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Lehdistötiedote - 31.10.2011, Turku 

Turun yliopisto valitsi Neoxenin ratkaisut  

Turun yliopisto on ottamassa käyttöön Suomen 

nykyaikaisinta yhteisöllistä tietojärjestelmää. Ratkaisu 

yhdistää yliopiston päivittäisen työskentelyn niin 

henkilöstön, tutkimuksen, opettamisen kuin 

oppimisenkin osalta sähköiseksi työpöydäksi. 

Toteutettava järjestelmä on Suomen suurin Microsoft-

teknologiaa hyödyntävä korkeakoulutoteutus ja se 

tulee myös kaikkien opiskelijoiden käyttöön. Uuden 

sosiaalisen toimintaympäristön toimittaa turkulainen 

Neoxen Systems. 

 

“Uusi sähköinen työpöytämme tarkoittaa käytännössä myös uuden sukupolven 

yhteisöllisten työskentelyratkaisujen käyttöönottoa. Se mahdollistaa perinteiset rajat 

ylittävän toiminnan ja tiiviimmän yhteistyön eri sidosryhmiemme kanssa. Samalla 

pystymme monipuolistamaan sekä sisäistä että ulkoista viestintäämme.” kertoo 

yliopiston viestintäjohtaja Maija Palonheimo. ”Moderni lähestymistapa tutkimuksen, 

oppimisen, opettamisen ja viestinnän työvälineiden yhdistämiseen avaa meille uusia 

mahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Tämä on meille tärkeä askel strategiamme 

toteuttamisessa.” 

 

”Uudistamme koko tietojärjestelmäarkkitehtuuriamme vastaamaan yliopiston pitkän 

linjan strategisia linjauksia ja tavoitteita. Yhteisöllinen, ajasta, paikasta ja 

päätelaitteesta riippumaton toimintaympäristö kokoaa erilliset toimintomme käyttäjän 

kannalta yhtenäiseksi tietojärjestelmäksi. Pystymme tehokkaasti tarjoamaan uusia 

palveluita ja lisäämään kilpailukykyämme.” linjaa yliopiston tietohallintojohtaja Yrjö 

Saarikko. ”Avoimet rajapinnat, uusien teknologioiden saumaton yhteensopivuus ja 

alustaratkaisuiden yhtenäistäminen olennaisesti tehostavat tietohallinnon työtä myös 

kustannusmielessä.” 

 

“Turun yliopiston ennakkoluuloton lähestymistapa uuden teknologian valjastamisessa on 

oivallinen esimerkki suomalaisen korkeakoulumaailman uudistumiskyvystä.” kertoo 

Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. “Tälläkin saralla Turun yliopisto on 

edelläkävijä Suomessa ja samalla suunnannäyttäjä koko koulutussektorille.”  

 

Neoxen toimittaa tiedonhallinnan valmistuotteita kansainvälisesti sekä sertifioituja 

ryhmätyöskentelyn ja sähköisen työpöydän ratkaisuja yrityksille sekä julkisyhteisöille. 

Suomessa yhtiö kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa 

monikielistä, kaikille toimijoille avointa sosiaalista toimintaympäristöä 

oppilaitoskäyttöön. Yleisesti käytössä oleviin perusteknologioihin ja avoimiin 

kansainvälisiin standardeihin perustuva "eOppiminen.fi" -konsepti on Tekesin 

palkitsema ja rahoittama. 

http://www.eoppiminen.fi/
http://www.tekes.fi/info/oppimisymparistot/yritystarinat/Neoxen+Systems
http://www.tekes.fi/info/oppimisymparistot/yritystarinat/Neoxen+Systems
http://eoppiminen.fi/
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Turun yliopisto – Turun yliopisto on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusyliopisto, 

joka hyödyntää monialaisuuttaan hakien tieteenalojen rajapinnoille sijoittuvia tieteellisiä 

läpimurtoja. Yliopisto yhdistää perus- ja soveltavan tutkimuksen tuottamat tulokset 

liiketaloudelliseen innovaatioiden kehittämiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. 

Koulutuksessa korostuu vastuu eri alojen asiantuntijoiden elinikäisestä kouluttamisesta 

sekä kyky reagoida muutoksiin yhdistämällä osaamista yli perinteisten tieteenalarajojen. 

Turun yliopisto korostaa rooliaan kansalaisten perustamana sivistys- ja tiedeyliopistona, 

joka on vastuullinen toimija yhteiskunnassa. Kiinteät yhteistyösuhteet erilaisiin 

kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin toimintaympäristöihin ovat olennainen osa 

nykyaikaista huipputason tutkimusyliopistoa. 

 

 

Lisätietoja:  

Maija Palonheimo, viestintäjohtaja 

Viestintäyksikkö 

20014 Turun yliopisto 

Puh. (02) 333 6129 

maija.palonheimo@utu.fi 

http://www.utu.fi/ 

 

Lisätietoja:  

Yrjö Saarikko, tietohallintojohtaja 

Tietohallinto 

20014 Turun yliopisto 

Puh. (02) 333 5680 

yrjo.saarikko@utu.fi 

http://www.utu.fi/ 

 

 

Neoxen Systems – Microsoftin kultakumppani Neoxen Systems on kansainvälisesti 

toimiva tiedonhallintaan erikoistunut suomalainen ohjelmistotalo. Tarjoamme 

asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja valmistuotteita sekä pitkälle tuotteistettuja 

oppimisen ja osaamisen hallinnan ratkaisuja. 

 

Neoxenilla on tunnustettua asiantuntemusta tiedonhallinta- ja kommunikointi-

järjestelmien toteuttamisesta hyödyntäen viimeisimpiä teknologioita sekä avoimia 

standardeja. 

 

Lisätietoja: 

Esa Tervo, toimitusjohtaja 

Neoxen Systems 

Puh. +358 2 232 2883 

Faksi: +358 2 232 2884 

esa.tervo@neoxen.com 

www.neoxen.com 

www.eoppiminen.fi  
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