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Kysymykset ja kommentit
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Kun TAO ja PIRKO toisensa
tahtoivat...
• Kertomus Tredusta
• Suomen suurin

• Toisen asteen koulutuskokonaisuutta rakentamassa
• Näkökulmana tietohallinnon ja opetuksen yhteistyö
• Käytännön kokemuksia

• Toimintamalli, ongelmat ja onnistumiset
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Kertoja 1: Katja Jussila
• Tampereen kaupungin tietohallinto, sivistyspalvelut
• KL, YTK, ennen oppimisympäristön ja verkkoopetuksen pedagoginen kehittäjä
• Opetustoimen tietohallinto todellisuus ja teoria
• Kasvatuksen ja opetuksen asiakasvastaava
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Kertoja 2: Mikko Lammi
• Tampereen kaupungin toinen aste
• eVarikko

• Suunnittelija, opetuksen sähköiset palvelut
• FM, entinen tietotekniikan opettaja ja internet-yrittäjä
• Kehittäminen, tuki ja koulutukset
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Olipa kerran kaukana,
kaukana Helsingistä...
• Tampere
• Akaa, Ikaalinen, Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Orivesi,
Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi,
Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi
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Tarinan sankarit:
TAO + PIRKO = Tredu
• TAO: Tampereen ammattiopisto
• PIRKO: Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

• TAO + PIRKO = Tredu 1.1.2013 alkaen
• 18 000 opiskelijaa, yli 1000 henkilökuntaa
• Koko maakunta, 9 kuntaa, 20 toimipistettä

• 2013 talousarvio 104 miljoonaa
• Oma ATK-tuki, tietohallinnolla kokonaisvastuu
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Pakollinen sivuhahmo:
Tampereen lukiot
• 7 lukiota
• Toisen asteen koulutuskokonaisuus

• Yhteinen tuotantojohtaja ja iso osa hallinnosta
• Melko itsenäisiä
• Ulkoistettu ATK-tuki
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Vahva portinvartija vai ilkeä
lohikäärme: Tietohallinto
• Keskitetty konsernihallintoon, 32 työntekijää
• Kantaa kokonaisvastuun kaupungin ICT-palveluista

• Ostaa tekniset palvelut ulkoa
• Välittää tuettuja ICT-palvelupaketteja asiakkaille
• Muut palvelut: tietoliikenne,
tietoturva, tietosuoja

24.1.2013

(C) Katja Jussila & Mikko Lammi

Viisas tietäjä vai hullu
tiedemies: eVarikko
• Opetusteknologiakeskus
• Tulkki tietohallinnon ja oppilaitosten välissä

• Opetuksen sähköiset palvelut
• TVT-opetuskäytön kehittäminen, tuki ja koulutukset
• TVT-suunnittelu, TVT-strategiatyö, TVT-hankkeet

• Henkilökuntaa toisella asteella 2 + projektit
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Sankarit törmäävät matkalla
ongelmiin...
• Opetuksen ja tietohallinnon vuoropuhelu
• Ristiriidat, haasteet ja ongelmat?

• TOP 10
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1. Opetuksen erikoisasema
tietohallinnossa
• Haluamme olla
kehityksen
kärjessä

• Työelämän
vaatimat
sovellukset ja
laitteet
• Opettajat toimivat
itsenäisesti

Opetuksen näkökulma
24.1.2013

• Kahtiajako
hallintoverkko
/opetusverkko, peruste
tietoturvassa
• HAASTE: opettajien
täysivaltainen toiminta
näissä verkoissa

• Oma Intra, omat spostit,
oma tunnushallinta jne.

Tietohallinnon näkökulma
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Sähköisten palveluiden käyttäjät, nykytila 2012 syksy
Tampereen kaupungin, toisen asteen koulutus

Hallinto

Opiskelijat

Laitteet ja perusohjelmistot
Kursseille
ilmoittautuminen
(erikoistapaukset)

Verkkokirjasto ja
opetuksen tietopalvelut

Sähköiset lomakkeet ja kyselyt

Oppilaitosten kotisivut

Opiskelijahallintojärjestelmä
Toisen asteen koulutuksen
ryhmätyötilat ja tiedostot
Kirjautuminen ja
tunnistautuminen
Projektit
Matkalaskut

Projektinhallinta

Puhelinluettelo
Henkilökunnan
viestintä

Langaton vierailijaverkko

Sosiaalisen median
palvelut
Blogit

Mediapalvelin
Toisen asteen koulutuksen
tiedotteet
Verkko-oppimisalusta

Ulkopuolisten
yhteistyökumppanien
palvelut

Raportointi ja
tietotuotanto
Kaupunkikonsernin
sisäiset
tiedotteet

Opettajat

Etäopetus ja
videoneuvottelut

Opiskelijoiden
sähköposti

Opiskelijoiden
tiedostot

2. Kielimuuri, mielimuuri
• Mikä
tietohallinto?
• Tietohallinto ei
tajua
pedagogiikasta
mitään
• Miten opettajat
mukaan
kehittämiseen?

