa on otettava käyttöön ratkaisuja, jolla tallen-
nuskapasiteetin kasvun aiheuttamat kustannuksia voidaan hallita. Ratkaisujen täytyy 
olla yhteensopivia muiden valtionhallinnon toimijoiden ratkaisujen kanssa. 
 
Helsingin yliopiston tulisi verkottua tieteellisessä tietotekniikan ja tietojärjestelmien 
palvelutoiminnassa yli laitos- ja ministeriörajojen aiempaa enemmän. Eri sektoreiden 
toimijoita on paljon. E-infrapalvelut, joita nämä toimijat useimmiten itsenäisesti ja toi-
sistaan tietämättään tekevät, ovat luonteeltaan hyvin horisontaalisia. Opetusministe-
riön alla Helsingin yliopistolle luonnollinen kontakti Tieteen tietotekniikan keskus 
CSC. Sosiaali- ja terveysministeriön alla iso toimija on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL).  
 
Otetaan selvää mitä muualla tehdään ja millä menetelmillä sekä rakennetaan yhteis-
työverkosto tai konsortio tahoista, joiden kanssa osallistutaan kansainvälisiin tutki-
muksen infrastruktuurihakuihin. Näin voidaan paremmin toteuttaa yhteisiä keskitetty-
jä palveluita, jotka voivat toimia yhteen sekä valtionhallinnon että eurooppalaisten 
ESFRI-hankkeiden tasolla. Samalla myös saadaan yliopistoon tietotekniikkahenkilös-
tölle uutta osaamista ja rahaa sekä pysytään ajan tasalla vastaavista hankkeista 
muualla. Hyvin usein ongelmat, joihin tietotekniikka-asiantuntijat törmäävät, ovat 
täsmälleen samoja joka organisaatiossa. 
 
Nykyaikaista tieteellistä tutkimusta kuvaa se, että sen infrastruktuureihin kohdistuu 
suuria ja usein muuttuvia odotuksia. Esimerkiksi biolääketieteessä ihmisen genomin 
sekvenointiin käytettävät laboratoriolaitteet voivat nykyisin yhdessä viikossa tuottaa 
jopa 8 teratavua digitaalista tietoa, josta vain osa on sellaista raakadataa, jota ei tyy-
pillisesti ole tarpeen säilyttää. Jäljelle jäävä määräkin, josta lopputulos voidaan re-
konstruoida, on helposti teratavuluokkaa eli niin suuri, ettei sitä nykyisillä tietoliiken-
neinfrastruktuureilla voi siirtää keskitettyihin konesaleihin. Tarvitaan myös paikallista 
tietotekniikkaosaamista ja infrastruktuuria. On syytä välttää liian jäykkää suhtautu-
mista uusiin tekniikoihin ja toisaalta laitoksilla tapahtuvaan substanssiin. Laitosten ja 
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yliopistojen keskitetyillä palveluyksiköillä on oltava näkemystä riittävästi tiedekunnis-
sa tehtävästä tutkimuksesta, jotta esim. tietotekniikan infrastruktuuripalvelua, joka 
tutkimusdatankin säilytyksestä vastaa, voidaan ohjata tarkoituksenmukaiseen suun-
taan. Muuten tutkimukseen painottuvat yksiköt tekevät tai hankkivat palvelut itse 
synnyttäen ”varjotietotekniikkaosastoja”.  
 
Tutkimustietojärjestelmien kehityksessä eräs mahdollinen toimintamalli voisi olla sel-
lainen, jossa tutkimusryhmä hankkii projektirahat kehittäjän palkkaukseen, mutta  
projektin johto voisi silti tulla keskitetystä tietotekniikkaosastosta. Tällöin saavutetaan 
kaksi asiaa: projektin tietotekniikkaosastosta tuleva johto joutuu tutustumaan koh-
deyksikön toimintaan yksityiskohtaisesti ja tuntee näin ollen heidän tarpeensa.  
Toisaalta tietohallinto voi varmistaa että tehty ratkaisu on teknisesti ja muuten  
yhteensopiva yliopiston arkkitehtuurin ja laitoksen muiden ratkaisujen kanssa. 
 
Tällä hetkellä eri ministeriöiden alaisten toimijoiden välillä on meneillään useita hank-
keita, jotka pyrkivät yhdenmukaistamaan, uudistamaan ja keskittämään sähköisen 
asioinnin tai tieteellisen analyysin e-infrastruktuuria Suomessa. Monet e-infran kom-
ponentit ovat hyödynnettävissä molemmissa. Helsingin yliopiston olisikin syytä ver-
kottua paremmin ja esiintyä esimerkiksi opetusministeriön suuntaan aktiivisena yli 
ministeriörajojen toimivana koordinaattorina. 
 
Yliopiston sisällä toimijoiden on punnittava työnjakoaan aineistojen arvioinnissa, ku-
vailussa, tallennustyössä ja säilytyksessä tutkimusaineistojen jatkokäyttömahdolli-
suuksien varmistamiseksi. Laitokset ja tutkimusprojektit kaipaavat selkeitä ohjeita 
siitä, miten heidän tulee tutkimusaineistonsa kanssa menetellä. Ohjeistusta tulisi olla 
saatavilla jo tutkimusprojektin käynnistysvaiheessa, vaikkei aineisto olisi vielä syn-
tynytkään, sillä useat tutkimusrahoittajat edellyttävät tutkimusaineiston jatkokäyttö-
mahdollisuuksien varmistamista ja niiden edellyttämien kustannusten arviointia ja 
sisällyttämistä jo tutkimusrahoitusanomukseen. 
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Edellä mainitun tutkimusaineistotyöryhmän työ on vasta alkuvaiheessa, mutta jo nyt 
on selvää, että tästä alueesta tulee merkittävä haaste ja se johtaa suurten infrastruk-
tuuri-investointien tarpeeseen lähivuosina. Raakatiedon laatu ja luonne poikkeaa  
radikaalisti tutkimusaloittain, eikä mitään yleispätevää julkaisemisen infrastruktuuria 
voida välittömästi kehittää. Mutta jo tutustuminen muutamien dataintensiivisten alojen 
tuotosten volyymeihin kertoo heti, miten suurista haasteista on kysymys. Esimerkiksi 
Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tai Biotekniikan instituutin kaltaisten 
yksiköiden tuottamat raakadatamäärät liikkuvat kymmenissä tai jopa sadoissa terata-
vuissa vuodessa. Tällä alueella tarvitaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, 
mutta myöskään Helsingin yliopisto itsenäisenä toimijana ei voi välttää huomattavia 
investointeja lähivuosina, koska tutkimusrahoituksen merkittävien hankerahojen 
saaminen on usein sidottua aineistojen vapaaseen julkaisemiseen. 

4.3.5. Pitkäaikaissäilytyksen haasteet 

Julkaisuarkistosovellusten avulla tutkimusjulkaisut ovat käytettävissä ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Nämä sovellukset eivät kuitenkaan takaa aineiston pitkäaikaista 
säilyttämistä, joka tässä merkitsee useita kymmeniä tai jopa satoja vuosia, eli joka 
tapauksessa useita laitteisto- ja ohjelmistosukupolvia. Tähän tarkoitukseen tullaan 
rakentamaan muistiorganisaatioiden yhteinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä eli PAS-
sovellus osana opetusministeriön Kansallisen digitaalisen kirjaston hanketta. Koska 
pitkäaikaissäilytys on teknisesti hyvin vaativaa ja tarvittavat järjestelmät, laitteistojen 
ja ohjelmistot, ovat hyvin kallista, yliopiston kannattaa käyttää hyväksi kansallista 
ratkaisua, jonka toteuttamista koordinoi Arkistolaitos. 
 
Kansalliskirjasto tulee vastaamaan julkaisuarkistoissa olevien elektronisten julkaisu-
jen pitkäaikaissäilyttämisestä osana lakisääteisiä velvoitteitaan. Toistaiseksi ei ole 
selvää, mikä arkistoissa oleva aineisto tulkitaan julkaisuksi ja siten lain piiriin kuulu-
vaksi. Esimerkiksi pro gradu -työt eivät perinteisesti ole vapaakappaleaineistoa, mut-
ta jatkossa tilanne voi muuttua esimerkiksi niiden töiden osalta, jotka ovat internetin 
kautta käytettävissä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että korkeakoulut luetteloivat 
nämä julkaisut itse, koska Kansalliskirjastolla ei ole siihen resursseja. 
 
Teknisesti aineiston siirtäminen PAS-järjestelmään tulee edellyttämään julkaisun ja 
sen kuvailutiedon konvertoimista johonkin PAS-järjestelmän hyväksymään standar-
dimuotoon. Tarvittama määrittelytyö on KDK-hankkeessa vasta aloitettu, mutta to-
dennäköisesti yksi näistä standardimuodoista on METS 
(http://www.loc.gov/standards/mets), joka mahdollistaa metadatan ja monimutkais-
tenkin dokumenttien tehokkaan käsittelyn. 
 
Säilytysstrategiaksi tulee näillä näkymin migraatio, eli tutkimusjulkaisun tiedostofor-
maatin vanhentuessa se konvertoidaan. Esimerkiksi perinteinen Word-tiedosto on 
muunnettavissa OOXML-tiedostoksi, tai TIFF-kuva JPEG2000-kuvaksi. Sekä alkupe-
räinen että uusi tiedosto säilytetään. Koska PAS-järjestelmä ei todennäköisesti tule 
toimimaan ns. tuotantojärjestelmänä, konvertoidut tiedostot siirretään takaisin julkai-
suarkistoon käytettäviksi. Konversion yhteydessä syntyneet muutokset tiedoston si-
sältöön ja ilmiasuun pyritään dokumentoimaan PAS-järjestelmässä. 
 
Lainsäädännön antaman perustan lisäksi pitkäaikaissäilytyksestä tarvitaan erillinen 
sopimus Helsingin yliopiston ja PAS-organisaation välillä. Tässä sopimuksessa mää-
ritellään muun muassa se, mitä aineistoa säilytetään (erityisesti yli lainsäädännön 
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asettamien velvollisuuksien) ja mitä palveluita PAS-organisaatio yliopistolle tarjoaa. 
Vapaakappalelaki ei velvoita Kansalliskirjastoa antamaan luovuttajille konvertoituja 
(eli käyttökelpoisia) versioita luovutetusta aineistosta, joten tästäkin pitää sopia. 
 
Yliopiston ja kirjaston on tarpeen sopia erikseen myös Helsingin yliopiston WWW-
sivujen haravoinnista ja mahdollisista haravoituja sivuja koskevista lisäpalveluista. 
Lain nojalla näitä sivuja saa käyttää tarkoitukseen varatuilta laitteilta vapaakappale-
kirjastoissa, mutta niistä ei esimerkiksi saa luovuttaa digitaalisia kopioita. 
 
Yli kymmenien vuosien pituisen pitkäaikaissäilytyksen toteuttaminen kannattaa tehdä 
kansallisella tasolla tai usean eri organisaation yhteistyönä, sillä tämäntyyppisen ar-
kistoinnin investointikustannukset ovat varsin mittavia. Yhteisissä ratkaisuissa tehtä-
vien rajanvetojen on oltava yliopiston kannalta tarkoituksenmukaisia ja päällekkäistä 
työtä on pyrittävä välttämään. Pitkäaikaissäilytyksen keskitetystä toteutuksesta huo-
limatta on tarpeen, että Helsingin yliopistolla on kustannustehokas järjestelmä, jolla 
erilaisten tutkimustietojen ja muun datan säilytys voidaan toteuttaa. 
 

4.4. Opetuksen ja opiskelun tukipalvelut 

Opetustoiminnan johtaminen on yksi yliopiston seuraavan strategiakauden 2010–
2012 keskeisistä kehittämisalueista. Yliopiston tahtotila nousta kansainvälisillä ran-
king-listoilla yhä korkeammalle tarkoittaa oppilas–opettajasuhteen parantamista ja 
opetuksen elektronisten tukivälineiden kehittämistä. Opetuksen johtamisen ja suun-
nittelun tueksi tarvitaan parempia välineitä niin oppiaine-, laitos-, tiedekunta- kuin 
yliopistotasollakin. Yksi näistä on opetuksen sähköinen suunnitteluväline, joka sisäl-
tää yhteydet tilavaraukseen, opintohallinnon perusjärjestelmään ja mahdollisesti 
myös opettajien työsuunnitelmiin. Työsuunnitelmien toteutumat tai yleensäkin ope-
tustyön dokumentointi on tulevaisuudessa opetusansioiden esittämisen ja arvioinnin 
kannalta tärkeää tietoa. Sitä halutaan koota sähköiseen portfolioon samaan tapaan 
kuin tutkimuksen puolella kerätään tutkimuksen julkaisutietoa TUHAT-järjestelmän 
tarjoamaan portfolioon. 
 
Uudenlaisen opiskelijasukupolven saapuminen yliopistoon tuo mukanaan opetuksen 
ja opiskelun ympäristöihin runsaasti internetin vapaasti saatavilla olevien yhteisölli-
syysvälineiden käyttötapauksia. Opetuksen yksi suurista haasteista onkin opettajien, 
luennoitsijoiden ja assistenttien käyttötaitojen parantaminen verkon sosiaalisten me-
dioiden käytössä. 
 
