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LIITE 1: Tietostrategian pohjustusta 
 
 
  
 

Johdanto 
  
Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) asema on merkittävä humanististen oppiaineitten nykypäivässä ja 
tulevaisuudessa. Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta reagoi tilanteeseen jo vuonna 1999 
perustamalla tietostrategiatyöryhmän. Sen laatima ensimmäinen tietostrategia vuosiksi 2000-2004 
hyväksyttiin tiedekuntaneuvostossa 13.6.2000. Joulukuussa 2001 päivitetty strategia on ollut 
tiedekunnan tieto- ja viestintäteknologian kehittämistyön perusasiakirja, jonka pohjalta nykyinen 
vuonna 2002 nimitetty tietostrategiaryhmä on koordinoinut ja kehittänyt uuden teknologian 
hyödyntämistä tiedekunnassa.  
 
Teknologian nopea kehitys edellyttää jatkuvaa strategiatyötä. Keväällä 2004 työryhmä päätti 
aloittaa kokonaan uuden strategian laadinnan muitten tehtäviensä ohella. Työ on perustunut 
aiemman strategian toteutuman analysointiin, kyselyihin ja selvityksiin sekä tulevan kehityksen 
ennakointiin. 
 
Humanistisen tiedekunnan tietostrategia 2005-2008 on tarkoitettu aiemman strategian tapaan 
kehittämisen työvälineeksi. Tietostrategiatyön on tarkoitus vaikuttaa laitosten ja oppiaineitten 
toimintaan niin, että myös siellä syntyisi visioita uuden teknologian hyödyntämisestä omalla 
tieteenalalla. Tutkimuksen ja opetuksen laadun parantaminen edellyttää tieto- ja 
viestintäteknologisten mahdollisuuksien laajamittaista hyödyntämistä ja samalla niiden kriittistä 
arviointia.  
 
Tietostrategia jakautuu neljään tarkastelualueeseen: opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen sekä 
hallintoon ja tukeen. Alueita tarkastellaan kuuden kriteerin perusteella. Kriteerit ovat lähtötilanne, 
tavoitetilanne, sosiaalinen infrastruktuuri, tekninen infrastruktuuri, tuki sekä roolit ja vastuut. 
Strategian pääteksti koostuu tämän tarkastelun yhteenvedosta. Yksityiskohtaisempi jaottelu on 
esitetty liiteosassa. 



1. Yleiset havainnot 
 
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä on tiedekunnan sisällä suuria eroja. Suuren 
tiedekunnan oppiainekirjossa teknologiaa on hyödynnetty tai jätetty hyödyntämättä eri tavoin. 
Teknologia on jo opittu mieltämään osaksi humanistista asiantuntijuutta, vaikka perinteiset 
mielikuvat humanistisesta opetuksesta ja tutkimuksesta teknologiavapaana alueena vaikuttavat 
edelleen. Edellisen suunnittelukauden aikana on tiedekunnassa käynnistynyt lukuisia uuden 
teknologian opetus-, tutkimus- ja infrastruktuurihankkeita. Tulevan suunnittelukauden haasteisiin 
kuuluu hankkeiden analyysi ja lunastaminen osaksi perustoimintaa niiltä osin kuin ne toteuttavat 
humanistisen alan tulevaisuudenmissiota. 
 
Selviytyminen opinnoista ja valmentautuminen työelämään edellyttävät opiskelijoilta entistä 
parempia valmiuksia teknologisen toimintaympäristön ymmärtämiseksi. Opetus- ja 
tutkimustoiminnan laatua on vaikea edistää ilman tietoteknistä osaamista. Opiskelun, opetuksen, 
tutkimuksen ja hallinnon teknologinen infrastruktuuri takaa edellytykset koko yliopiston 
toiminnalle, joten tietostrategiatyön vaikutukset ulottuvat jokaisen työpöydälle. 
 
Teknologian kehityksen ohella kehittyvät myös sen käytön pelisäännöt. Toiminnan edellytyksenä 
on tietoisuus ja eettinen vastuu tietoturva- ja tekijänoikeuskysymyksistä. Käytänteitä muokkaavat 
myös uudet oppimisen tavat. Verkostoitumisella ja vertaistuella on tärkeä merkitys ylhäältä päin 
tarjottavan opetuksen ja ohjeistuksen ohella. 
 
Tieto- ja viestintäteknologian kehitys edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Visioita 
todelliseksi tekevälle tietostrategiatyölle on siten tehtävää tiedekunnassa myös seuraavalla 
suunnittelukaudella.  
 
