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Suomen virtuaaliyliopisto
ja sen palvelut

Hannu Peltola
Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö
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Sisältö
FVU 2005

Mikä SVY on?
Mitä SVY tekee?
Mitä hyötyä SVY:stä on minulle?
Mistä SVY:n löytää?

Mikä SVY on?

kaikkien 21 suomalaisen yliopiston 
muodostama konsortio

verkostoitunutta toimintaa
yliopistojen yhteistyö- ja 

palveluorganisaatio
ei myönnä tutkintoja
toiminta alkoi vuonna 2001 ja toimii 

projektina vuoden 2006 loppuun
vakinaistaminen vuosien 2005-2006 aikana

SVY pähkinänkuoressa
FVU 2005

Kansallinen toiminta palveluyksikössä
• yhteiset palvelut
• yhteiset sopimukset
• kansainvälinen yhteistyö

Yliopistojen yhteistyö
verkostoissa
• opetustarjonta
• palvelut
• kehitys-
hankkeet

Virtuaaliyliopistotoiminta näyttäytyy erilaisena eri tasoilla
FVU 2005

Paikallinen toiminta 
opetusteknologia-
keskuksissa
• oppimateriaalin tuotanto
• oppimisalustat
• tvt-koulutus
• tuki
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Suomen virtuaaliyliopiston hallintomalli

Konsortiokokous
• Päättää strategiasta ja toiminnan 
pitkän tähtäimen suuntaviivoista
• Päättää konsortiomaksun suuruudesta 
(vuodesta 2006)
• Yliopistojen ja opetusministeriön 
edustus

Johtoryhmä
• virtuaaliyliopiston operatiivinen 
johtaminen
• Yliopistojen, opetusministeriön ja 
SVYn palveluyksikön edustus

Palveluyksikkö

• valtakunnallisten hankkeiden koordinointi

FVU 2005

SVYn konsortiosopimuksen allekirjoitus 
tammikuussa 2001

Asianomistajaryhmät (2005)
• Yhteisten hankkeiden valmistelu
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Mitä SVY tekee?

SVY:n strategia vuosille 2005-2010
FVU 2005

1. Joustavan opiskelun ja sitä tukevan 
sähköisen asioinnin kehittäminen

2. Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien 
yhteiskäyttöisyyden edistäminen

3. Yhteisesti tuotettujen tvt-
koulutuspalveluiden ja tvt-tukipalveluiden
laaja käyttöönotto

4. Virtuaaliyliopistotoiminnan integrointi 
eurooppalaiseen korkeakoulutus-
alueeseen ja muu kansainvälinen yhteistyö

5. SVY:n organisaatio, toimintatavat, 
päätöksenteko ja rahoitusmallit
vastaavat verkoston tarpeita

Opiskelijoille valinnanvaraa 
helposti, hallinta ei kuormita

Laadun kehittäminen,
kustannustehokkuus

Kattava henkilöstön koulutus,
kustannustehokkuus

Tarjonnan laajentaminen,
kaksisuuntainen vaihto

Kestävä toiminnan perusta

Haasteet vuonna 2005-2006
FVU 2005

Vuosina 
2005-2006

ratkaistavia
asioita

Rahoitusmallit ja –tasot vuodesta 2007 lähtien 

Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen, mittarit

Organisoitumis-
muodot, toiminnan 
vakiinnuttaminen

Strategian
toimeenpano,
hankkeiden 
käynnistäminen

Muutoksia vuonna 2006 
FVU 2005

Rahoitusmalli muuttuu: opetusministeriön suoran budjettirahoituksen 
lisäksi yliopistot osallistuvat rahoitukseen konsortiomaksun muodossa

Tieteenalaverkostojen operatiivisen toiminnan rahoittaminen 
tapahtuu virtuaaliyliopistorahoituksen ulkopuolelta

Asianomistajaryhmät aloittavat toimintansa,                                       
päävastuulla SVYn strategisten tavoitteiden                        
edellyttämien hankkeiden valmistelu

Paikalliset ja SVY-verkosto-organisaatiot
vakiinnutetaan

SVYn palveluyksiköstä muodostetaan                                             
yliopistojen yhteinen erillislaitos, aloittaa                   
toimintansa 1.1.2007

Mitä hyötyä SVY:stä on 
minulle?

