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Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston arvoja ovat 
oppijalähtöisyys ja elinikäinen oppiminen, akateem-
inen sivistys, yhteistyökumppaneiden menestymin-

en, uudistuminen ja innovatiivisuus sekä kestävä kehi-
tys. Arvot näkyvät tieto- ja viestintäteknologian eli tvt:
n opetuskäytössä monimuotoisten opiskelumahdollisu-
uksien tarjoamisena erilaisille opiskelijoille. Tvt:n väli-
tyksellä tarjotaan koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä 
opiskelumahdollisuuksia entistä laajemmalle opiskelija-
joukolle Suomessa ja ulkomailla.

Kun muodollista pohjakoulutusta ei vaadita, on pan-
ostettava opiskelijoiden laadukkaaseen ohjaukseen ja 
opetukseen. Avoin yliopisto tukee myös yhteistyökump-
paneitaan uuden teknologian käyttöönotossa. Opintojen 
monimuotoistaminen on ollut välttämätöntä toiminnan 
kehittämisessä ja uudistamisessa. 

Tvt-opetuksen laajuutta ja käytänteitä selvitettiin kyse-
lyllä viime keväänä. Sen mukaan käytänteet ovat yhtä vai-
htelevia kuin avoimen yliopiston oppiaineet. Oppiaineissa 
on paljon verkkokursseja ja -tehtäviä, ilmoittautuminen, 
arviointi ja viestiminen hoidetaan pääosin sähköisesti. 

Opettajat osallistuvat koulutuksiin ja kehittävät op-
piaineitaan aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikkaa hyö-
dyntäviksi. Laatua etäopetukseen -hankkeessa on jaet-
tu opettajien kokemuksia opetuskokeiluista ja verkko-
opetuksesta. Tavoitteena on, että arvojen merkitys hyvi-
en tvt -käytänteiden luomisessa tiedostettaisiin laajem-
min yliopistoyhteisössä.

Loppuuko ajattelu?

Tvt:n laadun haasteita ovat toimintavarmuuden, käyt-
täjäystävällisyyden ja varajärjestelmien kehittäminen. 

– Laitteiden, ohjelmien ja tilojen tulee olla kunnossa eli 
koko prosessin pitää toimia, painottaa atk-suunnittelija 
Jarmo Lehtovaara tietohallintokeskuksesta.

Tietohallintokeskuksen suunnittelija Markku Närhen 
mukaan tvt:n perustaitojen tulisi olla kansalaistaitoja, 
mutta käyttäjien ei tarvitse sopeutua kaikkeen vaan heidän 
tulisi vaatia kunnollisia ja helppokäyttöisiä palveluja.

– Sisältö ja toiminnallinen kehittäminen liittyvät avo-
imessa yliopistossa toisiinsa. Perusasioista tulee pitää ki-
inni eli tekniikan tulee olla apuväline oppimisessa. Laatu 

syntyy inhimillisistä tekijöistä, Närhi painottaa.
Molempien asiantuntijoiden mielestä tvt:n opetuskäyt-

tö lisääntyy ja arkipäiväistyy tulevaisuudessa. Tulevaisu-
uden haasteita ovat koulutuksen kansainvälistyminen, 
verkostoituminen ja tekniikan nopea kehittyminen. 

– Miten motivoida opiskelijoita teknologian käyttöön? 
Löytyisikö ratkaisu simulaatioympäristöistä tai yleen-
säkin sosiaalisesta mediasta? Vaarana on myös teknolo-
giariippuvuus. Loppuuko ajattelu, jos sähköposti on ju-
missa, Närhi kärjistää.

Usein ongelmat syntyvät inhimillisistä tekijöistä ja rat-
kaisut niihin ovat yksinkertaisia.

– Älä hermostu, hengitä syvään ja rauhallisesti ja lue 
ruudulta toimintaohjeet, Lehtovaara kiteyttää osuvasti.
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