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Tietostrategian opiskeluosio 

Opiskelijoiden tvt-taitoja on nyt hahmoteltu tietostrategialuonnokseen opintopolun 
muodossa, vuosikurssi kerrallaan. Tätä hahmotustapaa pidettiin periaatteessa hyvänä. 

Keskusteltiin jälleen tvt-johdantokurssin  kattavuudesta. Vuosina 2006 – 2010 
opiskelemaan tulleista 63 % on käynyt johdantokurssin. Loput 37 % selittyvät osin 
aiemmilla opinnoilla/tutkinnoilla. Suoraan maisterivaiheeseen erillisvalinnan kautta tulee 
noin kymmenes opiskelijoista, mutta päävalinnan kautta tulevien opiskelijoiden 
aiemmista tutkinnoista ei ole tarkkoja tietoja. Yksi ratkaisu ongelmaan voisi löytyä 
johdantokurssin tehokkaammasta markkinoinnista. 

Johdantokurssin sisältöjen ja organisoinnin uudistus todettiin tarpeelliseksi. Sosiaalisen 
median työkalut tulisi jollain tavalla ottaa mukaan kurssisisältöihin. 

Opiskelujen alussa ongelmaksi on koettu päällekkäisyys: sama asia tulee esille monessa 
eri tilaisuudessa. Keskustelussa kuitenkin todettiin, että toistoa ei voi täysin välttää ja se 
palvelee kuitenkin paremmin kuin vastakohtansa. Itse asiassa toimiva malli voisikin olla 
se, että perusasiat käydään läpi johdantokurssilla ja oppiaineisiin integroidut osiot (esim. 
tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta historian johdantokurssilla) vahvistavat tvt-kurssilla 
opittua.  

Häkkinen esitti ajatuksen eri yliopistojen yhteistyönä toteutettavasta opetuksesta 
luontevana keinona tutustuttaa opiskelijat yhteistyövälineiden käyttöön. Tällaisia 
hankkeita on ollut aiemmin, mutta tällä hetkellä niitä ei ilmeisesti ole käynnissä. 
Strategiaan kirjataan tavoitteeksi tällaisten kansallisten/kansainvälisten opetuspilottien 
käynnistäminen. 

Kandidaattiseminaarin yhteyteen liittyy tutkimuksen teossa tarpeellisten TVT-taitojen 
syventäminen. Tähän Koskimaa visioi nykyisen maistereille suunnatun 
Menetelmäpolkuja humanisteille -metodiportaalin laajennusta, jossa 
aineistonhankinnassa ja -analyysissa sekä raportoinnissa olennaisia välineitä ja 
ohjeistuksia koottaisiin yhteen. Samaa tavoitetta tukisi myös yhteistyömahdollisuuksien 



 

kartoittaminen eri oppiaineiden ja laitosten välillä eri osaamisalueiden opetuksessa. 
Esimerkkinä mainittiin äänieditointitaitojen hyödyllisyys usean eri laitoksen opiskelijoille. 

Keskeistä on mainita, että opiskelijat eivät opi vain tiettyjä taitoja tai tiettyjen työkalujen 
käyttöä, vaan tavoitteena on opastaa heidät tietynlaiseen toimintakulttuuriin, jossa tvt on 
sisäänrakennettuna. 

Tietostrategian opetusosio 

Opetushenkilökunnan kannustaminen ja tukeminen välineiden käyttöönotossa on 
keskeisiä strategiaan kirjattavia seikkoja, joka vaikuttaa myös opiskelijoiden taitojen 
karttumiseen. 

Todettiin, että tvt-taitojen integroimisessa opetukseen on kyse myös opetuskulttuurin 
muutoksesta opettajalähtöisestä työskentelytavasta kohti yhteisöllisempiä muotoja. 
Keskusteltiin siitä, missä määrin tällaiset pedagogiikan piiriin kuuluvat aiheet voivat 
näkyä strategiassa. Todettiin, että tämä ei kuulu strategian sisältöihin, mutta johdannossa 
siihen voidaan viitata. 

Sekä opetushenkilökunnan että opiskelijoiden ideointia helpottaisi tieto käytettävissä 
olevista laitteistoista ja ohjelmistoista. Tietoja löytyy THK:n verkkosivuilta, mutta 
keskitettyä tietoa laitosten itse hankkimista laitteistoista ja ohjelmistoista ei ole ja sitä on 
hankala pitää ajan tasalla.  

Keskeiseksi viestiksi opetusosiossa kirjataan tavoite TVT-opetuksen integroimisesta 
laitosten omaan opetukseen. 

Jatkotyöskentely 

Työryhmä kokoontuu vielä kaksi kertaa ennen kesälomia. Seuraavan tapaamisen teema 
on tutkimus, viimeisellä kerralla hallinto. 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan Sumpli-palvelussa. 


