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Opiskelijalle! 

 

 

 

Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä monimuotoisesti Turun avoimeen yliopis-
toon! Toivottavasti opinnoistasi muodostuu Sinulle antoisa ja hyödyllinen kokemus. 

Opintojen suunnittelusta ja järjestelyistä vastaavat Turun yliopiston (www.utu.fi) informaatio-
teknologian laitos (www.it.utu.fi) ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean 
(http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheakeskus/Sivut/home.aspx) , jossa toimii Turun avoimen 
yliopiston yksikkö (http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/Sivut/home.aspx). Informaatioteknolo-
gian laitos vastaa siitä, että opintosi ovat yliopistotasoiset ja sisällöltään ajanmukaiset. Koulu-
tus- ja kehittämiskeskuksen avointa yliopisto-opetusta järjestävä yksikkö huolehtii opintojen 
käytännön organisoinnista ja sujumisesta yhdessä paikkakuntasi aikuisoppilaitoksen kanssa. 

Tässä opiskelijan käsikirjassa kerrotaan tietojenkäsittelytieteiden opintojen käytännön toteu-
tuksesta, sisällöstä, suoritustavoista sekä itse opiskelusta opiskelijan näkökulmasta. Tämän 
oppaan ei ole tarkoitus vastata kaikkiin kysymyksiisi, vaan toimia opiskelun yleisoppaana, 
jota kannattaa pitää esillä koko opiskelun ajan. Opintokokonaisuuden kurssisivuilla ja mood-
lessa tiedotetaan monista ajankohtaisista käytännön asioista. Lisäksi kysymyksiisi vastaavat 
oppilaitoksessasi tuutori ja muu henkilökunta sekä Turun yliopistossa tietojenkäsittelytieteen 
lehtori ja kurssisihteeri. Sivulta 20 löydät tietojenkäsittelytieteiden opintojen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.  

Vaikka tämä käsikirja on kirjoitettu pääasiassa monimuoto-opiskeluun, jossa opintoryhmät 
kokoontuvat (lähes) viikoittain, niin tämä opas on suoraan sovellettavissa opintoihin, joissa 
osa ryhmäkokoontumisista on korvattu verkkotuetulla opiskelulla ja myös aivan itsenäisesti 
opintoja suorittaville. Osa ryhmäkokoontumisista voi tapahtua myös virtuaalisessa kokous-
huoneessa tietokonetta käyttäen ja lisäksi virtuaalinen huone on opiskelijoiden käytössä koko 
opintojen ajan. Tämä ei vaadi muuta kuin internet-yhteyden. Lisää virtuaalisesta kokoushuo-
neesta kerrotaan alla olevilla esittelysivuilla. 

Opintojen kurssisivujen osoite annetaan moodle-oppimisympäristössä ja sivut avataan syys-
kuun puolenvälin tienoilla. Sitä ennen asioista tiedotetaan vastuuopettajan ylläpitämillä opin-
tokokonaisuuden esittelysivuilla http://staff.cs.utu.fi/AvoinYo. Nämä sivut sisältävät myös 
testimateriaalin, testikysymykset, tämän käsikirjan, opintojen tarkan aikataulun, tietoja 
avoimen yliopiston väylästä ja muuta materiaalia.  
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1 OPISKELUSTA 

1.1 Avoin yliopisto-opetus 

Avoin yliopisto-opetus on aikuisväestölle tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaa-
vaa opetusta, johon opiskelija voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa 
yliopistossa pyritään soveltamaan yliopisto-opetus aikuisopiskelijoiden opiskelumah-
dollisuuksiin ja -edellytyksiin. 

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään lähiopetuksena Turussa, valtakunnallisena mo-
nimuoto-opetuksena yhteistyössä aikuisoppilaitosten kanssa sekä yksilö- ja verkko-
opintoina. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella sivistysharrastuksena, parantaakseen ammattitai-
toaan tai liittääkseen opinnot myöhemmin osaksi korkeakoulututkintoa. Avoimessa yli-
opistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Suoritettuaan tietyn määrän opintoja opiskelija voi 
hakea erityisessä kiintiössä yliopiston perustutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen väylän 
kautta. 

Turun avoin yliopisto on osa Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, joka on yliopiston 
erillislaitos, joka järjestää korkeakoulutasoista koulutusta yliopistossa edustettuina ole-
villa koulutusaloilla. Avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi Koulutus- ja kehittämiskes-
kus Brahean tehtäviin kuuluvat ammatillinen täydennyskoulutus ja alueellinen kehittä-
miskoulutus. 

Avoin yliopisto osallistuu opetuksen suunnitteluun ja järjestää opetuksen yhdessä oppi-
aineen kanssa.  Se myös huolehtii opiskelijoiden valinnasta, rekisteröi opintosuoritukset 
ja antaa todistukset. Yliopiston oppiaineet vastaavat opintojen sisällöstä ja valitsevat 
opettajat. Tiedekunnat vahvistavat oppiaineiden opintovaatimukset. 
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1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 

 

Opintokokonaisuus on tutkintoasetuksen määritelmän mukainen riittävän laaja tieteelli-
sesti yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu useasta opintojaksosta.  

Opintojakso on opintojen suunnittelun ja suorittamisen perusyksikkö. Käytännössä 
opintojakso on kurssi, joka suoritetaan tenttimällä (koe) tai tekemällä kurssiin liittyvä 
harjoitustyö. Joskus opintojaksoon kuuluu sekä tentti ja harjoitustyö. Opintojakson laa-
juus (eli siihen vaadittava työpanos) ilmoitetaan opintopisteinä. 

Opintopiste (op) on keskimäärin n. 27 työtunnin panos, johon sisältyy sekä opetuksen 
seuraaminen että opiskelijan itsenäinen työ. Opintopiste on siis suunnitteluyksikkö, jota 
voit käyttää hyväksesi suunnitellessasi omia opintojasi. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
käytännössä todellinen työmäärä saattaa vaihdella sekä yli että alle tämän 27 tunnin suo-
rituksen riippuen mm. opiskelijan perustiedoista ja koulutuksesta. 

Opetussuunnitelma (opintovaatimukset) kertoo mistä opintojaksoista opintokokonai-
suus koostuu, mitkä ovat suoritustavat ja oppimateriaalit. Opetussuunnitelmaan kirja-
taan myös opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteet. Turun yliopiston mate-
maattis-luonnontieteellinen tiedekunta on hyväksynyt kyseiset vaatimukset ja todennut 
niiden vastaavaan Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman vaati-
muksia.   

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot on 26 opintopisteen laajuinen opintokokonai-
suus, joka muodostuu seuraavista opintojaksoista: 

 
Tietokone työvälineenä, TTV (3 op) 
Tietojenkäsittelytieteen perusteet I, TTP I (3 op) 
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi, AOP (5 op) 
Olio-ohjelmoinnin perusteet, OOP (5 op) 
Tietojärjestelmän mallintaminen, TJM (5 op) 
Tietojenkäsittelytieteen perusteet II, TTP II (5 op) 

 

Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 13 op on aikataulullisesti ja sisällöllisesti perusopin-
tojen osa ja se sisältää kurssit TTP I, AOP ja OOP. 

Opiskelijan käsikirja on tämä asiakirja, joka sisältää yleisiä ohjeita sekä Tietojenkäsit-
telytieteiden perusopintojen opintovaatimukset ja opintojaksojen kuvaukset.  

