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KORKEAKOULUJEN OPISKELUN JA OPETUKSEN 
TUKIPALVELUIDEN JA HALLINNON 
YHTEISTYÖRYHMÄ (KOOTUKI) –
KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUKSI

• Ammattikorkeakoulujen 
opintoasiainpäälliköiden 
yhteistyöverkosto

• AAPA - Ammattikorkeakoulujen 
tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

• OHA-forum - Yliopistojen 
opintohallintojohtajien 
yhteistyöverkosto

• FUCIO - yliopistojen 
tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

• Opetushallitus

Tehtävänämme on 

• muodostaa kokonaiskuva 
digitalisoituvan opiskelun ja 
opetuksen sekä niihin 
vaikuttavan ympäristön 
kehityssuunnista ja –tarpeista

• edistää 
kokonaisarkkitehtuurityötä 
yhteisesti kaikkien 
korkeakoulujen tasolla



KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUKSI

• Asiantuntijatukea tarjolla olevista valtakunnallisista ja paikallisista 
yhteistyömuodoista sekä tietojärjestelmäpalveluista

• Konsultointiapua paikallisten ja yhteisten opintohallinnon ja 
tietojärjestelmäpalveluiden löytämiseksi

• Apua tilannekuvan ylläpitämiseen hankkeiden viemiseksi esille eri 
tapahtumiin ja verkostoihin: tapahtumakalenteri

• Tukea sekä hankkeiden sisäiseen työskentelyyn että tuotosten 
jakamiseen ja julkaisemiseen: Eduuni-yhteistyöalusta (kootuki.fi)

http://www.kootuki.fi/


MITEN MUUTEN VOISIMME OLLA 
AVUKSI?

Tarvitaanko tämän seminaarimme kaltaisia yhteisiä tilaisuuksia?  

OKM suunnittelee seminaaria 22.8. Eurostudent-seminaarin yhteydessä kärkihankkeen teemojen 
esittelyä

Kertokaa nyt, kertokaa oman korkeakoulunne opintoasiainjohtajalle tai 
tietohallintojohtajalle tai CSC:lle

Olemme viimeistään alku syksystä yhteydessä yhteisen tilannekuvan ja 
mahdollisien tunnistamienne yhteisten asioiden kokoamiseksi
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YHTEISTÄ SOPIMISTA VAATIVAT 
ASIAT

Jos tunnistat asian, mistä pitäisi yhdessä korkeakoulujen kesken sopia tai linjata

• Kerro mistä on kyse ja mikä voisi olla oikea ratkaisu

• Lähetä asia KOOTuki-yhteistyöryhmälle (Antti Mäki ryhmän sihteeri)

• Me lupaamme huolehtia, että asia etenee oikeille tahoille valmisteluun ja 
ratkaistavaksi korkeakouluissa tai niiden yhteistyöelimissä tai tarvittaessa ministeriöön

• Oikea ratkaisun löytäminen vaatii sinnikästä yhteistyötä!
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KEHITTÄMISHANKKEET, 
SYNERGIARYHMÄ JA VIRTA-
YHTEYSHENKILÖT

• Toivottavasti tutustut oman korkeakoulusi VIRTA-yhteyshenkilöön 
ja edustajiin Synergiaryhmässä 

• Tervetuloa Synergiaryhmään mukaan ja VIRTA-kokouksiin kuulolle!

• Lähetämme tämän tilaisuuden osallistujille tietoa, milloin kokouksia 
ja työpajoja on ja miten mukaan tai kuulolle voi ilmoittautua

• Lisätietoja Outi Tasala, CSC:ltä, opi@csc.fi
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KOHTI UUSIA SEMINAAREJA!

16-17.8. Peda-forum 2017 -päivät

22-23.8. KOTA-seminaari

20-21.9. NordForumin seminaari: Free Flow of Information in Education

27-28.9. Yliopistojen opintoasiainpäivät

8-9.11. Korkeakoulujen IT-päivät

28-29.11. Korkeakoulujen johdon seminaari

…
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KEHITTÄMISHANKKEISTA VIRTAA JA 
SYNERGIAA –KEVÄTSEMINAARI –
KIITOS MEILLE!

• Kiitos 13 mielenkiintoisesta kehittämishankkeen esittelystä 
(seminaariaineistoissa vielä loput 4) ja osallistumisestanne

• Kiitämme osallistumisesta korkeakoulujen asiantuntijaverkostojen 
jäseniä, kuten Synergiaryhmän jäseniä ja VIRTA-yhteyshenkilöitä 
sekä OPH:ta, OKM:iöä ja muita

• Kiitän järjestämisestä OKM:öä, KOOTuki-ryhmää, Synergiaryhmää 
ja CSC:tä

• Kiitetään Hankkenia ja Aalto-yliopistoa hyvistä tiloista



Kiitos! 

Lisätietoja:

Kootuki.fi
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