• Opettajat puuhastelevat
vain oman aineensa
asioita

• Opettajat eivät ymmärrä
tekniikan rajoitteita
• Ei kaikkea voida tehdä
yksilöllisesti, jotain
yhteistä on oltava tai
hallinta menetetään
• AD/LDAP, SPOC, KA,
SAP…
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Organisaation johdon rooli IT päätöksissä
• Paljonko rahaa IT:hen?
– Päätettävä IT:n rooli organisaatiossa ja sen mukaisesti
hyväksyttävä IT-kustannusten taso

• Mihin organisaation prosesseihin kohdistamme ITrahat?
– Tehtävä selvät päätökset, mitkä IT-hankkeet saavat
rahaa ja mitkä eivät

• Mitä hyviä IT-palveluita?
– Päätä palvelujen taso organisaation hyöty ajattelun
perustella.

• Mitä tietoturva- ja tietosuojariskejä?
– Päätä turvallisuuden/suojan ja käyttökelpoisuuden
tasapaino.

3. Tietohallinnon
palvelupaketit
• Mistä me
maksetaan?
• Tietohallinto
omistaa, mutta ei
kehitä
• Opetukselle oma
vapaampi
hiekkalaatikko
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• Kehitämme
omistamiamme
järjestelmiä
palvelupaketeissa
• Kehittäminen
toteutetaan
koordinointiryhmissä
muutoshallinnan kautta
• Mikä ettei, kunhan se ei
sotke muuta toimintaa
ja opetus maksaa sen
itse
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Tietohallinnon ICT-palveluluettelo
Kuntalaisrajapinnan ICT-palvelut
Asiakasnettikoneet

Kuntalaisportaali

Käyttäjä- ja päätelaitepalvelut
Työasemapalvelu

Puhelinpalvelu

Opetusverkon
työasemapalvelu

Opetuksen
ICT-palvelu

Varhaiskasvatuksen
ICT-palvelu

Toimialakohtaiset ICT-palvelut
Kokoelmanhallinnan
ICT-palvelu
Sosiaalihuollon
ICT-palvelu
Joukkoliikenteen
ICT-palvelu

Terveydenhuollon
ICT-palvelu

Yhdyskuntarekisterien
ICT-palvelu

Yhdyskuntasuunnittelun
ICT-palvelu

Toimialariippumattomat ICT-palvelut
Henkilöstöhallinnon
ICT-palvelu

Muut toimialariippumattomat
ICT-palvelut

Paikkatiedon ICT-palvelu

Päätöksenteon ja johtamisen
ICT-palvelu

Sisällönhallinnan ja
viestinnän ICT-palvelu

Taloushallinnon
ICT-palvelu

Teknisen alustan ICT-palvelut
Palvelinten käyttö- ja
kapasiteettipalvelut

Tietoliikennepalvelut

Kaapeliverkon vuokraus

Tekninen palvelualusta

4. Muutokset ja vakiointi
• Tietohallinnon
ratkaisut
kehityksestä
jäljessä

• Tarjoamme
seudullisesti yhteneviä,
tietoturvallisia ja
testattuja ratkaisuja

• Miten omat
ohjelmaasennukset
opetusverkon
tietokoneille?

• Tuki ym. mallit
perustuvat vakiointiin,
yksilöllisyys maksaa, ei
asennusoikeuksia
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• Massa-asennuksissa
lisätään tarvittavat
softat
ohjelmistojakeluun
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5. Hallintoverkko,
opetusverkko, vierailijaverkko
• Miksi tarvitaan
hallintoverkko ja
opetusverkko?

• Meillä on liikaa
käyttäjätunnuksia
• Miten TAOn ja
PIRKOn verkot
yhdistetään?
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• Hallinto hoidetaan
hallintoverkossa, johon
oppilailla ei ole mitään
pääsyä (tietoturva).
Opetus voi puuhastella
opetusverkossa.
• Pirkon ja TAO:n
verkkoja ei yhdistetä
• Opetusverkon
tunnushallinta on
integroitu avoimeen
Tampereeseen
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6. Opetuksen sähköiset
palvelut
• Miten TAOn ja
PIRKOn palvelut
yhdistetään?

