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Sisältö:
Hieman historian havinaa
Missä ollaan tällä hetkellä?
Mitä yhteistä SVY tarjoaa?
Mitä on "olla palveluksessa" eli miten 
toiveista ja odotuksista muodostuu yhteisiä
palveluita?
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Virtuaaliyliopistolta haluttiin seuraavia v. 2000
Verkostoitunut toimintamalli, jossa yhteistyön kehittämisessä ovat 
mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut, yritykset, tutkimuslaitokset 
sekä kansainväliset kumppanit:

Tavoitteena laadukas oppiminen ja hyvien käytäntöjen 
kehittäminen ja levittäminen!

Vastaa seuraaviin haasteisiin:
nopeasti muuttuvat ammattitaitovaatimukset
elinikäinen oppiminen
koulutuksen saatavuuden parantaminen
joustavat opiskelumahdollisuudet
uusien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kehittäminen
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Kehitysvaiheita:
Esiselvityksiä, valmistelevia työryhmiä 1990-luvun loppupuolella

SVY:n kehittäminen opetusministeriön tietoyhteiskuntahankkeena:
valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita, verkostohankkeita, 
yliopistoille kohdennettua rahoitusta

SVY:n kehittämisyksikön (myöh. palveluyksikkö) toiminta käynnistyi hankkeena v. 
2000:

toimeksianto oli vakinaistaa virtuaaliyliopistotoiminta vuoden 2004 loppuun, 
aikataulu tosin venyi vuoden 2006 loppuun

Konsortio perustettiin v. 2001, hyväksyttiin yhteiset säännöt, toimielimet ja 
toimintasuunnitelma, joka sisälsi yhteisen strategian valmistelun mahdollisimman 
pikaisella aikataululla –> ensimmäinen strategiakausi 2003-2004, toinen 2005-2010

V. 2007 vakinaisen toiminnan kausi ->
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Kehittäminen jatkuu edelleen!

Projektikausi loi hyvän pohjan SVY:n yhteiselle 
kehittämiselle
Mutta valmista ei tullut, aikaa oli liian vähän 
Vakiintunut ja organisoitu rakenne ja nimetyt toimijat 
tehtävineen ovat kanavia hankkia tietoa 
kehittämistarpeista, tuoda esille kehittämisehdotuksia ja 
olla mukana yhteisten asioiden edistämisessä
Haasteena kattaavuus, osallistuvuus, ajan löytäminen 
yhteiselle kehittämiselle, uudet politiikkaohjelmat
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Virtuaaliyliopisto vuonna 2007
Malleja sopimiselle ja yhteisesti sovitun toimeenpanemiselle esim. 
valtakunnallinen JOO -sopimus, yhteistyönä sovitut opetustietomääritykset

Konsortion hallintomalli, toimijat, tehtävät ja säännöt hyväksytty, 
jäsenmaksuperusteet sovittu 

Useita toimivia yhteistyöhön sitoutuneita kansallisia ja kansainvälisiä
verkostoja ja yhteistyöryhmiä

Yliopistojen ratkaisut  tvt:n käytöstä opetuksessa ja tvt:n tukipalveluista 
osana yliopiston perustoimintaa, yliopistojen yhteistyö tällä alueella

Hankkeissa tuotettuja palveluita yhteisessä käytössä, yhteisessä portaalissa

Yhteistoimintaa linjaava strategia!



2.5.2007 7

Strategian sisältämä missio SVY:lle

Tehtävänä tukea ja kehittää
yliopistojen välistä yhteistyötä

tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisessä
opetuksessa ja opiskelussa
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Strategiset painopistealueet

Joustavan opiskelun ja sitä tukevan sähköisen asioinnin 
kehittäminen 
Verkko-opetuksen ja -oppimateriaalien 
yhteiskäyttöisyyden edistäminen
Yhteisesti tuotettujen tvt -koulutuspalveluiden ja tvt-
tukipalveluiden laaja käyttöönotto
Virtuaaliyliopiston integrointi eurooppalaiseen 
koulutusalueeseen ja muu kansainvälinen yhteistyö
SVY:n organisaatio, toimintatavat, päätöksenteko ja 
rahoitusmallit vastaavat verkoston tarpeita
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Toimijoita 1.1.2007 alkaen