Toinen opetuksen johtamiseen ja laadun parantamiseen liittyvä kehittämisalue on 
palautejärjestelmät. Kurssipalautteen keruun välineenä käytetään tällä hetkellä mm. 
WebOodin palautevälinettä. Palautekulttuuri ja laadunvarmistuksen menetelmät ke-
hittyvät kuitenkin nopeasti ja tulevat olemaan entistä keskeisemmällä sijalla yliopiston 
uudessa mittarikeskeisessä johtamisjärjestelmässä. Niihin liittyvien sähköisten järjes-
telmien uudistamiseen, kehittämiseen ja integroimiseen on varauduttava. 
 
Esimerkki uudenlaisesta palautevälineestä on kaikkiin tiedekuntiin kaavailtavan OPPI 
– opintojen kulun kysely. Käyttöönottoa esitetään keväällä 2009 päätettävässä yli-
opiston opetuksen ja opintojen toimenpideohjelmassa. Kysely on tarkoitus tehdä 
kolme kertaa opintopolun aikana: ensimmäisenä, kolmantena ja viidentenä opiskelu-
vuonna. 
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Kolmas opintosektorin lisäpanostusta vaativa aihepiiri on opetuksen seurantatiedon 
palvelut johdon kaikilla tasoilla. Rehtori, dekaanit, laitosjohtajat sekä myös eri koulu-
tuskokonaisuuksien vastuuhenkilöt tarvitsevat ajantasaista seurantatietoa opetuksen 
ja opintojen etenemisen ilmiöistä. Raportoinnin ja seurannan pohjana on jo nyt kerät-
tävä laaja aineisto eri järjestelmissä. Haasteena on mm. yhdistää opetussektorin tie-
toja talous- ja henkilöstöjärjestelmien tietoihin, niin että seurannassa ja päätöksente-
ossa tarvittavat indikaattorit voidaan tuottaa helposti johtajien ja muiden vastuuhenki-
löiden käyttöön. 

4.4.1. Opintohallinnon perusjärjestelmän uusiminen 

Teknisesti opintohallinnon perusjärjestelmä Oodi alkaa olla vanhentunut ja etenkin 
virkailijan käyttöliittymä (WinOodi) on toteutettu tekniikalla, josta halutaan Oodi-
konsortiossa luopua. Opetusministeriön aloitteesta on käynnistetyn RAKETTI -
hankkeen yhtenä osa-alueena (RAKETTI-OPI) on opintohallinnon tietojärjestelmän 
rakentaminen. Hankkeessa on mukana sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut, ja 
opetusministeriön tavoitteena on yksi yhteinen opintohallinnon perusjärjestelmäpoh-
ja, jota käyttäisivät kaikki korkeakoulut ja yliopistot. Oodin seuraajan kehittäminen 
kytkeytyy luontevasti RAKETTI -hankkeeseen ja Oodi-konsortio painottaa tätä toi-
minnassaan.  
 
Tulevan järjestelmän kehittämisessä on karkeasti kolme polkua: kokonaan uuden 
räätälöidyn järjestelmän rakentaminen, Oodin jatkokehitys, tai valmiin ulkomaisen 
järjestelmän hankkiminen ja räätälöiminen Suomen korkeakoulujärjestelmään sopi-
vaksi. Nykytiedon valossa mikä tahansa näistä vaihtoehdoista on Helsingin yliopistol-
le sopiva, kunhan järjestelmästä löytyvät kaikki nykyisen Oodin palvelut tai niiden 
hoitamiseen hankitaan muita järjestelmiä. Kustannustehokkainta tai laadullisesti pa-
rasta kehityspolkua on tällä hetkellä hankala arvioida. Joka tapauksessa on selvää, 
että järjestelmien välinen siirtymä tulee työllistämään tiedekuntien opintohallintoja 
runsaasti lähivuosien aikana ja uudet välineet tulevat todennäköisesti pakottamaan 
myös toimintaprosessien ja totuttujen tapojen muutoksiin. 
 
Mikä tahansa skenaario toteutuukaan, Oodi pysyy tuotantokäytössä vielä ainakin 
noin 3–5 vuotta. Sitä pitää tänä aikana vielä ylläpitää ja kehittää Oodi-konsortiossa. 
Oodi on erittäin suuri järjestelmä ja uuden järjestelmän suunnittelu, toteutus ja käyt-
töönotto, tai vaihtoehtoisesti hankinta ja räätälöinti vievät vuosia. RAKETTI -
hankkeessa ei ole ainakaan toistaiseksi syntynyt selkeää yhteistä käsitystä siitä, mi-
ten asiassa tulisi edetä.  

4.4.2. Opetustyövälineiden pitkäjänteinen strateginen suunnittelu 

Opetukseen ja opiskeluun liittyviä työvälineitä ja verkkopalveluita tuotetaan useiden 
eri osastojen yhteistyönä. Päällekkäiset työkalut, koordinoimaton työkalujen käyt-
töönotto ja pitkäaikaissuunnittelun puute aiheuttavat tehotonta toimintaa. Tämän 
vuoksi strategista suunnittelua on tehostettava. 
 
Kaudella 2010–2012 yliopiston on ratkaistava nykyisestä palvelupaletista puuttuvien 
työkalujen haasteet. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset kalenterit, ryhmätyöohjelmistot, 
henkilökohtaiset videoneuvotteluvälineet ja verkkotenttimisen infrastruktuurit. 



Helsingin yliopiston eInfrastruktuuri 2010–2012  25 

 
Toimintaympäristön muutoksissa merkittävä suuntaus on käyttäjäroolien muutos so-
siaalisen median merkityksen kasvaessa. Opetusteknologiapalvelut ovat nykyisin 
myös opiskelijoiden käytössä: käyttäjäroolit ovat muuttuneet siten, että opiskelijat ja 
opettajat ovat muuttuneet tasa-arvoisiksi käyttäjiksi ja sisällön tuottajiksi. Sosiaalinen 
media on vaikeasti kontrolloitavissa. Yliopisto kilpailee ulkoisten palvelujen kanssa 
(mm. LinkedIn, Facebook, Second Life).  
 
Helsingin yliopiston tulee panostaa kaudella 2010–2012 sosiaalisten medioiden käyt-
töönottoon nykyistä enemmän ja selvittää niiden hyötykäyttöä laajasti.  

4.4.3. Elektroniset oppimateriaalit 

Yliopistossa tuotettavien elektronisten oppimateriaalien elinkaaripalveluiden kehittä-
minen on yksi tulevaisuuden haasteista. Nykyisellään näiden materiaalien tuottami-
nen ja jakelu on hajautunut moneen palveluun, mm. ApuMatti, Moodle, terveystietei-
den keskuskirjaston Terkon digitaalinen kurssikirjasto, OPPIX ja kurssien kotisivut, 
joista osa on jo elinkaarensa päässä. Monet näistä on lisäksi epätyydyttäviä erityi-
sesti materiaalin säilyvyyden suhteen. 
 
Oppimateriaalin käsite tulee myös jatkossa laajenemaan sitä mukaa, kun opettajat 
tottuvat uusien medioiden käyttöön. Staattiset luentokalvot alkavat saada rinnalleen 
semanttisin linkityksin muodostettuja monimediaisia oppimisobjekteja, joissa on teks-
tin ja kuvien lisäksi hypertekstiä, ääntä, kuvaa ja videota. Oppimateriaalien jakelupal-
velujen hajanaisuus tekee arvokkaiden materiaalien käytön ja hallinnoitavuuden vai-
keaksi ja kalliiksi. Tuotettu materiaali usein myös katoaa ajan myötä kokonaan.  
 
Oppimateriaalien elinkaaripalveluita tulee kehittää suuntaan, joka mahdollistaa kor-
kealaatuisen oppimateriaalin tuottamisen yliopistossa, tuotetun materiaalin vaivatto-
man jakelun opiskelijoille, sen asianmukaisen säilytyksen ja tarvittaessa luovan uu-
delleenkäytön. Näitä tavoitteita voidaan edistää esimerkiksi integroimalla käytettyjä 
oppimisalustoja lähemmäs yliopiston julkaisuarkiston säilytys- ja linkityspalveluja se-
kä Helsingin yliopiston digitaalisen kirjaston hakupalveluja ja aineistokokonaisuuksia. 
Oppimisalustojen määrää on myös supistettava ajamalla jo tehtyjen linjausten mu-
kaisesti vanhat WebCT/Blackboard-ympäristöt alas. 
 
Oppimateriaalien tuottamiseen, jakeluun ja säilyttämiseen liittyy myös ratkaisemat-
tomia tekijänoikeudellisia ja viestinnällisiä kysymyksiä. Useissa tapauksissa arvok-
kaatkin materiaalikokonaisuudet eivät saa ansaitsemaansa näkyvyyttä, koska niiden 
saatavuutta pitää rajoittaa, joko todellisten tai oletettujen tekijänoikeusongelmien var-
jolla. Tuotetun materiaalin näkyvyyden tarpeeton rajoittaminen tekijänoikeuksien 
epävarmuuden vuoksi ei palvele sen enempää opettajaa, opiskelijaa kuin Helsingin 
yliopistoakaan. Toisaalta huomattavalla osalla oppimateriaalina käytetystä aineistos-
ta on myös oikeutettuja tarpeita tarkkoihin käyttörajoituksiin esimerkiksi yksityisyyden 
suojan turvaamiseksi. Näiden rajoitusten järjestämiseen täytyy myös luoda kaikkia 
osapuolia palvelevat mekanismit.  
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4.4.4. Muuttuva fyysinen opetus- ja opiskeluympäristö 

Yliopiston haasteena on kehittää yhtenäinen tuotantomalli, joka kattaa oppimateriaa-
lien tuottamisen, julkaisemisen, säilytyksen ja löydettävyyden. Toimijoita on paljon, 
mm. kirjastot ja kansalliset hankkeet. Tutkimusjulkaisujen ja tutkimustiedon moni-
kanavainen tarjonta on jo toteutumassa. Avoin julkaiseminen tulee nousemaan stra-
tegiseksi kysymykseksi myös oppimateriaalien osalta. Tämä nostaa esille tekijänoi-
keudellisia sekä julkisuuteen ja informaatiolukutaitoon liittyviä kysymyksiä. 
 

 
Eri valmistajien niin sanotut minikannettavat ovat olleet vuosien 2008–2009 ehdoton 
myyntimenestys. Ne ovat hyvin pienikokoisia laitteita, jotka on rakennettu vanhanai-
kaisista halvoista osista. Niiden kestävyys on heikko ja usein jopa käyttöjärjestelmä 
on erikoinen, ilmainen Linux-järjestelmä jakeluversio ilman mitään tukipalvelua. Lait-
teita tarjotaan hyvin edulliseen hintaan, joka houkuttelee satoja tai tuhansia opiskeli-
joita ja työntekijöitä. Koneet maksavat vain puolet tai kolmanneksen ”oikean” tietoko-
neen hinnasta. Ne ovat kevyitä ja sen vuoksi uutena houkuttelevia. Ylläpidolle ne 
ovat aikapommi. Laitteiden ylläpitoa on mahdoton automatisoida ja jokainen laite-
tyyppi on täysin omanlaisensa. Päivityksiä ei saa tai niitä ei osata asentaa. Minikan-
nettavien käyttäjät tarvitsevat paljon normaalilaitteita enemmän apua ja neuvontaa. 
Halpa hinta kertautuu työmääränä.  

Silti lähitulevaisuus on täynnä tämänkaltaisia halpakoneita, joiden kanssa on 
voitava elää. Pahimmillaan jopa laitosten henkilökunta hankkii näitä laitteita lyhytnä-
köisten laitoskohtaisten säästöjen toivossa ajattelematta työn kautta syntyviä yliopis-
ton kokonaiskustannuksia. 
 
Fyysinen opiskelu- ja opetusympäristö muuttuu tietotekniikan, esimerkiksi opiskelijoi-
den kannettavien tietokoneiden voimakkaan yleistymisen johdosta. Perinteisten kiin-
teillä työasemilla varustettujen atk-työskentelytilojen tarve vähenee vähitellen. Tilalle 
tarvitaan muutama keskeisellä paikalla sijaitseva ja hyvillä tukipalveluilla (tietotekniik-
katuki- ja informaatiopalvelut) varustettu kirjasto ja oppimiskeskus, joista Aleksan-
drian ja Kaisa-kirjaston muodostama kokonaisuus tulee olemaan hyvä esimerkki. 
Toisaalta kaikissa kiinteistöissä tarvitaan moderni ja luotettavasti ylläpidetty tietotek-
ninen perusinfrastruktuuri: langaton verkko, luento- ja seminaarisalien AV-tekniikka 
sekä sähkönsaantimahdollisuudet. Kalustuksessa tulee ottaa huomioon kannettavilla 
tietokoneilla työskenteleminen. Nykyään esimerkiksi luentosalien ja neuvotteluhuo-
neiden sähkönsaanti on suunniteltu paremminkin siivouksen kuin opiskelijoiden tieto-
koneiden tarpeisiin. 
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Perinteisesti uusia tietotekniikan työskentelytiloja on perustettu aina kiinteistöjen ra-
kentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä. Jatkossa uusia tietotekniikan opetus-
luokkia kannattaa perustaa vain poikkeustapauksissa, kun riittävä käyttöaste on saa-
vutettavissa. Sähköiseen tenttimiseen kohdistuvat tarpeet tulee ratkaista yliopiston-
laajuisesti siten, että opetustyön tueksi tarjotaan monipuolisia ja varmatoimisia oppi-
misen arvioinnin työkaluja. Sähköisen tenttimisen ratkaisut tulee rakentaa siten, että 
ne palvelevat tarvittaessa niin yksittäistä opettajaa kuin kokonaista tiedekuntaa tai 
kampustakin. 
 
