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AKTIV-VERKOSTON TOIMINNAN TAVOITTEET
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YHDESSÄ

SIDOSRYHMIEN 
KANSSA TEHTÄVÄN 

YHTEISTYÖN 
KEHITTÄMINEN



AKTIV-VERKOSTON 
TOIMINTA

 Vapaamuotoinen yhteistyöverkosto – ei budjettia, ei palkattua 
henkilöstöä

 Aktiivinen, avoin keskustelu yhteisessä Teams-työtilassa

 Tietohallintovastaavien tapaamiset 1-2 krt / vuosi 

 Napakoita Teams-webinaareja valituista ajankohtaisista 
aiheista, yhteisiä koulutuksia

 Vertailutiedon kerääminen ja hyödyntäminen 

 Toimimme hyvässä yhteistyössä muiden verkostojen kanssa

 Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry

 Ammatikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto AAPA 

 Yliopistojen IT-johtajien verkosto Fucio

9.2.2021



AKTIV-VERKOSTON 
TYÖVALIOKUNTA

 AKTIV-verkoston toimintaa ohjaa keskuudestamme valittava 
työvaliokunta, toimikausi 4v

 Puolet työvaliokunnan jäsenistä vaihtuu kahden vuoden 
välein, jolloin valitaan myös puheenjohtaja

 AKTIV työvaliokunta 2021-2022 

 Hanna Rajala, digipalvelupäällikkö, Gradia, puheenjohtaja

 Tuukka Soini, kehittämisjohtaja, Omnia

 Marko Keisu, ict-palveluvastaava, Redu

 Mervi Leinonen, tietohallintopäällikkö, Hengitysliitto 

 Urho Mäenpää, tietohallintopäällikkö, Riveria

 Mika Rauhala, tietohallintojohtaja, Salpaus 
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AKTIV-VERKOSTON 
KESKUSTELUALUSTA

 Teams-työtila ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien tietohallinnosta vastaavien päälliköiden ja IT-
asiantuntijoiden yhteisen keskustelun alusta. 

 Tiimiin on lisätty oikeuksia myös valituista strategisesti 
tärkeistä osa-alueista tai ratkaisusta esim. 
opetusteknologiasta ja PowerBI-raportoinnista vastaaville 
koulutuksen asiantuntijoille.

 AKTIV-verkoston Teamsia hallinnoi Hengitysliitto ry / 
Ammattiopisto Luovi

 Yhteyshenkilö tietohallintopäällikkö Mervi Leinonen

 Muistathan ilmoittaa mahdollisista 
vastuuhenkilömuutoksista Merville 
mervi.leinonen@hengitysliitto.fi
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AKTIV-VERKOSTON TEAMS-TYÖTILASSA VOIT…

 osallistua vapaamuotoiseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon ajankohtaisiin tietohallinnon 
vastuualueelle kuuluvien tai sitä sivuaviin asioihin liittyen. Keskusteluissa voit kysyä, vinkata, 
kommentoida aikaisempia vastauksia, kertoa omia huomioitasi, mielipiteitäsi ja kokemuksiasi ko. 
kanavan aiheen tiimoilta tai käytä Yleinen-kanavaa sekalaisten asioiden keskusteluun.

 osallistua yhteiseen ideointiin ja mietintään asioiden valmistelun tueksi esim. it-ratkaisujen 
käyttöönoton tai lainsäädäntöön liittyvien muutosten edistämiseksi omassa organisaatiossa.

 jakaa osaamistasi, kokemustasi, tietoa ja parhaita käytäntöjä ajankohtaisista asioista. Vinkkaa 
Teamsissa tai ole yhteydessä työvaliokunnan jäseniin esim. yhteisen webinaarin järjestämiseksi, 
jos voit kertoa miten muilla vielä työn alla oleva asia on ratkaistu omassa organisaatiossasi tai jos 
toivot jonkin keskeneräisen aiheen tiimoilta yhteistä keskustelutilaisuutta tms. asian valmistelun 
tueksi.

 osallistua yhteisten ohjeistuksien, selvitysten tms. laatimiseen. 
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MUKANA 
AMKEN VERKOSTO-
PERHEESSÄ

 Vuoden 2021 alusta AKTIV liittyi itsenäisenä verkostona 
osaksi Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE 
ry:n verkostoperhettä. 

 Erona AMKEn omiin verkostoihin, AKTIV valitsee 
jatkossakin itse työvaliokuntansa ja puheenjohtajansa.

 Yhteistyöllä etuja molemmille: 

 AMKEn edunvalvontaan AKTIVilta vahvaa tietohallinto-
osaamista

 Lisää näkyvyyttä AKTIV-verkostolle >> Lisää jäseniä AKTIV-
verkostoon = Lisää osaamista ja näkökulmia yhteiseksi 
hyväksi 

 Ammatillisen koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia 
hyvien käytäntöjen jakamiseen ja toisilta oppimiseen

 Tukea oman organisaation kehittämiselle
9.2.2021



9.2.2021



LISÄTIETOJA?
HANNA.RAJALA@GRADIA.FI
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