Jokaisen opintojakson kuuluu opintomonisteen lisäksi myös opiskeluopas, jossa kuva-
taan opintojakson viikoittainen ohjelma, annetaan lisäesimerkkejä ja –opastusta sekä jo-
kaisen viikon harjoitustehtävät.  Se siis ohjaa opiskelun kulkua. 
 
 
Tuutori, Koulutussisihteeri, Tietojenkäsittelytieteen lehtori: ks. s. 19. 
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1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 

Yliopisto-opiskelu merkitsee lukemista ja työskentelyä kirjallisuuden, verkkomateriaa-
lin ja harjoitustehtävien parissa. Kaikki oleellinen oppimateriaali sisältyy kurssimak-
suun. Näihin oppimateriaaleihin kuuluu varsinaisen opintomateriaalin (opintomoniste) 
lisäksi opiskeluopas. Näiden lisäksi kannattaa tutustua ilmoitettuun oheiskirjallisuuteen. 
Myöskin Internet on oiva tiedon lähde. Kurssisivuilla tullaan antamaan jokaisen jak-
son yhteydessä lukuisia opintoja tukevia www-sivujen linkkejä. Hyvä yhteishenki 
opintoryhmässä tarkoittaa myös sitä, että opiskelijat auttavat toisiaan oppimateriaalin 
hankinnassa ja kierrättävät kirjoja ja muuta materiaalia. 

Opintojen oppimateriaalien rungon muodostavat opintojaksokohtaiset opiske-
luoppaat, joiden tavoitteena on  

• ohjata opiskeluprosessia 
• tukea itseopiskelua (sisältää runsaasti oppimateriaalien 'selitystä' ja lisäesimerkke-

jä) 
• selkeyttää monimuotoista opintokokonaisuuttasi 
• ohjata  harjoitustöiden suorittamista 
• korvata välittömän vuorovaikutuksen puutetta. 

Opiskeluoppaalla on siis monia tehtäviä. Oppaasta näet opintojaksoittain opiskelun ta-
voitteet ja sisällöt sekä sen, miten työskennellen voit päästä tavoitteisiin. Itse-
opiskelutehtävät ja opintoryhmien työskentely tukevat kokonaisuuden hahmottamista 
tarkastelemalla ilmiöitä yksityiskohtaisesti ja pieninä kokonaisuuksina. Jokaista opinto-
jaksoa varten on laadittu oma opiskeluopas, jossa ilmoitetaan opintojakson viikoittainen 
ohjelma, joka sisältää materiaaleista luettavan tekstiosuuden, asioiden seikkaperäistä 
selvitystä ja viikon harjoitustehtävät.  

Oppilaitos hankkii tarvittavat tietokoneohjelmat ja -tarvikkeet ryhmien käyttöön oppi-
laitoksen tietokoneisiin. Lisäksi oppilaitos on luvannut, että oppilaat saavat käyttää op-
pilaitoksen tietokoneita ainakin kerran viikossa. Tämä aika ei kuitenkaan riitä, vaan op-
pilailla tulee olla tietokoneen käyttömahdollisuus omasta takaa. Jaksolla "Tietokone 
työvälineenä" tarvitaan Windowsin Word- ja Excel-ohjelmistot (versiolla ei ole väliä) 
sekä Internetin käyttömahdollisuus. Työt pystyy tekemään myös ilmaisen OpenOffi-
cen/LibreOfficen vastaavien ohjelmien avulla, mutta Microsoft Works-ohjelmistolla 
työn tekeminen ei onnistu. Opintojaksoilla "Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi" ja 
”Olio-ohjelmoinnin perusteet” tarvitaan Java-ohjelmointiympäristö, jonka saa kuitenkin 
ladattua verkosta ilmaiseksi.  
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1.4 Monimuoto- ja verkko-opiskelu 

Olet varmasti tässä vaiheessa perillä siitä, että opiskelusi ei tule olemaan perinteistä lu-
ennoilla istumista. Olemme kehitelleet opiskelutapoja, jotka vastaavat paremmin aikuis-
ten edellytyksiä ja tarpeita. Tavoitteena on luoda joustavat opiskelumahdollisuudet 
opinnoista kiinnostuneille. Käytännössä tämä tarkoittaa monimuotoista opiskelua. Lisä-
tietoja opiskeluun liittyvistä asioista löytyy Turun avoimen yliopiston sivuilta. Moni-
muoto-opintoihin kuuluu vapaaehtoisia lähiryhmäkokoontumisia mutta verkko-
opintoihin ei kuulu. Kummassakin opiskelumuodossa verkko on keskeisessä asemassa 
ja opinnot voi suorittaa tenttejä lukuunottamatta verkon välityksellä. Jokaiseen jaksoon 
lukuunottamatta jaksoa Tietokone työvälineenä kuuluu tentti.  

Alla oleva kuvaus keskittyy lähinnä monimuoto-opintojen kuvaamiseen ja itsenäisistä 
verkko-opinnoista on alla oma lukunsa. Turun ryhmän monimuotomallissa on lähiko-
koontuminen noin joka toinen viikko ja joka toinen viikko kokoonnutaan virtuaalisessa 
kokoushuoneessa yleensä ilman tuutoria. Turun ryhmän malli kuvataan esittelysivuilla 
http://staff.cs.utu.fi/AvoinYo/ jonne tulee myös Turun ryhmän aikataulu.  

 

1.4.1 Yksin ja ryhmässä 

Kaiken opiskeluun liittyvän toiminnan perimmäinen tarkoitus on oppiminen, joka tapah-
tuu mielessäsi. Tähän tavoitteeseen pyritään monella tavalla. Ajallisesti pääpaino on it-
senäisessä työskentelyssä, jolloin paneudut kaikessa rauhassa opiskeltavaan asiaan ja 
työskentelet omalla tavallasi. Mikäli Sinulla on hyvät perustiedot ja aikaa, voit suorittaa 
opintokokonaisuuden lähes kokonaan yksin työskennellen. Opintokokonaisuus on kui-
tenkin suunniteltu niin, että opintoryhmäkokoontumiset tukevat itseopiskelua. Opinto-
ryhmässä voit keskustella opiskeltavista asioista opiskelutovereiden ja tuutorin kanssa. 
Ryhmät kokoontuvat joskus myös verkossa ilman tuutoria. Useimmille opiskelijoille 
aktiivinen opintoryhmäkokoontumisiin osallistuminen on välttämätöntä hyvän oppimis-
tuloksen saavuttamiseksi. Varaa aikaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelulle vähintään 14 
tuntia viikossa (tässä on mukana ryhmäkokoontuminen) huomioiden kuitenkin, että 
opiskeluun tarvittava aika on hyvin yksilöllistä.  

 

1.4.2 Itseopiskelu 

Usein opiskelijat tulevat luennolle tai opintoryhmään kuuntelemaan, mistä on kysymys. 
Vasta sen jälkeen he lukevat aiheeseen liittyviä tekstejä. Näinhän meneteltiin koulussa. 
Monimuoto-opiskelu perustuu päinvastaiselle periaatteelle. Tehokkaan opiskelun edel-
lytys on että luet aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja paneutunut aiheeseen opiske-
luoppaan harjoitustehtävien avulla. Itsenäinen opiskelu on kaiken perusta. Sekä 
yliopiston opettajat että tuutorit lähtevät toiminnassaan tästä oletuksesta. Verkon rooli 
on itseopiskelussa erittäin tärkeä, koska kaikki materiaali ja paljon muutakin oheismate-
riaalia on verkossa.  