Fyysisen opiskeluympäristön muuttuminen tulee muuttamaan tietotekniikan tukipal-
veluiden tarvetta, koska opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden ylläpitoa ei 
voida automatisoida, eikä ohjelmasisältöä vakioida teknisillä ylläpitojärjestelmillä ku-
ten yliopiston hallinnoiminen tietokoneiden osalta on tehty. Tukipalveluiden tarjoami-
nen on edellytys sille, että laitteita voidaan käyttää opetuksen ja opiskelun apuna. 
Tukitarpeita voidaan vähentää sopimalla vakioiduista laite- ja ohjelmistokokoonpa-
noista valittujen jälleenmyyjien kanssa. Lisäksi tarvitaan palvelimissa suoritettavia, 
selaimella käytettäviä sovellusohjelmistoja, koska perinteisten Windows- tai Linux-
sovellusten käyttäminen ei ole mahdollista kevytkannettavissa. 

4.5. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus  

Yliopistolaitoksen uudistuminen, verkon sähköisten sosiaalisten palveluiden nopea 
kasvu ja opiskelijoiden sekä toisaalta tutkijoiden työskentelyaikojen ja -paikkojen 
muuttuminen yhä monimuotoisemmiksi muuttaa voimakkaasti yliopiston tarvetta ver-
kottua. Yliopisto joutuu lähitulevaisuudessa avautumaan yhä enenevässä määrin 
ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja käytettävien työvälineiden täytyy mukautua 
siihen, että mukaan voidaan joustavasti kutsua osallistujia paikasta tai ajasta riippu-
matta. Tämä muutos edellyttää myös, että yliopisto huolehtii entistä paremmin omas-
ta näkyvyydestään verkossa ja erityisesti sosiaalisissa medioissa. Esimerkiksi yh-
dysvaltalaiset yliopistot, joista monet toimivat osakeyhtiöiden tapaan ja ovat vahvasti 
riippuvaisia vapailta markkinoilta saamastaan tulovirrasta, ovat jo nyt panostaneet 
voimakkaasti omaan näkyvyyteensä WWW-sivujen lisäksi myös sosiaalisissa verk-
koyhteisöissä. Ne toimivat lähitulevaisuuden tehokkaimpina tiedotuksen välineinä 
samalla, kun myös tukevat yliopiston maineen muodostusta ja ulkomaisista lahjak-
kaista opiskelijoista tai tutkijoista kilpailua. 
 
Yliopiston tiedotuksen rooli on tähän saakka ollut pääsääntöisesti yksisuuntaista tie-
don välitystä yliopistoa ympäröiviin sidosryhmiin. Verkon sosiaalisten medioiden kas-
vu kuitenkin merkitsee sitä, että niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin ilmiöihin tartu-
taan ja niitä kommentoidaan verkossa hyvin nopeasti ja verkkoviestinnällä on suuri 
taloudellinen merkitys esimerkiksi ranking-sijoituksiin vaikuttamisen kautta. Yliopiston 
maine, niin hyvässä kuin pahassakin, luodaan tulevaisuudessa paljolti verkossa. Tä-
hän kehitykseen vastaaminen tulee edellyttämään nykyisiä uutis- ja WWW-
seurantoja paljon kehittyneempiä tapoja tutkia sitä, mitä yliopistosta verkossa kerro-
taan. Se edellyttää myös ammattimaista henkilökuntaa, joka aktiivisesti osallistuu 
verkon keskusteluihin, vastaa kysymyksiin ja kommentoi yliopistosta esitettyjä väittei-
tä. Yliopiston kannattaa oman etunsa nimessä muuttua verkkoa seuraavasta toimi-
jasta verkossa aktiivisesti viestiväksi toimijaksi. Tähän ei tänä päivänä tiedekunnissa 
ole yleisesti aikaa eikä valmiuksia. 
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4.5.1. Tutkimusviestintä 

Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi yliopistossa 
tehtävän tutkimuksen tuloksista on pystyttävä viestimään laajasti yliopistoa ympäröi-
vään yhteiskuntaan sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti. Viestintä on voitava 
toteuttaa kohderyhmälähtöisesti, siten että viesti räätälöidään sekä sisällön että käy-
tetyn viestintäkanavan osalta kullekin tavoitellulle yleisösegmentille tämän lähtökoh-
dat huomioiden. Pelkkä lehdistötiedote ei riitä, vaan tieteen popularisointi ja selittä-
minen voi olla välttämätöntä. Tämäntyyppiseen palveluun tutkimusta tuottaville yksi-
köille, tutkimusprojekteille tai yksittäisille tutkijoille ei yliopistossa tällä hetkellä ole 
juuri resursseja, mutta palvelulle olisi yliopiston eri kampuksilla jo huomattavaa ja 
jatkuvaa kysyntää. Tällaisen tuen tarve kasvaa tulevaisuudessa nopeasti mikäli yli-
opiston rahoitus muuttuu riippuvammaksi sen julkisesta maineesta ja sijoituksesta. 

4.5.2. Verkkonäkyvyys 

Internet on muuttanut merkittävästi ihmisten tapaa etsiä tietoa ja hakukoneet ovat 
korvanneet tiedonlähteenä systemaattisia tietolähteitä. Internet-hakukoneet, erityi-
sesti Google, ovat muodostuneet tutkijoiden ja opiskelijoiden ensisijaiseksi tai vähin-
tään merkittäväksi tiedonlähteeksi. Vielä kymmenen vuotta sitten tutkimustuloksia 
etsittiin pääasiallisesti erilaisista artikkelitietokannoista ja kirjastoissa säilytettävistä 
painetuista artikkeleista. Opiskelupaikkoja vertailtiin lukemalla yliopistojen esitteitä ja 
hakuoppaita. Nyt tutkijat ja opiskelijat etsivät tutkimustuloksia ja opetusmateriaalia 
hakukoneilla artikkelitietokantojen rinnalla. Opiskelemaan hakevat etsivät itselleen 
sopivaa opiskelupaikkaa hakukoneilla hakuoppaiden sijaan. Teollisuusyritykset etsi-
vät tutkimuskumppaneita internet-hauilla. Hakukoneiden lisäksi tietoa hankitaan eri-
laisista sosiaalisista medioista, kuten blogeista ja verkkoyhteisöistä. Tulevaisuudessa 
hakukoneiden ja sosiaalisten medioiden merkitys tiedon etsintäkanavina tullee edel-
leen kasvamaan. 
 
Tiedonetsintätapojen murroksen vuoksi Helsingin yliopiston verkkonäkyvyys on kes-
keisessä roolissa yliopiston kaikessa toiminnassa. Näkyvyydessä on keskeistä, että 
kun tietoa verkosta hakeva etsii tietoa Helsingin yliopiston toimintaan jollain tavalla 
liittyvästä asiasta, Helsingin yliopiston verkkosivut löytyvät hakutuloslistauksen kär-
jestä. Hakukoneet arvottavat verkkosivuja hakutuloslistauksissa sen perusteella, 
kuinka hyvin hakutermit vastaavat sivun sisältöä, kuinka suosittu verkkosivusto ylei-
sesti on, ja kuinka verkkosivustoon viitataan muilla internetissä olevilla verkkosivuilla. 
Helsingin yliopiston verkkosisällöntuotannossa on systemaattisesti pyrittävä verkko- 
ja erityisesti hakukonenäkyvyyden optimoimiseen. Verkko- ja hakukonenäkyvyys 
ovat asioita, joihin voi vaikuttaa paljon sekä sisällön optimoinnilla että teknisillä työka-
luilla ja verkkojulkaisualustan valinnalla. Tekniset työkalut ja verkkojulkaisualusta 
ovat keskeisessä roolissa, sillä ne määräävät mitä tietoa hakukoneet Helsingin yli-
opiston sivuista konekielisesti näkevät. Sisällöntuotantoalustojen valinnoissa on tär-
keää huomioida mahdollisuus optimoida alustalla julkaistujen sivujen hakukone-
näkyvyyttä ja mahdollisuus päivittää hakukonenäkyvyyden tekniikoita uusien teknii-
koiden ilmaantuessa. 
 
Helsingin yliopiston verkkonäkyvyyteen vaikuttaa merkittävästi myös näkyvyys sosi-
aalisisten medioiden kuten blogien, wikien ja muiden verkkoyhteisöiden kautta. Näis-
sä yliopiston tutkijat ja opiskelijat tuottavat itse vapaamuotoista sisältöä itselleen kiin-
nostavista aiheista. Sosiaaliset mediat parantavat koko yliopiston verkkonäkyvyyttä 
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useilla eri tavoilla. Kun yliopistolaiset tuottavat itse sisältöä verkkoon, huomioivat ha-
kukoneet myös nämä sosiaalisesti tuotetut sisällöt tuloksissaan. Mitä enemmän ja 
mitä määritellympää verkkosisältöä yliopistolla on julkaistu, sitä todennäköisemmin 
internetistä hakuja tekevät päätyvät hakutuloslistausten kautta juuri Helsingin yliopis-
ton sivuille. Sosiaalinen sisältö voi lisätä moninkertaisesti Helsingin yliopiston sisällön 
näkymistä hakukonetulosten kärjessä. Samalla suuri sisältömäärä lisää kokonaisuu-
dessaan Helsingin yliopiston verkkosivuston hakukonearvostusta.  
 
Sosiaaliset mediat rohkaisevat myös verkkosisällön lukijoita vuorovaikuttamaan kes-
kenään. Vuorovaikutuksen kautta verkkosisällön seuraaminen ei ole kertaluonteista, 
vaan pidempikestoista. Yhteisöllisten verkkomedioiden tukeminen vaatii Helsingin 
yliopistolta teknisiä ratkaisuita, mutta myös koulutusta ja neuvontaa. 
 
Sisällöllisesti rikkaat, kiinnostavat, palvelevat ja käytettävyydeltään korkeatasoiset 
verkkopalvelut ovat yliopistoille ainoa asiakasrajapinta, joka on avoinna maailman-
laajuisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Kotimaiset ja kansainväliset tutkijat, opiskelijat, 
rahoittajat ja media käyttävät verkkosivustoja jopa pääasiallisena tiedonhankinta-
kanavanaan ja tekevät niiden perusteella toimintapäätöksiä. Yliopiston verkkopalve-
lut ovat ensisijainen sidosryhmäviestinnän ja kontaktien rajapinta, jota tuetaan 2010-
luvulla yhä enemmän monipuolisin digitaalisin viestintäkanavin. 
 
Yliopistouudistus, Helsingin yliopiston uusiutuva strategia, tavoite yltää yhdeksi maa-
ilman johtavista monitieteisistä yliopistoista sekä kansainvälisesti kilpailtu toimin-
taympäristö asettavat suuria paineita yliopiston verkkopalveluiden kehittämiselle yh-
teiskunnallisen vuorovaikutustoiminnan ja viestinnän näkökulmista. Tällä hetkellä 
esimerkiksi yliopiston WWW-sivut eivät ole kansainvälisten huippuyliopistojen tasolla 
(Lähde: Knowlegde Partnership konsulttitoimiston yhteistyössä Warwickin, King’s 
College  Londonin ja Imperial College of Londonin kanssa 2007 ja 2008 yliopistoran-
kingeissa (SJT ja THE) 100 menestyneimmälle yliopistolle tekemä vertailu). Teho-
kas, yliopiston tavoitteita tukeva ja eri kohderyhmät tavoittava viestintä tarvitsee toi-
miakseen nykyaikaiset tekniset viestintävälineet ja -kanavat. 1990-luvun verkkojul-
kaisemisteknologia on korvattava 2000-luvun portaaliteknologialla ja sisällönhallinta-
järjestelmillä (Content management system, CMS).  
 
Verkkojulkaisemisen tueksi tarvitaan monikanavaviestintää (mm. verkkosyötteet, 
mobiiliviestintä) tukeva portaalialusta ja CMS-järjestelmä, johon myöhemmin integ-
roidaan asiakkuuksien hallintaan CRM-järjestelmä. Mitään näistä ei yliopistolla tällä 
hetkellä ole keskitetysti tarjolla. Sen sijaan eri puolille yliopistoa alkaa vähitellen il-
mestyä suuri joukko verkosta ilmaiseksi poimittuja ja usein epätyydyttävästi ylläpidet-
tyjä vaatimattomia ja ilmaisia CMS- ja CRM-tuotteita, joita joku yliopistolainen ”har-
rastuspohjalta” on ottanut käyttöönsä. Tämä johtaa osaamisen hajaantumiseen, tur-
haan ylläpitotyöhön ja huonoon lopputulokseen. 

