
Synergia-ryhmän etäkokous  
Aika: 14.12.2017 klo 13.01-14.35 
Paikka: https://connect.funet.fi/synergia  
Nauhoite: https://connect.funet.fi/p8cy27o688u/  
 
1.    Kokouksen järjestäytyminen 

•    Kokouksen avaus: puheenjohtaja Janne Santala avasi kokouksen klo 13.01. 
•    Läsnäolijoiden toteaminen: Janne Santala (pj., SAMK), Anne Litja (UEF), Eija Airio (HY), 
Hannele Husa (TAMK), Katja Arstio (Funidata), Maarit Tenhunen (LAY), Marika Stam (Humak), 
Mirja Ollila, Pietari Tahvonen (Lapin amk), Päivi Aho (Laurea), Päivi Rahkonen-Ellä (TY), Sari 
Pulkkinen (TaY), Taija Oksanen (Turun amk), Taina Eriksson (Lito/TY), Tapio Ekholm (Metropolia), 
Tarja Pakarinen (UEF), Totti Tuhkanen (TY), Antti Mäki (CSC), Helena Majamäki (CSC), Marjut 
Anderson (CSC), Eeva Polvi (siht., CSC) 
•    Asialistan hyväksyminen: ei kommentteja. 
•    Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen: ei kommentteja.  
 

2.    Ajankohtaiset asiat    
•     CSC:n rooli Synergia-ryhmän valmistelussa ja sihteerityössä (Antti Mäki): Synergian sihteerinä 
syksyn 2017 toiminut Anne Rautanen ei toimi enää sihteerinä ja vlamistelijana, sillä hän ei ole 
enää CSC:n palveluksessa. Projektipäälliköt Eeva Polvi (koulutus- ja opetusyhteistyön 
kokonaisuus) sekä Helena Majamäki (VIRTA-opintotietopalvelu) toimivat ryhmän apuna, kunnes 
CSC nimeää seuraavan sihteerin ryhmään.  
   VIRTA (Majamäki). Oppijan tietovirtojen ja vIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä on 

antanut suosituksen korottettujen arvosanojen kirjaamisesta. Suosituksena on, että tieto 
korotetusta arvosanasta tuodaan VIRTAan uutena suorituksena ja alkuperäinen suoritus 
passivoidaan ja se näin ollen poistuu VIRTA-tietovarannosta. Uusi suoritus tulee mukaan 
tiedonkeruisiin ja edistymisenseurantaan uuden suorituspäivämäärän perusteella. 
Migri tulee integroitumaan suoraan Koskeen, selvitettävä vielä, jääkö jotain tietoja, joita ei 
saada Migrin käyttöön sitä kautta. VIRTAsta tehtävien tiedonluovutusten osalta ohjausryhmä 
päätti, että uusia palveluintegraatioita käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa. 
Syksyn 2018 edistymisen seurannan muutoksiin liittyvä valmistelu etenee, kun KELAlta 
saadaan täsmennyksiä. Ristiinopiskelussa ollut esillä opiskeluoikeuteen ja kirjaamiseen 
liittyviä asioita. LITOssa pilotoidaan vaihtoehtoista kirjaamistapaa. Tietomallin 
uudistus/lukuvuosimaksuvelvolliset: XML-skeema valmis, mutta odotetaan mahdollisia 
lisäystoiveita. Jos muutoksia ei tässä vaiheessa tule, viedään  tuotantoon heti tammikuun 
alussa  Keskustelussa tiedusteltiin tilannetta Valviran osalta. CSC-Valvira 
yhteistyökokouksessa  marraskuussa Valvira ei osannut sanoa terveydenhuollon koulutusten  
sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton aikataulusta. Asiaa seurataan CSC:n toimeista. 

•    Opintopolku (tarkentuu myöhemmin)  Ei käsitelty asiaa.  
•    OILI  (Anderson): Tapaamiset kuukausittain AC-palavereina. Asiantuntijaryhmät ja muut 
ryhmät: aikataulutus diaesityksessä. Roadmap työn alla. YTHS-maksun/Kela-maksun piiriin jollain 
aikavälillä tulossa yliopistojen lisäksi amkit. Ei toistaiseksi tiedossa, missä ja milloin maksu 
kerätään.  
•    KOOtuen terveiset (Polvi): Täydennys asiakokonaisuuteen/diaesitykseen KOOtuen kokouksen 
jälkeen:  
- Unifi on muodostanut ryhmän palautteiden ja tiedonkeruiden kokoamiseen. Lisäksi Arenella 
mahdollisesti vastaava tulossa.  
- CSC ja OKM:n palaverissa keskusteltu 5.12.2017 kokonaiskuvan kokoamisesta oppijan ja 
opiskelijakysymyksistä. OKM:n lukuun voidaan tehdä työtä asian edistämiseksi. Kootaan 
KOOtuelle tietoa, jota syötetään Unifille ja Arenelle korkeakoulujen yhteiseen työstämiseen. 
Liittyy Synergian työhön.  