 

2. Lähtötilanne 
 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan tvt-taitojen lähtötaso ja tuen tarve vaihtelevat laitoksittain. 
Tietoteknisen osaamisen taso ei vastaa kaikilta osiltaan alojen erityistarpeita, eivätkä osaamiserot 
tasoitu ilman erityistoimenpiteitä. Kansainvälistyminen aiheuttaa myös lisäpaineita 
kehittämistyölle, koska järjestelmät ja käytänteet on luotu toisenlaiseen toimintaympäristöön. 
 
Laitteistojen ja verkkoyhteyksien osalta perusinfrastruktuuri on kunnossa, mutta järjestelmien 
päivittäminen edellyttää jatkuvaa taloudellista resursointia. Hallinnon ja tuen atk-järjestelmät ovat 
eri-ikäisiä ja toistensa kanssa yhteensopimattomia, mikä aiheuttaa erityisesti 
hallintohenkilökunnalle kohtuuttomia osaamispaineita. Epäyhdenmukaisuus haittaa myös 
järjestelmiä käyttävää tutkimus- ja opetushenkilökuntaa. Käyttöönotettujen uusien hallinnollisten 
sovellusten myötä osia hallinnon työstä on siirtynyt tutkimus- ja opetushenkilökunnalle. 
 
 

3. Tavoitetilanne 
 
Tavoitteena on käytössä olevien opetuksen verkkopalveluiden (esim. Korppi) hyödyntäminen sekä 
verkkoavusteisen opetuksen ja oppimisympäristöjen pedagoginen kehittäminen sekä vaihtoehtoisten 
suoritusmuotojen lisääminen. Ohjelmistojen ja laitteistojen helppokäyttöisyyteen tulee kiinnittää 
huomiota jo niiden hankintavaiheessa. Ohjelmistojen käyttäjien ja kehittäjien välistä 



kommunikaatiota pyritään helpottamaan käyttäjälähtöisyyden edistämiseksi. Yliopiston ja 
tiedekunnan tarjoamassa koulutuksessa korostetaan proaktiivisuutta edistämällä vertaistukea ja 
ohjeistusta. Teknologian käyttöä tuetaan myös käyttöönottovaiheen jälkeen. Teknistä 
tukihenkilöstöä vapautetaan rutiinitoimenpiteistä vaativampiin ylläpitotehtäviin. Vaihto-
opiskelijoiden ja kansainvälisten maisteriohjelmien tarpeisiin on järjestettävä yhteistä 
englanninkielistä tvt-opetusta.  
 
Teknologia-alustat tarjoavat uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen. 
Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden edistäminen on siten luonnollinen kehittämisen kohde. 
Seurauksena on tiedonkulun paraneminen ja hyvien käytänteiden leviäminen.  
 
Henkilökohtaisen tvt-osaamisen edistämiseksi eri toimijoille on määritelty kolmitasoinen taitotaso-
jaottelu. Ensimmäinen taso sisältää perustaidot, jolla käsitetään päivittäin tarvittavien välineiden ja 
järjestelmien hallitseminen (esim. tekstinkäsittely, sähköposti, Internet, kirjaston sähköiset 
palvelut). Toisella tasolla vaaditaan edellistä syvempää osaamista eli tvt-välineiden hyötykäyttöä ja 
teknologisen toimintaympäristön ymmärtämistä. Kolmas taso on erikoistumistaso, jolloin henkilöllä 
on jonkin tvt-osa-alueen erityisosaamista. Ensimmäisen tason taidot tulisi olla kaikilla, toinen taso 
suurimmalla osalla ja kolmas taso mahdollisimman monella. Kaikkien toimijoiden tulisi hallita 
välineiden ja järjestelmien mielekäs käyttö (kuten liitetiedostojen harkittu käyttö) ja ekologinen 
näkökulma (mm. tulostaminen). Tasojen tarkempi jaottelu käy ilmi LIITTEESTÄ 1.  
 
Tiedekunta seuraa teknologista kehitystä ja edistää sen käyttöönottoa. Lähitulevaisuuden haasteita 
on langattoman verkon ulottaminen koko kampusalueelle. 
 
 

4. Sosiaalinen infrastruktuuri 
 
Tieto- ja viestintäteknologian tulee edistää verkostoitumista, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja 
tiedonkulkua. Opiskelijoiden digitaaliset portfoliot ja elektroniset HOPSit tukevat perus- ja jatko-
opintojen suunnittelua ja työelämään siirtymistä. 
 