4.5.3 Yliopistolaisen sähköinen työpöytä 

Sisäisen verkkoviestinnän kehittämiseksi on käynnistetty Yliopistolaisen sähköisen 
työpöydän kehittämishanke (YST), jonka tavoitteena on tuottaa vuodeksi 2010 opis-
kelijoiden ja henkilökunnan keskeinen ja helppokäyttöinen tieto-, viestintä-, vuorovai-
kutus- ja työväline. Tavoitteena on koota sähköiset asiointipalvelut, intranet ja yhtei-
sölliset verkkopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi käyttäjäryhmittäin profiloituina. Säh-
köinen työpöytä tulee tarjoamaan integraatiorajapinnan yliopiston tärkeimpiin tietojär-
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jestelmiin ja siten sujuvoittamaan työprosesseja, tehostamaan muutosviestintää ja -
johtamista sekä yksinkertaistamaan sovellusympäristöä ja työvälinetarjontaa. Säh-
köinen työpöytä on siten verkkoviestintävision mukaisesti ensisijainen sidosryhmära-
japinta sisäisille asiakkaille ja käyttäjille. Sisäistä viestintää ja ulkoisesti yhteiskunnal-
lista vuorovaikutustoimintaa tukevat nykyisiä paremmat työryhmätoiminnallisuudet ja 
yhteistyöalustat. Sähköinen työpöytä myös tukee yliopiston osallistumista yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Myös yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja sidosryhmädialogia 
voidaan edistää monin digitaalisen viestinnän keinoin. 
 
Jatkossa yliopisto tarkentaa kumppanuuspolitiikkansa tavoitteita. Se tunnistaa tär-
keimmät yhteistyökumppaninsa ja määrittelee niiden kanssa yhteistyön päämäärät ja 
toimintamuodot. Jotta kumppanuuksien ja sidosryhmien valintaa ja elinkaaren hallin-
taa voidaan johtaa, tulee yliopistolla olla yksi ja yhtenäinen asiakkuudenhallintajärjes-
telmä (CRM). Sellaisen hankkiminen tulee nostaa lähivuosien kehitystyökohteeksi. 

4.5.4. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen tarpeet 

Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen asema suomalaisissa yliopistoissa vah-
vistuu. Helsingin yliopiston strategian 2010–2012 mukaan ”yliopistossa suoritettavat 
tutkinnot antavat vahvan perustan asiantuntemuksen jatkuvalle kehittämiselle ja elin-
ikäiselle oppimiselle. Yliopisto tarjoaa akateemisesti koulutetuille erikoistumis- ja täy-
dennyskoulutusta. Yliopisto vahvistaa koulutuksen työelämärelevanssia ja kehittää 
tutkintokoulutuksen sekä avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen keskinäisiä 
yhteyksiä.” Eduskunnan käsittelyssä olevan yliopistolakiluonnoksen mukaan ”tehtä-
viään hoitaessaan yliopiston tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaiku-
tuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten (…) yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta.” Lisäksi aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) tuore 
loppuraportti sisältää sekä avointa yliopisto-opetusta että yliopistollista täydennys-
koulutusta koskevia, toimintaedellytyksiä vahvistavia suosituksia. Aikuiskoulutus on 
tärkeä osa Helsingin yliopiston toimintaa.  
 
Tällä hetkellä Avoin yliopisto joutuu hoitamaan useita opintohallinnon tehtäviä erillis-
ten järjestelmien avulla. Näitä tehtäviä ovat käyttäjätunnushallinnointi, opintomaksu-
jen käsittely ja hallinnointi, opiskelijapalaute, tenttipalvelut sekä opintoihin ilmoittau-
tumiset. Avoimen yliopiston opiskelijoille tulisi taata samat opiskelija- ja opiskeluym-
päristöpalvelut kuin perustutkinto-opiskelijoillekin. Tällä hetkellä Avoimen yliopiston 
opiskelijoilla ei ole käytössään sellaisia käyttäjätunnuksia, joilla he voisivat hyödyntää 
palveluita tasavertaisesti. 
 
Avoin yliopisto kehittää käyttäjätunnushallinnointia ja ilmoittautumisjärjestelmää Atik-
hankkeessa yhdessä Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston kanssa, osana valta-
kunnallista RAKETTI-hanketta. Hankkeen ulkopuolella Helsingin yliopiston tehtäväksi 
jää Atik-järjestelmän kytkeminen Oodiin rajapintaratkaisulla. Opintomaksujen hallin-
nointiin (esim. verkkomaksaminen) on löydettävä ratkaisut jo vuoden 2009 aikana. 
Lisäksi suunnitelmakauden lopulla on varauduttava Avoimen yliopiston opintotietojen 
siirtämiseen yliopiston järjestelmästä suunnitteilla olevaan valtakunnalliseen korkea-
koulujen aikuiskoulutuksen portaaliin. 
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4.6. Hallinto 

Yliopistolaitos on lähihistorian suurimman muutoksensa keskellä. Uusi yliopistolaki 
merkitsee monen käytännön asian muuttumista samalla, kun yliopiston itsenäinen 
päätäntävalta lisääntyy. Käytännön tasolla muutos näkyy ensimmäiseksi tarpeena 
uusia yliopiston käyttämät talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmät. Jo tämä 
merkitsee pitkää sarjaa suuria ja kalliita järjestelmähankkeita usean vuoden aikana. 
Tälle on suoranaisena syynä kirjanpidon tilikartan muuttuminen, yhtiötyyppisen toi-
mintatavan käyttöönotto kirjanpidossa sekä henkilöstön palkkausjärjestelmään ja 
työsopimuksiin tulevat muutokset. 
 
Paljon suurempi muutos on kuitenkin valtion rahoituksen yliopistoille muuttuminen 
määräraha- ja projektirahoitustyyppisestä myönnöstä kuukausittaiseksi tulorahoituk-
seksi, jonka kohdentaminen jää yliopistojen sisäisesti päätettäväksi. On ennakoita-
vissa, että yliopistojen tulorahoitus muuttuu paljolti kaupankäynnin kaltaiseksi toimin-
naksi, jossa Opetusministeriö paljon entistä tarkemmin seuraa rahaa vastaan saata-
vien vastineiden, tutkintojen ja tutkimustulosten, mitattavaa määrää ja laatua. Tämä 
merkitsee alkuvaiheessa suurta työtä määriteltäessä yhteisiä kriteeristöjä, mittaristoja 
ja terminologioita.  
 
Myöhemmässä vaiheessa muutos näkyy suurina järjestelmähankkeina, jossa uusi-
taan yliopiston toiminnanohjausjärjestelmiä, talousseurannan raportointijärjestelmiä, 
opintohallinnon järjestelmiä sekä tutkimushallinnon järjestelmiä niin kansallisella ta-
solla kuin yliopistonkin tasolla. Osa muutoksista on jo käynnissä, vaikka lopullinen 
kokonaiskuva tahtotiloineen vielä paljolti puuttuu.  
 
Muutosvaihe edellyttääkin lähivuosina Helsingin yliopistolta jatkuvaa hyvin aktiivista 
otetta koko valtakunnan tason päätöksien muotoutumisessa ja toisaalta tehtyjen pää-
tösten saattamisessa käytäntöön. Yliopiston käytettävissä olevat henkiset ja materi-
aaliset resurssit ovat tässä muutoksenhallintatyössä ylivertaiset useimpiin muihin 
yliopistoihin tai jopa Opetusministeriöönkään nähden. Tätä etua on osattava  
hyödyntää. 
 
Hallinnollisen aseman ja rahanjaon periaatteiden muuttuminen merkitsee myös yli-
opiston sisäisen rahanjakotavan ja sen myötä seurantavälineiden perinpohjaista 
muuttamistarvetta. Vanhat paljolti irrallisiin tekstidokumentteihin ja Excel-taulukoihin 
perustuneet seuranta- ja päätöksentekovälineet joutuvat tekemään tilaa seuraavalle 
sovellussukupolvelle, jonka erityisvaatimuksina ovat esimerkiksi järjestelmän sisäi-
nen dokumenttien ohjaus, automaattiset liitännät tietovarastoihin ja seurantatiedon 
lähteisiin, järjestelmään sisällytetty budjetointi.  
 
Jo tätä kirjoitettaessa on alettu hahmotella yliopiston toiminnanohjauksen järjestel-
mäkokonaisuuden muutoksia toiminnan muutosvaiheen keskellä, mutta nyt kaavaillut 
muutokset ovat pohjautuneet vielä vanhojen perusvälineiden (esimerkiksi Lotus No-
tes ja ILMI-tietovarasto) hieman muunnettuun käyttöön. Seuraavan sukupolven to-
teutuksen vuosina 2010–2012 täytyy huomioida esimerkiksi taloushallintoon tulevan 
SAP-järjestelmän ominaisuudet, joita täydennetään sopivilla dokumentinhallinnan, 
raportoinnin ja suunnittelun lisävälineillä. Tässäkin alueessa on nähtävissä suuret 
järjestelmien kehittämistarpeet ja järjestelmät tulevat jatkossa olemaan aivan avain-
asemassa yliopiston seuratessa ja ohjatessa omaa talouttaan ja toimintaansa. 
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Tutkimuksen hallinnan ja tutkimustulosten, kuten julkaisujen hallinnan uusista tar-
peista ja välineistä puhutaan tämän dokumentin tutkimusta koskevassa luvussa,  
joten lienee riittävää vain todeta niidenkin erittäin merkittävä tulevaisuuden rooli ra-
hoituksen ja toiminnanohjauksen lähtöaineiston tuottajina. 
 
Edellä kuvattujen suurten ja merkittävien perusjärjestelmien täydellisen uusimisen 
tarpeiden lisäksi hallinnon puolella nousee kuitenkin esiin myös muita suuria muu-
toksia, jotka ovat luonteeltaan yksinkertaisempia, mutta aiheuttavat silti merkittäviä 
investointeja, koulutustarpeita ja tukityön tarvetta. Hallinnon yleisimmät työkaluohjel-
mistot, kuten Microsoftin Word, Excel ja PowerPoint uusiutuvat jo lähitulevaisuudes-
sa ja uudet versiot edellyttävät runsaasti neuvontaa ja koulutusta. Hallinnon käyttämä 
Notes-sähköposti ja -kalenteri täytyy 2010 loppuun mennessä korvata jollain nykyai-
kaisemmalla välineellä. Monet hallinnonalojen erikoistuneemmista välineistä, esimer-
kiksi diaari tai Web Traveller -matkalaskujärjestelmä täytyy korvata uudenaikaisem-
milla ratkaisuilla. Näistä hankkeista syntyy suuri joukko pieniä tai keskikokoisia pro-
jekteja vuosille 2009–2011. 
 
Samaan aikaan ulkoiset muutokset vaikuttavat hallintotyöhön voimakkaasti. Mobiili-
laitteiden kehittyminen edelleen, puhelinten ja minikannettavien kehitys sekä hintojen 
aleneminen tuovat hallintovirkailijoiden pöydälle ennen näkemättömiä ympäristöjä, 
joista monet ovat Linux-pohjaisia ja aivan toisennäköisiä kuin totutut nykytyökalut. 
Myös etenevä verkkopohjainen yhteisöllisyys näkyy myös hallinnossa erilaisten säh-
köisten työpöytien vapaina ja personoituina yhdistelminä (ns. mash-uppeina) ja moni 
aiemmin henkilökohtaisella työasemalla hoidettu asia, esimerkiksi dokumenttien  
talletus muuttuu verkkopohjaiseksi palveluksi, joka usein on kansainvälisessä  
verkostossa.  
 
Kirjastojen ja arkistojen toiminta muuttuu luonteeltaan lähinnä tiedon etsintä- ja  
luettelointityökalujen tueksi ja neuvonnaksi sekä digitaalisen asianhallinnan tueksi. 
Tämä merkitsee toisaalta uusia mahdollisuuksia, toisaalta asettaa vakavia haasteita 
vakioinnille, työympäristön yhdenmukaistamiselle sekä tietoturvalle. Hallintotyön riip-
puvuus verkon toiminnan luotettavuudesta nousee nykyistäkin merkittävästi korke-
ammaksi samalla, kun hallintotyö yhä enemmän irrottautuu paikkasidonnaisuudesta. 
 
Yhteenvetona voi todeta, että yliopistolaitoksen muutos on suuri, mutta yliopistohal-
linnon muutos sitäkin suurempi. 

4.6.1. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 

Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö käsittää noin 16 000 työasemaa ja yli-
opistolaisilla on yli 52 000 käyttäjätunnusta. Näiden lukujen valossa Helsingin yliopis-
to on eräs maamme kaikkein suurimmista tietotekniikan käyttäjäorganisaatioista. 
Esimerkiksi työasemien määrää mittarina käyttäen yliopisto muodostaa noin 10 % 
koko Suomen valtionhallinnon volyymista.  
 
Yliopiston tietotekniikkakäyttö kasvaa myös jatkuvasti ja hyvin nopeasti huolimatta 
siitä, ettei yliopiston henkilökunta- tai opiskelijamäärä merkittävästi kasva. Tämä  
johtuu eri tieteenalojen nopeasti yleistyvästä tietokoneistumisesta ja tietotekniikkaa 
massiivisesti käyttävien tieteenalojen nopeasta kehityksestä. 
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Helsingin yliopisto on jo tänä päivänä suuri tietotekniikan käyttäjä, mutta kansainväli-
sissä vertailuissa emme ole vielä lähelläkään keskiarvoja. Esimerkiksi Educause-
järjestön julkaisemissa raporteissa yli 1000 yliopiston keskiarvoista näkyy, että Hel-
singin yliopiston rahallinen panostus keskitettyyn tietotekniikkatuotantoon pitäisi noin 
kolminkertaistaa päästäksemme edes keskiarvolukuihin. Voidaankin kysyä, voiko 
nykypanostuksella ylipäätään päästä yliopiston tavoitteeseen olla tutkimusyliopisto-
jen maailman kärjessä? 
 