- KOOtuen nykyinen pj. Kati Kettunen väistyy pj:n paikalta kevätlukukauden jälkeen. Verkostoissa 
etsitään parhaillaan uutta puheenjohtajaa.  

3.    LITO: Suorituskirjaukset opetusyhteistyössä (Taina Eriksson):  
 Keskustelussa pohdittiin, että Synergian pajassa Porissa marraskuulla vaihtoehtoista/tulevaa 
pilotoitavaa tapaa ei pidetty ensisijaisena vaihtoehtona. Vaihtoehtoinen kirjaamistapa VIRTA-
näkökulmasta tuo lisämahdollisuuksia kirjaamiseen (uusi koodi) opetusyhteistyöhankkeessa. 
Uudella koodilla saadaan eroteltua vaihtoehtoisen kirjaamistavan suoritukset. CSC:llä pidettiin paja 
8.12., jossa mietittiin vaihtoehtoista tapaa LITOn kanssa. Ajatuksena on, että nyt pilotoimalla 
saadaan välivaiheen ratkaisu ja pitkällä tähtäimellä saadaan kertakirjaamisella sähköinen 
siirtyminen suoraan kotikorkeakouluun. Ristiinopiskeluhankkeessa mietitty tiedonsiirtoja, asiasta 
pidettiin paja 12.12., materiaalit wikisivulla.  

 
4.    Ensi vuoden suunnitelmat ja kokousaikataulu 

 01/2018 etäkokous to 25.1. klo 10-12  pe 26.1. klo 13-15 
 02/2018 työpaja ke 21.-22.2. 
 03/2018 etäkokous to 15.3. klo 13-15 
 05/2018 työpaja ma-ti 21.-22.5. yhdessä uusien ja vanhojen hankkeiden sekä VIRTAn kanssa 

siten, että hankkeet esim. 21.5. klo 12 – 22.5. klo 12. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa myös 
iltaohjelman tutustumisfunktio. Synergialla omaa/hankkeista eriytyvää ohjelmaa ensimmäisen 
päivän aamupäivällä ja jälkimmäisen päivän iltapäivällä. 

 06/2018 etäkokous ti 11.6. klo 10-12   
 09/2018 työpaja ma 10.-11.9. 
 10/2018 etäkokous ma 29.10. klo 13-15 
 11/2018 työpaja ti-ke 20-21.11.  
 12/2018 etäkokous tai työpaja 13.12.  
 CSC merkitsee ajankohdat yhteentoimivuuskalenteriin. Syksyn osalta kokousaikataulu saattaa 

täsmentyä.  
 

5.    Synergian puheenjohtajan valinta vuodelle 2018 
 Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ekholm Metropoliasta ja varapuheenjohtajaksi Totti Tuhkanen 

Turun yliopistosta. Väistyvä pj. Janne Santala on käytettävissä taustatukena vuoden 2018 
valmistelussa.  

 
6.    Muut asiat: Toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmän kokoonpano ja kokousaikataulu: 

 Linkki wiki-sivulle: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=48890752. 
 Toiminta-arkkitehtuuri on vielä viimeistelemättä. Puheenjohtaja pyysi ilmoittautumista niitä 

kokouksen osallistujilta, jotka ovat käytettävissä iskuryhmän kokoonpanossa. Ajatuksena on pohtia 
prosesseja ja palveluja työstää niitä Synergian kokousaikojen ulkopuolella ja lähtökohtaisesti etänä.   

 Anne Litja (uutena), Pietari Tahvonen (uutena), Hanne Husa (uutena), Totti Tuhkanen  (jatkaa) ja 
Virve Peltoniemi (jatkaa) ilmoittautuivat mukaan iskuryhmään. Katja Arstio ei käytettävissä uudessa 
kokoonpanossa. Kokoontuminen alkuvuodesta 2018, Janne Santala palaa asiaan joulukuussa 2017 
valmistelun osalta.  

 Kokoonpano 2108:  
Päivi Aho, Laurea (jatko 2018 varmistuu) 
Hannele Husa, Tampereen ammattikorkeakoulu (uutena 2018) 
Päivi Lignell, Tampereen teknillinen yliopisto           
Anne Litja, Itä-Suomen yliopisto (uutena 2018)  
Virve Peltoniemi, Tampereen ammattikorkeakoulu (jo kokoonpanossa, myös 2018)        
Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (jo kokoonpanossa, myös 2018)        
Pietari Tahvonen, Lapin amk (uutena 2018) 
Totti Tuhkanen, Turun yliopisto (jo kokoonpanossa, myös 2018)        



Päivi Vähäsalo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (jatko 2018 varmistuu) 
Valmistelijoina toimii Eeva Polvi sekä tarvittaessa muut CSC:n asiantuntijat. (Aiemmin Pekka Linna 
ja Outi Tasala sekä tarvittaessa muut CSC:n asiantuntijat) 
 

7.    Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35 ja kiitti kuluneesta toimintavuodesta sekä toivotti hyvää 

joulua ja rentouttavaa vuodenvaihdetta.  
 