Tavoitteena on hyviksi havaittujen tvt-käytänteiden leviäminen osaksi opetusta, tutkimusta ja 
hallintoa. Ideointiapu, pedagoginen tuki ja rohkaisu voidaan järjestää yleisesti tarjottavan 
koulutuksen lisäksi edistämällä henkilökohtaista tukea tarjoavien vertaisverkostojen syntymistä.  
 
Tvt-koulutusmahdollisuudet ulotetaan koko työyhteisöön. Opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja 
hallintohenkilökunnan koulutustarpeet otetaan huomioon. Erityisiä koulutustarpeita kohdistuu 
tekniseen tukihenkilöstöön. 
 
 

5. Tekninen infrastruktuuri 
 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan tuloksellisen toiminnan edellytyksenä ovat työskentelyyn 
soveltuvat laitteet ja ohjelmistot sekä koulutus niiden käyttöön. Toiminnan pitkäjänteisyys ja 
mielekkyys on turvattava ottamalla huomioon resurssit ja kustannustehokkuus. Perustyöasemien 
keskitetty hankinta ja ylläpito tiedekunnassa on ollut toimiva ratkaisu. Seuraavassa vaiheessa on 
varauduttava kannettavien työvälineiden määrän lisääntymiseen. 
 



Ohjelmistojen hankinnan koordinointi ja digitaalisten aineistojen hyödyntäminen, keskitetty 
hankkiminen ja tuottaminen ovat keskeinen haaste infrastruktuurin kehittämiselle. 
 
 

6. Tekninen tuki 
 
Vertaistukea ja henkilökohtaista opastusta lisätään jo vakiintuneiden tukimuotojen rinnalle. 
Tukimuotojen kehittämisellä tiedekunnan palvelukeskuksessa pyritään teknisen tuen 
rutiinitehtävien järkeistämiseen. Näin voidaan kehittää erilaisia osaamisprofiileja. Tämä tarjoaa 
mahdollisuuden erikoistua esimerkiksi tutkimus- tai opetusorientoituneisiin järjestelmiin. 
Hallintohenkilökunnan osaamista edistetään esimerkiksi verkottumisella: kaikkien ei tarvitse hallita 
kaikkia järjestelmiä, mutta kaikkien on tiedettävä kuka osaa mitäkin.  
 
 

7. Roolit ja vastuut 
 
Yliopiston tietohallinto ylläpitää ja kehittää yliopiston yhteistä infrastruktuuria sekä tarjoaa 
opiskelijoille ja henkilökunnalle toiminnan kannalta keskeiset välineet. Yliopiston  
tietohallinto huolehtii myös kansainvälistyvän tutkimuksen infrastruktuurista sekä tekee sähköiseen 
hallintoon, tietoturvaan yms. liittyvät linjaukset. 
 
Humanistinen tiedekunta kehittää ja ylläpitää teknisen tuen toimintaa proaktiivisesti sekä pyrkii 
edistämään innovatiivista toimintaa sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Tiedekunta kantaa 
osavastuun perustason tvt-opetuksesta yhdessä yliopiston muitten organisaatioiden järjestämän 
opetuksen kanssa. Henkilökunnan osaamista edistetään paikallisesti ja lähitukea suunnataan myös 
pedagogisiin ja tutkimuksellisiin tarpeisiin.  
 
Laitokset kehittävät omaa tieteenalaansa aktiivisesti myös tvt:n käytön alueella. Uudet työntekijät 
perehdytetään myös tietoteknisten järjestelmien käyttöön. Henkilökunnan tietotaidon ylläpito 
edellyttää tvt-koulutuksen sisällyttämistä työsuunnitelmiin. Omaan toimenkuvaan liittyvien tvt-
taitojen kehittäminen huomioidaan työntekijän henkilökohtaista suoriutumista arvioitaessa. 
Laitosten kokemuksia ja ammattitaitoa on hyödynnettävä yliopistossa käyttöön otettavien 
järjestelmien kehittämisessä ja arvioinnissa, vaikka vastuu niistä onkin hallinnolla. 
 
Laitokset edistävät tvt:n hyödyntämistä jatko-opiskelussa ja tutkimuksessa. Tvt-opintojaksot 
sisältyvät jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmiin opintopisteitä kartuttavina osioina. 
Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen tvt-koulutukseen. Tavoitteena on 
tutkimuksen tukihenkilöverkosto. 
 
Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat ovat vastuussa menestyksellisen opiskelun ja tulevaisuuden 
työelämän tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisten tvt-taitojen hankkimisesta. Tvt-taitotavoitteet 
voidaan myös kirjata yksittäisen opiskelijan HOPSiin. Vertaistuen järjestelmien kehittäminen ja 
vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen on opiskelijoiden kannalta tärkeää. Vastuut ja 
velvoitteet mm. tietoturvan ja tekijänoikeuksien suhteen on saatava selkeiksi ja vastaamaan 
lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen vaatimuksia. Ylioppilaskunta on luonteva toimija ja 
yhteistyökumppani opiskelijoiden tvt-asioissa. 
 