• Suunnitellaan osaksi
kokonaisuutta hallitusti
ja harkiten

• Pilvipalvelut
käyttöön
välittömästi

• Hallittavuus tärkeää

• Ammattialoille
tarvitaan yhteiset
sovellukset
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• Tarjotaan perusta, jota
opetus voi tarpeidensa
mukaan muokata
• Tähtäimenä
pilvipalvelut, ei käytetä
omaa resurssia
tekemiseen
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Tärkeimmät opetuksen sähköiset palvelut
Tampereen kaupunki, toisen asteen koulutus

Tietokoneet =
Omia

Tietokoneet =
Leasing (Tampere)

Tietokoneet =
Leasign

Opiskelijahallintojärjestelmä =
ProCapita

Opiskelijahallintojärjestelmä =
MultiPrimus

Opiskelijahallintojärjestelmä =
MultiPrimus

Verkko-oppimisalusta =
Moodle

Verkko-oppimisalusta =
Moodle 2

Verkko-oppimisalusta =
Moodle

Intranet ja ryhmätyötilat =
Liferay + Confluence

Intranet ja ryhmätyötilat =
Office 365

Intranet ja ryhmätyötilat =
SharePoint (oma)

Muita = Adobe Connect,
WordPress, Afresco

Muita = Adobe Connect,
WordPress, Afresco

Muita =
Ei mainittavia

Huomioitavaa = Opiskelijoille ei
oletuksena sähköposteja

7. Tabletit ja omat laitteet
• Opiskelijoiden ja
opettajien omat
laitteet käyttöön

• Tabletit
opetukseen heti
• Verkon kaista ei
riitä
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• Rakennutamme
langattomia verkkoja ja
kannustamme omien
laitteiden käyttöön
• Ei saada liitettyä
Windowstunnushallintaan

• Ei ole tukimallia, ei ole
testattu tietoturvallista
käyttöä eikä
sovellusten toimivuutta
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8. Sosiaalisen median
palvelut opetuskäytössä
• Kaupungin yleiset
ohjeet liian
rajoittavat

• Ulkopuoliset
verkkopalvelut ja
verkkosovellukset
ovat jo osa
opetusta
• Kuka auttaa ja
tukee?
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• Tarjoamme perusinfran
ja hallintosoftat
• Ei ole resursseja
puuttua kaikkiin
opetussovelluksiin
• Kannamme huolta
tietoturvan ohella
tietosuojasta
• Viestintä on tätä
konsernissa ohjeistanut
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Ehdotus: tukimalli opetuksessa käytettäville ilmaispalveluille ("sipulimalli")
Tampereen kaupunki, toisen asteen koulutus

Muut ilmaispalvelut

Tunnustetut ilmaispalvelut

Tampereen kaupungin
omat palvelut
•
•
•

Kaikki opetusverkon palvelut
Kaikki hallintoverkon palvelut (vain henkilökunta)
Palvelukohtaisilla tunnuksilla tai ilman tunnuksia
käytettävät Tampereen omat palvelut

Palveluiden käyttö
opettajan oman harkinnan
mukaan.
Opiskelijoilta (ja alle 18-vuotiailta myös
huoltajilta) kysytään käyttölupa
palveluihin etukäteen (vuosittain?).
Opettajien ei enää tarvitse kysyä joka
kerta lupia erikseen suosittuihin
palveluihin. Tiedot tallennetaan
opiskelijahallintojärjestelmän
suostumuksen hallintaan.

Jos opiskelija ei anna lupaa, tarjottava
vaihtoehtoinen suorittamistapa.

Palveluiden käyttöön voidaan velvoittaa.
Keskitetty tuki palvelusta riippuen
• eVarikko
• TAO ATK-palvelut
• Tukikeskus/ Fujitsu
• HALO
• Järjestelmätoimittajat
• Nimetyt yhteyshenkilöt

Ehdotus tunnustetuiksi palveluiksi
• Facebook
• Twitter
• Googlen palvelut (Google-tunnus)
• Microsoftin palvelut (Live ID-tunnus)
• Wikispaces
• DropBox
Tuki opetuskäytössä
• eVarikko: koulutukset + ohjeita
ensisijaisesti kirjallisesti ja videoohjeina

Käyttölupa kysyttävä joka
kerta erikseen opiskelijoilta
/ huoltajilta.
Jos opiskelija ei anna
lupaa, tarjottava
vaihtoehtoinen
suorittamistapa.
Lupaa ei tarvita, jos
palveluun ei tarvita
tunnuksia ja palveluun ei
tallenneta mitään
teoskynnyksen ylittävää.
Esimerkkejä muista
palveluista:
• Prezi
• SlideShare
• Pinterest
• LinkedIn
• Edmodo
• Socrative
• Pixlr
• Bubbl.us

9. Tekninen tuki
• Oma ATK-tuki
tarvitaan

• SPOC – kaikissa
ongelmissa 65100

• Opettajiin ei
luoteta?

