
Strategian toimeenpanoStrategian toimeenpano
23.11.200123.11.2001

Janne SariolaJanne Sariola



TeematTeemat

üü Toimeenpano: Mitkä Toimeenpano: Mitkä 
toimintatoiminta--alueet valitaan?alueet valitaan?
üü Vaihtoehtoisia toimintoja Vaihtoehtoisia toimintoja 
–– kuinka kuinka tvttvt--opetuskäytön opetuskäytön 
kehittäminen organisoituu? kehittäminen organisoituu? 

üü Mahdollisuuksia Mahdollisuuksia 
kehittämistyöhönkehittämistyöhön
üü Keskustelua Keskustelua 

JANNE  SARIOLAJANNE  SARIOLA



VirtuaaliyliopistotoimintaVirtuaaliyliopistotoiminta

Opetus&tutkimus
Henkilöstön osaaminen

Tukipalvelut

OpetusteknologiakeskusOpetusteknologiakeskus

Koordinaatio

Strategiatyöskentely
Toimeenpanosuunnitelma

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

SeurantaSeuranta
ja ja 

arviointiarviointi



• opetushenkilöstön osaamisen opetushenkilöstön osaamisen 
kohottaminen 20% kohottaminen 20% --> 50%> 50%

•• tavoitetavoite

•• toimenpiteettoimenpiteet

•• vastuutahovastuutaho

•• raha?raha?

Osaamisen kohottaminenOsaamisen kohottaminen

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne



TVT:n opetuskäytön taidot TVT:n opetuskäytön taidot 
yliopistossayliopistossa

htht

20002000

20 %20 %

50 %50 %

20042004

3 000 3 000 
opettajaaopettajaa

ptpt htht ptpt

Janne SariolaJanne Sariola
OpetusteknologiakeskusOpetusteknologiakeskus

üüLähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

atat
5 %5 %

atat
10 %10 %

atat-- asiantuntijatasoasiantuntijataso
htht--hyvät taidot, hyvät taidot, 
opetuskäytön tasoopetuskäytön taso
ptpt--perustaidot, tuntee perustaidot, tuntee pedped. periaatteet. periaatteet



Taitojen määrittely Taitojen määrittely 
(opisk./henkilöstö)(opisk./henkilöstö)

üü ohjausohjaus-- ja arviointityökaluja arviointityökalu

üü henkilöstökoulutustarpeethenkilöstökoulutustarpeet

üü resurssien suuntaamisen resurssien suuntaamisen 
helpottuminen helpottuminen 

Osaamisen kohottaminenOsaamisen kohottaminen
üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne



VerkkoVerkko--
tytyööskentelyskentely--
ympympääristristöö

Digitaalinen Digitaalinen 
oppimateoppimate--

riaaliriaali

VideoVideo--
neuvotteluneuvottelu

MobiilitMobiilit
opiskeluopiskelu--

ympympääristristöött

Tiedonhaku Tiedonhaku 
ja jja jääsennyssennys

MuutMuut

MonipuolinenMonipuolinen
eri opiskelueri opiskelu--
ympympääristristööjen jen 
tuntemustuntemus
KurssihallintaKurssihallinta

VerkkomultiVerkkomulti--
mediaamediaa
--ääääntntää
--videotavideota
--kuvaa kuvaa ymsyms

MonipisteMonipiste--
neuvottelutneuvottelut
Sovellusten jakoSovellusten jako
PuheenjohtajuusPuheenjohtajuus

MobiilitMobiilit
prosessitprosessit

Oman Oman 
tieteenalan tieteenalan 
tietokantojen ja tietokantojen ja 
materiaalimateriaali--
kirjastojen kirjastojen 
tuntemustuntemus

Oma tieteenalan Oma tieteenalan 
erityistarpeeterityistarpeet
Tuntee ja Tuntee ja 
kkääyttyttääää oman oman 
tieteenalan tieteenalan 
opetusteknologisopetusteknologis
ia sovelluksiaia sovelluksia

Erillisten Erillisten 
moduuleitten moduuleitten 
tarkoituksentarkoituksen--
mukainen kmukainen kääyttyttöö
(mm. kalenteri, (mm. kalenteri, 
verkkoverkko--
keskustelut)keskustelut)

Materiaalin Materiaalin 
tuottaminen tuottaminen 
verkkoverkko--
ympympääristristöööön ja n ja 
yllyllääpitopito

VideoluentoVideoluento
Puheenjohtajana Puheenjohtajana 
videovideo--
neuvottelussaneuvottelussa

Tarkennettua Tarkennettua 
tiedonhakuatiedonhakua

•• maisemamaisema--
simulointisimulointi
••paikkatietokantapaikkatietokanta
•• tilastointitilastointi--
menetelmmenetelmäät t 
•• esitysgrafiikkaaesitysgrafiikkaa

