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Ohjelma klo 14-15.30

Yhteistyörakenteen visualisointi 31.10.2017 päättyneen hankehaun hakemuksissa 
(Walter Rydman, CSC)

Sidosryhmäyhteistyötä käytännössä: hankkeiden katsauksia yhteistyömuotoihin
• Yhteistyötä maakunnallisesti ja sote-toimialalla: SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen 
työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina (Riitta 
Lumme, Metropolia)
• Toimiala- ja viranomaisyhteistyötä: DLB - Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / 
Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen 
yhteistyöllä (Ulla Moilanen, HAMK) 
• Hankkeen opiskelijayhteistyötä: Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
korkeakouluissa (OHO!) (Ulla Klemola, JYU)

Ajankohtaiset asiat (Eeva Polvi, CSC)
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Hankkeiden sidosryhmät: nostoja Kehittämishankkeista virtaa ja 
synergiaa -seminaarista 5/2017

• Hankkeen sisäiset 

• Korkeakoulun sisäiset (it, opintohallinto, opet, opiskelijat, HR, johto)

• Korkeakoulujen väliset: hankkeissa, alueittain, koko korkeakoulukenttä

• "Asiakasnäkökulma": yritykset, kunta, maakunta, järjestöt. 2. aste

• Yhteiset verkostot: opintoasiainpäälliköt, IT, Synergia, KOOtuki

• Viranomaiset/rahoittajat

• Kansallinen ja kansainvälinen taso

Yhteistyömuodot hankkeen alussa - keskivaiheilla - lopulla - jälkeen
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Välineitä

• Hankkeiden omat sivut, postilistat, some jne.

• Eduuni-wikisivut: https://wiki.eduuni.fi/display/COOP
oMyös hankkeiden omat julkiset wikisivut maksutta

• Tapahtumakalenteri ja yhteentoimivuuskalenteri: hankkeiden päivitykset 
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus

• Kehittämishankkeiden postilistalle: liittymispyyntö opi@csc.fi

• Hankekohtaiset keskustelut CSC:n kanssa tarvittaessa työn tueksi

• Tulossa työkalupakki uusien (2018) hankkeiden käyttöön 
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CSC – Finnish research, education, culture and public administration ICT knowledge center

Kehittämishankkeiden tuki vuonna 
2018



OKM:n ja CSC:n yhteistyö kehittämishankkeissa: sovittua 
vuodelle 2018

• Haku päättyi 31.10.2017, Enintään 40 M€ vuosille 2018-2020
• OKM:n ja CSC:n yhteistyö jatkuu 2017 ja 2018 rahoitettujen hankkeiden tukemisessa 

• CSC jatkaa temaattisten webinaarien ja työpajojen järjestämistä 2018
o 19.1.2018 työpaja avointen oppimateriaalien teemalla (kysely ja tarkemmat tiedot tulossa)

• OKM ja CSC järjestävät yhdessä 3/2018 (päätösten aikatauluista riippuen) kick-off-
seminaarin uusille hankkeille

• CSC järjestää toukokuussa 2018 jatkaville (2017 rahoitetut) ja uusille (2018 rahoitetut) 
hankkeille yhteisen seminaarin

• CSC tekee tarkistuslistaa/työkalupakkia uusille hankkeille sekä käy niiden kanssa 
keskusteluja mahdollisimman varhain alkuvuodesta rahoituspäätösten jälkeen
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CSC – Finnish research, education, culture and public administration ICT knowledge center

Työkalupakin hahmottelua 2018 
käynnistyville kehittämishankkeille



Elementtejä työkalupakkiin uusille hankkeille 

• Tavoite: pyritään tuottamaan hankkeille oma ”fuksiopas”, jossa voisi olla esim. 
määritelty eri tapoja tehdä opetusyhteistyötä tai opintoja yli korkeakoulurajojen

• Hankkeiden alkusparraus tarvittaessa pian rahoituspäätöksen jälkeen

• Yhteydet kokonaisarkkitehtuuriin (jäsennys) & hankkeiden sekä opinto- ja 
tietohallinnon välinen yhteistyö alusta alkaen

• Sanastotyön yhteydet arkkitehtuuriin ja hankkeisiin

• Käynnissä olevien ja uusien hankkeiden yhteydet ja yhteensovittaminen – tiedonkulku 
ja päällekkäisen työn välttäminen

• Hankkeiden oma viestintä tuotoksista 

• Mitä hankkeenne olisi kaivannut? Vinkkejä otetaan vastaan!  
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https://www.facebook.com/CSCfi

https://twitter.com/CSCfi

https://www.youtube.com/c/CSCfi

https://www.linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock

CSC - Tieteen tietotekniikan 
keskus Oy

Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@csc.fi

PL 405
02101 Espoo

Kiitos!

opi@csc.fi


