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Tukiverkostolaisten työnkuvat  

1 Konteksti 
Verkko-opetuksen tukiverkosto toimii Helsingin yliopiston Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman 

2007-2009 1 mukaisesti tiedekunnissa ja laitoksilla opetushenkilökunnan tukena verkkotyövälineiden 

opetuskäytön suunnittelussa ja toteutuksessa. Tukiverkostoa koordinoidaan 

opetusteknologiakeskuksessa Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman mukaisesti. 

Joitakin tukiverkostoa koskevia poimintoja kehittämisohjelman sivuilta 28-31: 

 Opettajien valmiuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja sen suunnittelussa 

sekä hyödyntää tarjottavia tukipalveluita ja verkkoresursseja tehokkaasti parannetaan. 

 Henkilöstön tvt-koulutusta suunnataan siten, että verkko-opetuksen tukihenkilöiden lisäksi 

tiedekunnissa olisi yhteensä n. 300 henkilöä, joilla on valmiuksia toimia verkko-opetuksen 

kehittäjinä ja edistäjinä omassa työyhteisössään ja osana verkko-opetuksen tuotantotiimiä. 

 Kampuksilla ja tiedekunnilla voi olla omia pedagogisia kehittämis- ja tukiyksiköitä. 

Keskitetysti maksettujen yhteisten palvelujen tarjonta vakiinnutetaan pitkäjänteisesti niin, että 

tiedekunnat voivat rakentaa omat palvelunsa täydentämään yhteistä tarjontaa haluamallaan 

tavalla. 

 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallinta on osa opettajan pedagogisia valmiuksia. 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön henkilöstökoulutuksesta, tukipalveluista ja verkko-

opetuksen kehittämisen koordinaatiosta yliopistossa vastaa opetusteknologiakeskus. 

 YTY:n, tiedekuntien ja erillisten laitosten sekä opetusteknologiakeskuksen pedagogiset 

asiantuntijat lisäävät yhteistyötä yliopistopedagogisen henkilöstökoulutuksen ja opettajien 

tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukipalvelujen yhteistyötä tehostetaan keskitettyjen 

tukipalveluiden sekä tiedekuntien ja muiden toimijoiden välillä. Tukipalveluiden prosessit 

määritellään sekä tarkennetaan vastuut ja roolit eri toimijoiden kesken. 

 Tiedekunnat ja laitokset organisoivat verkko-opetuksen tuotantoprosessit tiimeinä. 

Tiedekunnat tehostavat yhteisen verkko-opetuksen toteutusta ja verkko- opetuksen 

tukihenkilöt osallistuvat ja tukevat tiedekunta- ja yliopistorajat ylittävää yhteistyötä. 

Tiedekunnat ja Avoin yliopisto lisäävät yhteistyötä verkko-opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa niissä opinnoissa, joita on myös Avoimen yliopiston tarjonnassa. 

                                                        

1 http://www.helsinki.fi/opetus/materiaali/Opetuksen%20ja%20opintojen%20kehitt_ohjelma%202007-

2009.pdf 
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Keskusteluissa tukiverkostolaisten kanssa opetusteknologiakeskuksessa on ollut käsitys, että 

tukiverkostolaisten työnkuvat ovat hyvin vaihtelevia, tiedekuntien ja laitosten tarpeiden mukaan. 

Lisäksi ilmeisesti osa verkostolaisista on sivutoimisia, osa määräaikaisia, joten 

opetusteknologiakeskuksen 2000-luvun alussa määrittelemä tavoite vähintään yhdestä päätoimisesta 

verkko-opetuksen tukihenkilöstä kussakin tiedekunnassa on toteutunut vaihtelevasti. Tukiverkostosta 

tuli myös joulukuun 2008 ideariihessä toive, että työnkuvia selvitettäisiin ja kuvattaisiin, mahdollisesti 

jäsennettäisiin selkeämmin tai jopa yhtenäistettäisiin, tukiverkostolaisten omaksi hyödyksi. 