Opiskelutaidot Opiskelutaidot 
jossakin jossakin 
ryhmryhmäätytyöö--
ohjelmistossaohjelmistossa

Materiaalin Materiaalin 
tuottaminen tuottaminen 
digitaaliseen digitaaliseen 
muotoonmuotoon

KahdenKahden--keskisetkeskiset
neuvottelutneuvottelut

Tiedonhaku Tiedonhaku 
verkkoverkko--
ympympääristristöössssää

Digitaalisen Digitaalisen 
oppimateriaalin oppimateriaalin 
tuntemus tuntemus 
””mahdollisuudetmahdollisuudet””

ToimiminenToimiminen
videoneuvotteluvideoneuvottelu--
tilanteessatilanteessa

WWWWWW--
ympympääristristöössssää
toimiminen, toimiminen, 
””selailuselailu””

Oman Oman asiantuntijuudenasiantuntijuuden kehittkehittääminen minen -- Opetusteknologinen tukiOpetusteknologinen tuki

Kouluttajakoulutusta Kouluttajakoulutusta –– Opetusteknologinen tukiOpetusteknologinen tuki

TietoTieto-- ja viestintja viestintäätekniikka yliopistotekniikka yliopisto--opetuksessaopetuksessa

O
pe

O
pe..fi fi IIIIII

O
pe

O
pe..fi fi IIII

O
pe

O
pe..fi fi II

Audio, lyhytviestitAudio, lyhytviestit

MobiilisisMobiilisisäältltöö--
tuotanto/tuotanto/wapwap//
kkäännykknnykkääselain/selain/
gprsgprs

Helsingin yliopisto/Opetusteknologiakeskus/Sariola, Sariola&TuonHelsingin yliopisto/Opetusteknologiakeskus/Sariola, Sariola&Tuononen 2001)onen 2001)



MahdollisuuksiaMahdollisuuksia
kampuksillakampuksilla

Henkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminenHenkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminen

Opetushenkilöstön koulutusOpetushenkilöstön koulutus
•• oma kehittämiskohdeoma kehittämiskohde
•• ryhmänä mukaanryhmänä mukaan
•• esim. laitoksen verkkopalvelun esim. laitoksen verkkopalvelun 

kehittäminenkehittäminen



VerkkoVerkko--opetus ja kampusten opetus ja kampusten 
kehittäminen  kehittäminen  -- vaihtoehtoisia vaihtoehtoisia 
mallejamalleja

Janne Sariola 2001Janne Sariola 2001



MahdollisuuksiaMahdollisuuksia
kampuksillakampuksilla

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

üü Opetusteknologian Opetusteknologian 
tukipalveluttukipalvelut

Henkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminenHenkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminen

Tukihenkilöverkoston kehittäminenTukihenkilöverkoston kehittäminen



VerkkoVerkko--opetuksen opetuksen 
tukiverkostotukiverkosto

Opetuksen 
tukihenkilö
Tiedekunta/

Laitos

Janne Sariola
Opetusteknologiakeskus

Opetuksen 
tukihenkilö
Tiedekunta/

Laitos

Opetuksen 
tukihenkilö
Tiedekunta/

Laitos

Opetuksen 
tukihenkilö
Tiedekunta/

Laitos

Opetusteknologiakeskus

Verkko-
pedagogiikan
asiantuntijat

Verkko-
pedagogiikan
asiantuntijat

Verkko-
pedagogiikan
asiantuntijat

Verkko-
pedagogiikan
asiantuntijat



Janne Sariola 2001Janne Sariola 2001



Janne Sariola 2001Janne Sariola 2001

MALLI A, verkostoMALLI A, verkosto

Pieni laitosPieni laitos
-- yhteistyöhanke muutaman laitosten yhteistyöhanke muutaman laitosten 
kanssa/kanssa/tdktdk
-- yhteistyö opetusteknologiakeskuksen yhteistyö opetusteknologiakeskuksen 
ja atkja atk--osaston kanssaosaston kanssa
-- kolmen laitoksen yhteinen verkkokolmen laitoksen yhteinen verkko--
opetuksen tukihenkilö, lisäksi opetuksen tukihenkilö, lisäksi tdktdk--tason tason 
tukihenkilö työparina, mukana myös tukihenkilö työparina, mukana myös 
tekninen tukihenkilötekninen tukihenkilö