• Ulkoinen
palveluntuottaja
ratkaisee SPOC:issa
85% ongelmista,
palveluseuranta (SLA)

• Kuka vastaa AVlaitteista?

• Tredussa hallintoverkko
keskitetyssä tuessa ja
opetusverkko oman
henkilöstön ylläpitämää
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10. Sovellustuki
• Kollega voisi
auttaa, mutta siitä
ei makseta

• Kollega ei osaa
auttaa, kuka
auttaa?
• Haluaisin osata,
mutta en osaa?
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• Osa palveluamme on
sovellustuki,
tarjoamamme palvelut
ovat tuettuja
• Opetuksen osalta tuki
on hajallaan,
verkostoissa
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Käytetyimmät sähköiset palvelut, nykytila 2012 syksy
Tampereen kaupunki, toisen asteen koulutus
= Kirjautuminen hallintoverkon tunnuksilla

lo

= Kirjautuminen opetusverkon tunnuksilla

= Kirjautuminen palvelukohtaisilla tunnuksilla tai ei kirjautumista

Henkilökunnan viestintä

Laitteet ja perusohjelmistot

Toisen asteen koulutuksen
tiedotteet

= Outlook + Outlook Web
Access + Office Communicator

Tietokoneet, oheislaitteet, verkkoyhteydet, projektorit, kosketustaulut, muu
AV-tekniikka, perusohjelmistot (erityisesti Windows ja Microsoft Office)

Office Communicator -pikaviestin
käytössä hallinnossa ja
rajoitetusti TAO:ssa.

Tuki: Tukikeskus (hallinto ja lukiot), TAO ATK-palvelut (TAO), eVarikko
(opetuskäytön pedagoginen tuki)

= Liferay + sähköpostilistat

Opiskelijoiden sähköposti
= Sun Communications
Express

us

us

nta

Tuki: Tukikeskus (lukiot), TAO
ATK-palvelut (TAO)

Kaupunkikonsernin tiedotteet
(henkilökunta)

össä käytössä

yhteyshenkilöt

Opiskelijahallintojärjestelmä

Toisen asteen koulutuksen
ryhmätyötilat ja tiedostot

Tuki: Tukikeskus

Työasemasovellus, Web-arviointi
ja Web-valinta.
Tuki: Oppilaitosten nimetyt
yhteyshenkilöt ja HALOn
Procapita-tuki

= Confluence wiki +
verkkoasemat

Tuki: eVarikko (wiki), Tukikeskus /
TAO ATK-palvelut (verkkoasemat)

o

Tuki: Tukikeskus (hallintoverkon tunnusasiat), oppilaitosten toimistot (opetusverkon tunnusasiat oppilaitosten
henkilökunnan ja opiskelijoiden osalta ), eVarikko (opetusverkon tunnusasiat hallinnon osalta)

= Verkkoasema

Tuki: eVarikko

Tuki: Tukikeskus (lukiot), TAO
ATK-palvelut (TAO)

Mediapalvelin

Esim. videot, suuret kuvamäärät,
digitaaliset oppimateriaalit.

Blogit
= WordPress (oma asennus)

Tuki: eVarikko

AD-kirjautuminen hallintoverkkoon. AD- ja/tai LDAP -kirjautuminen opetusverkkoon palvelusta riippuen.

Langaton vierailijaverkko

Ei enää aktiivikäytössä, uusia
blogeja ei luoda.
Tuki: eVarikko

= Langaton Tampere

Verkkokirjasto ja opetuksen
tietopalvelut

Opetusverkon tunnukset tai
erikseen tilatut tunnukset.

= TOKI (Arena + Aurora +
Liferay) + tietopalvelut

Tuki: Tukikeskus

TOKI-verkkokirjastoon omat
tunnukset. Osa tietopalveluista
käytössä suoraan
opetusverkosta.

Kursseille ilmoittautuminen
(erikoistapaukset)

Sähköiset lomakkeet ja kyselyt

= Lukiot: Optinet
Yhdistysavain + HTMLsivustoja

= e-Lomake + ZEF + INKA

Tuki: eVarikko

Tuki: Kirjastopalvelut

Tuki: Tukikeskus (eLomake +
ZEF), INKA (oppilaitosten nimetyt
yhteyshenkilöt

= Muut: TVT-portaali, Topirkka,
Tukiverkko.fi, Toponetti,
lukiot.tampere.fi jne.