Muihin suuriin toimijoihin verrattuna Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö on 
kuitenkin paljon hajanaisempi ja se näkyy tehottomuutena verrattaessa esimerkiksi 
tukihenkilötyön määrän suhdetta palvelinkoneinfrastruktuurin laajuuteen tai työ-
asemamäärään. Yliopisto on luonteeltaan luovaa työtä tekevä organisaatio, jossa 
tietty määrä vapautta laitevalinnoissa on tieteen nimessä sallittava, mutta yliopistolla-
kaan ei ole lähitulevaisuudessa varaa olla standardoimatta ja automatisoimatta sitä 
määrää ylläpitotyöstä, mikä kohtuudella on standardein yhtenäiseksi saatavissa. 
 
PC-laitteiden merkkien ja mallien, ostamisen, asentamisen sekä etätuen yhtenäistä-
minen ja vakiointi on tätä kirjoitettaessa jo menossa. Se on kehityskulku, joka on kus-
tannustenhallinnan vuoksi välttämätön, vaikkei se olekaan mieleen monelle täyteen 
vapauteen tottuneelle yliopistolaiselle. 
 
Osana RAKETTI-hanketta Opetusministeriö on käynnistänyt suomalaisten korkea-
koulujen ja yliopistojen tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen (ns. RA-
KETTI-KOKOA). Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan paitsi teknisten laitteiden stan-
dardointia ja kuvaamista, myös tiedon formaattien, rajapintojen ja toimintatapojen 
kuvaamista.  
 
Monen pienemmän yliopiston osalta kyse on ensisijaisesti yliopiston ylimmän johdon 
ja tietohallinnon tiedonvälityksen tehostamisesta sen varmistamiseksi, että tietotekni-
nen kokonaisympäristö ylipäänsä tukee korkeakoulun toimintaa. Helsingin yliopistos-
sa yhteistyö tietohallinnon ja johdon välillä on jo ennestäänkin aktiivista ja toimivaa, 
mutta tiettyjen johtamiseen liittyvien tapojen formalisoiminen, ympäristön standar-
doiminen ja standardien noudattamisen valvonta nousevat kustannusten hallinnan 
vuoksi entistä tärkeämmiksi. Tätä kirjoitettaessa yliopisto on jo käynnistänyt arkkiteh-
tuurikehitystyön, jonka lopputuloksena syntyy ”kokonaisarkkitehtuurikäsikirja”, runko 
sille miten yliopiston tietoteknistä arkkitehtuuria tulisi kuvata ja valvoa. Sen kehittämi-
nen todelliseksi arkkitehtuuriksi, jota toimeenpannaan ja jonka noudattamista valvo-
taan ja noudattamatta jättämistä sanktioidaan, on kehitystyö, joka yliopistolla on lähi-
vuosina edessään. 

4.6.2. Tietoturvallisuus 

Informaatiopalvelujen hajautuminen ja yhteisöllisyys edellyttää käyttäjiltä ja yliopistol-
ta uusia toimintatapoja ja uutta ymmärrystä siitä, miten kulloisessakin palvelumaail-
massa huolehditaan tiedosta, tietosuojasta ja -turvallisuudesta. Pelkästään yliopiston 
sähköiseen infrastruktuuriin suunnitellut kehittämishankkeet sisältävät valtavan mää-
rän uusia mahdollisuuksia ja uhkia puhumattakaan avointen yhteisöpalvelujen mah-
dollisista vaikutuksista opetukseen ja opiskeluun. Näihin haasteisiin vastaamiseksi 
yliopiston tietoturvallisuustoimintaa tulisi kehittää verkostomaiseksi viemällä yksiköille 
selkeä vastuu oman toimintansa turvallisuudesta ja sisällyttämällä sitä kautta tieto-
turvallisuustoiminta osaksi yliopistolaisten arkipäivää. Näin on mahdollista suunnata 
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voimavaroja tietoturvaongelmia ennalta ehkäisevään toimintaan sekä havaita nope-
ammin ja tehokkaammin mahdolliset ongelmat ja riskit. Arkipäiväistäminen auttaa 
myös viemään tietoturvatyötä ihmisläheisemmin suoraan käyttäjille, joille siitä on  
eniten välitöntä hyötyä. Kehittämällä tietoturvatoimintaa tällä tavoin yliopiston on 
mahdollista luoda itselleen kilpailuetua toiminnan laadun paranemisen kautta ja kus-
tannussäästöjä ennaltaehkäisemällä tietoturvaongelmia.  
 
Jokapäiväiseen toimintaan tietoturvanäkökulmat eivät kuitenkaan päädy itsestään, 
vaan yksiköt tarvitsevat selkeät välineet näkökulmien mukauttamiseen omaan toimin-
taansa. Suunnittelukauden aikana tulisikin siis kehittää yliopiston yhteistä tietoriskien 
hallintaa, tilannekuvavälineitä ja raportointimenettelyjä sekä ottaa käyttöön yliopiston 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sitä tukevine politiikkoineen ja ohjeistuksineen. 
Lisäksi tietoturvallisuuden ja tietosuojan yksilöä koskevat näkökulmat tulisi tuoda 
voimakkaammin esille opiskelijoille annettavassa perustavanlaatuisessa tietotekniik-
kaopetuksessa laajentamalla näitä nimenomaisia osa-alueita TVT-ajokortin materiaa-
leissa. 
 
Yliopiston tietoturvallisuuden suuntaviivoja vuosille 2010–2012: 
 

 Keskitetysti johdettuun hajautuneeseen verkostoon 
o Yksiköille enemmän vastuuta tietoturvallisuudesta 
o Tietoturvallisuus osaksi kokonaisturvallisuutta, joka osaksi arkipäi-

väistä toimintaa 
o Käyttäjät silmiksi ja korviksi ”kentälle” 

 
 Ihmiskeskeiseen toimintaan 

o Yksilönsuoja verkottuvassa maailmassa 
o Tietotekniikka on työkalu, jota ihmiset käyttävät – hyvään ja pahaan 
o Palveluiden hajautuminen verkkoon vaatii käyttäjiltä enemmän 

osaamista ja ymmärrystä tietoturvallisuudesta 
 

 Ongelmien ennaltaehkäisyyn 
o Nopeampaan havainnointiin ja puuttumiseen 
o Haavoittuvuuksien ja virheiden löytämiseen ennen kuin niitä käyte-

tään väärin 
o Kattaviin riskiarviointeihin ja niiden tulosten hyödyntämiseen 

 
Tietoturvallisuutta voidaan kehittää haluttuun suuntaan systematisoimalla tietoturva-
työ. Sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvaan täytyy kiinnittää huomiota. Tieto-
turva ei tätä kirjoitettaessakaan ole yliopistolla huonossa kunnossa, mutta ”palokun-
tatyöstä” on päästävä enemmän ”valistustyöhön”. Hallinnollisella puolella tämä edel-
lyttää mm. yksiköiden oman tietoturvatoiminnan kehittämistä, raportoinnin paranta-
mista, tilannekuvavälineiden hankkimista sekä ohjeistuksen, politiikkojen ja koulutuk-
sen tehostamista. 
 
Teknisen tietoturvallisuuden puolella tämän hetken suurin pullonkaula on osaavan 
teknisen henkilökunnan liiallinen kiire. Tietoturvaa ei voi irrottaa ylläpitotyöstä ja liian 
moni palvelinylläpitäjä on tänä päivänä ylityöllistetty mm. palvelukeskussiirtojen aihe-
uttamien palvelinsiirtojen vuoksi. Teknistä tietoturvaa voitaisiin parantaa myös hank-
kimalla kehittyneempiä valvontajärjestelmiä (mm. IDS – Intrusion Detection System, 
WWW-sovellutusten haavoittuvuusskannerit), mutta myös käynnistämällä systemaat-
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tinen tietoturva-auditointijärjestelmä, jossa tietojärjestelmä kerrallaan tulee aktiivisen 
”tarkastusiskun” kohteeksi. 
 
Tietoturva on osin lakisääteinenkin velvollisuutemme, mutta erityisesti se on osa laa-
dukkaan toiminnan kulttuuria. Sellaisena on tärkeää, että tietoturvallisuuden paran-
tamistoimista aika ajoin väistämättömästi seuraavat epämukavuudet loppukäyttäjille 
perustellaan, käyttäjiä koulutetaan ja tuetaan turvalliseen toimintaan, ja tietoturvatoi-
minnalla on yliopiston ylimmän johdon ja laitosjohdon tuki. Laitostasolla on henkilös-
tölle saatava yhteinen ja yksimielinen ymmärrys siitä, että akateeminen vapaus kos-
kee tutkimusta, opetusta ja opiskelua – ei tukitoimintoja tai lakisääteisiä velvolli-
suuksia.  
 
Tietoturvallisuuden uhkakenttä muuttuu jatkuvasti: uudet yhteisöllisyys- ja mobiiliväli-
neet avaavat jatkuvasti väärinkäyttäjille uusia mahdollisuuksia, joihin on pystyttävä 
reagoimaan. Jokainen tietoturva- ja tietosuojapoikkeama aiheuttaa yliopistolle kus-
tannuksia – yleensä menetettynä työaikana, mutta vakavissa tapauksissa myös suo-
ranaisina omaisuuden ja maineen menetyksinä. 

4.6.3. Suositukset hallinnon osalta 

Työryhmä suosittelee hallinnon osalta toimenpiteiksi: 
 

 Hallinnon perusjärjestelmien uusimiselle on varattava 2009–2012 riittävät, 
merkittävästi nykyistä suuremmat voimavarat, jotta muutoshankkeet kyetään 
viemään läpi laadukkaasti ja aikataulussa 
 

 Käyttäjien koulutukseen ja hallinnon käyttäjien neuvontaan ja lähitukeen on 
panostettava siten, että nykyisen tukityön painopistettä muutetaan uusien 
teknologioiden ja ohjelmistoympäristöjen neuvonnan suuntaan 
 

 Kirjastolaitoksen muuntumista kohti digitaalisen arkiston toimintoja ja digiai-
neistojen haun ja säilytyksen tukea tulee vahvistaa henkilökunnan koulutuk-
sen, uudenlaisen henkilökunnan rekrytoinnin ja uusien työkalujen hankinnan 
kautta 
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5. Palvelutoiminnan organisointi ja resursointi 

5.1 Palvelun elinkaari 

Kun uusi sähköinen verkkopalvelu (e-palvelu) otetaan käyttöön, tulee määritellä ja 
sopia palvelun koko elinkaaresta. Tämä on osa yliopiston strategista suunnittelua. 
Palvelun elinkaari voi alkaa esimerkiksi uuden tietojärjestelmän kehittämisprojektista 
tai päätöksestä tuotteistaa yliopistolaisille hyödyllinen internet-teknologia yliopiston 
tietotekniikkaympäristöön soveltuvaksi. Elinkaari päättyy palvelun hallittuun 
alasajoon, kun uudempi ratkaisu täyttää saman tarpeen selkeästi paremmin tai tarve 
on kadonnut. Osana palvelun tuotteistamista päätetään myös, myydäänkö palvelua 
myös Helsingin yliopiston ulkopuolelle. 
 
Palvelun elinkaaresta ja resursoinnista vastaa palvelun omistaja. Yleisissä sähköisis-
sä palveluissa omistaja on usein tietotekniikkaosasto ja tietyille kohderyhmille tarkoi-
tetuissa erityispalveluissa jokin substanssiosasto. Yleispalveluiden käyttäjätuen re-
sursoinnissa tulee ottaa huomioon kaikki eri käyttäjäryhmät: tutkijat, opettajat, opis-
kelijat ja muu henkilökunta. Palvelun omistajuus voi vaihtua sen elinkaaren aikana, 
jos erityispalvelu päätetään ottaa yleispalveluksi, esimerkkeinä E-lomake tai video-
neuvottelut. 
 
Palvelun omistaja voi itse toteuttaa ja ylläpitää e-palvelua. Vaihtoehtoisesti palvelun 
voi toteuttaa tietotekniikkaosasto, toinen korkeakoulu tai jokin kaupallinen palvelun-
tarjoaja. Palvelun omistajan ja toteuttajan työnjako voi vaihdella, mutta työnjako ei 
pääsääntöisesti saa näkyä käyttäjille. 
 
Yliopiston strategisen suunnittelun tehtävänä on priorisoida sähköisten palveluiden 
kehittäminen ja ylläpito siten, että tärkeimpinä pidetyille palveluille tarjotaan aina riit-
tävät resurssit. Yliopiston sähköisen työpöydän etusivulle sijoitetaan priorisoidut pal-
velut. 
 
Aiempaan toimintatapaan verrattuna olennaista on se, että jo uutta elektronista pal-
velua suunniteltaessa huomioidaan paitsi palvelun pystyttämisen tai ohjelmiston 
hankkimisen kustannus, myös käytössä pitämisestä, korjaamisesta, ylläpidosta ja 
lopulta alasajosta syntyvä työ ja kustannukset. 

5.2 Osaamisen kehittämistarpeet ja haasteet 

Ohessa on esitelty esimerkin omaisesti muutamia osaamisen kehittämishaasteita. 
Niitä on varmasti muitakin, mutta tässä on pyritty nostamaan esiin erityisesti koko-
naan uusia näkökulmia ja osaamistarpeiden muutoksia. 

