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Tulevaisuutta tekemässä

CSC on suomalainen tietotekniikan osaamiskeskus, 

joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia 
ICT-asiantuntijapalveluita 

tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, 
julkishallinnolle ja yrityksille,

niin että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.



ArvotStrategiset
toimintatavat

CSC katalysoi asiakkaiden
menestystä:

• Luomalla lisäarvoa yhdessä
asiakkaiden ja kumppanien
kanssa

• Toimimalla läpinäkyvästi, 
ketterästi ja kokeillen

• Kehittämällä yhteentoimivuutta
ja yhteistyötä

• Osoittamalla edelläkävijyyttä ja
vastuunkantoa

• Vaikuttamalla paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti

Mahdollistaa
maailmanluokan
datanhallinta ja 
laskenta

Maksimoida
datan arvo

Hyödyntää
tekoälyn
vipuvoima

Tasoittaa tie 
jatkuvalle
oppimiselle1 2 3 4

Yhdessä
Välitämme

Osaamme
Vastuullisesti

Brändi
• Suomalaisen tutkimuksen, koulutuksen, 

kulttuurin ja julkishallinnon
ICT-osaamiskeskus

• Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja
tietotekniikan edistämään asiakkaan
menestystä ja koko yhteiskunnan etua

Tavoitteet

Tu
tk

im
us

Julkishallinto
Kulttuuri

Koulutus

Missio
CSC osana kansallista tutkimus-

järjestelmää kehittää, integroi ja tarjoaa
korkeatasoisia tietotekniikkapalveluja

tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, 
julkishallinnolle ja yrityksille

Visio 2020
CSC on asiakkaiden arvostama, 
kansainvälisesti korkeatasoinen
digitaalisten palvelujen tarjoaja

toimialallaan

Trendit
Datan runsaus
Demokratisaatio
Hyperliitettävyys 
Ilmastonmuutos 

Liikkuvuus
Jatkuvan 
oppimisen tarve 

Ylikulutus



Viitearkkitehtuurityö

• Korkeakoululaitoksen opiskelun ja opetuksen
tukipalveluista vastaavien toimijoiden kehittämä
yhteinen tapa puhua opiskelun ja opetuksen sekä
niiden tuen ja hallinnon prosesseista.

• Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosesseja 
ja niitä tukevia palveluita: ei määritellä opiskelun 
ja opetuksen prosesseja itseään 

• Nykyinen arkkitehtuuri korkeakoululuissa
tunnistettu yhteiseksi työalustaksi, joka on 
sovellettavissa ja laajennettavissa (KOOTuki
30.5.2018)
o Tarvitsee tarkennusta, laajennusta ja tukea

hyödyntämiseen
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/
OPI-viitearkkitehtuuri



Mahdollisia kehityssuuntia

Kansainvälinen
ulottuvuus ja liikkuvuus

Työelämäyhteistyö
Alumnitoiminta, 
opiskelijarekrytointi

Jatkuva oppiminen
Yksilölliset opintopolut

Uudet oppimisalustat ja -
ympäristöt
Avoimet oppimateriaalit

Sitoutuminen

Ristiinopiskelu
Koulutusasteet ylittävä
yhteistyö

Osaamiskeskeisyys
Osaamisen täydentäminen ja 
kuvaaminen

TKI-toiminta

Käyttähallinta, 
tunnistautuminen, 
suostumustenhallinta, 
oppijan tietojen
uudelleenkäyttö

Oppimisanalytiikka

Opiskelun ja 
opetuksen tuen
ja hallinnon
prosesseja
tukevat
palvelut

Muut kuin
tutkinto-
opiskelijat



Viitearkkitehtuurin päivitystyön tausta ja tavoitteet alustavasti
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• OPI-viitearkkitehtuuri päivitetään vastaamaan muuttuvan
toimintaympäristön tarpeita (KOOTuki 30.5.2018)

• Taustalla muun muassa Visio2030-työssä tunnistetut
uudistumistarpeet ja vision tavoitteisiin vastaaminen
o Tavoitteena oppijan hyöty
o Toteutuksen lähtökohta visiossa nykytilan sijaan
o Lakiluonnos yliopisto- ja korkeakoululakien muuttamiseksi lausuntokierroksella: 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-lausunnoille-korkeakouluihin-
halutaan-lisaa-jatkuvan-oppimisen-mahdollisuuksia

o OppiJana2030-esiselvitys: https://wiki.eduuni.fi/x/swT0Aw

• Kehitystyön tuloksena 2019 uusittu, laajalti hyödynnettävissä
oleva viitearkkihtetuuri jatkuvan oppimisen tarpeisiin
o Tuetaan avointa, jatkuvaa oppimista sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-lausunnoille-korkeakouluihin-halutaan-lisaa-jatkuvan-oppimisen-mahdollisuuksia
https://wiki.eduuni.fi/x/swT0Aw


facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock

github.com/CSCfi
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