Ensimmäisen lukemisen perusteella Sinulla saattaa olla hatara käsitys opiskeltavasta 
asiasta ja enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Olennaista on kuitenkin, että Sinulla 
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on mielikuva aiheesta. Tämän mielikuvan varassa Sinun on helpompi ottaa vastaan uut-
ta tietoa ja osallistua itse aktiivisesti ryhmän työskentelyyn. 

Nykyisten oppimiskäsitysten mukaan oppiminen on aina oppijan oman toiminnan tulos-
ta. Erityisesti tämä näkyy silloin, kun oppimisen tavoitteena on laajojen ja monimutkais-
ten asioiden omaksuminen. Ilman ajattelua ja ymmärtämistä ei synny pysyviä ja käyttö-
kelpoisia tietorakenteita, sillä pinnallinen pänttääminen tuottaa yleensä huonoja tulok-
sia. Asiantuntijan tietämys ei siirry hänen puheestaan tai kirjoituksistaan sellaisenaan 
opiskelijan päähän. 

Opiskelu edellyttää opiskelijalta päämäärätietoisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Kasvatus-
tieteen termein voisi todeta, että monimuoto-opinnoissa suunnataan kohti itseohjautuvaa 
oppimista. Tiivistetysti voi todeta, että tällöin opiskelija oma-aloitteisesti ja vastuullises-
ti asettaa oppimistavoitteensa, valitsee sopivat opiskelustrategiat, arvioi omaa oppimis-
taan ja kykenee myös vastaanottamaan kriittistäkin palautetta ulkopuoliselta arvioijalta. 
Itseohjautuva oppija on myös avoin uusille haasteille, hänellä on kyky tehdä yhteistyötä 
ja hän osaa laajasti hyödyntää oppimisresursseja (yliopiston opettaja, tuutori, opinto-
ohjaaja, toiset opiskelijat, ”ammattilaiset”, kirjasto, perhe, ystävät, tiedotusvälineet, in-
ternet jne.). Luettelo alkaa muistuttaa jonkinlaista ihanneihmisen muotokuvaa, jollaista 
tuskin on olemassa. Voit käyttää sitä kuitenkin hyödyksesi miettiessäsi, mitä puolia si-
nun kannattaa itsessäsi kehittää. Itseohjautuvuuden kehittämisen voi ottaa itselleen mie-
lenkiintoiseksi haasteeksi.  

Opintojaksolla opiskelet käsiteltäviä asioita kirjallisen oppimateriaalin avulla lukemalla 
kullakin viikolla ne oppimateriaalin kohdat, jotka opiskeluoppaassa osoitetaan ja teke-
mällä viikolle tarkoitetut harjoitustehtävät. Viikon oppimateriaali kannattaa lukea ensin 
huolellisesti kokonaisuutena käyttäen apuna opiskeluoppaan selvennyksiä ja lisäselvi-
tyksiä, ja sen jälkeen uudestaan paloittain pohtien samalla osioon kuuluvia harjoi-
tustehtäviä. Harjoitustehtävien tekeminen, tai ainakin niiden pohtiminen etukäteen, on 
erittäin tärkeää. Nimittäin ryhmäkokoontumisten aika ei todellakaan riitä kaikkien asi-
oiden ‘alusta saakka’ käsittelyyn, joten pääpaino on hyvin selvästi itseopiskelussa.   

Jakson opiskeluoppaassa tiivistetään opintomonisteen tekstistä olennaisin kunkin viikon 
kohdalla ja lisäksi selvitetään tarkemmin opintomonisteen esimerkkejä. Esimerkkien 
ymmärtäminen on olennaista, koska niiden kautta tulee myös käsiteltävä asia ymmärret-
tyä. Opiskeluopasta tulee lukea rinnan viikon materiaalin kanssa, koska siinä selite-
tään tärkeimmät käsitteet uudestaan vähän kansantajuisemmin ja selvennetään oleelli-
sesti opintomonisteen esimerkkejä. Lisäksi jokaisen viikon yhteydessä luetellaan viikon 
tärkeimmät asiat. 

Opiskeluoppaan harjoitustehtävien tarkoituksena on käsiteltyjen asioiden omakohtainen 
harjoittelu. Tehtävien itsenäisellä ratkaisemisella on tärkeä merkitys oppimisessa, 
sillä se nopeuttaa ja helpottaa asioiden omaksumista. Harjoitellessa epämääräiset mieli-
kuvat täytyy jäsentää tarkempaan muotoon. Tämä edellyttää täsmällistä ajatteluproses-
sia ja parantaa näin oppimista. Tehtäviä tehdään myös interaktiivisessa ViLLE-
ympäristössä erityisesti ohjelmoinnin jaksoissa.   

Itseopiskelun tukena on verkossa olevia ohjelmistoja ja videopätkiä, joiden avulla ha-
vainnollistetaan opetettavia asioita (esim. algoritmeja ja ohjelmointia). Näiden lisäksi 
myös sähköpostiohjaus, kurssien kotisivut ja keskustelualueet ovat tärkeitä, jotka 
ovat käytössä koko opiskelun ajan. Oppimisympäristönä käytetään moodlea, jossa ovat 
vastuuopettajan tiedotukset, kurssikohtaiset keskustelualueet, julkaistaan tenttikysy-
mykset, malliratkaisut viikoittaisiin tehtäviin ja tenttitulokset. Myös kaikki oppimateri-
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aalit ovat verkossa, josta ne voi halutessa tulostaa itselleen. Saat tunnuksen moodleen 
sähköpostitse syyskuun aikana. Käy kurssisivuilla ja moodlessa vähintään kaksi kertaa 
viikossa.  

Koska uusi oppimateriaali rakentuu usein jo aiemmin omaksutun oppiaineksen varaan, 
on syytä huolehtia jo alusta alkaen aikataulussa pysymisestä. Opintoryhmäkokoontumi-
siin kannattaakin valmistautua huolella etukäteen kartoittamalla opintomateriaalin epä-
selviksi jääneet kohdat ja miettimällä tarkasti ongelmakohtia koskevat kysymykset, joita 
voidaan käsitellä opintoryhmässä. 

 

1.4.3 Opintoryhmätyöskentely, tenttioikeus ja tehtyjen tehtävien määrän vaikutus tenttiar-
vosanaan (bonusjärjestelmä) 

Opintoryhmän toimintaan ei ole pakko osallistua, mutta useimmille se on välttämätöntä 
oppimisen kannalta. Opintoryhmän työskentelyä ohjaa tuutori, joka vetää kokoontumi-
set kurssikohtaisten opiskeluoppaiden mukaisesti. Tuutori ei opeta perinteisessä mieles-
sä, vaan hän huolehtii kokoontumisten suunnittelusta ja niiden mielekkäästä etenemises-
tä ottaen opettajan roolin silloin, kun se on tarpeellista. Tuutori ei kuitenkaan vastaa yk-
sin ryhmän toiminnasta. Ryhmän jäsenenä sinulla on vastuu omasta oppimisestasi ja 
osaltaan myös ryhmän toimivuudesta. Tuutori on myös opintojen yksilöllinen ohjaaja. 
Voit kääntyä hänen puoleensa, kun tarvitset apua tai tukea opinnoissasi.  

Opintoryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran viikossa ilta-aikaan pois lukien viikko, 
jolloin on tentti. Ryhmä voi kokoontua myös harvemmin, jolloin opiskellaan enemmän 
verkon välityksellä. Ryhmä kokoontuu oppilaitoksen tiloissa tai virtuaalisessa kokous-
huoneessa tietokoneen välityksellä. Yhden kokoontumisen tulisi kestää n. 2-3 oppitun-
tia, mutta virtuaalinen kokous on yleensä lyhyempi. Taukojen määrän ja keston ryhmä 
voi päättää itse. 

Opintoryhmät voivat työskennellä hyvinkin monella tavalla riippuen ryhmän tarpeista ja 
käsiteltävästä aiheesta. Opiskeluoppaat on suunniteltu kaikille ryhmille yhteisiksi, mutta 
ryhmä ja tuutori yhdessä päättävät miten työskennellään. Tuutorin rooli opintoryhmässä 
voi vaihdella sekä käsiteltävän asian että opintoryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Jos-
kus tuutori voi halutessaan ottaa opettajan roolin ja joskus taas toimia ohjaavana tausta-
tukena.  Kuitenkin viikon harjoitustehtävien tarkastelu on kokoontumisen tärkein osa. 

Sopikaa ryhmässä yhteiset pelisäännöt opintoryhmätyöskentelystä ja siihen valmistau-
tumisesta. Keskustelkaa, mitä ryhmänne jäsenet odottavat ryhmältä ja millaisen panok-
sen kukin on valmis antamaan ryhmätyöskentelyyn. Suunnitelkaa ryhmänne toimintata-
poja. Ideoikaa, miten käsittelette uudet asiat ja itseopiskelussa ilmenneet ongelmakohdat 
ja miten työstätte viikon harjoitustehtäviä. Kaikenlainen yhteistyö ryhmäkokoontumisis-
sa ja myös niiden ulkopuolella lisää opiskelumotiivia ja auttaa pääsemään parempaan 
oppimistulokseen kuin yksin puurtaminen. Tuutorin ja kaikkien ryhmäläisten yhdessä 
on huolehdittava siitä, että mahdollisimman moni 'pysyisi kärryillä'. Muistakaa kuiten-
kin, että opintoryhmäkokoontumisessa tulee lähteä siitä oletuksesta, että opiskelijat 
ovat tutustuneet asioihin etukäteen, sillä muuten aika ei riitä viikolle tarkoitettujen 
asioiden käsittelyyn.  

Seuraavassa on tehtävien käsittelemiseksi pari konkreettista metodia, joita (tai joiden 
sekamuotoja) voitte kokeilla.  

 



Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (2015-2016): opiskelijan käsikirja 

9 

Metodi 1: 

Opiskelija kirjoittaa taululle tehtävän ratkaisun, jota muut opiskelijat kommentoivat ja 
ehdottavat vaihtoehtoisia ratkaisuja. Jos opintoryhmä on jaettu alaryhmiin (joka on toi-
vottavaa), voi kunkin alaryhmän jäsen esittää ryhmän laatiman ratkaisun. Ryhmätyös-
kentelyssä tulee huomioida, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuisivat aktiivisesti ryh-
män työskentelyyn.  

Metodi 2: 

Kokoontumisessa voidaan myös edetä siten, että tutor kirjoittaa esim. taululle tehtävän 
ratkaisua opiskelijoiden ehdotuksien mukaisesti. Tutor voi myös ehdottaa jotain väärää 
tai huonoa askelta, jolloin opiskelijan tulee pohtia onko askel käypä ja jos ei niin miksi. 
Tällöin lähestytään lopullista ratkaisua asteittain, jolloin prosessin eri vaiheissa voidaan 
yhdessä pohtia onko esitetty askel oikea sekä onko mahdollisesti muita askeleita, jotka 
johtaisivat oikeaan ratkaisuun. Tällainen lähestymistapa on usein hidas, mutta hedelmäl-
linen: vuorovaikutteisuus lisääntyy ja opiskelija ryhtyy todella pohtimaan kyseisestä 
tehtävää ja siihen liittyviä asioita. Kaikkia opiskelijoita tulee rohkaista osallistumaan 
keskusteluun. Tällöin myös tutor saa paremman käsityksen opiskelijoiden osaamisesta 
ja voi auttaa opiskelijoita vaikeiden asioiden yli.  

Esitettyjä ratkaisuja pohditaan koko ryhmän kesken ja tärkeään asemaan nousee palau-
te, joka ratkaisusta annetaan. Huomatkaa myös se, että esitettyjen ratkaisujen ei tarvitse 
olla oikein, vaan tarkoituksena on korjata ratkaisu oikeaksi muiden ryhmäläisten ja tuto-
rin avustuksella. Pelkästään oikeiden ratkaisujen tarkasteleminen ei ole opettavaista, 
vaan usein asiat sisäistetään juuri virheiden kautta. Nimittäin myös kysymykset "miksi 
näin ei voi tehdä" ovat tärkeitä. Harjoitustehtäviä läpikäydessä on syytä palata viikon 
materiaaliin, jotta ratkaisut tulee ymmärrettyä. Kokoontumisen aikana tutor jakaa opis-
kelijoille myös harjoitustehtävien malliratkaisut (paitsi jaksolla Tietokone työvälinee-
nä), jotka julkaistaan myös verkossa takautuvasti.  

Opintoryhmäkokoontumiset koostuvat aina siis seuraavista osista: 

1. Varmistetaan, että viikon materiaali ja esimerkit (erityisesti kohdassa ‘viikon tär-
keimmät asiat’ esitetyt asiat) on ymmärretty. 

2. Käydään lävitse viikon harjoitustehtävät. 

Ryhmäkokoontumisista onnistumisesta vastaat myös sinä: ilman kysymyksiä epä-
selviksi jääneet asiat eivät varmaankaan selviä. Ole siis aktiivinen ja valmistaudu huo-
lella.  

Käytössä on ns. bonusjärjestelmä, joka tarkoittaa seuraavaa. Aluksi tuutori laittaa tyh-
jän taulukon kiertämään ja opiskelijat laittavat siihen rukseja niiden tehtävien kohdalle, 
jotka hän on tehnyt. Tehtävien ei tarvitse tietenkään olla aivan oikein ja täydellisiä. Jos 
tuutori huomaa, että ruksaus on systemaattisesti täysin virheellistä jonkun opiskelijan 
osalta, tulee hänen laittaa tästä huomautus em. taulukkoon. Kurssin päätyttyä tuutori lä-
hettää taulukot opintojakson vastuuhenkilölle. Jos ryhmä kokoontuu virtuaalisessa ko-

koushuoneessa tai jos et pääse osallistumaan opintoryhmään, niin silloin sinun tulee 

lähettää tekemäsi tehtävät tuutorille viimeistään silloin kun kokoontuminen alkaa. Pe-
dagogisista syistä lähetetyistä ratkaisuista ei saa henkilökohtaista palautetta, vaan opis-
kelijan tulee verratta omia ratkaisujaan annettuihin malliratkaisuihin ja epäselvissä ta-
pauksissa käyttää oppimisympäristöä moodlea mahdollisten kysymyksen esittämiseen. 
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Kysymyksiin vastaa muut opiskelijat ja kurssin opettajat. Oppimisympäristö on siis erit-
täin keskeisessä asemassa opintojen aikana. 