Maaliskuussa 2009 opetusteknologiakeskus selvitti tukiverkostolaisten työnkuvat verkkokyselyllä, joka 

lähetettiin tukiverkoston jäsenlistan http://blogs.helsinki.fi/tukiverkosto/jasenet/ mukaisesti 36 

verkostolaiselle tukiverkosto-lista@helsinki.fi:n kautta. Reaktioina oli 27 vastausta, yksi 

henkilövaihtopyyntö ja yksi ilmoitus yhteisvastauksesta. 

2 Tukihenkilöt organisaatioissaan 

2.1 Tukihenkilöiden työsuhteet 

Vastaajista päätoimisia on 13 ja sivutoimisia 14, vakituisia 19 ja määräaikaisia 8, siten, että 

kokonaistilanne on esitetty taulukossa 1. Pää- ja sivutoimisuudella tarkoitetaan tässä työn sisältöä 

verkko-opetuksen tukihenkilön tehtävien näkökulmasta. Jos henkilön päätehtävänä on jotain muuta 

kuin toimia verkko-opetuksen tukihenkilönä, esimerkiksi yliopistonlehtorit, amanuenssit tai tutkijat, ja 

tukihenkilön tehtävät on sovittu työnkuvaan yhdeksi tehtäväksi muiden joukossa, hänet on tässä 

raportissa laskettu sivutoimiseksi tukihenkilöksi. 

  Työsuhteen kesto 

  Vakituinen Määräaikainen 

Päätoiminen 8 4 Tukihenkilön tehtävät 

Sivutoiminen 11 4 

Taulukko 1. Verkko-opetuksen tukihenkilöiden työsuhteet. 

Määräaikaisuuden ilmoitettuja syitä ovat viransijaisuus, organisaatiomuutos ja vapaaehtoisuus sekä 

vuosittain jatkettu työsuhde. 

Sivutoimisuuden ilmoitetut määrät vaihtelevat 5 ja 20 prosentin välissä, yhteensä 4 maininnalla, ja 

sanallisesti kuvailtuna työmäärä on vähäinen tai sitä ei ole määritelty (ajallisesti) työnkuvassa tai työ on 

vapaaehtoista, yhteensä 5 mainintaa. Lisäksi yksi tukiverkostolainen on säilyttänyt tukihenkilöytensä 

organisaationsa tiimin jäsenyyden kautta. 

Tyypillistä tehtävänimikettä päätoimisilla tukihenkilöillä ei ole. Suurin osa on suunnittelijoita, 

useimmat erilaisilla tarkenteilla. Tarkennuksia verkko-opetukseen tai verkkopedagogiikkaan on alle 

puolella päätoimisista tukihenkilöistä. Asiantuntija-nimike on kahdella päätoimisella. Sivutoimisten 

tukihenkilöiden nimikkeet ovat heidän päätehtävänsä mukaisia, lähinnä erilaisia suunnittelijoita, 

yliopistonlehtoreita, koordinaattoreita, myös informaatikko tai amanuenssi. 
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2.2 Tukihenkilöiden sijainti organisaatioissa 

2.2.1 Tukihenkilöitä tiedekunnissa, laitoksilla ja erillislaitoksissa 

Vastanneista tukihenkilöistä 8 on tiedekuntakohtaisia ja heistä 7 on päätoimisia. Ko. tukihenkilöt 

edustavat yhteensä 8 tiedekuntaa yliopiston kaikkiaan 11 tiedekunnasta. Tiedekuntakohtaisten 

tukihenkilöiden lisäksi joissain tiedekunnissa on laitoskohtaisia tukihenkilöitä myös päätoimisina. 

Eräissä tiedekunnissa toteutusmalliksi on valittu pelkkä laitoskohtainen tuki. Yhdessä tiedekunnassa 

tukihenkilöt ovat päätoimisia ja vakituisia, mutta heitä (tai vastaajia) ei ole jokaisella laitoksella. 

Kahden tiedekunnan vastaajat ovat laitoskohtaisia ja sivutoimisia tukihenkilöitä, joko vakituisessa tai 

määräaikaisessa työsuhteessa. Yhteensä laitoskohtaisia tukihenkilöitä oli vastaajista 9. Yhteenveto 

tiedekuntakohtaisesta verkko-opetuksen tuen henkilöresursoinnista on esitetty Taulukossa 2. 