5.2.1. Tutkimuksen tuki 

Tutkimusta tukeva yliopiston keskitetty e-infrastruktuuri on tätä kirjoitettaessa suh-
teellisen heikko. Tutkimuksen tarpeet hajaantuvat kymmenille eri tutkimusaloille, jol-
loin yhteisten teknisten alustojen kehittäminen on merkittävän haastavaa. Oman 
haasteensa tuo myös usein hyvin rajoittunut keskustelu- ja yhteistyökulttuuri tutki-
musyksiköiden välillä. On kuitenkin selvää, että nykyinen tutkimuksen tueksi nimetty 
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tietotekniikkaosaston keskitetty tuki, joka kohdistuu lähinnä vain tilastotieteellisten 
menetelmien tukeen, ei ole riittävällä tasolla eikä oikein profiloitu yliopiston tarpeisiin. 
Strategiakauden aikana on selvitettävä tutkimuksen tuen uudelleen organisointia  
sekä tunnistettava niitä uusia tutkimuksen e-infrastruktuuripalveluita, joita tulisi tarjota 
yliopistotasolla keskitettyinä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laajojen tutkimusaineis-
tojen säilytys- ja julkaisualustat sekä verkkoon hajautetun eli grid-laskennan alustat. 

5.2.2. Sopimusoikeudellinen osaaminen 

Sähköisiin infrastruktuureihin liittyvää juridista osaamista yliopistolla täytyy vahvistaa 
vastaamaan jatkuvasti kehittyvää tilannetta. Erityisesti immateriaalioikeuksien tunte-
mus ja sähköisiin palveluihin liittyvä sopimusoikeudellinen osaaminen, tekijänoikeus-
lain ja tietosuojan huomioiminen digitaalisten objektien hallinnossa, säilytyksessä ja 
jatkokäytön varmistamisessa ovat uuteen tilanteeseen nähden heikkoa. Tiedeyhtei-
söltä puuttuu lisäksi immateriaalioikeuksia tunteva edustaja, joka toimisi aktiivisesti 
myös yhteiskunnallisella tasolla tutkimustulosten saatavuuden ja jatkokäyttömahdol-
lisuuksien edistämiseksi. 
 
Uudet, usein kansainvälisesti tuotetut ns. ”cloud computing” -infrastruktuurit, joissa 
tutkimuksen tai opetuksen aineisto saattaa fyysisesti sijaita muualla kuin Suomessa, 
luovat uudenlaisia sopimusoikeudellisia haasteita, joihin ei tällä hetkellä löydy selke-
ää vastaajatahoa. Tätä aluetta täytyy selvittää yhdessä oikeustieteellisen tiedekun-
nan kanssa ja yliopiston resurssit sekä osaaminen on saatava uuden yliopiston  
tasolle. 
 
Uusien järjestelmien hankintaosaamisen varmistamisesta ja tarjonnasta koko yliopis-
ton tasolla on kannettava nykyistä parempaa huolta. Ammattimaista hankintaosaa-
mista on tälläkin hetkellä yliopistolla tarjolla, mutta useinkaan se ei kohtaa laitoksien 
konkreettista tarvetta. Liian usein varsinaisten hankintojen suorittamisen juridisen 
problematiikan kohtaavat siihen perehtymättömät tutkijat tai opettajat. 

5.2.3. Kirjastojen osaamisen kehittäminen 

Kirjastolaitos on 2000-luvulla vakiinnuttanut digitaalisen kirjaston lisensoitujen aineis-
tojen peruspalvelut. Kansallisten konsortioiden avulla se on tehostanut niin hankinta-
prosesseja kuin pienentänyt kustannuksiakin. Nykyisin yli 50 % aineistojen hankinta-
varoista käytetään e-lehtiaineistoihin ja tietokantoihin. Osuus on kasvanut vuosittain. 
Jatkossa elektronisten kirjojenkin osuus kasvaa. 
 
Vuosina 2010–2012 painopistettä laajennetaan Helsingin yliopiston digitaalisen kir-
jaston ja verkkopalvelujen muihin sektoreihin, joita tähän saakka on kehitetty projek-
timaisesti. Palvelut vakiinnutetaan peruspalveluihin yhteistyössä kansallisten muisti-
organisaatioiden ja muiden korkeakoulukirjastojen kanssa.  
 
Kirjastoissa täytyy laajentaa osaamisen kenttää nykyisestä lähinnä julkaisumuotois-
ten sisältöjen hallinnasta laajempaan digitaaliseen asianhallintaan: dokumenttien ja 
digitaalisten objektien hallintaan, näiden kuvailun edellyttämään osaamiseen sekä 
niiden tallennusprosessien tukeen.   
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Kirjastot ovat varautuneet kirjastotoiminnan painopisteen siirtymiseen kohti verkko-
palvelujen kehittämistä ja digitaalisten objektien hallintaa mm. uudistamalla kirjasto-
organisaatiota ja eläköitymisten kautta henkilöstörakennettaan vuosina 2010–2015. 
Kirjastojen työnjako määritellään uudella tavalla keskitettäviin palveluihin ja tieteen-
alapalveluihin. Lisäksi keskustakampuksen kirjastotoiminta organisoidaan uudelleen 
2012, jolloin Kaisa-talon uudisrakennus valmistuu ja lukuisista palvelupisteistä voi-
daan luopua. 
 
Opetuksen ja tutkimuksen kannalta välttämättömien digitaalisten sisältöjen saata-
vuus edellyttää perustettavalta erillislaitokselta, Helsingin yliopiston kirjastolta mm.: 

 riittävää resursointia, osaamispääoman lisäämistä, käyttäjien kouluttamista 
sekä kirjastojen henkilöstörakenteen ja työnjaon uudistamista siten, että uu-
det tehtävät voidaan toteuttaa osana rakenteellista muutosta. 
 

 riittävän vahvaa kirjastojen verkkopalveluyksikköä, jolla on valmiudet seurata 
jatkuvasti digitaalisen kirjaston alan kansallisen ja globaalin kentän muutok-
sia ja innovaatioita, toimia aloitteellisena yhteistyökumppanina sekä jalkaut-
taa parhaat toimintamallit yliopiston digitaalisen kirjaston käyttöön. 

5.2.4. Arkiston muuttuva rooli 

Yliopiston arkiston rooli on mietittävä uudelleen strategiakauden aikana. Perinteisen 
lähinnä hallinnon alueeseen keskittyneen arkistoinnin lisäksi yliopistolle tulee huo-
mattavan laajoja uusia haasteita mm. tutkimuksen raakatiedon julkaisemisesta ja 
arkistoinnista, kasvavan digitaalisen kirjaston aineiston arkistoinnista sekä monimuo-
toisten työryhmävälineiden sisältämän tutkimukseen ja opetukseen liittyvän tiedon 
arkistoinnista. Toisaalta samaan aikaan kansallisen tason aloitteet voivat ottaa  
nykyistä merkittävämmän roolin pitkäaikaissäilytyksen järjestämisessä. 

5.2.5. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Yliopiston henkilökunnan tietotekniikkataitojen kehittäminen on pidettävä muutosten 
laajuuteen nähden riittävällä tasolla. Jo hallinnollisten perusjärjestelmien uusiutumi-
nen lähes kokonaan vuoteen 2012 mennessä tarkoittaa huomattavaa koulutustarvet-
ta uusien ohjelmien käyttöön. Kun mukaan lasketaan lisäksi ne haasteet, jotka juon-
tuvat internetin uusien mobiili- ja yhteisöllisyysvälineiden räjähdysmäisestä kasvusta, 
kirjastotoiminnan digitalisoitumisesta ja opetustoiminnan uusien työkalujen leviämi-
sestä, on olemassa vaara, että osa yliopiston henkilökuntaa ”putoaa kärryiltä”.  

Tietotekniikkaosaston, kirjaston ja henkilöstökoulutuksen on yhdessä suunniteltava ja 
aikataulutettava henkilökunnalle riittävä koulutusohjelma tarpeellisen tietotaitotason 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.  
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5.3. Yhteistyö ja työnjako yliopiston sisällä,  
kansallisesti ja kansainvälisesti 

5.3.1. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen yhteistyöverkostot ja työnjako 

Konsistorin päätös uuden erillislaitoksen, Helsingin yliopiston kirjaston, perustami-
sesta merkitsee tarvetta selventää uuden kirjaston ja Kansalliskirjaston työnjakoa jo 
vuosina 2009–2010. 
 
Kansallisella tasolla yhteistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti Kansalliskirjaston ja 
yliopistokirjastoverkoston kanssa. Kansalliskirjasto vastaa koko Suomen kirjastover-
kon järjestelmäpalveluista ja Kansallisen elektronisen kirjaston FinELib:n lisensiointi-
konsortiopalveluista. Helsingin yliopiston kirjasto-organisaatio vastaa puolestaan pai-
kallisista tarpeista ja räätälöinneistä sekä paikallisista kustannuksista. Kansainväli-
sesti Helsingin yliopiston kirjasto on vahvasti verkottunut suurimpien kansainvälisten 
tutkimusyliopistojen kirjastojen kanssa. 
 
Tietotekniikkaosasto huolehtii siitä, että kirjastoilla on luotettavat ja ajantasaiset tieto-
verkkopalvelut ja niiden edellyttämä lähituki käytettävissään ja että kirjastojen suuri 
asiakasliikenne ja käyttäjäpalvelut toimivat tietotekniikan osalta häiriöttä. Tietotek-
niikkaosasto vastaa kampusten ja niiden osana kirjastojen lähituen organisoinnista ja 
hoitamisesta sekä palvelinten ylläpidosta ja keskitetyistä laitehankinnoista. Uusien 
järjestelmien hankinta tai rakentaminen hoidetaan kirjastolaitoksen verkkopalvelujen 
ja tietotekniikkaosaston sovelluspalvelut-yksikön yhteistyönä siten, että sovelluspal-
velut tarjoaa tarpeen mukaisia hankinnan, vaatimusmäärittelyn, ostamisen ja raken-
tamisen tukipalveluja. Uusien järjestelmien hankkiminen toteutetaan edellä kuvatun 
elinkaarimallin mukaisesti. Yliopiston tietohallinto valvoo ja ohjeistaa järjestelmien 
hankintaa ja rakentamista. 

5.3.2. Opetuksen ja opiskelun tuen työnjako 

Nykyisessä kehittämisosaston ja tietotekniikkaosaston työnjaossa on havaittavissa 
tiettyjä päällekkäisyyksiä opetusteknologiakeskuksen ja tietotekniikkaosaston välillä. 
Tämä koskee esimerkiksi videotekniikoiden käyttöä opetuksen tukena, mutta myös 
esimerkiksi kokonaan uusien teknologia-alustojen kehittämistä. 
 
Koko opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden alue kaipaa lähivuosina suurempaa ko-
konaiskoordinaatiota nimenomaan substanssiorganisaation eli kehittämisosaston 
puolella. Tällä hetkellä useisiin erillisiin opetuksen tuen ja opiskelijoiden palvelun tar-
peisiin on rakennettu omia tietojärjestelmiään (esimerkiksi OODI ja VALSSI), mutta 
nämä järjestelmät ovat yleensä toisistaan erillisiä, eri tekniikoilla ja eri toimijoiden 
toimesta rakennettuja ja näinollen hyvin eri näköisiä käyttäjille. Ne eivät välttämättä 
muodosta hyvin suunniteltua kokonaisuutta. 
 
Alueen ohjelmistoihin tulee lähivuosina paljon muutoksia. Siihen tulee vaikuttamaan 
hyvin paljon se, miten opetusministeriön käyntiin laittamat kansallisen tason yhteis-
hankkeet etenevät. On nähtävissä, että ministeriön toimenpiteiden seurauksena syn-
tyy useita uusia järjestelmiä, jotka osittain korvaavat olemassa olevia, mutta saatta-
vat silti edellyttää jonkun vanhan järjestelmän osan säilyttämistä tai uuden toiminnal-
lisuuden rakentamista moduulina Opetusministeriön hankkeessa syntyvään uuteen 
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järjestelmään. Esimerkki tällaisesta kehityksestä on OODI:n ja tulevan RAKETTI-
OPI:n epäselvä suhde toisiinsa. Tästä seuraa vaara, että toimintaympäristö entises-
tään monimutkaistuu. Helsingin yliopiston on tässä tilanteessa syytä huolehtia siitä, 
että opiskelijapalveluiden yksikölle järjestetään riittävä osaaminen ja resurssit tieto-
tekniikkatarpeiden koordinointiin, ja se ottaa asian omistajana kokonaisvastuun sekä 
opetuksen että opiskelun tuen tietotekniikkatarpeista. 
 
Opetusteknologiakeskuksen ja tietotekniikkaosaston työnjako tulee strategiakauden 
aikana selvittää – tämä työ onkin jo lähtenyt käyntiin. Opetusteknologiakeskuksen 
olisi syytä keskittyä nimenomaan pedagogisiin tukipalveluihin. Teknologia-alustojen 
kehittäminen (esim. wikit, blogit ja E-lomake) olisi luontevammin tietotekniikkaosas-
ton tehtäväalaa, ja opetuksellisen sisällön jakelun, säilytyksen ja arkistoinnin kehit-
täminen taas on tehtävä yhdessä kirjastolaitoksen kanssa, sen johdolla. Oppimateri-
aalien jakelu onkin esimerkki toiminta-alueesta, jolla on tänä päivänä monta toimijaa: 
mm. opetusteknologiakeskus, opiskelijakirjasto, kirjastojen koordinaatioyksikkö, tieto-
tekniikkaosasto ja tiedekuntien kirjastot. Kun oppimateriaalit kaiken aikaa muuttuvat 
yhä laajemmin digitaalisesti jaeltaviksi, on syytä yliopistotasolla selvittää ja tarkem-
min päättää, mikä toimija tästä kokonaisuudesta kantaa kokonaisvastuun. 

