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Yliopiston tietotekniikkaosasto käynnisti keväällä atk-ajokorttihankkeen.  
Hankkeen tarkoituksena on luoda kaikille tiedekunnille yhteinen tieto- ja 
viestintätekniikan opetussuunnitelma ensimmäisen vuoden opiskelijoille.  

Perusideana on, että ajokortti koostuisi 
ainoastaan minimitaidoista ja olisi siten 
vain lupa lähteä verkkoliikenteeseen 
oppimaan lisää. Atk-ajokorttiopinnoilla 
taattaisiin, että kaikilla opiskelijoilla olisi 
tietyt vähimmäistaidot eikä pääaineen 
opettajilta menisi aikaa tvt-taitojen 
opettamiseen. Tärkeää on myös taata 
opiskelijoille mahdollisuus opiskella tvt-
taitoja, jotta he selviytyisivät verkossa suoritettavista opinnoista. 

Ajokortti koostuu kuudesta modulista  

Atk-ajokortti koostuu eri moduuleista ja parhaillaan määritetään, mitä eri 
moduulien tulisi pitää sisällään. Työstettävät kokonaisuudet ovat 

1. tiedonhankinnan perusteet (esim. tiedonhaun, tekijänoikeuksien ja 
lähdeviittausten perusasiat, Helka, Nelli ja e-lehdet ja -kirjat) 

2. työaseman käyttötaidot (esim. tulostuksen peruminen ja hiiren erilaiset 
toiminnot) 

3. yliopiston atk-ympäristö (esim. ALMA ja etäkäyttö) 
4. verkkoviestintä (esim. sähköposti ja netiketti) 
5. tiedon tuottaminen (esim. kuvan skannaaminen ja tyylien käyttö 

tekstinkäsittelyssä)  
6. tietoturva (esim. salasanan valitseminen ja virustarkistus).  

Opiskelijat voisivat testata omaa osaamistaan esitietokokeella, jonka voisi 
suorittaa milloin haluaa ja se antaisi tietoa siitä, mitä asioita pitää opiskella 
lisää. Atk-ajokortti-opinnot opiskeltaisiin ensimmäisen lukuvuoden aikana. 
Kun taidot olisivat tavalla tai toisella hankittu, ne voisi osoittaa 
näyttökokeessa.  
 
Hankkeen projektiryhmässä on edustajia kaikista tiedekunnista. 

Projektiryhmään osallistujat ovat lähinnä atk-, verkko-opetus- ja 
kirjastoihmisiä. Kirjastoista ovat mukana Tiina Heino Terkosta, Päivi 
Helminen Viikin tiedekirjastosta, Kirsti Kupiainen Opiskelijakirjastosta, 
Anne Lehto valtakunnallisesta informaatiolukutaitohankkeesta, Kaija Sipilä 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/06/index.html


Kumpulan tiedekirjastosta ja Mervi Tavisto Akateemiset verkkotaidot -
hankkeesta sekä ohjausryhmässä Kaisa Sinikara. 
 
Atk-ajokortin on tarkoitus olla käytössä jo syksyllä 2005, joten hankkeessa on 
edettävä ripeästi. Hanke on tarkoitus pitää tarpeeksi pienenä, jotta se saadaan 
toteutettua. Atk-ajokortin opintopistemäärä on vielä avoin, mutta kovin monta 
opintopistettä tvt-opinnot eivät voi olla. 
 
IT-kortti, TT-kortti, Verkkotaito-kortti, ...?  

Tekijänoikeussyistä johtuen ajokortin nimi ei voi olla atk-ajokortti, joten 
nimiehdotukset ovat tervetulleita. Suunnitelmana on toteuttaa vastaavanlainen 
ajokortti myös henkilökunnalle. 
 
Tässä esitetyt suunnitelmat voivat matkan varrella muuttua ja hankkeessa on 
vielä paljon avoimia yksityiskohtia. Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen 
sivulta ja aiheesta lisätietoa antaa atk-ajokorttiprojektin koordinaattori Olli 
Salo.  

Atk-ajokorttihanke 

Päivi Helminen  
paivi.helminen@helsinki.fi 

tietoasiantuntija  
Viikin tiedekirjasto  
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