Tiedekunta Tukihenkilöitä 

tiedekunnassa 

Tukihenkilöitä 

laitoksilla 

YHTEENSÄ 

Biotieteellinen 1 hlö, 0,5htv  0 0,5htv 
Eläinlääketieteellinen 1 hlö, 1htv 0 1 htv 
Farmasian 1 hlö, 0,5htv  0 0,5htv 
Humanistinen 1 hlö, 1htv 1 hlö, 1 htv/1 laitos 2htv 
Käyttäytymistieteellinen 0 2 hlöä, 2 htv /2 laitosta 2htv 
Lääketieteellinen 1 hlö, 1 htv 1 hlö, 1 htv 2htv 
Maatalous-metsätieteellinen 2 hlöä, 1,1 htv * 0 1,1htv 
Matemaattis-
luonnontieteellinen 

0 3 hlöä, 0,4 htv **/ 3 
laitosta 

0,4htv 

Oikeustieteellinen 0 1 hlö, 0,05htv * 0,05htv 
Teologinen 1 hlö, 1 htv 0 1 htv 
Valtiotieteellinen 1 hlö, 1 htv 2 hlöä, 1,1htv 2,1htv 
Erillislaitokset  
Avoin yliopisto  2 hlöä, 0,2htv ** 0,2htv 
Palmenia  1 hlö, 0,1htv * 0,1htv 
Kielikeskus  3 hlöä, 0,1htv ** 0,1htv 
Kirjastot  2 hlöä, 0,15htv * 0,15 htv 
Aleksanteri-instituutti  1 hlö, 0,1htv * 0,1htv 
*) Arvio 
**) Arvio, (kaikilla) ei huomioitu ollenkaan työtunneissa 
Taulukko 2. Verkko-opetuksen tuen määrät tiedekunnittain kyselyn vastausten perusteella. 

Tiedekuntien lisäksi vastanneita tukihenkilöitä toimii erillislaitoksilla, kielikeskuksessa, kirjastoissa, 

Palmeniassa ja Avoimessa yliopistossa yhteensä 10. He hoitavat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

tukitehtäviä sivutoimisesti. 

Kyselyn vastauksista jäsentyi selkeä kahtiajako tukiverkostolaisten työskentelyn organisoinnissa sen 

mukaan, onko tukiverkostolainen tiedekunta- vai laitoskohtainen. Siksi työn organisointi on 

seuraavaksi esitelty tämän jaon mukaisesti.  
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2.2.2 Tiimi ja kollegat tiedekunnassa 

Tiedekuntakohtaisen tukiverkostolaisen työtiimi on usein muodostunut siten, että verkko-opetuksen 

tukihenkilö, tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori ja muita opetuksen suunnitteluun ja 

kehittämiseen keskittyviä henkilöitä työskentelee joko organisatorisesti sovitusti tai käytännön 

muodostamana lähekkäin. Esimerkiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa on Lääketieteellisen 

koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Vastauksista päätellen tiimin ”virallisuus” 

organisaatiossa vaihtelee; joissain tiedekunnissa tiimi on nimetty organisaatioyksikkö, joissain 

tiedekunnissa ei. Tällainen jäsentely on joka tapauksessa opetuksen systemaattisen kehittämisen 

kannalta mielekäs.  

Esimiesjärjestelyt vaihtelevat; esimiehiä voi olla yksi tai kaksi, jolloin sisällöllinen ja hallinnollinen 

esimies ovat eri henkilöitä. Organisatorisen tiimin/yksikön sijainti on tiedekunnan kanslia ja sen 

esimies on joko opetusvaradekaani, opintoasiainpäällikkö tai hallintopäällikkö. Lähimmiksi kollegoiksi 

nimetään pedagoginen yliopistonlehtori, lähitiedekuntien verkko-opetuksen tukihenkilöt (Viikki), 

tiedekunnan ja laitosten opetuksen suunnittelijat. 