Tietostrategian toteutumisen seurannasta vastaa tiedekunnan tietostrategiatyöryhmä. 



LIITE 1 
Tietostrategian pohjustusta 

 
Opiskelu 

Lähtötaso Opintojen alussa opiskelijoiden tvt-osaamistaso vaihtelee paljon, jopa saman 
laitoksen eri opiskelijoiden välillä ja kansainvälistyminen tuo omat haasteensa. 
Opintojen edetessäkään osaamistasot eivät välttämättä tasoitu, ja suuria eroja 
esiintyy myös eri laitosten ja tiedekuntien opiskelijoiden välillä. Monilla 
opiskelijoilla on puutteita tvt-perustaidoissa. 
 

Tavoite-
taso 

- ehops käyttöön 
- Korpin käyttäminen (kaikkien kurssien vieminen Korppiin) 
- Atk-tilojen varaustilanne saatava näkyviin Korppiin 
- Opiskelijoille tulisi tarjota vaihtoehtoisena suoritusmuotona verkkoavusteista 
opetusta. Tämä helpottaisi etenkin työelämässä olevien opiskelijoiden opintojen 
loppuunsaattamista.  
- Oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja niiden käytön arkipäiväistyminen 
- Atk-tilojen seinille ohjeistusta ongelmatilanteita varten: 1) yritä ratkaista 
ongelma itse 2) kysy kaverilta / lue usein kysytyt kysymykset / etsi Googlella 3) 
soita atk-tukihenkilölle 
- Vertaistukea organisoitava yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. JYY voisi 
olla mukana esim. tiedottamisessa  
- Kv.-/ vaihto-opiskelijoiden tvt-tarpeiden erityishuomiointi: tvt-perustaitojen 
opetusta tulisi tarjota myös englanninkielellä 

- Sähköpostikoneita saatava lisää opiskelijoiden käyttöön 
 

Sosiaali-nen 
inf-rastruk-
tuuri 

- ehops käyttöön 
- Digitaalisen portfolion rakentaminen 
 

Tekninen 
infra-
struktuuri 

- Korpin käytön tehostaminen 
- Tarvitaan sovelluksia, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen ja opiskelijoiden 
ohjaamisen (reaaliaikaisen chatin kokeileminen, esim. open source -ohjelma 
Jabber) 
- Tavoitteeksi langaton kampus  

 
Taitotaso a) opiskelutaitojen taso  mitä on osattava valmistuakseen (mm. 

kirjastojärjestelmät, internet) 
b) työelämätaitojen taso  ammatillinen osaaminen ja taidot, joita 

opiskelijat joutuvat käyttämään tulevissa työpaikoissaan. Teknologisen 
toimintaympäristön ymmärtäminen.  

c) erikoistumistaso  ammatillinen erikoistumistaso, oppiainekohtaista 
erikoistumista, teknistä erikoistumista. 

 
Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla hallussa a- ja b-tasojen taidot. A-tason taitojen 
opettaminen on yliopiston ja tiedekuntien vastuulla, b-tason taitojen opettaminen 
tiedekuntien ja laitosten vastuulla ja c-tason taidot puolestaan ovat laitosten ja 
oppiaineiden vastuulla. 
 

Tuki 1) opiskelijoiden käyttöön on järjestettävä mahdollisimman toimiva laitteisto 
2) opiskelijoiden on saatava koulutusta laitteiston / ohjelmien käyttöön 



3) vertaistuen käyttöä kasvatettava 
 
- Verkkoon kysymyspalsta, jossa voisivat kysyä vastauksia omiin kotikoneisiinsa 
liittyvien ongelmien selvittämiseksi. Esim. jotkut opiskelijat tarjoaisivat maksua 
vastaan atk-asiantuntemustaan kohtuullista korvausta vastaan apua tarvitseville 
esim. ohjelmien asennuksissa, temppuilevan koneen kuntoon saattamisessa jne. 
 

