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Voittoa 
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erityistehtäväyhtiö 
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CSC:n neuvottelukunnan hyväksymä omistajastrategia: 
keskeiset perustehtävät 2018-2021

• Kansainvälisesti korkeatasoinen toimija dataintensiivisen tieteellisen laskennan alueella

• Toimialalle yhteisten lakisääteisten ja toimialan toimijoita velvoittavien palveluiden 
toteuttaja

• Kansallisen tutkimuksen ja opetuksen tietoverkon toteuttaja Suomessa ja Suomen edustaja 
kansainvälisessä kontekstissa 

• Toimialan yhteentoimivuuden kehittäjä ja koordinoija (mm. tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri, 
avoimet rajapinnat)

• Toimialan hankinta/broker/kilpailuttajaorganisaatio yhteiseksi katsotuissa kohteissa 

• Tietovarantojen hyödyntämisen ja ristiinkäytön edistäminen sekä omistajien tarpeiden 
mukaisesti data-analytiikan edellytysten parantaminen

• Toimialan tarpeisiin vastaavien pitkäaikaissäilyttämisen ratkaisujen kehittäjä



Omistajaohjautuvuus
► CSC:n osaaminen on joustavasti ja 
tehokkaasti korkeakoulujen käytettävissä

► In house -toimijana voimme tarjota tukea ja toteuttaa 
ratkaisuja omistajiemme yhteisiin ja räätälöityihin tarpeisiin, 
yhteinen alusta ideapankki.csc.fi

Korkeakoulun ja CSC:n puitesopimus
► Kaksisuuntainen sopimus, joka mahdollistaa tilaajan ja 
tuottajan roolin molemmille osapuolille

► Puitesopimuksen yleiset reunaehdot samat kaikille ja 
vakioidut: voidaan sopia ketterästi sisällöstä

CSC on korkeakoulujen ja valtion omistama yhtiö



CSC:n ratkaisut

Laskentapalvelut ja ohjelmistot

Tutkimusdatan hallinta ja analytiikka

Tutkimuksen tuki ja koulutus

Tutkimushallinto

Koulutuksen johtamisen ja 
järjestämisen ratkaisut

Ratkaisut oppijalle ja opettajalle

Koulutus- ja opetusyhteistyön 
ratkaisut

Räätälöidyt käyttöpalvelut

Identiteetti ja käyttövaltuudet

Tiedonhallinta ja hyödyntäminen

www.csc.fi/erityisosaaminen



CSC:n strategiatavoitteet (päivitetty 3/2018)
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Tukena elinikäisen oppimisen polulla

Opiskelijaksi hakeutuessa

Opintojen aikana

Koulutusyhteistyössä

Valmistuessa

Jatkuvassa oppimisessa

• Jatkuvan oppimisen edistäminen

oAvoin, joustava oppiminen Visio 2030 
toteutuksessa https://wiki.eduuni.fi/x/xkXVAw

oAvointen oppimateriaalien saatavuus

oOppimisanalytiikan standardit ja
yhteentoimivuuden edellytykset

• Opintohallinnon perusjärjestelmäratkaisut

https://wiki.eduuni.fi/x/lSD0Aw

• Korkeakoulujen kehittämishankkeiden tuki

https://wiki.eduuni.fi/x/GxGoAg

https://wiki.eduuni.fi/x/xkXVAw
https://wiki.eduuni.fi/x/lSD0Aw
https://wiki.eduuni.fi/x/GxGoAg


CSC – Finnish research, education, culture and public administration ICT knowledge center

CSC:n tuki kehittämishankkeille



Kehittämishankkeiden tukeminen 

• Työkaluja kehittämishankkeille

• Arkkitehtuuri ja yhteentoimivuus

• Esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista 2018 käynnistyvien 

hankkeiden ja korkeakoulujen kanssa

• Seminaarit, työpajat ja webinaarit kehittämishankkeiden 

yhteistyön edistäjinä

• Kehittämishankkeiden tuki tarvelähtöisesti ja yhteistyössä 

korkeakoulujen kassa
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Työkaluja kehittämishankkeille

• Uusien ja jatkavien hankkeiden tukemiseen koottu tietopaketti Eduuni-wikiin 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=66331570, 

linkki www.kootuki.fi etusivulta

• 2017 rahoitettujen hankkeiden kyselyn vastauksia hyödynnettiin paketissa 

• Sisältö:

• Hankkeiden viestintä ja yhteistyö

• Yhteentoimivuus

• Ajankohtaisia teemoja ja reunaehtoja

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=66331570
http://www.kootuki.fi/




Työkalupakki: KEHITTÄMISHANKKEIDEN VIESTINTÄ JA 
YHTEISTYÖ

• OKM:n viestintäsuositukset hankkeille

• CSC:n viestintätuki määritelty rahoituspäätöksissä

• Eduuni-työtila hankkeiden väliseen viestintään https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Koulutus-
+ja+opetusyhteistyohankkeet

• Tilaisuudet: webinaarit, seminaarit, työpajat

• Mahdollisuus Eduuni-workspaceen, wikiin ja jiraan verkostoasiakkuutena

• Eduunilla oma piste maanantaina 21.5. seminaarissa Hankenilla: tervetuloa keskustelemaan!

• Kehittämishankkeiden sähköpostilista: 

• kehittamishankkeet(at)postit.csc.fi

• listalle liittymispyynnöt sähköpostilla: opi(at)csc.fi 

• Vinkkejä viestinnän suunnitteluun – myös työpaja seminaarissa tiistaina

https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Koulutus-+ja+opetusyhteistyohankkeet


Työkalupakki: AJANKOHTAISIA TEEMOJA JA REUNAHTOJA 
HANKETYÖSSÄ HUOMIOITAVAKSI

• OKM ohjeistaa rahoituspäätöksissään hankkeita hankerahoituksen käyttöön sekä 
raportointiin. OKM myös edellyttää hankepäätöksissään yhteistyötä tiettyjen 
hankkeiden välillä. Ministeriö ohjeistaa tarkemmin.

• Oppimateriaalien avoimuus: OKM edellyttää, että hankkeissa tuotettavat 
oppimateriaalit julkaistaan avoimesti, esim. hyödyntäen avoimia lisenssejä

• Ajankohtaisia säädöksiä

o GDPR - kukin korkeakoulu vastaa, tietosuojavastaavat tukena 

o Saavutettavusdirektiivi - kukin korkeakoulu vastaa 

• Esimerkkejä käytössä olevista ratkaisuista

o EXAM

o Haka-kirjautuminen
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Työkalupakki: YHTEENTOIMIVUUTTA VARMISTAMASSA

• ”Kehittämishankkeissa voi syntyä arkkitehtuurikuvauksia tai yhteentoimivuuden määrityksiä, joita 
voitaisiin hyödyntää ja levittää käyttöön osana yhteisiä korkeakoulutuksen yhteisiä 
arkkitehtuureja. Tällöin OKM:n rahoituspäätösten mukaan hankkeen tulee tehdä yhteistyötä 
CSC:n arkkitehtuuritoiminnon kanssa kuvausten ottamiseksi osaksi yhteisiä arkkitehtuureja.”

• OPI-viitearkkitehtuuri

• Mahdollisuus keskusteluihin CSC:n kanssa -> mihin hanke kytkeytyy

• VIRTA-tietomallien huomiointi hankkeiden toiminnassa

• Yhteentoimivuutta edistetään myös korkeakoulujen yhteisissä verkostoissa

o KOOTuki

o Synergiaverkosto

• OKSA-sanasto ja yhdenmukainen terminologia
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Hankkeiden mäppääminen OPI-viitearkkitehtuuriin
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Miksi ”arkkitehtuuri”? – Miten tämä skaalautuu [hallinnossa]

Hankkeen 
aikana

Jatkuvana 
palveluna 
vuodesta 
toiseen

Korkeakoulun 
kaikille opiskelijoille 
ja koulutus- ja 
opetusyhteistyössä 
kansallisesti…

…ja kansainvälisesti?



Vuonna 2018 käynnistyvät hankkeet: 
esimerkkejä ja nostoja yhteentoimivuudesta
ajatustyön pohjaksi?



Avoimet opinnot ja oppimateriaalit sekä yrittäjyys 
ja työelämätaidot (OKM päätökset 26.4.)

• Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: Asiantuntijuus, toimijuus ja 

työelämätaidot – Jyväskylän yliopisto

o oppimisanalytiikka

• DEFA - Digital Education for All – Helsingin yliopisto

o verkko-opintotarjonta, oppimisanalytiikka

• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta – Aalto-yliopisto

o yrittäjyysosaamisen ahotointi ja kirjaaminen 



Avoimet opinnot ja oppimateriaalit sekä yrittäjyys 
ja työelämätaidot (OKM päätökset 26.4.)

• Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto – Aalto-yliopisto

o oppimateriaalien saatavuus, verkko-opintotarjonta

• Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja 

innovaatioekosysteemi – Seinäjoen amk

o fairdata, tutkimustietovaranto

• Automation in Network – Seinäjoen amk

o oppimateriaalit, oppimisympäristöt



SOTE-teema (OKM päätökset 29.3.) 

• SOTE-PEDA 24/7 – Laurea amk

ooppimisympäristöt

• Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja 

työelämälähtöinen kehittäminen – Kajaanin amk

o joustavat opintopolut, oppimisympäristöt

• Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin 

kehittäminen –Savonia amk

o oppimisympäristöt



SOTE-teema (OKM päätökset 29.3.) 

• MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi –

Oulun yliopisto 

o oppimisympäristöt, oppimateriaalit

• Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön 

kehittäminen (Jobitti) –Turun yliopisto 

o oppimateriaalit



Opintopolkujen sujuvoittaminen teknologiaa hyödyntäen, kestävyys, 
kiertotalous, muotoilu, kielet (OKM 20.4.)

• Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa – Tampereen amk

o oppimisanalytiikka, opintopolun rakentuminen

• Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen 
tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten – Lahden amk

o tarjonta, korkeakoulujen välinen opiskelu (ristiinopiskelu)

• Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin – Lapin amk

o tarjonta, korkeakoulujen välinen opiskelu (ristiinopiskelu), oppimisympäristöt

• AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena 
yliopistoissa – Oulun yliopisto 

o oppimisanalytiikka



Opintopolkujen sujuvoittaminen teknologiaa hyödyntäen, kestävyys, 
kiertotalous, muotoilu, kielet (OKM 20.4.)

• KIVAKO Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa – Haaga-Helia

o opintotarjonta, korkeakoulujen välinen opiskelu (ristiinopiskelu), kirjautumiskäytännöt

• Toinen reitti yliopistoon – Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto 

o tarjonta, osaamisen osoittaminen

• DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, 
pedagogiikka ja palvelut – Itä-Suomen yliopisto

o oppimisympäristöt, tarjonta, oppimateriaalit

• Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut 
työelämään – Helsingin yliopisto 

o oppimateriaalit



Seminaarit, työpajat ja webinaarit kehittämishankkeille

• 2017 järjestettyjä webinaareja

o Oppimisanalytiikka, Hankkeiden sidosryhmät ja yhteistyö

• 2017 järjestettyjä työpajoja

o Opintotarjonta, Arviointi ja osaamisen todentaminen, Avoimet oppimateriaalit

• 2.5.2018 kick off -webinaari kehittämishankkeille 

• Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -seminaarit 2017 ja 2018

o Keskeiset verkostot, yhteistyön lisääminen 

• Lisätietoja ja materiaalit wikin tilaisuuksien sivuilla
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tilaisuudet

• Hankkeiden järjestämiä tilaisuuksia wikin tapahtumalistauksessa
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus
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• Toiveita yhteisten tilaisuuksien teemoiksi? Vinkkaa ideasi: opi(at)csc.fi

• Tämän seminaarin palautekyselyssä toivomme vinkkejänne sekä nostoja 
yhteisen tekemisen muodoiksi

• Seminaarin palautekyselyn linkki lähetetään kaikille seminaariin 
ilmoittautuneille sähköpostilla, vastausaikaa 27.5. asti

• Materiaalit sekä palautelinkki päivitetään myös tapahtuman wikisivulle 
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_05_21-22_kevatseminaari

• Palautekyselyn tulokset käsitellään KOOTuki-ryhmässä 30.5.2018. 

Keskustelu jatkuu

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_05_21-22_kevatseminaari


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

Eeva Polvi, Project Manager

Sähköposti: 

eeva.polvi@csc.fi

PL 405

02101 Espoo

Kiitos!

opi@csc.fi

mailto:eeva.polvi@csc.fi
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Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock

Stina Westman

Director, Services for Education

050 381 8431

firstname.lastname@csc.fi

opi@csc.fi

PL 405, 02101 Espoo

www.csc.fi
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