SVY:n palveluyksikkö
FVU 2005

Palveluyksikkö tuottaa ja ylläpitää
kansalliset virtuaaliyliopistopalvelut, kuten
yhteisen portaalin ja JOO-opintojen
tukipalvelut

Yksikkö neuvottelee valtakunnalliset
sopimukset konsortion jäsenten ja
sidosryhmien välillä

Henkilökunta osallistuu valtakunnallisiin
kehityshankkeisiin, joiden tulokset jaetaan
palveluyksikön kautta

Palveluyksikkö toimii myös yhtenä
kontaktipisteenä suomalaisille ja
ulkomaisille sidosryhmille

Yksikössä työskentelee 7 henkilöä
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Strategiapalvelu
FVU 2005

Virtuaaliyliopiston puitteissa kehitetty 
yliopistojen tieto- ja viestintätekniikka-
strategioiden laatimista, käyttöä ja tiedon 
välittämistä tukeva palvelu

Sisältää työkalun ja ohjeistuksen 
Balance Score Card –tyyppisen strategian 
laatimiseen

Tietokanta yliopistojen TVT-
strategioista

Strategiapalvelun käyttöä voidaan 
tukea yliopistojen TVT-strategia-
asiantuntijoilla

Kokemukset: - kaikki yliopistot tehneet omat TVT-strategiansa
- strategioiden laatutaso noussut
- strategiatyön avoimuus ja sitouttavuus lisääntynyt

Joustavan opiskeluoikeuden asiointipalvelu JOOPAS
FVU 2005

Joustavan opiskeluoikeuden (JOO) 
sähköinen asiointipalvelu

Näkymät sekä opiskelijoille että
opintohallinnolle

Tällä hetkellä käytössä
informaatiopalvelu

Kehitetään 2006-2008 kattavaksi 
asiointipalveluksi

noin 20 000 käyttäjää kuukausittain

IQ-Form -palvelut
FVU 2005

IQ-Learn
Antaa tietoa ja tukea verkko-opiskelijalle, joka haluaa kehittyä oppijana
Opettajalle antaa tietoa verkkoryhmän opiskelijoista sekä neuvoja suunnitella

verkko-opetus niin, että opiskelijat saavat siitä parhaan hyödyn.

4 itsearviointitestiä opiskelijalle: opiskelumotivaatio, opiskelutavat, opiskelutaidot
ja vahvuusalueet

hypertekstirakenteinen tutorpaketti "Oppimisen eväät" 

IQ Team
Tukee verkkoryhmää ja sen jäseniä yhteisöllinen oppimisessa ja

ryhmäprosesseissa. 
Antaa opettajalle tietoa ryhmästä ja sen toimintatavoista.
3 itsearviointitestiä: roolit ryhmässä, yksin vai yhdessä?, miten ryhmä toimii?
Hypertekstirakenteinen tutorpaketti "Opas ryhmäoppimiseen" 
opiskelijoille ja opettajalle yhteinen oppimispäiväkirja

Versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Molemmilla palveluilla tuhansia suomalaisia ja ulkomaisia käyttäjiä
Uusi parannettu versio alkuvuonna 2006

Oskar
FVU 2005

Työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) 
opetuskäyttöön liittyviä tietoja ja taitoja. 

OSKAR on tarkoitettu ammatillisten taitojen reflektoinnin tueksi opettajille ja
henkilöstökoulutuksen suunnittelijoille.

OSKAR -työkalu koostuu seuraavista osioista:
kysymyspankista, joka sisältää erilaisia tvt:n opetuskäyttöön ja

digitaaliseen sisällöntuotantoon liittyviä osaamista kartoittavia kysymyksiä
kurssikalenterista, joka sisältää organisaatiossa tarjolla olevat

täydennyskoulutuskurssit
henkilökohtaisista "taitoprofiileista", joiden mukaan henkilölle poimitaan

kurssikalenterista hänelle parhaiten sopivat kurssit
kyselytyökalusta, jonka avulla on mahdollista tehdä omia kartoituskyselyitä

Tuhansia käyttäjiä kuukausittain, palvelua laajennetaan opiskelijaosiolla vuonna
2006

ARVO
FVU 2005

verkkomateriaalin itsearviointityökalu

ARVO on työväline, joka on suunniteltu auttamaan opetuksen
verkkototeutuksen kehittämistyössä. 

ARVO avustaa:
käytettävyyden
pedagogisen käytettävyyden
graafisen suunnittelun
saavutettavuuden ja
teknisen toteutuksen aihealueiden arvioinnissa. 

WWW-pohjaiset räätälöidyt sisällönhallintapalvelut
FVU 2005

SVYn palveluyksikön tuottama 
palvelusopimukseen pohjautuva 
maksullinen palvelu

yliopistoverkostoille ja 
vastaaville tuotettu räätälöity 
palvelu

www-sivustot, sisällönhallinta, 
graafinen ulkoasu, hallintatyökalut, 
koulutus

Esimerkkejä
www.virtuaaliyliopisto.fi/vkk
www.virtuaaliyliopisto.fi/webct
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TVT-koulutusohjelma ”TieVie”
FVU 2005

TieVie on 13 yliopiston
verkottunut asiantuntija-
organisaatio

TieVie on kouluttanut lähes 600 
yliopisto-opettajaa OPE.FI II-
tasolle ja yli 300 opettajaa ja
spesialistia OPE.FI III-tasolle

Koulutettu kokonaismäärä
vastaa noin 11 % suoma-
laisten yliopistojen
opettajamäärästä

Yhteystiedot
FVU 2005

Hannu Peltola
Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö

Puh. +358 50 537 8333
sähköposti hannu.peltola@virtuaaliyliopisto.fi