Roolit ja 
vastuut 

- Yliopiston tietohallinto ylläpitää ja kehittää yliopiston yhteistä 
infrastruktuuria sekä tarjoaa opiskelijoille opiskelun kannalta keskeiset 
ohjelmat ja laitteistot 
 
- Tiedekunta kehittää ja ylläpitää teknisen tuen toimintaa proaktiivisesti 
sekä pyrkii edistämään innovatiivista toimintaa sekä sisällöllisesti että 
rakenteellisesti. Tiedekunta kantaa vastuun perustason tvt-opetuksen 
järjestämisestä ja tämä täydentyy muulla yliopiston järjestämällä opetuksella. 
Mikrotuki lähellä opiskelijoiden atk-pisteitä 
 
- Laitos vastaa oman tieteenalan tvt-tietotaidon kehittymisestä 
 
- Yksittäinen opiskelija ymmärtää vastuunsa ja velvoitteensa. Tutor-tuen 
hyödyntäminen sekä vertaistukeen panostaminen ja kehottaminen 
(vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen / käytänteisiin kouluttaminen). 
Ylioppilaskunta otetaan toimijaksi ja yhteistyökumppaniksi kehittämään 
toimintaa 
 
- Palvelukeskusten rooli 
 
- Voisiko laitoksia sitouttaa tarjoamaan yhden tai muutaman kurssin alakohtaisia 
opintoja, joissa hyödynnetään tvt:tä sisällöllisesti , ei siis pelkästään siten, että 
materiaalit ovat Optimassa tms.  Yksittäisen opiskelijan hopsiin opiskelija voisi 
kirjata tavoitteensa tvt-taitojen kehittämisessä ja miten näihin tavoitteisiin 
päästäisiin. Opiskelijoille pitäisi saada esim. laitostasolla tieto perille, että he 
voivat osallistua atk-keskuksen kursseille, jos niihin jää tilaa henkilökunnalta. 
 



 
Tutkimus 

Lähtötaso Lähes kaikilla tutkijoilla, mukaan lukien jatko-opiskelijat, on käytössään 
verkkoyhteydet.  
 

Tavoite-
taso 

- Humanistisen tiedekunnan tavoitteena on olla korkeatasoinen, tutkiva 
tiedekunta jossa uusin teknologia on luonteva osa toimintaa. Tiedekunnassa 
ohjataan ja tuetaan teknologian käyttöönottamista, ja välineitä ja aineistoja 
pyritään hyödyntämään maksimaalisesti. Toiminnassa tuetaan myös erilaisia 
osallistumisen muotoja ja omien verkostojen rakentamista, sekä etsitään 
aktiivisesti muita järjestelmiä. Tiedekuntien ja laitosten on sitouduttava yhteisiin 
tavoitteisiin. 
 
- Yleisissä tavoitteissa voisi mainita taitotason, tietotason ja käsitys-/ymmärrys-
/asennemuokkaustason. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan avointa ja kriittistä 
asennetta ja se sisältää muut kaksi tasoa. Tasot menevät osin päällekkäin.  
 

Sosiaali-nen 
inf-rastruk-
tuuri 

- Tuetaan yhteisöllisyyden vahvistamista teknologian avulla, mm. 
Virtuaaliareenan kautta. Tiedekunnan tutkimuskoordinaattori voisi toimia 
osaltaan yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä. 
 
- Vertaistuki ja verkostoituminen ovat tärkeitä toimintamuotoja. Tutkijoiden ja 
hankkeiden yhteistyötä on tuettava tiedekuntarajojen ylitse sekä pyrittävä tiedon 
ja toimintojen läpinäkyvyyteen päällekkäisyyksien vähentämiseksi. 
 
- Laitoksille tulisi muotoilla yhteinen tvt-käytön tavoitetaso. Tasoja laadittaessa 
on otettava huomioon erilaiset kulttuuriset tekijät sekä edistettävä eri laitoksilla 
työskentelevien tasa-arvoista asemaa. Pyritään tukemaan myös kotona 
työskenteleviä jatko-opiskelijoita. 
 

Tekninen 
infrastrukt
uuri 

- Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen, hankkiminen ja tuottaminen 
- Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ohjelmistojen yhteinen hankkiminen 
- Langaton kampus tavoitteeksi 
 

Taitotaso  
a) perustaidot  hallitsee välineiden peruskäytön (mm. kirjaston sähköiset 
palvelut, tietokannat jne) 
b) hyötykäyttö  käyttää välineitä jatkuvasti omassa tutkimustyössä ja osaa 
soveltaa niitä 
c) erikoistumistaso  erikoistuu johonkin osa-alueeseen ja kehittää 
teknologiaa oman alansa näkökulmasta 
 

Tasot a ja b tulisi saada kaikille. Taso c voisi olla vain osalla.  
 