OK+Atk-osasto
OK+AtkOK+Atk--osastoosasto



Janne Sariola 2001Janne Sariola 2001

MALLI B,  verkosto ja koordinaatioMALLI B,  verkosto ja koordinaatio

Keskikokoinen tai suuri laitosKeskikokoinen tai suuri laitos

-- yhteistyö toisten laitosten kanssa/yhteistyö toisten laitosten kanssa/tdktdk
-- yhteistyö opetusteknologiakeskuksen yhteistyö opetusteknologiakeskuksen 
ja atkja atk--osaston kanssaosaston kanssa
-- toiminta koordinoituu toiminta koordinoituu tdktdk--tasollatasolla
-- henkilöstö: verkkohenkilöstö: verkko--opetuksen opetuksen 
tukihenkilöitä 2tukihenkilöitä 2--3, tekninen tukihenkilö, 3, tekninen tukihenkilö, 
tutkijalehtoritutkijalehtori

OK+Atk-osasto
OK+AtkOK+Atk--osastoosasto



Janne Sariola 2001Janne Sariola 2001

MALLI C,  verkosto+yhteinen palveluyksikköMALLI C,  verkosto+yhteinen palveluyksikkö

Laitosten konsortio, Laitosten konsortio, tdktdk++tdktdk, , 
kampusyksikkökampusyksikkö

-- yhteistyö toisten laitosten kanssa/yhteistyö toisten laitosten kanssa/tdktdk
-- yhteistyö opetusteknologiakeskuksen yhteistyö opetusteknologiakeskuksen 
ja atkja atk--osaston kanssaosaston kanssa
-- toiminta koordinoidaan kampustasollatoiminta koordinoidaan kampustasolla
oppimiskeskuksiinoppimiskeskuksiin
-- henkilöstö: verkkohenkilöstö: verkko--opetuksen opetuksen 
tukihenkilöitä 5, teknisiä tukihenkilöitä tukihenkilöitä 5, teknisiä tukihenkilöitä 
5, tutkijalehtori, opintohallinnon 5, tutkijalehtori, opintohallinnon 
työntekijä jne.työntekijä jne.
-- verkkoverkko--opetushankkeita, opetushankkeita, 
henkilöstökoulutusta, konsultointiahenkilöstökoulutusta, konsultointia

OK+AtkOK+Atk--osastoosasto



MahdollisuuksiaMahdollisuuksia
kampuksillakampuksilla

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

üü Opetusteknologian Opetusteknologian 
tukipalveluttukipalvelut

Henkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminenHenkilöstön osaamisen ja verkkopalvelujen kehittäminen

Tukihenkilöverkoston kehittäminenTukihenkilöverkoston kehittäminen
•• haku meneilläänhaku meneillään

VideoneuvotteluVideoneuvottelu
•• IPIP--teknologia teknologia –– ilmaiset linjakulutilmaiset linjakulut
•• laitehinnat laskeneet radikaalistilaitehinnat laskeneet radikaalisti
•• teknologia kehittynyttä ja helppokäyttöistäteknologia kehittynyttä ja helppokäyttöistä
•• konsultointia ja koulutustakonsultointia ja koulutusta



hallintohallinto
opetuksen suunnitteluopetuksen suunnittelu

1+11+1



opetuksen suunnitteluopetuksen suunnittelu
hallinto 1+1hallinto 1+1







MahdollisuuksiaMahdollisuuksia
kampuksillakampuksilla

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

üü Opetusteknologian Opetusteknologian 
tukipalveluttukipalvelut

Henkilöstön osaamisen kehittäminenHenkilöstön osaamisen kehittäminen
Tukihenkilöverkoston kehittäminenTukihenkilöverkoston kehittäminen
VideoneuvotteluVideoneuvottelu

Opiskeluympäristöjen kehittäminenOpiskeluympäristöjen kehittäminen
•• verkkoverkko--opiskelu: opiskelu: WebCTWebCT, ilmainen laitoksille, ilmainen laitoksille
•• tilasuunnittelu, OKtilasuunnittelu, OK



Mitä langaton kampus tarkoittaa käytännössä?
Mitä langaton kampus tarkoittaa käytännössä?Mitä langaton kampus tarkoittaa käytännössä?



Mitä Mitä langaton kampus tarkoittaa käytännössä?langaton kampus tarkoittaa käytännössä?



MahdollisuuksiaMahdollisuuksia
kampuksillakampuksilla

üü LähtökohdatLähtökohdat

üü NykytilanneNykytilanne

üü Opetusteknologian Opetusteknologian 
tukipalveluttukipalvelut

Henkilöstön osaamisen kehittäminenHenkilöstön osaamisen kehittäminen
Tukihenkilöverkoston kehittäminenTukihenkilöverkoston kehittäminen
VideoneuvotteluVideoneuvottelu
Opiskeluympäristöjen kehittäminenOpiskeluympäristöjen kehittäminen

TietoTieto-- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat
•• strategia ja toimeenpanosuunnitelmastrategia ja toimeenpanosuunnitelma
•• konsultaatio ja seminaarit konsultaatio ja seminaarit 
•• esimiehille suunnattu strategiapalvelu verkossaesimiehille suunnattu strategiapalvelu verkossa

(tammikuu)(tammikuu)
•• http://www.virtuaaliyliopisto.http://www.virtuaaliyliopisto.fifi//

•• Toimeenpanoseminaareja.. keskusteluaToimeenpanoseminaareja.. keskustelua
•• ja aitoa tekemistäja aitoa tekemistä



Mitä valitset Mitä valitset 
toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?