5.3.3. Palvelutuotannon organisointi 

Kampuspalvelukeskusten perustaminen oli ensimmäinen askel yliopiston perustuki-
palveluiden kehittämisessä. Tätä kirjoitettaessa on edelleen mietinnässä seuraava 
askel, joka tulee selventämään rehtorin kanslian ja yliopiston tukipalvelutoimintojen 
välistä roolia. Kuitenkin nyt nähtävillä oleva tilanne on edelleen jonkin verran epäsel-
vä, koska toimialojen sisäinen organisaatiojako joillain aloilla on myös osastoraja 
(tekninen toimiala) ja toisilla ei (esimerkiksi tietotekniikka). Lähitulevaisuudessa tulee 
selvittää, eriytyykö rehtorin kanslia -toiminnallisuus yliopistopalvelut-
toiminnallisuudesta kaikkien toimialojen sisällä. Mikäli näin käy, mitä se vaikuttaa 
toimialan kokonaisuuteen ja erityisesti rahallisten resurssien hallintaan. 
 
Sähköisen infrastruktuurin kehittämisen osalta on liian aikaista spekuloida lähivuosi-
en organisaatioratkaisuja, mutta on selvää, että tehokkuusvaatimuksista, taantumas-
ta ja tiukentuvasta valtiontaloudesta johtuen tulevaisuuden yliopistossa joudutaan 
entistä enemmän yksinkertaistamaan ja vakioimaan teknisiä ja tietojärjestelmä-
ratkaisuja. Tämä edellyttää suhteellisen vahvaa ja koko yliopiston tasolla yksityisten 
yritysten tietohallintojen tapaan määräysvaltaista tietohallintotoiminnallisuutta, joka 
asettaa standardeja, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa ja palvelutuotantoa sekä yksit-
täisissä tiedekunnissa ja laitoksissa tapahtuvaa e-infrastruktuurin rakentamista.  
Yksittäisiä hankkeita on pakotettava samaan arkkitehtuuriin. Niitä on myös priorisoi-
tava ja hankkeita on voitava tarvittaessa myös lykätä tai lopettaa. Tällaiseen ei ole 
aiemmin yliopistolla laajemmin totuttu. 
 
Vastaava tilanne on nähtävissä myös kirjastolaitoksessa. Myös se tarvitsee muutos-
vaiheessa varsin laajoilla valtuuksilla toimivan johdon pystyäkseen koko yliopiston 
laajuisiin yksinkertaistaviin organisaatio- ja priorisointiratkaisuihin. 
 
Palvelutuotannossa eri toimialoilla toimii suhteellisen laaja sisäisten palvelujen verk-
ko. Esimerkiksi tietotekniikkatoimiala samoin kuin tuleva erillislaitosmallinen kirjasto 
ovat kooltaan niin suuria yksiköitä, että ne tarvitsevat omat talous- ja henkilöstöhal-
linnon palvelunsa sekä esimerkiksi sihteeripalvelunsa. On kokonaan linjaamatta, tuli-
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siko tällaiset sisäiset tukipalvelut kerätä omiin organisaatiokokonaisuuksiinsa. Jos 
niin tehtäisiin, syntyisikö siitä todellisia säästöjä. Kummallakin toimialalla on sisäisis-
säkin palveluissa hyvin erikoistuneita toimialakohtaisia osaamisvaatimuksia ja keskit-
tämistä estää myös toiminnan hajaantuminen kymmeniin eri osoitteisiin lukuisilla 
paikkakunnilla. 

5.3.4. Sähköisen asioinnin organisointi 

Sähköiset asiointipalvelut, intranet ja yhteisölliset verkkopalvelut ovat nopeasti kas-
vava alue, joka on tarpeen koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tätä varten on 
käynnissä Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -projekti (2008–2010), jossa kehitetään 
käyttäjälähtöistä suunnittelumallia hyödyntäen kokonaan uusi, käytettävyyden ja es-
teettömyyden huomioiva palvelukonsepti. Ongelmalliseksi koettuun tiedon löytämi-
seen haetaan ratkaisua keskitetyllä hakupalvelulla sekä ajanmukaisella portaalialus-
talla ja sisällönhallintajärjestelmällä.  
 
Suurimmat hyödyt uudesta konseptista saadaan integroitaessa keskeiset opetuksen, 
tutkimuksen ja hallinnon tarvitsemat palvelut osaksi sähköistä työpöytää. Sopivan 
teknisen alustan ja työvälineiden avulla voidaan automatisoida nykyisin manuaalises-
ti hoidettavia toimintoja ja saavuttaa sekä työn tehostumista että asioinnin helppout-
ta. Tämä vaatii lähivuosina sekä taloudellisia että henkilöresursseja, mutta maksaa 
investoinnin pitkällä aikavälillä takaisin. 
 
Yliopistolaisen sähköinen työpöytä on myös organisaation kannalta keskeinen koe-
tinkivi yhteistyön toimivuudelle. Tällä hetkellä kehitystyötä tehdään viestintäosaston 
vetämänä, mutta todellisena toimivana konseptina YST tulee vaatimaan viestinnän, 
tietotekniikan, kirjaston ja opiskelijapalveluiden tiivistä yhteistyötä. Kokonaisuuden 
omistajuus- ja kehittämisvastuu on syytä miettiä ennen palvelun volyymin hyvin laa-
jaa kasvua. 
 
Uudet opiskelijasukupolvet odottavat, että sähköisen työpöydän palvelut ovat käytet-
tävissä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasti. Tämä edellyttää palvelu-
jen kehittämistä erilaisille päätelaitteille, kuten älypuhelimille sopiviksi, sekä vi-
kasietoisia ja ympärivuorokautisesti valvottuja toimintaympäristöjä palveluille. Myös 
yliopistolaisen tunnistamisen ratkaisut monilaiteympäristössä nousevat lähiajan 
haasteeksi. Haastekenttä on liian laaja pelkästään viestinnän alueella hoidettavaksi. 

5.4. Kustannusnäkökulma 

Sähköisen infrastruktuurin kehittäminen on kallista toimintaa eikä sille ole näköpiiris-
sä vaihtoehtoa. Sekä digitaalisen kirjastotoiminnan että tietotekniikan puolella on 
huolehdittava toiminnan kustannustehokkuuden vertaamisesta alan muihin toimijoi-
hin ja parhaisiin käytäntöihin. Aina ei tarvitse olla paras, mutta on syytä tietää oma 
asemansa, ja mitä seurauksia siitä mahdollisesti seuraa. 
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5.4.1. Helsingin yliopiston kirjasto-organisaation kustannukset 

Yliopiston kirjastotoiminta digitalisoituu nopeasti. Kirjastot ovat varautuneet kirjasto-
toiminnan painopisteen siirtymiseen kohti digitaalisten objektien hallintaa mm. 
 

 uudistamalla kirjasto-organisaatiota 
 laatimalla henkilöstösuunnitelmat lähivuosille. 
 uudistamalla eläköitymisten yhteydessä henkilöstörakennettaan 2010–2015. 
 organisoimalla kirjastojen työnjaon uudella tavalla: keskitettävät palvelut ja 

tieteenalapalvelut 
 organisoimalla keskustakampuksen kirjastotoiminnan uudelleen 2012, jolloin 

uudisrakennus on valmistumassa ja lukuisista palvelupisteistä voidaan luo-
pua. 

 tiiviillä yhteistyöllä kansallisen kirjastoverkon ja Kansalliskirjaston kanssa. 
 
Suunnittelukaudella 2010–2012 kuormittavina tekijöinä ovat joka tapauksessa kes-
kustan muutosprojekti sekä erillislaitoksen ja keskitettävien palvelujen toimintojen 
vakiinnuttaminen kirjastolaitokseen budjettiin.  

5.4.2. Tietotekniikan kustannukset 

Educause-järjestön vuosittain toteutettava Educause Core Data Survey -tutkimus 
antaa parhaan mahdollisuuden Helsingin yliopiston tietotekniikkatoimintojen kustan-
nustehokkuuden vertaamiseen vastaaviin muihin yliopistoihin. Educause on yli tu-
hannen yliopiston tietotekniikkaorganisaatioiden yhdistyspohjainen yhteistyöverkosto, 
joka toteuttaa vuosittain toiminnan volyymeja ja kustannuksia seuraavan mittauksen. 
Viimeisin julkaistu tutkimus on vuoden 2007 talousluvuista. Yliopiston koko ja opiske-
lijoiden osa-aikaisuus voidaan ottaa huomioon käyttämällä FTE-luvuiksi (full time 
equivalent) laskettua opiskelijalukua.  
 
Educausen mukaan 993 yliopiston mitattuna keskiarvona kaikki yliopistot käyttivät 
vuonna 2007 keskitetyn tietotekniikkaorganisaationsa kokonaiskustannuksiin 1550 
dollaria/opiskelija-FTE. Vastaava keskiarvoluku tohtorikoulutusta antavissa yliopis-
toissa oli 1610 dollaria/opiskelija-FTE. Helsingin yliopiston kaikkien opintoalojen yh-
teenlaskettu opiskelija-FTE-luku vuonna 2007 oli 25 281 (sisältää myös jatko-
opiskelijat), joten Helsingin yliopiston kokoinen tohtorikoulutusta antava yliopisto 
käytti 2007 keskitetyn tietotekniikkaorganisaationsa kokonaiskuluina keskimäärin 
40,702 miljoonaa dollaria eli 30,04 miljoonaa euroa. Helsingin yliopisto käytti kam-
puspalvelukeskussiirtojen jälkeen tietotekniikkaosaston kustannuksiin 2008 budjetti-
luvuin mitattuna 13,966 miljoonaa euroa, joka sisältää myös vuoden aikana saadun 
0,6 miljoonan euron lisärahoituksen. Helsingin yliopiston panostus keskitettyyn tieto-
tekniikkatoimintaan oli siis 46,5 % samankokoisten ja vastaavien yliopistojen yleises-
tä keskiarvosta. 
 
Vastaavasti laskettuna tohtorikoulutusta antavat ja Helsingin yliopiston kanssa sa-
mankokoiseksi lasketut yliopistot (687 yliopistoa) käyttivät keskimäärin 14,746 mil-
joonaa euroa keskitetyn tietotekniikkaorganisaationsa ulkopuolella tietotekniikkatoi-
mintaan ja keskitetyn sekä keskittämättömän tietotekniikkatoiminnan kokonaiskus-
tannus oli siten keskimäärin 44,78 miljoonaa euroa. Helsingin yliopiston tietotekniik-
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katoiminnan kokonaiskustannus oli vertailukelpoisin luvuin (2007) yhteensä 28,023 
miljoonaa euroa, joka on 62,6 % yliopistojen keskiarvosta. 
 
Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että yliopisto panostaa tietotekniikkatoimintaan-
sa vain noin puolet siitä mitä yliopistot keskimäärin, keskitettyyn tietotekniikkatoimin-
taan alle puolet ja kaikkeen IT-toimintaan hieman yli puolet keskiarvosta.  
 
Helsingin yliopiston tietotekniikkatoimintaa arvostellaan usein kustannusten jatkuvas-
ta kasvusta, mutta vuosien 2007 ja 2008 välillä toiminnan kokonaiskustannus kasvoi 
vain 28,022 miljoonasta eurosta 28,049 miljoonaan euroon. Myös kustannusten kas-
vu on erittäin merkitsevästi alle alan keskiarvon taantumankin huomioon ottaen. 
 
Tätä toiminnan edullisuutta on aiemmin usein pyritty selittämään suomalaisten opis-
kelijoiden taipumuksella kirjoittautua yliopistoon, mutta olla opiskelematta. Tämä on 
kuitenkin jo otettu huomioon edellä esitetyissä luvuissa. Merkittävä osa tietotekniik-
kakustannuksista syntyy itse asiassa käyttäjätunnusta kohti. Yliopistossa on noin 
52 000 käyttäjää. Laskelmassa on otettu kuitenkin huomioon opiskelijoita vain FTE-
luvun verran eli noin puolet todellisesta kokonaismäärästä.  
 
Toinen selitys, jolla kustannusvertailuja on aiemmin pyritty vähättelemään, on suo-
malaisten tietotekniikkatyöntekijöiden palkkojen alhaisuus kansainvälisiin alan palk-
koihin verrattuna. Educausen lukujen mukaan tohtorikoulutusta antavat yliopistot 
käyttivät keskimäärin 46,6 % tietotekniikan kokonaismenoistaan keskitetyn tietotek-
niikkaorganisaationsa henkilöstön palkkamenoihin. Helsingin yliopistossa vastaava 
luku palvelukeskussiirtojen jälkeen oli 29,8 %. 
 