Tuki - Atk-keskuksen rooli pitäisi korostua 
- Vertaistuki: tietoisuus eri ohjelmien käyttömahdollisuuksista on olemassa, 
mutta hajautuneena laitoksille  tarvitaan tiedon jakamista ja tietoa hyvistä 
käytänteistä. Tvt-taitojen ja vertaistukena toimimisen huomioiminen 
palkkauksessa? 
- Ohjelmistohankinnat: tutkimusohjelmistot ovat usein kalliita, saataisiinko 



yhteishankinnoilla säästöjä? 
- Atk-keskuksen tuki tutuksi tutkijoille. Onko atk-keskus sitoutunut tutkimuksen 
tukipalveluihin jatkossakin? 
 

Roolit ja 
vastuut 

- Yliopiston taso: kansainvälistyvän tutkimuksen infrastruktuurista huolehtiminen 
 
- Tiedekunta: henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja tukeminen paikallisesti, 
lähituen suuntaaminen myös pedagogisiin yms. tarpeisiin 
- Tiedekunta voisi tiedottaa tutkimuksen atk-keskuksen tukipalveluista jatko-
opiskelijoilleen. Atk-keskus lienee siis vastuussa tukipalvelujen tarjoamisesta. Jos 
laitoksella joku jatko-opiskelija tai tutkija kouluttautuu tvt:n hyväksikäytössä 
tutkimuksessa, tiedekunta/laitos voisi kustantaa koulutuksen ja kannustaa 
kouluttautunutta tutkijaa toimimaan laitoksen muiden tutkijoiden tukihenkilönä 
asian tiimoilta tiettyyn tuntimäärään saakka. 
- Tiedekunnan tutkimuskoordinaattorilla koordinoiva rooli. Oltava tietoinen, mitä 
tutkimukseen liittyvän tietotekniikan saralla tapahtuu, auttaa ongelmatapauksissa 
sekä verkostoitumaan. Tiedottaminen tärkeää. 
 
- Laitos: oman tieteenalan kehittäminen myös uudenlaisin opetusrakentein ja 
niistä tiedottaminen 
 
- Opiskelija: vastuut ja velvoitteet. Ainakin jatko-opiskelijat voisivat kirjata jatko-
opintosuunnitelmaansa joitain tvt-taitojen kehittämiseen liittyviä opintojaksoja. 
Näistä tulisi  luonnollisesti antaa opintopisteitä. 
- Valtakunnallisen tvt-koulutuksen hyödyntäminen 
 

 



 
Opetus 

Lähtötaso Kansallisten tavoitetasojen noudattaminen, joskaan kaikkien ei tarvitse päästä 
samalle tasolle: 

• OPE.FI I 
kaikki opettajat hallitsevat perustaidot, kuten käyttöliittymän perusteet, 
tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja Internetin käytön. 

• OPE.FI II 
puolet opettajista hallitsee opetuskäytön taitoja, esim.OPE.FI I taidot, 
sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolisen käytön 

• OPE-FI III 
10 % opettajista hallitsee joitakin erityisosaamisen alueita, esim. OPE.FI II taidot, 
taito opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, oppilaitosyhteistyön kehittäjänä 
ja osana asiantuntijaverkostoa. 
 

Tavoite-
taso 

- Opetuksessa tavoitteena on Jyväskylän yliopistossa hyödynnettävien 
verkkopalveluiden (esim. Korppi) käyttöönotto. Tavoitteena on opiskelijoiden ja 
opetuksen hallintaan käytettävien sovellusten hallinta sekä oman teknisen ja 
pedagogisen ymmärryksen lisääminen teknologian hyödyntämisestä opetuksen 
kehittämisessä. Verkko-opiskeluympäristöt tuovat itseohjautuvuutta ja 
yhteisöllisyyttä opiskeluun. Opiskelijalle on tarjottava myös korvaavia 
suoritustapoja verkon kautta, esim. seminaarien yhteydessä voitaisiin ainakin 
osittain hyödyntää verkkoa. Lisäksi tutkitaan verkkoavusteista yliopisto-
opetusta. 
 

- Tiedekunta sitoutuu seuraamaan tvt:n käytön riskeihin, kuten työmäärään ja 
ajankäyttöön liittyviä asioita seuraavan tietostrategiakauden aikana. Asenteilla on 
tärkeä osa tvt:n käytössä ja tavoitteisiin sitoutetaan esim. tvt-hopsin avulla. 
 

Sosiaali-nen 
inf-rastruk-
tuuri 

Tvt:n opetuskäytön lisäämiseksi tarvitaan ideointiapua sekä tietotekniikan 
pedagogista tukea ja rohkaisua. Hyvistä käytännöistä on levitettävä tietoa. 
 