Konsortion neuvottelukunta
Asianomistajaryhmät!
Johtokunta
Yhdyshenkilöt
Palveluyksikkö
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Neuvottelukunta
päättää konsortion strategiasta ja toiminnan 
painopisteistä
yliopistot, OPM ja SYL nimeävät kukin yhden jäsenen 
kolmivuotiskausittain
koostuu pääosin yliopistojen ylimmästä johdosta
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Johtokunta
ohjaa ja valvoo SVY:n puitteissa muodostettujen 
yhteisten työryhmien, hankkeiden ja vastaavien 
toimintaa
antaa lausunnot ja kannanotot SVY:n puolesta
ohjaa ja valvoo SVY:n palveluyksikön toimintaa ja 
taloutta
TKK nimittää kolmivuotiskaudeksi neuvottelukunnan 
esityksestä
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SVY-yhdyshenkilöt
Huolehtivat tiedonkulusta oman yliopistonsa sisällä ja 
konsortion puitteissa
Avustavat valtakunnallisten ja paikallisten tapahtumien 
järjestämisessä
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Palveluyksikkö:
Teknillisen korkeakoulun erillislaitos vv. 2007-2012
Palvelee kaikkia yliopistoja virtuaaliyliopistoyhteistyönä tuotettujen 
palveluiden ja portaalin ylläpitäjänä:
– yhteiset tiedotuksen ja viestinnän palvelut mm. markkinointi, 

julkaisut, esitteet, näyttelymateriaalit, 
– kehittäjille tarkoitettu ekstranet
– joustavan opiskelun verkkopalvelu (www.joopas.fi) + sähköinen 

hakujärjestelmä (haku.joopas.fi) opiskelijoille ja virkailijoille
– yliopistojen opintotarjonnan kattava palvelu, ”kurssitarjotin”

kehitteillä (edellyttää yhteisten määrittelyjen käyttöönottoa)
– opetuksen palvelut, opiskelun palvelut
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AOR:t ovat yliopistojen nimeämistä edustajista muodostettuja
asiantuntijaryhmiä: joistakin yliopistoista edustaja/edustajia kaikissa, 
joissakin vain valituissa ryhmissä

Tehtävänä:
Strategisten tavoitteiden toimeenpanoa, kehityksen seurantaa,
selvitystehtäviä, tiedonkulun edistämistä, 
toimenpidesuunnitelmien, kehittämisehdotusten ja hankkeiden
valmistelua, yliopistojen välisen toiminnan pelisääntöjen ja
menettelytapojen valmistelua, kannanottoja

Oman vastuualueen vuotuinen toimintasuunnitelma ja raportointi
SVY:n johtokunnalle

Asianomistajaryhmät (= aor):
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AOR-toiminnalla tavoitellaan

Yliopistojen yhteistä päätöksentekoa SVY:n strategian
toimeenpanossa

Motivoitunutta ja sitoutunutta väkeä yhteistyöhön ja yhteisiin
hankkeisiin

Päällekkäisyyksien poistamista hanketyöskentelystä

Tehokkaampaa ja kohdennetumpaa resurssien käyttöä SVY-
toiminnassa. 
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Esimerkki joustavan opiskelun ja sähköisen asioinnin 
kehittämisen aor:n toiminnasta

Joustavan liikkuvuuden selvitys toteutettiin v. 2006:
todettiin tarve verkostojen opintohallinnon sähköisten 
palvelujen kehittämiselle, jolloin esitettiin OPM:lle, että v. 2006 
käynnistynyt SVY-opintotoimistopalvelujen kehittämishanke 
voisi laajentua ja kattaa myös tämän kehittämistehtävän
edellyttää myös www. joopas.fi –palvelun uudistamista,
haku.joopas.fi –järjestelmän kehittämistä verkostojen 
tarpeisiin yhteistyössä verkostojen kanssa
yhteistyökumppaniksi perustettu tänä keväänä verkostojen
opintohallinnon yhteyshenkilöverkosto
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Työn alla (pari esimerkkiä):
Opintotarjontatietoa sisältävän palvelun kehittäminen

http://www.virtuaaliyliopisto.fi/index.php?node=vy_coursedb_fin

haku.joopas.fi –palvelun ja opintotarjonnan integrointi
Klaara-kysymyspankki helpottamaan kyselyjen, testien, 
verkkotenttien yhteiskäyttöä
Virtuelle Hochschule Bayernin kanssa solmittuun 
yhteistyösopimukseen liittyen ensimmäinen verkko-
opintojakso pilotointiin syksyllä -> mallintaa kv-verkko-
opintojen markkinointia, sähköistä hakeutumista 
opiskelemaan
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