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Palvelukonsortion johtoryhmän kokous
2-2016, MUISTIO
Aika: Keskiviikko 4.5.2016 klo 10.00-12.00
Paikka: https://connect.funet.fi/avoinyliopisto
Jakelu: Johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet

Läsnäolijat
Yliopisto
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto

Johtoryhmän jäsen
X

Johtoryhmän varajäsen

X

Milla Vaisto-Oinonen
Minna Herno (vpj.)

Jyväskylän yliopisto

X

Leena Leskinen
Elina Ratalahti

Lapin yliopisto

X

Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

X

Mari Trinidad

Oulun yliopisto

X

Juha Mönkkönen

Mikko Ojala
Linda Gerkman

X

Ava Engström
Mari Karjalainen

Tampereen yliopisto

X

Henna Koskimäki
Sirkka Sippola

Turun yliopisto

X

Mervi Varja (pj.)

Vaasan yliopisto

X

Reetta Kungsbacka

Lauri Pohjanen
Kaisa Savolainen

Åbo Akademi

X

Christel Söderholm

Christina Loo

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

X

Jorma Korkiakoski
(sihteeri)

Itä-Suomen yliopisto

Svenska Handelhögskolan
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto

X

Minna Kaartinen-Koutaniemi
Raija Pappila
Riikka Hurri
Sirpa Purtilo-Nieminen

Anna Nybondas
Ismo Isopoussu

Asialista
1

Kokouksen järjestäytyminen

1.1

Kokouksen avaaminen
Esitys:
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

1.2

Läsnäolijoiden toteaminen
Esitys:
Todetaan läsnäolijat.

Kokous avattiin kello
10:00

Todettiin läsnäolijat.
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1.3

Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

Esitys:
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
2

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Siirtyminen käyttämään Opintopolku.fi-palvelua avointen yliopistojen
koulutustarjonnan esittämisen ja hakeutumisen tuen välineenä
Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortioon kuuluvat yliopistot ovat siirtymässä
käyttämään Opintopolku.fi-palvelua koulutustarjonnan esittämisen ja
opintoihin hakeutumisen välineenä. Palvelukonsortion johtoryhmä on
linjannut, että Opintopolku.fi-palvelun toimivuus avointen yliopistojen
tarpeiden näkökulmasta tulee varmistaa, ennen kuin nykyinen palvelu
irtisanotaan.

3.1

Opintopolku.fi-palvelun tilanne
Johtoryhmä päätti kokouksessaan 18.2.2016 linjata, että avoimet
yliopistot siirtyvät käyttämään Opintopolku.fi-palvelua lukuvuoden 20162017 opetustarjonnan esittämisessä ja opintoihin ilmoittautumisessa, ellei
mitään yllättävää estettä ilmene.
Käyttöliittymän toimivuus on ollut ehdoton edellytys kaikille yliopistoille ja
rajapinta osalle yliopistoja. Uuden palvelun testauksesta joulukuussa 2015
saatujen tietojen mukaan lukuvuoden 2016-2017 tarjonta olisi
mahdollista julkaista opintopolussa. Hakutoimintojen toimivuus uudessa
palvelussa nykyisen palvelun laajuudessa on ollut myös keskusteluissa,
mutta toteutus vaatii erillistä sopimista.

Edellisen kokouksen
pöytäkirja hyväksyttiin.

Kokous päätti
yksimielisesti, että
avoimet yliopistot
siirtyvät käyttämään
Opintopolku.fi-palvelua
lukuvuoden 2016-2017
opetustarjonnan
esittämisessä.