Tässä on erityisesti syytä korostaa, että systeemi on pääsääntöisesti kannustava ja tehty-
jen tehtävien määrä vaikuttaa tenttiarvosanaan. Aktiivisuudesta saa tentissä lisäpisteitä 
sen mukaan kuinka paljon tehtäviä on tehnyt. Parhaassa tapauksessa arvosanaan voi 
saada yhden arvosanan (arvostelu on 1-5 kokonaislukuina) korotuksen. Kuitenkin hylät-
tyä tenttiä ei saa hyväksytyksi vaikka olisi täydet bonukset.  

Tehtävien tekeminen kuuluu siis kurssin suoritukseen (ei koske jaksoa Tietokone työvä-
lineenä) ja tehtyjen tehtävien määrä vaikuttaa yleensä tentin kokonaispistemäärään 
lineaarisesti seuraavalla tavalla:  

• 0% aktiivisuus (ei ole tehnyt yhtään tehtävää): -2 p (eli tenttipistemäärästä vähenne-
tään 2p),  

• 33% : 0p (ei vaikutusta tenttipistemäärään),  

• 67% : +1,5 p (tenttipistemäärään lisätään 2 p) ja  

• 100% : +3 p (tenttipistemäärään lisätään 3 p) 

Yllä oletetaan, että tentin maksimipistemäärä on 32, jolloin 4 p vastaa yhtä arvosanayk-
sikköä. Vaikutus lasketaan tarkasti, joten yllä olevat ovat vain esimerkkejä.  

 

Yleisenä sääntönä on se, että tenttioikeuden saa kun on tehnyt vähintään 30% teh-
tävistä. Jos tehtyjen tehtävien määrä on alle 30%, niin silloin joillakin kursseilla voit 
sopimuksen mukaan saada tenttioikeuden tekemällä ennen tenttiä ylimääräisen työn.  

Järjestelmän takana on seuraava ajatus: asioita oppii parhaiten tekemällä tehtäviä ja 
se on ainoa tapa oppia ymmärtämään näitä asioita, joten tehtävien tekemistä tulee 
kannustaa. Korrelaatio ruksattujen tehtävien määrän ja tenttimenestyksen välillä on hy-
vin selvä ja erityisesti paljon tehtäviä tehneet menestyvät tentissä aina hyvin. 

 

1.4.4 Luentopäivät/Verkkoluennot 

Opiskeluun sisältyy joitakin lauantaina pidettäviä luentopäiviä Turussa, jotka kestävät n. 
5 oppituntia. Luennot pitää yliopiston opettaja ja ne ovat sijoitettu opintojen strategisiin 
kohtiin. Tällöin selvitetään ja kerrataan opintojakson tärkeimmät ja vaikeimmat asiat ns. 
rautalankaa vääntäen. Vaikka päivän rooli on kertaava ja niihin osallistuminen ei ole 
pakollista, niin osallistuminen näihin tilaisuuksiin on erittäin suositeltavaa oppimisen 
kannalta. Päivän rooli on opetuksen lisäksi myös sosiaalinen: opiskelijat tutustuvat opet-
tajaan ja myös muihin opiskelijoihin. Luentopäivän jälkeen opiskelija tuntee itsensä 
usein motivoidummaksi ja päivän aikana monet asiat ‘loksahtavat paikalleen’. Käsitel-
täviin asioihin (esim. opintomonisteen esimerkit tai harjoitustehtävät) voi jokainen 
opiskelija vaikuttaa etukäteen esittämällä toivomuksia tutorilleen tai suoraan opettajalle. 
Opiskelijat saavat opetuksessa käytetyn materiaalin itselleen ennen opetustilannetta.    

Luentopäivällä saa hyvän kuvan sitä, mikä on opintojaksolla olennaista ja lisäksi tällöin 
käsitellään yleensä myös yksi tai useampi vanha tenttitehtävä. Syyslukukaudella 2015 ja 
kevätlukukaudella 2016 on kaksi luentopäivää ja syyslukukaudella 2016 on yksi. Luen-
topäivistä voidaan osa korvata verkossa olevilla luentovideoilla. Opiskelun pääpaino on 
kuitenkin selvästi itseopiskelussa.  
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1.4.5 Verkko-opinnot 

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka on mahdollista suorittaa täysin etäopiskelu-
na vaikka ulkomailta käsin. Verkko-opiskelun aloittamiseen riittää perustaidot tietoko-
neen ja internetin käytöstä sekä kuulokemikrofonisetin. Oppimisympäristömme (Mood-
le) on helppokäyttöinen ja opiskelijat koulutetaan sen käyttöön. Tämä opiskelutapa 
vaatii oma-aloitteisuutta ja useimmiten myös pohjatietoja algoritmien alalta; esi-
merkiksi jos hallitset ohjelmoinnin alkeet tai Testimateriaali (linkki Opintojen tarkempi 
esittely …) on sinusta melko helppo ja pidät itsenäisestä opiskelusta materiaaleja tutki-
malla.  Verkko-opintoihin valitaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta, joten peruuta il-
moittautumisesi, jos muutat mielesi. Testimateriaaliin tulee tutustua ennen kuin ilmoit-
taudut opintoihin. Sen perusteella jokainen voi arvioida omaa kiinnostustaan ja kyky-
jään tähän opintokokonaisuuteen. Jos opiskelet Turun seudulla, niin sinun kannattaa 
kuitenkin ilmoittautua opintokokonaisuuden monimuoto-opintoihin, jolloin sinulla 
on mahdollisuus osallistua ryhmän vapaaehtoisiin lähikokoontumisiin.  