2.2.3 Tiimi ja kollegat laitoksilla 

Laitoskohtaisella tukiverkostolaisella ei ole vastaavaa selkeää työtiimiä kuin tiedekuntakohtaisella 

tukiverkostolaisella. Kollegat ovat monella hallintohenkilökuntaa, esimiesjärjestelyt vaihtelevat 

(dosentti, professori, laitoksen johtaja, amanuenssi, hallintopäällikkö). Lähikollegoiksi nimetään 

muiden ko. tiedekunnan laitosten tukihenkilöitä, tutkijoita, hallintohenkilöstöä tai kansallisen verkoston 

jäseniä. Koska laitoskohtaiset tukihenkilöt ovat useimmiten sivutoimisia, heidän lähimmät kollegansa 

saattavat liittyä myös päätyöhön. 

2.2.4 Tukiverkostolaiset erillislaitoksilla 

Avoimessa yliopistossa toimii tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukitiimi, joka on osa hallinto- 

ja tukipalveluja, esimiehenä hallintopäällikkö. Palmeniassa on myös verkkotiimi, joka hoitaa 

verkkojulkaisua ja opetusteknologiapalveluja, esimiehenä koulutuspäällikkö. Kielikeskuksen 

tukihenkilöt ovat kieltenopettajia, jotka tukevat kollegoitaan osana omaa työtään. Viikin ja Meilahden 

kirjastoissa on myös tukihenkilöt, jotka toimivat molemmat tiedekuntiensa tukitiimien jäseninä. 

3 Tukiverkostolaisten työtehtävät 
Selkeästi muita tehtäviä tyypillisempiä verkko-opetuksen tukihenkilön yksittäisiä työtehtäviä ei 

kyselyssä noussut esille. Työnkuva on siis kyselynkin mukaan erittäin vaihteleva, sekä tiedekuntien 

vaihtelevien tarpeiden että työn monimuotoisuuden takia. Sen sijaan pää- ja sivutoimisten sekä 

tiedekunta- ja laitoskohtaisten tukihenkilöiden työnkuvissa näkyi joitakin eroja. 

Seuraavissa kahdessa taulukossa on esitelty tukihenkilöiden nimeämiä tehtävätyyppejä siten, että 

kummassakin taulukossa opetuksenkehittämistoimintaa edistävät työtehtävätyypit on lihavoitu. 

Työtehtävät, jotka ovat sekä tiedekunta- että laitostasolla nimetty kohtuullisen tyypillisiksi, on listattu 

alla. 
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Tiedekuntien tukihenkilöiden useammin nimeämiä tehtäviä kuin laitoskohtaisten tukihenkilöiden 

 Opetettajien pedagoginen neuvonta, henkilökohtainen konsultointi 

 Koulutus (henkilökunnalle) 

 Opetuksen tekninen tuki 

 Työryhmät 

Laitosten tukihenkilöiden useammin nimeämiä tehtäviä kuin tiedekunnissa 

 Opetus (opiskelijoille) (tässä voi olla joko TVT-ajokortti tai substanssiopetusta) 

Sekä tiedekunnissa että laitoksilla paljon nimettyjä työtehtäviä 
 Suunnittelu- ja kehittämistehtävät 

 Järjestelmän tai kurssin yhdys- tai vastuuhenkilötehtävät 

 Oman osaamisen kehittäminen, opiskelu ja kouluttautuminen 

 Vertaistoiminta, verkostoituminen 

Sekä tiedekunnissa että laitoksilla vähän nimettyjä työtehtäviä 

 Ylläpitotehtävät 

 Verkkotoimitus 

 Oma tutkimus 

Listoista selviää, että tukihenkilöiden tehtävissä on selkeästi verkko-opetusta kehittäviä tehtäviä, 

erityisesti tiedekunnissa. Laitoksilla (sivutoimisten) tukihenkilöiden tehtävissä  näkyvät heidän 

päätoimiensa mukaisia tehtäviä, joita ovat ainakin opetustehtävät. Lisäksi tukihenkilöillä on jonkin 

verran tehtäviä, joiden näkyvyys ei ole suuri, mutta jotka eivät myöskään edistä (verkko-)opetuksen 

kehittämistä. Olisikin järkevää miettiä, minkälaisia tehtäviä opetuksen tukihenkilöille on mielekästä 

kerätä, ja minkälaiset tehtävät olisi syytä siirtää kampustukiyksikköön tms teknisen osaston 

hoidettavaksi. 

