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Taustana tietohallintolaki 

• OKM organisoi Koulutus, tiede ja kulttuuri -kohdealueen 
kokonaisarkkitehtuurityön osana julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuuria 

 

• Korkeakouluja koskettaa osa-kohdealue Koulutus ja 
tutkimus sekä tähän liittyvä yhteentoimivuutta edistävä 
yhteistyö. Tätä työtä on edistetty korkeakoulujen ja 
OKM:n yhteisessä RAKETTI-hankkeessa 

  

• RAKETTI-hankkeessa syntyneet vakiinnutettavat 
toiminnot tarvitsevat pysyvän hallintamallin, jota OKM on 
hahmotellut muistioluonnoksessaan "OKM:n CSC:ltä 
korkeakouluille ostamien palveluiden 
korkeakoululähtöinen ohjaus…” 

 



Hanke päättyy, toiminta jatkuu 

• Osahankkeen uudelleenmäärittelyssä OPI:n rooliksi muotoutui 
tukea yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä 
edistävää yhteistyötä. RAKETTI-Pelisääntötyöryhmän 
loppuraportti ja OKM:n tietohallintomuistio 2012 hahmottelivat 
jatkoa samalla linjalla. 

 

• OKM:n ohjausrakenneluonnoksessa opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoivat 
korkeakoulut itse CSC:n koordinaatiotuella 

 

• Korkeakouluja ohjausrakenteesta sopiessa edustamassa 
–  ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto (AAPA) 

–  ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto 

– yliopistojen IT-johtajien verkosto (FUCIO) 

– yliopistojen opintohallinnon ja -palveluiden johtajien ja päälliköiden 
verkosto (OHA-forum) 

 



OKM/KTPO-CSC-sopimus 

Lähde OKM 20.8.2013 

OPI:n rahoitus 

sisältyy 



Lähde: OKM/IH 17.12.2013 

CSC:ltä ostettavien palveluiden ohjaus 



Verkostojen yhteiskokous 13.12. 

• Verkostot kokoontuivat etsimään yhteistä näkemystä 
yhteistyön organisoimisesta hankekauden jälkeen 

 

• Tapaamisessa sovittiin perustettavasta korkeakoulujen 
opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon 
yhteistyöryhmästä, sen tavoitteista, tehtävistä ja 
edustajista. 

 

• Valmisteleva yhteistyöryhmä aloitti toimintansa 7.1.2014 
– Liiketoimintasuunnitelma ryhmässä valmisteilla 

1. Yhteistyöryhmä 

2. Alaryhmät (mm. Synergiaryhmä) 

3. CSC:n koordinaatiotuki 

– Ensimmäinen etäkokous 10.2. 

 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/Yhteistyoryhma


Yhteistyöryhmän tavoite ja tehtävät 

• Kehittää ja ylläpitää yhteistä korkeakoulujen opiskelun ja 
opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon kokonaiskuvaa 
– edistämällä ja vahvistamalla tiedonkulkua ja yhteistyötä korkeakoulujen 

kesken sekä korkeakoulujen ja sidosryhmien välillä 

– priorisoimalla mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisten hankkeiden 
toteuttamista 

– suuntaamalla korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden 
asiantuntijaryhmien (Synergiaryhmä ja muut ryhmät) työpanos 
kokonaiskuvan kannalta tärkeimpiin työkohteisiin 

– tekemällä puolivuosittain ehdotus CSC:n koordinaatiotuen resurssien 
allokoinnista kokonaiskuvan kannalta tärkeimpiin työkohteisiin 

– edistämällä yhteentoimivuuden ja yhteismitallisuuden toteutumista 
korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluissa ja hallinnossa 
linjaamalla ja ohjaamalla alueen viitearkkitehtuurityötä ja 

– toimimalla yhteistyössä muiden suunnitteilla olevien ohjausrakenteiden 
(OKM) kanssa. 

– FUCIO:n lisäysehdotus: selvittämällä tarpeita ja saattamalla alkuun uusia 
valtakunnallisia järjestelmähankkeita 

 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Ryhmän perustaminen ja jäsenet I 

• Valmisteleva yhteistyöryhmä aloittaa toimintansa 
7.1.2014 
– Tehtävänä on muotoilla ”liiketoimintasuunnitelma” ja 

hyväksyttää se kaikilla verkostoilla 

– Jäsenet 

• ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto (AAPA) 
Matti Hartikainen (pj) ja Esko Ala-Peijari (pääsihteeri) 

• ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto Tapio 
Rimpioja (pj) 

• yliopistojen IT-johtajien verkosto (FUCIO) Markku Närhi ja Teemu 
Seesto (pääsihteeri) 

• yliopistojen opintohallinnon ja -palveluiden johtajien ja 
päälliköiden verkosto (OHA-forum) Kati Kettunen ja Henna 
Koskimäki (koordinaattori) 

