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Mikä on ollut Synergiaryhmän tärkein anti ja saavutus 
verkostossa toimineiden mielestä?

Synergiaryhmän myötä on syntynyt pysyvä, asiantuntijoista koostuva 
verkosto, joka on yhdistänyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
tietohallinnon sekä opintohallinnon asiantuntijat ilman 
korkeakoulusektorirajoja. 



Mikä on ollut Synergiaryhmän tärkein anti ja saavutus 
verkostossa toimineiden mielestä?

” Osallistuminen Synergiaryhmän toimintaa on luonut laajempaa näkökulmaa 
koska mukana on asiantuntijoita eri sektoreilta.”

”Keskustelun taso esimerkiksi yhteisestä termistöstä ennen Synergiaa oli hieman 
hämärää, koska kaikki pähkäili asioita itsekseen, mutta tulkinnat oli mitä olivat.”

”Oliko ennen mitään paikkaa jonne tulkintakysymyksiä voitiin osoittaa ja saada 
käytännön ohjeita? Synergiaryhmä on ollut taho mihin asioita on voitu nakittaa
ja jossa esimerkiksi uusia lakeja ja muita haasteita korkeakoulukentässä voidaan 
laajalla edustuksella yhdessä taklata.”

”Yhdessä keskustelu herättää asioita paremmin kuin yhden korkeakoulun sisällä 
käyty.”



Mikä on ollut Synergiaryhmän tärkein anti ja saavutus 
verkostossa toimineiden mielestä?

”Synergiaryhmän työskentelyn kautta on lähtenyt ’lentoon’ moni kansallinen 
palvelu, jonka kehitystyöhän on päässyt vaikuttamaan, esim. OILI, VIRTA, 
Opintopolku jne.”

” Synergiaryhmässä korkeakoulujen välinen yhteistyö tiivistyy, erilaiset 
näkökulmat tulevat esille ja mukana olijat ovat motivoituneita kehittäjiä.”

” Ylitetään olemassa olevia tai kuviteltuja raja-aitoja.”

”Tietohallinnon ja opintohallinnon keskusteluyhteys on ollut auki ja on vallinnut 
hyvä tahtotila yhdessä ja yhteensopivasti.”

” Kaistana kapea, mutta tuo myös realismia millä potentiaalilla voidaan asioita 
ratkaista”



Mikä on ollut Synergiaryhmän tärkein anti ja saavutus 
verkostossa toimineiden mielestä?
”Synergian toiminta on ollut tukena pienten korkeakoulujen edustajille.”

”Synergiaryhmässä toimisella on ollut hirveän iso rooli, joka on auttanut aivan 
uudelle levelille jos vertaan aikaan 4-5 vuotta sitten, kun ei ollut mitään tietoa 
kansallisesta kehityksestä.  Synergiaryhmä on toimintaympäristö, jossa olisi 
pitänyt olla mukana alusta lähtien!” 

”Vastuu oli ennen kova, nyt on turvallisempaa olla mukana yhteisessä 
verkostossa muiden mukana.”

”Kontaktien saaminen on ollut helppoa.”

”Synergia on toiminut osaamisen karttumisen kertymäpaikkana.”

”Tietojen vaihto on aina rikastuttavaa.”



Mikä on ollut Synergiaryhmän tärkein anti ja saavutus 
verkostossa toimineiden mielestä?

”On paljon asioita, joita yksittäisissä korkeakouluissa ei ehditä tehdä, mutta 
voidaan käsitellä Synergiaryhmässä.” 

”On edistetty yhteismitallisuutta ja yhteisiä käytänteitä.”

”Erilaisista käytänteistä esimerkiksi VIRTA ja OILI asioissa on syntynyt yhteinen 
ymmärrys ja verkostossa on aina ollut henkilöitä, joilta on helposti voinut kysyä 
miten tämä on muualla ratkaistu.”

”Toiminnasta on puuttunut byrokratia, on ollut helppo puhua toisten kanssa.”

”Synergiaryhmä tarttuu myös ajankohtaisiin aiheisiin ketterästi.”

”Synergiatyön myötä on saanut myös pitkäaikaisia ystäviä.”



Synergiaryhmässä työstettyä konkretiaa

OPI- viitearkkitehtuuri
• korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon 

viitearkkitehtuuri
• Glossary Group (aiemmin Synergiaryhmän alainen sanastotyöryhmä)
• Synergiaryhmän alaiset työryhmät: ekosysteemiryhmä, integraatioryhmä, 

tietomalli-iskuryhmä, tutkintoon johtamaton –työryhmä, siirto-opiskelija –
iskuryhmä



Mitä seuraavaksi Synergiaryhmässä?

• Miten tukea (CSC:n opi-tiimin rinnalla) 1. ja 2. hankehaun 

kärkihankkeiden toimintaa tieto- ja toiminta-arkkitehtuurin 

kysymyksissä?

• Miten prosessoida KOOTuen ja OKM:n priorisoimia teemoja, 

kuten Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon 

liittyvien osa-alueiden selvitystehtäviä?

• Miten Synergian jäsenistö voisi jakaa ja arvioida vertaistietoa 

tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa tuotetuista 

dokumentaatioista?

• Arkki2-leiri  ja arkki2-määrittely?
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Mistä lisätietoa?

 Wikisivu koulutus- ja opetusyhteistyö: 
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Synergia

 Sähköpostilista synergia@postit.csc.fi

 liittymispyyntö opi@csc.fi

 Listalla noin 150 henkilöä, yhteensä 36 korkeakoulua

 2018 Pj. Tapio Ekholm (Metropolia), vpj. Totti Tuhkanen (TY)

 Yhteyshenkilöt CSC:llä Eeva Polvi ja Helena Majamäki

 opi@csc.fi

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Synergia
mailto:synergia@postit.csc.fi
mailto:opi@csc.fi
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Kiitos kaikille!

ja erityisesti : 

Outi, Virve,  Inka, Hannele, Päivi, Antti, Janne, J-P ja Lauri
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