4 Kokemukset, työn tavoitteet ja kehittyminen 

4.1 Työ osana yliopiston toimintaa 

Tukiverkostolaiset kokevat työnsä verkko-opetuksen tukihenkilönä vahvemmin oman organisaationsa 

toimintana kuin kampuksen tai koko yliopiston laajuisena, kuten on kuvattu Error! Reference source 

not found.:ssa. Hajontaa vastauksissa on kuitenkin jonkin verran, riippuen vastaajan kampuksesta 

(keskustakampus on hajanaisempi kuin muut kampukset) sijainnista organisaatiossa (erillislaitos vs 

tiedekunnat). Vastaajat tarkensivat organisaation ydintoiminnaksi opetuksen ja tutkimuksen 

yhteiskunnallisesti vaikuttaen, ja verkko-opetuksen tuki toimii peruspalveluna näitä vahvistaen. Tuki 

on opettajalle korvaamatonta, verkkopalvelut jopa mahdollistavat opintojen suorittamisen, ja verkko-
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opetuksen tuki nähdään myös kehittämistoimintana. Toisaalta joku kokee työnsä organisaatiossaan 

lisäpalveluksi, kun omaa työtä ei ole selkeästi määritelty.  
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Taulukko 3. Koen työni verkko-opetuksen tukihenkilönä. 

 Kampuksen ja koko yliopiston laajuisesti omaa työtä ei nähdä yhtä merkittävänä kuin omassa 

organisaatiossa, sillä palvelualueena nähdään vain oma tiedekunta. Vaikka oman työn merkitys koetaan 

väheneväksi kun organisaatiossa mennään ylöspäin, päätoimiset kokevat työnsä merkityksen 

suurempana kaikkiaan, jopa koko yliopiston tasolla, kuin sivutoimiset, jopa oman organisaation tasolla. 

Tärkeimpänä työnsä näkevät tiedekuntatasoiset päätoimiset tukihenkilöt. 

4.2 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja verkko-opetuksen 
kehittämiseen 

Tukiverkostolaiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa omaan työhönsä omassa organisaatiossaan 

vähintään hyvinä, jopa erinomaisina. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön kampustasolla sen sijaan 

koetaan selkeästi pienemmiksi. Näkemys on sama sekä pää- että sivutoimisilla tukihenkilöillä. 

Vaikutusmahdollisuudet verkko-opetuksen kehittämiseen omissa organisaatioissaan koetaan vähintään 

jonkinlaisiksi, suurin osa hyviksi tai erinomaisiksi (Taulukko 4). Kampuksen ja koko yliopiston tasolla 

vaikutusmahdollisuudet koetaan pienemmiksi kuin omassa organisaatiossa. Päätoimiset tukihenkilöt 

kokevat vaikutusmahdollisuutensa selkeästi suuremmiksi kuin sivutoimiset, ja suurimmiksi 

vaikutusmahdollisuutensa verkko-opetuksen kehittämiseen kokevat tiedekuntakohtaiset, päätoimiset 

tukihenkilöt. 
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Taulukko 4. Vaikutusmahdollisuuteni verkko-opetuksen kehittämiseen. 

5 Tukipalvelut 

5.1 Tuki ja tuen tarve 

Eniten tukea, useinkin, omiin työtehtäviin koettiin tulevan opetusteknologiakeskuksesta ja 

tukiverkostolaisilta. Myös kollegoilta omasta organisaatioyksiköstä tulee jonkin verran tukea, kun taas 

laitoksen muulta henkilökunnalta ei tukeen ole tarvetta. Tarvittaessa käytetään henkilökohtaisia 

kontakteja yliopiston sisällä tai ulkopuolellakin. Joukossa oli myös vastauksia, joiden mukaan tukea ei 

saa omasta organisaatiosta (tiimi, laitos, tdk), ja pari vastausta, että tukiverkostosta/OK:sta olisi joskus 

kiva saada enemmän tukea. Erikseen nimettyjä tukia ovat pedalehtorit, atk-tuki (teknisissä asioissa), 

tiedottaja, Viikin kampuksen tukiverkosto, OK-laiset, tietotekniikkaosasto sekä henkilökohtaiset 

verkostot yliopistolla, muissa yliopistoissa ja AMK:issa, CSC. 