Verkko-opiskeljoiden tulee seurata samaa yhteistä aikataulua kuin monimuoto-
opiskelijoiden. Näin ollen edellä esitetty pätee myös verkko-opiskelijoihin paitsi että 
verkko-opiskelijoilla ei ole lähiryhmäkokoontumisia.  Opiskelu koostuu siis itsenäisestä 
opiskelusta kattavien materiaalien avulla, osallistumisesta verkossa pidettäviin vapaaeh-
toisiin opintoryhmäkokoontumisiin ja verkkokeskusteluun, harjoitustehtävien tekemi-
sestä ja tenteistä. Paljon kiitosta saaneet materiaalit ovat hyvät ja seikkaperäiset, joten 
itseopiskelu onnistuu niiden avulla. Verkkoon tallennetaan myös joitakin lyhyitä luento-
ja. Verkon tarkoituksena on tukea opiskelua. Sen avulla voi työskennellä vuorovaiku-
tuksessa toisten opiskelijoiden, tuutorin ja opettajien kanssa. Jokaiseen opintojaksoon – 
pois lukien Tietokone työvälineenä - kuuluu yliopiston opettajan Turussa pitämä vapaa-
ehtoinen kertausluonteinen luentopäivä (5 h) ja viikoittaisia harjoitustehtäviä, joilla on 
erittäin tärkeä rooli oppimisessa. Sekä luentopäivän materiaali että harjoitustehtävien 
seikkaperäiset malliratkaisut julkaistaan verkossa. Sinun tulee lähettää aikataulun mu-
kaan viikoittain tehtävien ratkaisut opintojakson vastuuopettajalle. Harjoitustehtävistä 
pitää olla lähes oikein vähintään 30%, jotta saa tenttioikeuden. Tehtävien joukossa 
on kuitenkin useita helppoja tehtäviä, joten em. rajan saavuttaminen ei ole vaikeata. Pe-
dagogisista syistä lähetetyistä ratkaisuista ei saa henkilökohtaista palautetta, vaan opis-
kelijan tulee verratta omia ratkaisujaan annettuihin malliratkaisuihin ja epäselvissä ta-
pauksissa käyttää oppimisympäristöä moodlea mahdollisten kysymyksen esittämiseen. 
Kysymyksiin vastaa muut opiskelijat ja kurssin opettajat. Oppimisympäristö on siis erit-
täin keskeisessä asemassa opintojen aikana. Opiskelussa käytetään myös visuaalisia 
opetusohjelmia, joiden avulla opetellaan algoritmien perusrakenteet ja niiden toiminta. 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa viidellä tentillä. Tentit opiskelija voi tehdä jossain 
paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalais-
opisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Oppilaitos saattaa periä oman maksun 
tentin järjestämisestä. Opiskelija on itse vastuussa tenttipaikan järjestämisessä, joskin 
kurssisihteeriltä voi tarvittaessa pyytää apua. Jokainen voi kuitenkin tulla aina maksutta 
Turun tentteihin. 
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1.5 Opintosuoritukset 

Opintosuorituksia ovat kurssikohtaiset harjoitustehtävät, joista osa tehdään ViLLE-
ympäristössä, yksin tai ryhmässä laadittavat harjoitustyöt ja kirjalliset tentit. Opiskelija 
saa jokaisesta harjoitustyöstä yliopiston opettajalta myös kirjallisen palautteen. Palaute 
tulee, ellei toisin mainita, vähintään 3 viikon kuluttua. Kirjallinen palaute kannattaa 
käydä huolellisesti läpi joko yksin tai mahdollisissa pienryhmissä, jotta samat virheet 
eivät toistuisi monta kertaa. Oppimisen kannalta tämä olisi antoisaa, koska arvioimalla 
muiden ryhmän jäsenten harjoitustöitä ja niistä saatua palautetta oppii myös itse paljon.  

Harjoitustöiden viimeiset palautuspäivämäärät ovat suunniteltu niin, että pystyt 
suorittamaan tämän kokonaisuuden aikataulussa ja niin, että saat ryhmän ja tuu-
torin täyden tuen. Lisäksi Sinun kannattaa osallistua aina opintojakson ensimmäi-
seen tenttiin, koska tällöin opiskeltava asia on tuoreena muistissa eikä uusi opinto-
jakso ole vielä alkanut. 

1.5.1 Harjoitustyöt 

Jakson Tietokone työvälineenä harjoitustyö tehdään yksin, joskin apuna voi käyttää 
muita opiskelijoita, tuutoria ja harjoitustyön ohjaajaa. Muut harjoitustyöt voi tehdä yk-
sin tai kahden henkilön pienryhmässä. Ryhmien työskentely tapahtuu pääasiassa opinto-
ryhmäkokoontumisten ulkopuolella ja siihen on varattava riittävästi aikaa. Työskentely 
pienryhmässä on ideointia, suunnittelua, jäsentelyä, ongelmanratkaisua, organisointia, 
keskustelua jne. Ryhmän jäsenet voivat kokoontua joko virtuaalisessa kokoushuoneessa 
tai käyttää esim. Skypeä. Hyvin toimivan pienryhmän tuotos on usein monipuolisempi 
ja korkeatasoisempi kuin mihin sen yksittäiset jäsenet kykenisivät. Ryhmätöissä tulee 

eritellä kunkin opiskelijan osuus työssä.  

Harjoitustyöt ovat laajuudeltaan vaihtelevia tietokoneella tehtäviä töitä. Harjoitustöihin 
kuuluu useimmiten kirjallinen osuus, ns. työselostus eli dokumentti. Tehdyt työt rapor-
toidaan selkeästi ja ymmärrettävästi, mikä auttaa työn tarkastajaa sen arvioimisessa. 
Kirjallisen palautteen avulla Sinua ohjataan töiden laatimisessa. 

Opintoryhmien työskentelyn ja oman opiskelusi etenemisen kannalta on tärkeää, että 
palautat harjoitustyöt annetun ajan kuluessa. Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä-
määrä tarkoittaa sitä päivää, jolloin harjoitustyö on viimeistään lähetettävä. Aikataulun 
mukaan työskennellessä opintoryhmä voi tukea harjoitustöiden tekemistä.  

Harjoitustöiden tekemiseen tarvittavat ohjeet annetaan opintojaksokohtaisissa opiske-
luoppaissa tai kurssisivuilla. Useimmiten harjoitustyöstä tulee laatia myös työselostus 
eli dokumentti. Opintojaksojen opiskeluoppaissa ja kurssisivuilla on lisäohjeita harjoi-
tustöiden dokumentointia varten.   

Oleellista on, että tekstissäsi käsiteltävän asian ydinkohdat tulevat esille. Yleisiä, hyvik-
si koettuja tapoja ydinkohtien esille saamiseksi ovat mm. jäsentelyn tekeminen, keskeis-
ten käsitteiden hakeminen ja määrittely, sisällysluettelon laatiminen ja alaotsikoiden 
miettiminen. Alaotsikot auttavat myös harjoitustyön sisällön jäsentämisessä. Pyri siihen, 
että tekstisi etenee johdonmukaisesti. Kirjoita tekstisi asiatyylillä lavertelua välttäen ja 
käytä 'ranskalaisia viivoja' harkiten. Kiinnitä erityistä huomiota täsmälliseen esitys-
tapaan ja oikeaan kieliasuun (myös välimerkit!). 

Harjoitustyön dokumentti muodostuu kansilehdestä, sisällysluettelosta, tekstiosasta ja 
lähdeluettelosta. Kansilehdestä sekä sisällys- ja lähdeluettelosta on mallit tämän oppaan 
lopussa. 
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Tee harjoitustyöstäsi itsellesi aina kopio ja säilytä se koko opiskelusi ajan. Postita 
harjoitustyösi kyseisen opintojakson kurssisivuilla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

1.5.2 Tentit 

Jokaisesta tentittävästä opintojaksosta järjestetään kolme tenttiä. Tenttikäytäntö ja 
tenttipäivät kerrotaan kurssisivuillamme. Tuutoriltasi saat ohjeet oman oppilaitokse-
si tenttikäytännöstä ilmoittautumisten suhteen. Tentissä ei saa olla mukana mitään omia 
materiaaleja, mutta joidenkin kurssien tenteissä annetaan lainaksi joitakin materiaaleja. 
Katso myös kappaleessa 1.4.3 oleva teksti tenttioikeudesta.  