On totta, että palkkamenot ovat täällä suhteessa alhaisemmat. Mutta vaikka palkka-
menoerojen vaikutus poistettaisiin laskelmasta käyttämällä alan keskiarvolukuihin 
yliopiston palkkamenoprosenttia, keskimääräinen kokonaispanostus olisi silloinkin 
muilla yliopistoilla vielä 37,3 miljoonaa euroa ja Helsingin yliopistossa 28,02 miljoo-
naa euroa eli yliopiston panostus olisi 75 % keskiarvosta. Palkkakulut selittävät ha-
vaitusta panostuserosta siis vain puolet. Lopullista selittävää tekijää ei löydy edes 
siitäkään, jos vertailussa jätetään huomioimatta keskiarvoa nostavat rikkaimmat yli-
opistot. Mediaaniluvuillakin laskettuna Helsingin yliopiston panostus on merkittävän 
vähäinen. Ainoa mahdollinen johtopäätös on, että yliopiston panostus tietotekniikka-
toimintaan on merkittävästi kilpailevia yliopistoja pienempi. 
 
Olemme jääneet muusta maailmasta merkittävästi jälkeen tietotekniikkaan panosta-
misessa ja ero tappioksemme kasvaa. 

5.4.3. Palveluiden lakkauttaminen 

Näköpiirissä oleva rahoituksen kasvu ei vastaa tarpeen kasvua eikä nähtävillä olevi-
en suurten kehityshankkeiden kustannuksia. Helsingin yliopiston on kaudella 2010–
2012 arvioitava kriittisesti olemassa olevia elektronisia palveluita ja lakkautettava 
niitä, joiden kustannus- ja hyötytaso ei enää vastaa prioriteetteja. Tilanteesta ei tulla 
selviämään ilman usein kivuliaitakin nykyisten ja mukaviksi koettujen palveluiden lak-
kauttamisia. Tällaista on jo tehtykin, esimerkkinä vaikkapa posteritulostuspalvelun 
lopettaminen tietotekniikkaosastolla. 
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5.5. Yliopistojen välinen yhteistyö 

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategiassa 2006–2015, jota Helsingin 
yliopisto oli aktiivisesti mukana laatimassa, linjattiin, että tietotekniikan alueella yli-
opistojen välillä on syytä kehittää verkostomaista tuotantoyhteistyötä. Yliopistoja roh-
kaistiin tuottamaan tietotekniikkapalveluita toisilleen. Myös Helsingin yliopistossa 
nähtiin tämä linjaus hyväksi mahdollisuudeksi pitää mahdollisimman laaja erikois-
osaajien joukko yliopiston omissa käsissä palvelemassa ensisijaisesti yliopiston omia 
tarpeita, mutta valmiina tarjoamaan erityisesti ylitse jäävää kapasiteettia ja osaamista 
myös naapuriyliopistoille. Tämän mukaisesti Helsingin yliopisto on solminut muuta-
mia palvelusopimuksia muiden yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Teatterikorkeakoulu 
ja Hanken ostavat tiettyjä tietotekniikkapalveluita Helsingin yliopiston tietotekniikka-
osastolta. 
 
Palveluiden myynti ei kuitenkaan ole lähtenyt niin nopeasti liikkeelle kuin odotettiin. 
Toisaalta meneillään olevat suuret muutokset ja kehityshankkeet ovat vieneet henki-
löresurssit niin tarkkaan, että mistään yli jäävästä kapasiteetista ei ole voinut puhua. 
Toisaalta ongelmaa on syntynyt siitäkin, ettei yliopistossa ole varsinaisesti totuttu 
kehittämään tukipalveluista myytäviä tuotteita. Ulkoinen asiakas odottaa aina saa-
vansa etukäteen hyvin selkeän ja konkreettisen kuvauksen palvelusta hintoineen. 
Palvelut on siis tuotteistettava. Tähän liittyvää palvelukokonaisuuksien ja palveluiden 
suunnittelua sekä palvelukuvausten laatimista on yliopistolla aloitettu 2007–2008, 
mutta työ on nyt vietävä loppuun. 
 
Uusi yliopistolaki määrittelee yliopistot erillisiksi juridisiksi henkilöiksi. Toisaalta jul-
kishallintoa koskevat kilpailuttamisvelvoitteet säilyvät yliopistoilla ennallaan myös 
uudessa tilanteessa. Tämä merkitsee, ettei enää jatkossa ole mahdollista vapaasti ja 
kilpailuttamatta sopia yliopistojen kesken tietotekniikka- tai kirjastopalveluiden tuot-
tamisesta opetusministeriön strategian ajatusten mukaisesti omakustannushinnoin, 
vaan palveluiden ostaminen ja myyminen on vietävä työlääseen kilpailutusprosessiin, 
jossa voi olla mukana myös yksityisiä yrityksiä. 
 
Toisaalta kilpailtaessa tuotantosopimuksesta yksityisen yrityksen kanssa on tarkoin 
varottava tilannetta, jossa julkisin varoin tuettaisiin palvelun tuottamisen hintaa. Vielä 
2009 aikana on mahdollista tehdä useiden vuosien pituisia sopimuksia naapu-
riyliopistojen kanssa, mutta jatkossa tilanne on vaikeampi. Onkin odotettavissa, että 
uusi juridinen tilanne lopettaa tuotantoyhteistyön. Lisäksi on huomioitava se, että 22 
% arvonlisäveron lisääminen yliopistojen välisiin palveluhintoihin tekee organisaation 
sisäisestä työstä huomattavasti nykytilaa houkuttelevampaa. 
 
Tulevaisuuden tilanteessa yhteiselle tuotannolle jää lähinnä vain kaksi vaihtoehtoa: 
Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n palveluiden käyttäminen sillä mekanismilla, että 
opetusministeriö neuvottelee yliopistojen kanssa ja ministeriö tilaa kyseisen palvelun 
CSC:ltä (CSC jää osaksi valtiokonsernia).  
 
Toinen vaihtoehto ovat yliopistojen yhteiset inhouse-tyyppiset palveluyhtiöt. CSC:n 
kautta tehtävässä tuotantoyhteistyössä ongelma on kaiken kontrollin joutuminen Hel-
singin yliopiston ulkopuolelle, lähinnä ministeriöön. Onkin luultavaa, että yliopiston 
kannattaisi alkaa neuvotella yhden tai useamman naapuriyliopiston kanssa lähivuo-
sina yhteisen palveluyhtiön tai -yhtiöiden perustamisesta. Kaikkea tuotantoa ei mis-
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sään tapauksessa kannata siirtää yhtiömuotoon, mutta yliopistoyhteistyön mahdollis-
tamiseksi se rajoitetuin osin voi olla perusteltua. 

Keskipitkällä tähtäimellä on kuitenkin oletettavaa, että yliopistojen tuotantoyhteistyö 
merkittävästi pienentyy – niin kannattavaa kuin se on tähän asti kaikille ollutkin. 

 

5.6. Hankkeiden priorisointi 

Edellä esitetyn suunnitelman ja kokonaiskuvan laatimiseen on osallistunut noin 20 
henkilöä. Kuten tekstistä selvästi käy ilmi, heistä jokainen tarkastelee tietotekniikka- 
ja kirjastoinfrastruktuuria kehittämisongelmineen omasta näkökulmastaan ja tällai-
sesta kokoavasta katsauksesta syntyy helposti ”toiveiden tynnyri”, jossa lukematto-
mat asiat todistetaan tärkeiksi.  
 
Edellä kirjoitetun kaltaisen kokonaiskatsauksen suuri merkitys on siinä, että se antaa 
lukijalle yleiskuvan tilanteesta nyt ja lähitulevaisuudessa. Kaikessa yksinkertaisuu-
dessaan kuva on se, että olemme muusta maailmasta jäljessä panostuksissamme ja 
samaan aikaan meille on tulossa useita erittäin merkittäviä, enemmän tai vähemmän 
pakollisia kalliita hankkeita: Kaisa-talon kirjasto, SAP, Helpdesk-toiminta, toimin-
nanohjaus, hallinnon järjestelmäuusinnat – vain muutamia mainitaksemme. Tämä 
sopii huonosti yhteen pahenevan taloudellisen tilanteen ja tasaisena tai jopa laske-
vana jatkuvan valtionavustusosuuden kanssa. On siis selvää, että Helsingin yliopisto 
joutuu e-infrastruktuurihankkeissaan entistä paljon merkittävämmin vakioimisen ja 
priorisoinnin tielle. 
 
Yritysmaailmassa on jo vuosikymmenet totuttu keskitetysti käsittelemään, priorisoi-
maan ja jopa keskeyttämään tietotekniikkaprojekteja. Helsingin yliopistossa tähän ei 
ole toteuttu, vaan laitosten ja keskushallinnon budjettiomavaraisuus on merkinnyt 
vapautta toteuttaa kukin omia hankkeitaan kokonaistilanteesta huolimatta. Jatkossa 
tähän ei enää ole varaa. Vaikka kontrolli on monille ikävä asia, on Helsingin yliopis-
tossakin jatkossa ryhdyttävä keskitetysti käsittelemään, priorisoimaan ja hyväksy-
mään – tai lykkäämään tai jopa kieltämään – tietotekniikkahankkeiden toteuttamista. 
Tähän tarvitaan menettelytapoja, joissa voidaan tiettyyn rajaan asti ottaa oppia teolli-
suudesta. Liian byrokratian luomista on varottava, mutta tietyt peruskysymykset uu-
sien järjestelmien haluajille on esitettävä. Näihin kysymyksiin kuuluvat paitsi hank-
keen rakennuskustannukset, myös ylläpidon ja lopulta alasajon kustannukset sekä 
takaisinmaksuaika tai saavutettavan edun, säästön tai tieteellisen uuden tiedon ra-
hallinen arvo. 
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Kuva: Datamonitor / Butler Groupin ajatusmalli tietotekniikkahanke-ehdotusten 
kategorisoimisesta hyväksymiskäsittelyä varten. Kuhunkin kategoriaan liittyvät täysin 
omat hyväksymiskriteerinsä. 
Kuva © Terry White, MarketWorks, Butler Direct Limited 
 
Eräs yksinkertaistettu malli e-infrastruktuurihankkeiden käsittelyyn on Datamonitor / 
Butler Group -konsulttitalon esittämä malli. Tietotekniikkaa sisältävät hankkeet, joita 
esitetään toteutettaviksi ja joiden hinta ylittää tietyn kynnysrahan, jaetaan ensin kol-
meen pääkategoriaan: 
 

1. Nykyisen (tietotekniikka-)tuotannon omaa tehokkuutta parantaviin (kuvassa 
punainen) 

2. (Yliopiston) ydintoiminnan tehokkuutta parantaviin (vihreä) 
3. Kokonaan uusia toiminnan mahdollisuuksia luoviin (keltainen) 

 
Näiden kategorioiden sisällä on alakategorioita seuraavasti 
 

1. Nykyisen toiminnan tehokkuuden parantaminen 
1a) ”Operations engine” -projektit, jotka on tehtävä toiminnan pitämiseksi 
ennallaan 
1b) ”Strengthen the ops engine”, olemassa olevan tuotannon parannuk-
set 
1c) ”Strengthen IT´s capabilities”, tietotekniikkatuotannon oman toimin-
nan parannukset 
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2. Ydintoiminnan parannushankkeet 
2a) ”Must do”, pakko tehdä heti ulkoisista syistä johtuen 
2b) ”Should do”, voisi lykätä, mutta lykkääminen tulisi kalliiksi myöhem-
min 
2c) ”Can do”, voitaisiin tehdä ydintoiminnan parantamiseksi nyt tai myö-
hemmin 
2d) ”May do”, olisi mukava olla tehtynä 

 
3. Strateginen investointi, kokonaan uuden asian pienimuotoinen  

pilotointi, suuri riski 
 
Edellä esitetyn kaltainen jaottelu auttaa hahmottamaan hankkeen luonnetta. Kutakin 
alakategoriaa varten voidaan päättää erilaisista vaatimuksista ja priorisoinneista, joi-
hin jo alakategorioiden nimetkin viittaavat. Toisissa kategorioissa hyväksyvän pää-
töksen saaminen voi olla merkittävästi vaikeampaa kuin toisissa. 
 
Butler Groupin esittämässä mallissa kaikki ehdotetut tietotekniikkahankkeet aliste-
taan toimikuntakäsittelyyn, jossa otetaan huomioon ehdotuksen edellä mainittu kate-
gorisointi, esitetyt taloudelliset ja henkilöresurssipyynnöt, projektin kesto, ylläpidon 
kustannukset, takaisinmaksuaika tai muun hyödyn rahallinen arvo sekä sopivuus 
olemassaoleviin muihin järjestelmiin ja arkkitehtuureihin. Nämä määräävät hankkeen 
prioriteetin. Päätöksenä hanke käynnistetään, käynnistetään ehdollisena (mahdolli-
nen pysäytyskohta määrätään myöhemmäksi), lykätään tai kielletään. 
 
Butlerin kategorisointimalli on vain eräs tapa hahmottaa monimuotoista kysymystä 
hyvin moninaisten e-infrastruktuuriin liittyvien toiveiden ja hanke-esitysten käsittelys-
tä. Helsingin yliopiston on luotava priorisointiin oma tapansa ja varmistettava, että 
käsittelyn tulosta myös noudatetaan: ei tarkoittaa ei. Tämän toimintamallin luomises-
sa ja valvonnassa on avainasemassa yliopiston tietohallintotoimikunta. 
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