5.2 Kontakti- ja yhteistyöverkostot 

Tärkeimmiksi kontaktihenkilöiksi ja -ryhmiksi nimettiin tyypillisesti ensimmäisinä ja useimmin oman 

tiedekunnan henkilöitä ja ryhmiä, kuten opetuksenkehittämistiimi, pedalehtori ja muut 

tukiverkostolaiset. Muita usein mainittuja olivat opetusteknologiakeskuksen porukka, kampuksen IT-

tuki, tietotekniikkaosasto, nimettynä myös ”Ollin pulju” eli opetuksen ja tutkimuksen tuki -tiimi sekä 

kirjastot. Myös oman organisaation verkko-opetuksesta kiinnostuneita opettajia mainittiin, samoin 

henkilökohtaiset (myös yliopiston ulkopuoliset) verkostot. Viikkiläisillä näkyi koko kampuksen 

yhteinen työskentely, johon osallistuvat sekä tukihenkilöt että pedalehtorit. 

Lisää yhteistyötä toivottiin verkko-/sulautuvaa opetusta suunnittelevien opettajien suuntaan sekä 

tukiverkoston ja opetusteknologiakeskuksen kanssa. Viikkiin päin toivotaan kampustenvälistä 

yhteistyötä hyviin tuki-ideoihin liittyen. Kansallinen yhteistyö kiinnostaa selvästi. Kontakteja 

haluttaisiin luoda vastaaviin verkko-opetuksen tukiverkostoihin, saman aineen tiedekuntiin ja 

ruotsinkielisiin muihin toimijoihin. 
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5.3 Tukiverkoston toiminta 

Tukiverkoston toimintaa koetaan olevan tarjolla sopivasti, määrällisesti ajatellen. Pikemmin kuin että 

toimintaa pitäisi vähentää, vastaajat kokevat ettei oma aika riitä tarjolla olevaan toimintaan. 

Säännöllisyys koetaan tärkeäksi ja onnistuneeksi. Toiminta voisi myös jakautua pienempiin, ei-

keskitetysti-johdettuihin intressiryhmiin. Tällaista on ollut kokeilussa Second lifen osalta ja ainakin 

videoteknologia-asioissa voisi vastaava pienryhmä mainiosti toimia. 

Tapahtumista koetaan hyödyllisiksi erityisesti sekä aamuklubit että omat koulutukset, joista saa tietoa 

asioista, joita ei edes osaa kysyä, ja ideoita omaan työhön. Osallistujien osaamisten koetaan olevan 

samalla tasolla, mikä lisää koulutuksen koettua mielekkyyttä. Myös ideariihet ja retket koetaan 

hyödyllisiksi, mutta niihin on osallistunut vähemmän tukiverkostolaisia kuin muuhun toimintaan, ja 

toisaalta niitä on toistaiseksi ollut vasta muutama. 

Kokonaisuutena tukiverkostolaiset ovat tyytyväisiä sekä tukiverkoston toimintaan että sen 

koordinointiin. Toiminta koetaan aktiiviseksi ja koordinointi verkostoa kuuntelevaksi. Tiedotus 

tavoittaa. Vakiintuneet käytännöt ja vahva keskustajohtoinen koordinointi tosin saattavat vähentää 

impulsiivista toimintaa. Myös kansallista verkostoitumista toivottiin. 

5.4 Tiedottamisen ja keskustelun välineet 

Tiedottamisen määrä postituslistojen kautta koetaan sopivaksi. Blogiin toivotaan hieman lisää 

toimintaa, ideana esimerkiksi ulkopuoliset vieraskynät. Blogin kirjoittajia koetaan olevan harvassa, eli 

useampi tukiverkostolainen voisi vaikkapa kerran vuodessa vuorollaan kirjoittaa merkinnän. 