Tenttiin kannattaa suhtautua ennen kaikkea oppimansa kertaustilanteena. Tentin tarkoi-
tus on mitata opiskelijan osaamista. Tentti on myös oppimistilanne, jossa parhaimmil-
laan asiat ”loksahtavat paikoilleen” ja kokonaisuudet hahmottuvat. Tentin tarkistajan 
antama arviointi on vain yksi tentin funktioista. Ajattele osallistuvasi tenttiin oman op-
pimisesi vuoksi, älä ainoastaan arvosanaa varten. 

Tenttiin osallistuminen saattaa olla stressaava tilanne. Pieni paine ei ole välttämättä pa-
hasta, sillä useat ihmiset saavat itsestään kaiken irti nimenomaan joutuessaan toimimaan 
hetken aikaa paineen alla. Aloita tenttiin valmistautuminen ajoissa ja varaa jakson sisäl-
lön kertaamiseen ja yksityiskohtien tarkistamiseen riittävästi aikaa. Ylimalkainen opin-
tomonisteen tai oppikirjan lukeminen ja harjoitustehtävien läpikäyminen ei riitä tenttiin 
valmistautumiseksi. Huonosti valmistautuneena ei kannata mennä tenttiin jo siitäkin 
syystä, että se lisää ylimääräisiä paineita. Yhtään tenttikertaa ei kannata tuhlata kysy-
mysten katsastamiseen, koska hyvin valmistautuneena voit käyttää aikasi kysymyksiin 
vastaamiseen ja tentin jälkeen pääset keskittymään muihin opintoihin. Muista kuitenkin, 
että tentissä epäonnistuminen ei ole vakavaa. Ajattele epäonnistunutta tenttiä hyödylli-
senä kokemuksena, joka auttaa sinua valmistautumaan paremmin seuraavaan tenttiin. 

Tyypillistä tenttivastausta ei ole, vaan tenttikysymykset ja vastaukset vaihtelevat opinto-
jakson luonteen ja sisällön mukaan. Mikäli tenttikysymys edellyttää esseemuotoista vas-
tausta, niin pelkästään ranskalaisin viivoin rakennetut vastaukset kannattaa heti unohtaa. 
Jos kysymykset ovat muodoltaan käsitteiden määrityksiä, vastaukseksi riittää muutaman 
lauseen pituinen käsitteen sanallinen selittäminen ja mahdollinen esimerkki. Olennaista 
on se, että luet kysymyksen hyvin ja että vastaat siihen, mitä kysytään. Keskity vastauk-
sissa olennaisiin asioihin, ylimääräisestä tarinoinnista ei tule lisäpisteitä. Määrä ei kor-
vaa laatua! Essee-kysymyksissä vaaditaan yleensä opintomateriaaleissa esitetyt asiat, 
mutta joskus - aiheen ollessa laaja - tulee vastaus tiivistää. Lisäksi ei kannata keskittyä 
vastaamaan vain niihin kysymyksiin, joihin varmasti tietää osaavansa vastata, vaan tulee 
pyrkiä antamaan jonkinlainen vastaus kaikkiin kysymyksiin.  

Alin hyväksytty kokonaispistemäärä on noin puolet maksimipistemäärästä ja tehtyjen 
tehtävien määrä vaikuttaa tenttiarvosanaan edellä kuvatulla tavalla (bonusjärjestelmä). 
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2 OPETUSSUUNNITELMA  
 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta niin, että 
opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee 26 opintopistettä (op).  

Opinnot jakautuvat lukukausille seuraavasti: 

SYYSLUKUKAUSI 2015 

Infotilaisuus ja Orientoivat opinnot 
Tietokone työvälineenä (3 op)  
Tietojenkäsittelytieteen perusteet I (3 op) 
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)  (jatkuu kevätlukukaudella 2015) 

KEVÄTLUKUKAUSI 2016 

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 
Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) 
Tietojärjestelmän mallintaminen (5 op)  

SYYSLUKUKAUSI 2016 

Tietojenkäsittelytieteen perusteet II (5 op) 

 

Ohjelmointiin keskittyvät 13 op:n opinnot:  

SYYSLUKUKAUSI 2015 

Infotilaisuus ja Orientoivat opinnot 
Tietojenkäsittelytieteen perusteet I (3 op) 
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)  (jatkuu kevätlukukaudella 2015) 

KEVÄTLUKUKAUSI 2016 

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 
Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) 
 

Opintojaksojen tarkat kuvaukset, aikataulut, lähipäivien ajankohdat sekä tenttipäivät 
löytyvät aluksi esittelysivuilta http://staff.cs.utu.fi/AvoinYo/ ja myöhemmin varsinaisil-
ta kurssisivuilta, jotka ilmoitetaan moodle-oppimisympäristössä. 

Kurssi Tietokone työvälineenä on hyvin erilainen muihin jaksoihin verrattuna, ku-
ten nimestäkin voi päätellä. Siihen kuuluu kaksi ohjaustilaisuutta, mutta muuten se suo-
ritetaan itsenäisesti. Siinä ei myöskään ole viikoittaisia harjoitustehtäviä eikä tenttiä ku-
ten kaikissa muissa jaksoissa. Kurssi suoritetaan tekemällä yksi laajahko harjoitustyö. 

Seuraavassa esitetään infotilaisuuden ja orientoivien opintojen sisältö.  
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2.1 Infotilaisuus ja orientoivat opinnot viikolla 36 

2.1.1 Viikon ensimmäinen kokoontuminen: Opintojen sisältö, testimateriaali ja monimuo-
to-opiskelu 

Käsiteltävät asiat: Esitellään opintokokonaisuus ja tarkastellaan monimuoto-opiskelua 
testimateriaalin alun ja tämän käsikirjan valossa. Lisäksi tarkastellaan avoimen väylää ja 
pääpiirteissään testimateriaalin sisältöä, mutta oletuksena on, että siihen on tutustuttu jo 
ennen infotilaisuutta.  Testimateriaalin perusteella jokainen voi arvioida ennen opintojen 
alkamista omaa kiinnostustaan tähän opintokokonaisuuteen. On kuitenkin hyvä huoma-
ta, että perusopinnot sisältävät paljon myös muunlaista asiaa ja testimateriaalin tarkoi-
tuksenakin on antaa kuva siitä, mitkä asiat koetaan kokonaisuudella useimmiten vai-
keimpina: algoritmit. Tässä ovat materiaaliin liittyvät kysymykset, joiden valossa voit 
mitata omaa osaamistasi. Palauta vastauspaperisi tuutorillesi ja täytä siitä ainakin en-
simmäisellä sivulla olevat yleiskysymykset. Ryhmä voi halutessaan käsitellä kysymyk-
sien vastauksia seuraavalla viikolla.  

Viikon materiaali: Sivut http://staff.cs.utu.fi/AvoinYo. Tärkeimmät linkit ovat: opis-
kelijan käsikirja (tämä asiakirja), testimateriaali, 26 op:n sisältö ja alustava aikataulu ja 
lukioryhmille 13 op:n alustava aikataulu sekä Yliopistoon opiskelemaan ilman pääsy-
koetta (avoimen väylät).  

Monimuoto-opiskelu poikkeaa monella tavalla perinteisestä opiskelusta. Siksi perehty-
minen uuteen opiskelutapaan auttaa opiskelemaan tehokkaasti tulevien opintojen aika-
na. Näistä asioista puhutaan tässä käsikirjassa eli lue se läpi seikkaperäisesti opintojen 
alkuvaiheessa. 