Tekninen 
infra-
struktuuri 

- Langaton kampus tavoitteeksi 
 

Taitotaso a) perustaidot  hallitsee välineiden peruskäytön (mm. kirjaston sähköiset 
palvelut, tietokannat jne) 
b) hyötykäyttö  käyttää välineitä jatkuvasti omassa tutkimustyössä ja osaa 
soveltaa niitä 
c) erikoistumistaso  erikoistuu johonkin osa-alueeseen ja kehittää 
teknologiaa oman alansa näkökulmasta 
 

Tasot a ja b tulisi saada kaikille. C-taso eli tvt:n tutkiminen humanistisesta 
näkökulmasta voisi olla vain osalla.  
 
- Sisällön tuottaminen oppimisympäristöihin – mille tasolle kirjataan? Ovat sekä 
laitostason asioita että valtakunnallista yhteistyötä. 

 
Tuki - Opettajien tuki on tällä hetkellä ensisijaisesti virtuaaliyliopistohankkeen tehtävä, 

mutta yliopiston tietohallinnon on huolehdittava tästä tulevaisuudessa 



- Vertaistuen mahdollisuudet? 
- Tvt:n hyväksikäytön lisäämiseksi opetuksessa  tarvittaisiin sekä pedagogista että 
teknistä tukea.  Opettaja haluaisi idealleen aluksi useimmiten palautetta 
pedagogisesta näkökulmasta, mutta hän tarvitsee usein myös tukea siihen, kuinka 
homma toteutetaan teknisesti. 
 

Roolit ja 
vastuut 

- Tiedekunta: pedagoginen ja tekninen atk-tuki tulisi olla tiedekuntatason tai 
esim. kasv. ja hum. tiedekunnan yhteistyötä. Lähituen kohdentaminen myös 
tutkimustoimintaan 
 
- Laitos voisi antaa mahdollisuuden opiskella tvt-taitoja siten,  että opiskelu 
sisältyy työsuunnitelmaan, ainakin tiettyyn määrään saakka. Oman tieteenalan 
aktiivinen kehittäminen myös tvt:n käytön 
alueella ja omasta toiminnasta tiedottaminen tärkeää. 
 
- Tvt-taitoja kehittääkseen yksittäisen opettajan tulisi ensin osallistua yleisille 
kursseille atk-keskukseen, mutta sen jälkeen hänen olisi hyvä saada myös 
"vierihoitoa" atk-tukihenkilöiltä. Tällä tavoin kurssilla opittua saataisiin 
paremmin siirrettyä todelliseen käyttöön. Opettajalla voisi olla pitkän tähtäimen 
tvt-hops, johon hän kirjaisi tavoitteensa tvt-taitojen kehittämisessä. 
Työsuunnitelmaan laitettaisiin aina sitten jokin osio tvt-hopsista. 
 

 



 
Hallinto / tuki 

Lähtötaso Tällä hetkellä käytössä on useita hallintoon ja tukeen liittyviä järjestelmiä, jotka 
eivät kommunikoi toistensa kanssa. Niin ikään osan hallintohenkilöstöstä on tällä 
hetkellä hallittava kaikki hallinnon järjestelmät. Lähtötasot ja tuen tarpeet 
vaihtelevat laitoksittain. 
 
Tiedekunnan hallinnassa olevia asioita ovat Novell-verkko ja mikrotuki (koneet, 
ohjelmistot ja tuki). 
 

Tavoite-
taso 

- Järjestelmien kehittäjien ja (tulevien) loppukäyttäjien välinen kommunikaatio 
on saatava toimimaan. Loppukäyttäjät olisi saatava mukaan kehitystyöhön. 
 
- Eri järjestelmien asiantuntemus jaetaan henkilöiden kesken eli kaikkien ei 
tarvitse osata kaikkia järjestelmiä.  tavoitteena erikoistuminen ja kollektiivisen 
tietoisuuden lisääminen  tiedettävä esim. mistä saa apua ongelmatilanteisiin 
 
- Tavoitteena: kaikilla laitoksilla yhdenmukainen infrastruktuuri / järjestelmien 
hallinta. Otettava silti huomioon yksiköiden mahdolliset erikoistarpeet (kuten 
kannettavien tietokoneiden hankkiminen). Hallinnon vastuulla ohjelmistojen 
toimivuudesta ja kouluttamisesta (myös myöhempi koulutus, ei vain 
käyttöönoton yhteydessä) huolehtiminen. 

 
- Yksiköiden tulisi pyrkiä kustannustehokkuuteen mahdollisimman pitkällä 
aikavälillä, omat resurssit huomioon ottaen. 
 