Johtoryhmän tekemän linjauksen mukaisesti järjestettiin 16.3.2016
yhteistyöoppilaitoksille infotilaisuus Opintopolku.fi-palvelusta ja sen
käyttämisestä avointen yliopistojen opetustarjonnan näyttämisessä.
Raija Pappila esittelee Avointen yliopistojen foorumin tietohallintoryhmän
näkemyksen Opintopolku.fi-palvelun soveltuvuudesta avointen
yliopistojen käyttöön.
Ehdotus: Todetaan Opintopolku.fi-palvelun soveltuvuus avoimen
yliopistokoulutuksen opetustarjonnan ja opintoihin hakeutumisen
välineeksi.
3.2

CSC:n kanssa solmitun palvelusopimuksen irtisanominen
Johtoryhmä totesi kokouksessaan 18.2.2016, että CSC:n kanssa oleva
Avoinyliopisto.fi-palvelun ylläpitosopimus on syytä sanoa irti viimeistään
kesäkuussa 2016, mikäli Opintopolku.fi-palvelun käytössä avointen
yliopistojen tarpeisiin ei ole ilmennyt ongelmia.
Palvelusopimuksen voi sanoa irti lähettämällä irtisanomusilmoituksen
paperisena osoitteeseen

Kokous päätti
yksimielisesti, että kukin
konsortion yliopisto
irtisanoo Avoinyliopisto.fipalvelusopimuksen CSC:n
kanssa johtoryhmän
esityksen mukaisesti.
Nykyinen
avoinyliopisto.fi-palvelu
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CSC / Jorma Korkiakoski
PL 405
02101 ESPOO

lakkaa toimimasta
viimeistään 31.12.2016.

tai sähköisenä osoitteeseen
jorma.korkiakoski@csc.fi
Esitys:
Johtoryhmä päättää suositella, että kukin yliopisto sanoo irti CSC:n
kanssa tekemänsä palvelusopimuksen avoinyliopisto.fi-verkkopalvelun
ylläpidosta, niin että palvelun ylläpito loppuu 31.12.2016.
3.3

Avoimen yliopisto-opetuksen käytössä olleet verkkotunnukset
Johtoryhmä keskusteli kokouksessaan 18.2.2016 avoinyliopisto.fi-,
oppnauniversitetet.fi- sekä openuniversity.fi-verkkotunnusten roolista
jatkossa.
Jorma Korkiakoski esitteli kokouksessa kolme vaihtoehtoa
- verkkotunnuksia ei käytetä mihinkään ja niiden annetaan raueta
- verkkotunnukset ohjataan osoittamaan opintopolku.fi-palvelun
etusivulle
- verkkotunnukset ohjataan osoittamaan opintopolku.fi-palveluun
sivulle, jossa valittuna parametrinä on jo valmiiksi avoimen
yliopiston opinnot
Johtoryhmä päätti, että Avoimen yliopiston foorumin
tietohallintotyöryhmä valmistelee verkkotunnusasiassa tarpeelliset
yliopistojen yhteiset linjaukset Jorma Korkiakosken avustuksella.
Raija Pappila esittelee Avoimen yliopiston foorumin tietohallintoryhmän
näkemyksen verkkotunnusasiassa.

Kokous päätti, että
verkkotunnuksia ei voi
päästä raukeamaan
kesäkuussa 2017 – jolloin
ne pitäisi seuraavan
kerran uusia. Päätettiin,
että CSC uusii ne kolmeksi
vuodeksi.
Verkkotunnukset voidaan
tänä aikana siirtää jonkun
muun kuin CSC:n
hallintaan. Lisäksi CSC ja
konsortio tekevät
sopimuksen, jonka
mukaan verkkotunnukset
avoinyliopisto.fi,
oppnauniversitetet.fi ja
openuniversity.fi ovat
konsortion omistuksessa.

Esitys:
Johtoryhmä
- merkitsee tiedoksi Avoimen yliopiston foorumin
tietohallintoryhmän linjauksen
- tekee asiassa tarpeelliseksi katsomansa päätökset
4

Muut esille tulevat asiat
Käsitellään muut esille tulevat asiat.

5

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta
Esitys:
- Johtoryhmä päättää kokouksen tai kokousten karkeasta
ajankohdasta
- Sihteeri selvittää kokoukselle tai kokouksille sopivan

Ei muita esille tulevia
asioita.
Seuraava kokous
pidetään viikolla 38.
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ajankohdan verkkokyselyllä
6

Kokouksen päättäminen
Esitys:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET
Liite 1: Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja 1/2016
-Kaikki kokouksen asiakirjat Confluence-wikissä:
- https://confluence.csc.fi/display/AVO/2016-05-04_Jory_Kokous

Puheenjohtaja päätti
kokouksen kello 11:30.