•• Henkilöstön osaamisen kehittäminenHenkilöstön osaamisen kehittäminen
•• Tukihenkilöverkoston kehittäminenTukihenkilöverkoston kehittäminen
•• Videoneuvottelu + muut Videoneuvottelu + muut tvttvt--välineetvälineet
•• Opiskeluympäristöjen kehittäminenOpiskeluympäristöjen kehittäminen
•• TietoTieto-- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja viestintätekniikan opetuskäytön 
strategiatstrategiat
•• Mitä muita?Mitä muita?



Mitä valitset Mitä valitset 
toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?

• Periaatteena, kaikkia ei voi 
kehittää eteenpäin.

• Painotukset esiin

• Seuranta ja arviointikriteerien 
valinta, olla tietoinen kriteereistä

• Olemassa olevat resurssit 
näkyväksi, koonta siten, että kuka 
tahansa löytää resurssin

• Ilmaista konsultaatiota

•• Periaatteena, kaikkia ei voi Periaatteena, kaikkia ei voi 
kehittää eteenpäin.kehittää eteenpäin.

•• Painotukset esiinPainotukset esiin

•• Seuranta ja arviointikriteerien Seuranta ja arviointikriteerien 
valinta, olla tietoinen kriteereistävalinta, olla tietoinen kriteereistä

•• Olemassa olevat resurssit Olemassa olevat resurssit 
näkyväksi, näkyväksi, koonta koonta siten, että kuka siten, että kuka 
tahansa löytää resurssintahansa löytää resurssin

•• Ilmaista konsultaatiotaIlmaista konsultaatiota



Mitä valitset Mitä valitset 
toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?toimeenpanosuunnitelmaan ja miksi?

•• Strategiatyöryhmän toiminta vakiinnutetaan, tms. Strategiatyöryhmän toiminta vakiinnutetaan, tms. 
pysyviä kehittämisryhmiäpysyviä kehittämisryhmiä

•• Integrointi perustoimintaanIntegrointi perustoimintaan

•• Tukipalvelujen organisointi, Tukipalvelujen organisointi, 
keskitetty/hajautettu/mixkeskitetty/hajautettu/mix--malli, vastuutahomalli, vastuutaho

•• Henkilöstön osaamisen kehittäminenHenkilöstön osaamisen kehittäminen

•• Mitä välineitä tullaan käyttämään?Mitä välineitä tullaan käyttämään?

•• Multimediaalisuus, Multimediaalisuus, moniviestisyysmoniviestisyys

•• Pääsy tietoverkkoon, aineistoonPääsy tietoverkkoon, aineistoon

•• Päivittäminen, ylläpitoPäivittäminen, ylläpito



Katse tulevaisuuteenKatse tulevaisuuteen

MMääääritritää: : missmissää vaiheessa olet nytvaiheessa olet nyt –– peilaa mitpeilaa mitää olette tehneetolette tehneet
suhteessa kokonaisuuteen?suhteessa kokonaisuuteen?

MikMikää on seuraava siirtoon seuraava siirto, mit, mitää aiot/voit tehdaiot/voit tehdää. Perustele.. Perustele.



Katse tulevaisuuteenKatse tulevaisuuteen
MMääääritritää: : missmissää vaiheessa olet nytvaiheessa olet nyt –– peilaa mitpeilaa mitää olette tehneetolette tehneet
suhteessa kokonaisuuteen?suhteessa kokonaisuuteen?

MikMikää on seuraava siirtoon seuraava siirto, mit, mitää aiot/voit tehdaiot/voit tehdää. Perustele.. Perustele.
•• printtaa TKK:n strategiaprinttaa TKK:n strategia
•• ennakkotehtennakkotehtäävvää (tutustu yliopistosi/osastosi/(tutustu yliopistosi/osastosi/tdktdk/laitoksesi/laitoksesi
tvttvt--strategia)strategia)
•• kohti kohti konkretiaakonkretiaa, mit, mitää oikeasti tehdoikeasti tehdääään!n!
•• seminaari palveluista seminaari palveluista –– mitmitää palveluja tarjotaan ja miten?palveluja tarjotaan ja miten?
•• palvelut npalvelut nääkyviksi tekeminen verkon kauttakyviksi tekeminen verkon kautta
–– tason nostaminentason nostaminen