Myös keskustelua toivotaan lisää blogiin. Postituslistoilla keskustelua ei ole käyty, ja sitä selkeästi ei 

toivotakaan sinne. Postituslistojen toivotaan olevan suodatettuja tiedotusvälineitä, ei 

keskustelupaikkoja. Toisaalta postituslista koetaan mahdollisuudeksi keskustelulle, jos selkeää 

keskustelutarvetta tulisi. 

Yammeria eivät vielä tukiverkostolaiset ole löytäneet, ja se koetaan toistaiseksi pienemmän piirin 

juttuna. Sinne toki toivotaan lisää porukkaa! Second lifessa on sama tilanne, siellä ei vielä 

tukiverkostolaisia paljon käy. Skypeä suositeltiin tukiverkoston pikaviestimeksi alkuvuodesta. Sekin on 

kuitenkin jäänyt muutaman aktiivin työvälineeksi, ja lisää käyttäjiä toivotaankin mukaan. 

6 Verkko-opetuksen tukiverkoston merkitys työssäni ja 
työlleni 

Tukiverkostolaiset kokevat tukiverkoston toiminnan tukevan omaa työtään ja osaamisen kehittymistä, 

samoin verkostoistumista, eli tukiverkosto toimii henkilökohtaisen kehittymisen välineenä. Opetuksen 

kehittämisessä ja toiminnan laadun kehittämisessä tukiverkoston toimintaa ei nähdä yhtä vahvana, eli 

organisatorisella tasolla ja systemaattisesti. Verkkopedagogiikan tietämyksen lisääntymisessäkin 

tukiverkostolla voisi olla parantamisen varaa. Koulutukset koetaan välinelähtöisiksi ja pedagoginen 

lisäarvo välineiden käytössä tulisi näkyä paremmin. Näissäkin vastauksissa näkyi koettu ajanpuute, 

jonka takia kaikkeen haluttuun ei ehdi perehtyä.  
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Tukiverkoston hyöty on jäsenten mielestä juurikin verkostoitumisessa. Toiminta tukee myös 

tukiverkostolaisten työtä ja osaamisen kehittymistä. Erityisesti sivutoimiset tukihenkilöt lisäävät 

tukiverkoston kautta verkkopedagogiikan tietämystään; päätoimiset verkostolaiset eivät näe 

tietämyksen lisääntymistä yhtä tärkeänä – liekö päätoimisilla omaa osaamista valmiina enemmän kuin 

sivutoimisilla? 

Päätoimiset tukiverkostolaiset eivät näe tukiverkoston toimintaa yhtä vahvana opetuksen kehittämisen 

menetelmänä kuin oman kehittymisen välineenä, kun taas sivutoimiset tukiverkostolaiset kokevat 

tukiverkoston roolin yhtä vahvasti molemmissa. Tiedekuntien päätoimiset tukihenkilöt kokevat 

tukiverkoston toiminnan oleellisimpana oman työn ja osaaamisen kehittymisen sekä verkostoitumisen 

välineenä.  

Tukiverkoston rooli verkkopedagogiikan tietämyksen lisääjänä vaikuttaa epäselvältä, mitä selittää 

osittain kyselystä puuttunut termin määrittely ja osittain se tosiasia ja hyvä palaute, että toiminta on 

liian välinelähtöistä ja pedagoginen näkökulma onkin jäänyt paitsioon. 

Vapaista kommenteista nousi neljä merkitystä verkko-opetuksen tukiverkostolle. 

1) Taustatuki, backup; kiitos, että on olemassa, vaikka ei niin usein tarvitsisikaan 

2) Tietämyksen (awareness) lisääntyminen verkostosta, yliopiston toiminnasta, vertaisista ja 

heidän osaamisistaan; ”on hyvä tietää ja tuntea” 

3) Konkreettinen tuki, neuvot, apu ja koulutus 

4) Vertaistuki ongelmista keskustelussa, työssä jaksamisen näkökulmasta, henkireikä 

Lisäksi merkitystä kuvattiin yleisesti hyvin suureksi, korvaamattomaksi, ja useassa vastauksessa 

mainittiin, että hyöty olisi suuri, jos vaan mukaan ehtisi, ja olisi kiva osallistua ja hyödyntää enemmän. 