• CSC:n OPI-koordinaatio Paula Merikko / Pekka Linna 21.2.2014 
alkaen 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Ryhmän perustaminen ja jäsenet II 

• Verkostojen yhteistapaaminen 3.6.2014 

– Yhteistyöryhmän perustaminen valmistelevan yhteistyöryhmän 
työn pohjalta 

– Liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen 

– Jäsenten nimittäminen ja puheenjohtajiston valinta 
kaksivuotiskaudeksi 

– CSC:n koordinaattori toimii ryhmän sihteerinä 

– Päätetään kutsua yhteistyöryhmään muut jäsenet (päätetään 
kokouksessa) 

• OKM 

• Opetushallitus 

• Synergiaryhmän puheenjohtajisto 

• UNIFI ja ARENE 

• Asiaan liittyvissä kokouksissa 

– Kirjaston edustajat: Kansalliskirjasto, SYN, AMKIT 

– Opiskelijajärjestöt SAMOK ja SYL 

– Muita asiantuntijoita (esim. opetushenkilökunta) 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Mandaatti 

• Haetaan ryhmälle mandaatti rehtori/vararehtoritasolta 

(Unifilta & Arenelta). OHA-forumin muutosehdotus: 

Pohdittava onko mandaatin hakeminen tarpeen tai 

mahdollista 

 

• Yhteistyöryhmän toimikaudeksi sovitaan aluksi kaksi 

vuotta, 31.12.2015 asti. 

 

• Ensimmäisen toimikauden jälkeen ryhmän toiminnan 

tulokset arvioidaan ja jatkosuunnitelmista sovitaan 

arvioinnin perusteella. 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Alaryhmät: Synergiaryhmä I 

• Korkeakoulujen ja sidosryhmien avoin opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijaryhmä jatkaa 
toimintaansa yhteistyöryhmän ohjauksessa. 

• Valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan 

• CSC:n koordinaattori toimii ryhmän sihteerinä 

• Sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien 
edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä 
ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja 
opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä 
kiinnostuneet henkilöt. 

• Jäseneksi voi ilmoittautua ryhmä sihteerille kuka tahansa 
korkeakouluyhteisön jäsen 

• Jäsenet osallistuvat kaksipäiväisiin työpajoihin ja AC-
kokouksiin sekä sähköpostilistalla käytävään keskusteluun 
omien resurssiensa mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa noin 
1-15 htp:n vuosittaista työmäärää 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Alaryhmät: Synergiaryhmä II 

• Tehtävät 

– osallistua korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen 

viitearkkitehtuurityöhön 

– tukea kehitysprojekteja osallistumalla niissä tehtävään 

määrittelytyöhön 

– osallistua korkeakoulujen tietomallin kehittämiseen opiskelun 

ja opetuksen osalta 

– toteuttaa ja organisoida yhteistyöryhmän antamat yksilöidyt 

toimeksiannot 

– tiedottaa korkeakouluille ja sidosryhmille opiskelun ja 

opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä 

– laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida 

yhteistyöryhmälle työskentelyn edistymisestä 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



Alaryhmät: Muut asiantuntijaryhmät 

• Yhteistyöryhmä voi perustaa Synergiaryhmän rinnalle 

tarpeen mukaan myös muita CSC:n koordinoimia 

asiantuntijaryhmiä 

 

• Toimintaansa uudessa rakenteessa jatkavia ryhmiä 

tullevat olemaan korkeakouluja 

opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksessa tukemaan 

perustettu Opintopolkuryhmä sekä KSHJ-

hyväksymistestausryhmä 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 



CSC:n koordinaatiotuki 

• Yhteistyörakenteilla on käytössään CSC:n 

koordinaatiotuki 

 

• CSC:n koordinaatioresurssit (v. 2014 OKM/KTPO-CSC-

vuosisopimuksessa n. 2,5 htv) tukevat tietojen 

yhteismitallisuutta ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta 

sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun 

ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella 

 

• Korkeakoulut ohjaavat CSC:n koordinaatiotuen 

työpanosta yhteistyöryhmän kautta. Yhteistyöryhmä 

tekee puolivuosittain ehdotuksen CSC:n koordinaatiotuen 

resurssien allokoinnista (vrt. OPI:n työlista 2014) 

 

Luonnos valmisteilla yhteistyöryhmässä: 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/Tyolista+2014
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Tyolista+2014
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Tyolista+2014


Kiitos! 

 
Paula Merikko 

Koordinaattori, RAKETTI-OPI 

044-5576917 

 

opi(at)csc.fi 

www.csc.fi/opi 

 

Korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen RAKETTI-OPI-osahanke 

 tukee yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää 

yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon 

alueella. 

 

 

http://www.csc.fi/opi