- Tiedonkulkua tulisi parantaa, mm.  ohjelmistolisenssejä ja käyttöoikeuksia 
koskien.  
 
- Digitaalisten asiakirjojen (mukaan lukien sähköpostit) talletus ja säilyttäminen 
hallinnon järjestelmissä tietyn ajanjakson 
 
- Vanhojen koneiden poisto- ja kierrätysjärjestelmä käyttöön 
 
- Eri yksiköiden / laitosten / oppiaineiden välistä transaktiivisuutta korostettava 
 

Sosiaali-nen 
inf-rastruk-
tuuri 

- Hallintohenkilöstön koulutus on pyrittävä turvaamaan. Erityisesti tarvitaan 
vieritukea ja jalkautuvaa koulutusta, jolloin työskentelyä voidaan tehostaa 
hyvinkin pienillä panostuksilla koulutukseen / tukeen 
- Verkostoituminen, osaamisen jakaminen, kommunikointi, vertaistuki 
 

Tekninen 
infra-
struktuuri 

- Langaton kampus tavoitteeksi 
- Toiminnan pitkäjännitteisyys ja mielekkyys (kustannustehokkuus ja resurssit 
huomioon ottaen) 
- Mielekkäät laitteet ja ohjelmistot 
- Henkilökunnalle saatava ergonomisesti kunnolliset työpisteet 

 
Taitotaso  

a) perustaitotaso (sisältää päivittäin tarvittavia toimintoja, kuten 
tekstinkäsittely, taulukko-ohjelma ja sähköposti) 



b) oman toiminta-alueen keskeiset ohjelmat (erikoistujat, esim. Travel) 
c) tukitaso (voi toimia tukena muille) 

 
Tällä hetkellä osalla hallintohenkilöstöstä on perustaitotasolla suuria puutteita. 
Lisäksi tulisi hallita esim. välineiden ja järjestelmien mielekäs käyttö (kuten 
liitetiedostojen harkittu käyttö) ja ekologinen näkökulma (tulostaminen).  
 
Taso a eli tarvelähtöinen peruskoulutus pitäisi tulla osaksi työhön 
perehdyttämistä. 
 

Tuki - Pitkälti tiedekunnan tuen ja laitosten mikrotuen tehtävä 
- Ongelma-alueiden määrittely 
- Vertaistuen saamisen mahdollisuutta voisi lisätä siten, että 
hallintohenkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on jonkin tietyn ohjelman 
erikoisosaamista, tietäisivät, ketkä muut henkilöt käyttävät kyseistä ohjelmaa 
työssään. Tästä on ollutkin jo puhetta. Kun hallintohenkilökuntaan tulee uusia 
työntekijöitä, laitoksen perehdyttämisohjelmassa tulisi olla myös maininta siitä, 
kuinka kyseinen henkilö saa opiskeltua työssään tarvitsemiensa ohjelmien 
käyttöä. Hallintohenkilökunnan tvt:n osaamisen tasoittamiseksi olisi hyvä, jos  
tietyin väliajoin joku atk-tukihenkilö kävisi keskustelemassa jokaisen 
hallintohenkilökuntaan kuuluvan kanssa koneen ääressä eri ohjelmien käytöstä ja 
samalla katsottaisiin yhdessä, miten ko. henkilö toimii tiettyjen ohjelmien kanssa. 
Näin tarjoutuisi mahdollisuus saada vinkkejä atk-tukihenkilöltä työn 
helpottamiseksi. 
 

Roolit ja 
vastuut 

- Yo-taso: sähköiseen hallintoon, tietoturvaan yms. liittyvien linjausten 
tekeminen 
 
- Tiedekuntatasolla paikallisten tarpeiden tukeminen. Tarvitaan tiedotusta siitä, 
mitä "erikoisohjelmia” kukin hallintohenkilökuntaan kuuluva työssään käyttää. 
Atk-tuki olisi varmaan tiedekuntatason asia. Tiedekunnan atk-tukihenkilöille 
mahdollisuus osaamisen ylläpitämiseen ja työajalla kouluttautumiseen 
 
- Laitoksella olisi vastuu työhön perehdyttämisen suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Hallintohenkilökuntaankin kuuluvat voisivat tehdä tvt-hopsin, jota toteutettaisiin 
sitten esim. kehityskeskusteluissa sovittavalla tavalla. Aktiivinen osallistuminen 
myös hallinnon järjestelmien 
kehittämiseen 
 
- Hallinnon vastuulla on käyttöönotettujen uusien järjestelmien jatkuva 
kehittäminen ja arviointi 
 

 
 
 