Raportointi ja tietotuotanto

Kotisivut

= IMS

= TAO: Sun Portal Server

Tuki: Laatu- ja arviointiyksikkö

n
ppanien palvelut

Tuki: TAO viestintä ja
markkinointi

Etäopetus ja videoneuvottelut
= Adobe Connect

oppa

mahdollista luoda
puolisille käyttäjille.
voi jakaa tiedostoja
äyttäjille salatun

= Moodle

= Koppa (Alfresco)

Kirjautuminen ja tunnistautuminen (esim. kirjautuminen tietokoneille ja verkkopalveluihin)
= AD (hallintoverkko ja opetusverkko) + LDAP (opetusverkko)

vusto projektille.

Opiskelijoiden tiedostot

Ensisijaisena ryhmätyötilana wiki
(osa toisen asteen intranetiä).

ektit (oma sivu):
nseutu.fi (lukiot)
u)

it: ulkopuoliset
n: WordPress.com
Optinetin palvelut

Verkko-oppimisalusta

???
puh. 65100
tukikeskus@tampere.fi
???

Koko kaupunkikonsernia
koskevat tiedotteet ja
henkilöstöasiat.

Tuki: ATK-yhdyshenkilöt (lukiot),
TAO ATK-palvelut (TAO),
teknisissä järjestelmätason
ongelmissa eVarikko

Tuki: eVarikko (Liferay),
yhteyshenkilöt (sähköpostilistat)

= ProCapita

= Loora (kaupunkikonsernin
intranet)

nna

Liferay = toisen asteen
koulutuksen intranetin etusivu
(tiedotteet ja pikalinkit).

Myös Office Communicatorilla voi
pitää videoneuvotteluja.

= seututarjotin.fi
(maakunnalliset) + KOROTA
(korkeakoulutasoiset) +
HelleWi (lyhytkurssit)
Tuki: PAOK-hanke (seututarjotin),
eVarikko (KOROTA), TAO
aikuiskoulutus (HelleWi)

Tuki: eVarikko

Sosiaalisen median palvelut
= Esim. Googlen palvelut,
Facebook, Twitter jne.
Tuki: Ei virallista tukea, eVarikko
tukee mahdollisuuksien mukaan

Ja he elivät onnellisina
elämänsä loppuun asti...
• Tarinan opetus?
• Opit seuraavan Tredun varalle

• TOP 5
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1. Kokonaisarkkitehtuuri=KA
• Mikä ihmeen kokonaisarkkitehtuuri?
• Kartta tulevaan toiminnan määrittämänä ja tekniikan
säestämänä
• Teknologian lähtökohta yhdistymiselle
• Yhteistyötä parhaimmillaan
• Olemassa oleva kokonaisarkkitehtuuri
• Kokonaisarkkitehtuurin kokoaminen
• Johto mukaan alusta alkaen
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George Cox: tietohallintotehtävien matriisi (McNurlin & Sprague 2006, 56).

Tietohallinnon uudet tehtävät (McNurlin & Sprague 2006, 58).

2. Verkot kuntoon
• Organisaatiorakenne?
• Missä ihmiset istuvat?

• Mitä järjestelmiä tarvitaan?
• Verkot kuntoon ensimmäisenä
• Siirtymävaiheen ratkaisu, lopullinen ratkaisu?

24.1.2013

(C) Katja Jussila & Mikko Lammi

3. Tukipalvelut
• Henkilösidonnaisuus vaarana
• Pirstaleisuus, joka korostuu erityisesti
muutostilanteessa
• Myös tukihenkilöstön koulutus muutoksiin ja niissä
tukemiseen
• Voimavarana eVarikko
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4. Tiedottaminen, osallisuus
ja päätöksenteko
• Jatkuva tiedottaminen
• Ei epärealistisia aikataululupauksia

• Työryhmät ja päätäntävalta
• Päällekkäisyys
• Reunaehdot ja rajaukset

24.1.2013

(C) Katja Jussila & Mikko Lammi

5. Muutos on hyvästä
• Asteittain, pala kerrallaan
• Tiedostetaan siirtymävaihe

• Totutun kyseenalaistaminen
• Vanhat huonot ratkaisut pois
• Erilaisten toimintakulttuurien vertaaminen
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Jälkipelit
• Kysymykset?
• Kommentit?
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Kiitos!
• Katja ja Mikko kiittävät!
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