7 Yhteenveto tukiverkoston toiminnasta 

7.1 Organisaatiorakenne 

Opetusteknologiakeskuksen tavoite tiedekuntakohtaisista tukihenkilöistä näyttäisi toteutuneen suurelta 

osin. Niissä tiedekunnissa, joissa on tiedekuntakohtainen tukihenkilö, tukihenkilön toiminta on sidottu 

systemaattiseen opetuksen kehittämiseen osana opetuksenkehittämisyksiköitä. Niissä tiedekunnissa, 

jossa on toimintaa mutta ei yksikköä, on suositeltavaa vielä muodostaa kuvatunlainen 

organisaatioyksikkö ja nimetä sille työskentelyn kannalta mielekäs esimies, kuten opetusdekaani.  

Sopiva nimike päätoimiselle, tiedekunnassa opetusta kehittävälle tukihenkilölle on 

opetusteknologiakeskuksessakin käytetty verkkopedagogiikan asiantuntija. Tuossa nimikkeessä 

yhdistyy työ asiantuntijana kehittämistehtävässä ja tarkennus verkkopedagogiikkaan. Laitoskohtaiset, 

päätoimiset tukihenkilöt voisivat myös olla verkkopedagogiikan asiantuntijoita, jos heillä on 

laitoskohtaisia opetuksenkehittämistehtäviä. Jos he toimivat tuki- ja neuvontatehtävissä, nimike voisi 

olla verkko-opetuksen tukihenkilö. 
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Joissain tiedekunnissa tiedekuntakohtainen verkko-opetuksen tuki puuttuu kokonaan. Näiden 

tiedekuntien osalta Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman mukainen kuluvan strategiakauden 

kehittämistavoite ei ole toteutunut. Sivutoiminen tuki jää helposti tarvittaessa auttamiseksi, jolloin 

systemaattinen opetuksen kehittämisen näkökulma jää. Epäsystemaattisuus näkyy myös 

esimiesjärjestelyissä. 

Palmeniassa ja Avoimessa yliopistossa tarvitaan tiedekuntia vastaavat opetuksen kehittämisen yksiköt, 

jollainen Avoimessa yliopistossa jo ilmeisesti on. Kirjastojen osalta keskuskampus on toistaiseksi 

erilaisessa tilanteessa muihin kampuksiin verrattuna. Meilahdessa ja Viikissä myös kirjastolla on 

tukihenkilönsä. Kumpulasta sellainen puuttuu, ja keskustakampuksella voisi olla vastuuhenkilö 

esimerkiksi opiskelijakirjastossa. Myös Kansalliskirjastossa voisi olla yhdyshenkilö, joka vastaisi 

opetuksen näkökulmasta ja kouluttaisi tukiverkostoa. 

7.2 Työn tavoitteet, työnkuva 

Tukihenkilöiden työ pitäisi nähdä tiedekuntarajat ylittävänä opetuksen kehittämistoimintana. Tällaiseen 

viitataan Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa. Tukiverkostolaisen työnkuvaa ei ole määritelty, 

eikä yhteisiä tehtäviä. Asia nousi viimeksi esille maaliskussa 2009 tukiverkoston yhteistapaamisessa 

pedalehtorien kanssa; pedalehtorien työnkuvassa on yhteisiä tehtäviä. Mitä olisivat tukiverkoston 

yhteinäisiä työtehtäviä, mikä olisi ideaalityönkuva ja sopiva nimike? Miten laitosuudistus vaikuttaa 

tukiverkostolaisten työnkuviin ja organisaatioihin? Näitä ideoidaan yhdessä ideariihessä.  

Verkostoituminen on tärkeä osa työnkuvaa, ja siinä tukiverkoston rooli ja säännöllinen toiminta on 

tärkeä. Samoin verkoston jäsenten osaamisen kehittämisestä on huolehdittava, jolloin myös nykyiset 

osaamisalueet ja –tarpeet on kartoitettava.  