Huomioi erityisesti monimuoto-opiskeluun liittyvät keskeiset opiskelumenetelmät: 

• itseopiskelu ja verkon hyväksikäyttö  
• opintoryhmätyöskentely luokkahuoneessa ja virtuaalisessa huoneessa  
• bonusjärjestelmä eli miten tehtyjen tehtävien määrä vaikuttaa tenttiarvosanaan 
• moodlen käyttö 
• lähipäivät 
• harjoitustyöt. 

Huomaa, että seuraavaan kokoontumiseen sinun tulee valmistautua lukemalla alla mai-
nittu materiaali ennen ryhmäkokoontumista.   

2.1.2 Viikon toinen kokoontuminen: Tietojenkäsittelyn terminologia & tietokoneen raken-
ne ja toiminta, jakso Tietokone työvälineenä 

Käsiteltävät asiat: Aluksi voidaan tarvittaessa tarkastella lyhyesti vielä monimuoto-
opiskelua ja siihen liittyviä kysymyksiä, erityisesti luku 1.4 on tärkeä. Alla oleva mate-
riaali antaa yleiskuvan tietojenkäsittelyyn liittyvistä käsitteistä sekä tietokoneen raken-
teesta ja toiminnasta, jota käsitellään seikkaperäisesti viimeisellä opintojaksolla Tieto-
jenkäsittelytieteen perusteet II.  
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Viikon materiaali: 

• Sivut http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm sisältävät Helsingin 
yliopiston TVT-ajokortin. Käy huolellisesti läpi linkin Tietokoneen käytön pe-
rusteet / Tietokoneen toimintaperiaate kohdat  

o Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate 

o Tallennusmediat ja oheislaitteet 

o Keskeiset liitännät  

o Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä 

ja sen jälkeen  

• Monisteen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen alku  

Yllä mainitut materiaalit kuuluvat jaksoon Tietojenkäsittelytieteen perusteet I (TTP 
I) ja jakson tentissä on yksi kysymys, joka käsittelee näitä asioita. Näitä asioita voi 
täydentää seuraavan linkin avulla: 

• Sivut http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokonelaitteisto sisältävät erittäin tarkat 
kuvaukset tietokonelaitteistosta ja niiden osista.  

Näistä aiheista voi halutessaan lukea lisää mm. kirjasta Paananen J.: Tietotekniikan 
peruskirja, 6. laitos, Docendo Finland Oy, 2005.  Se on hyvä hankinta käsikirjaksi, 
koska se sisältää paljon sellaista käytännön asiaa, mitä näissä opinnoissa ei käsitellä 
(esim. teknistä ’nippelitietoa’ tietoa tietokoneista ja niiden komponenteista, tietokoneoh-
jelmistoista, käyttöjärjestelmistä, tietoliikenteestä, verkoista, internetistä, multimediasta, 
tietokannoista, tietotekniikan juridiikasta jne.). Kysy kirjastoista. 

Huomaa, että sivuilla http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm on erittäin 
hyvät sivut Tietoturva ja tietosuoja. Nämä kuuluvat jakson Tietokone työvälineenä 
asioihin ja jokaisen tulee lukea ne huolellisesti. 

 

Lopuksi käsitellään jakson Tietokone työvälineenä materiaalia ja kurssiin liittyvää 
harjoitustyötä, joka on tämän kokoontumisen tärkein aihe (13 op:n ryhmässä ei 
tätä käsitellä). 

 

Pohdintatehtäviä viikolle 36:  

• Mikä on käyttöjärjestelmä ja mitkä ovat sen tärkeimmät tehtävät? 

• Keskusyksikön osat ja toiminta (kellotaajuus, väylät, keskusmuisti, keskussuori-
tin, laiteohjain, BIOS, emolevy)? 

• Mihin tietokonelaitteiston komponenttien ominaisuuksiin kannattaa erityisesti 
kiinnittää huomiota tietokonetta valittaessa? 
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3 OPISKELUUN LIITTYVIÄ KÄYTÄNNÖN ASIOITA 

3.1 Opinto-oikeus 

Perusopintojen (26 op) opintomaksun maksaminen oikeuttaa suorittamaan opintojaan 
31.12.2016 saakka. Ohjelmointiin keskittyvien opintojen (13 op)  opinto-oikeus päättyy 
1.9.2016. Opinto-oikeuden päätyttyä voi kesken jääneitä opintoja suorittaa ilmoittautu-
malla jatkavaksi opiskelijaksi maksamalla siihen oikeuttavan maksun. Tällöin sinun on 
sovittava suorituksista erikseen opintokokonaisuuden vastuuopettajan (ks. s. 19) kanssa, 
sillä opetussuunnitelma on saattanut muuttua opintojesi aikana. Lisäksi opiskelijan tulee 
sopia tenttimisestä oppilaitoksensa kanssa sen jälkeen kun sovitut tenttipäivät loppuvat 
(tämä käy ilmi kurssisivujen tenttisivuilta).  

3.2 Todistus 

Kun olet saanut opinnot suoritettua, niin pyydä todistus (se ei tule automaattisesti). Näi-
tä voit pyytää koulutussihteeriltä. Voit pyytää todistuksen niistä jaksoista. jotka olet 
suorittanut.  

3.3 Arvosana 

Tentit arvostellaan arvosanoilla 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 
1 (välttävä) tai 0 (hylätty). Koko opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojak-
sojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta, joka pyöristetään lähimpään arvosanaan 
(esim. jos keskiarvo on 3.5, niin arvosana on 4).  

3.4 Oikeusturva 

Harjoitustöiden ja kuulustelujen arvosteluun mahdollisesti liittyviin ongelmiin sovel-
letaan Turun yliopiston kuulustelujohtosääntöä. Kirjallisen opintosuorituksensa arvoste-
luun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvoste-
lun suorittaneelta opettajalta neljäntoista päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin 
opiskelijalla on ollut tilaisuus saada opintosuorituksen yksityiskohtaiset tulokset tie-
toonsa. Opettajan tekemään oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnalta seitsemän päivän ku-
luessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei 
voi valittaa. 

3.5 Opintojen vastaavuus ja korvaukset 

Tämä monimuoto-opiskeluna suoritettava opintokokonaisuus vastaa Turun yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman 
opintoja (www.it.utu.fi).  Avoimessa suorittamasi opinnot luetaan hyväksi täysimääräi-
senä, jos pääset Turun yliopiston opiskelijaksi (DI-ohjelmassa ihan kaikkea ei lueta hy-
väksi). Muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voi sisällyttää tähän opintokoko-
naisuuteen sopimuksen mukaan ja vastaavuudesta päättää tietojenkäsittelytieteen lehto-
ri. Yleisenä sääntönä on se, että korvaava jakso tulee olla suoritettu yliopistossa ja sen 
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tulee olla sisällöltään vastaava. Kuitenkin jakson "Tietokone työvälineenä" voi korvata 
muullakin kuin yliopiston vastaavalla kurssilla. Katso korvaushakemusta koskevat oh-
jeet kurssisivuilta. 

3.6 Avoimen yliopiston väylä 

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta päästä Turun yliopiston tutkin-
to-opiskelijaksi Turun avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta.  

Valintakriteerit Turun yliopistoon vahvistetaan vuosittain. Kurssisivuilla on vuoden 
2015 hakua koskevat tiedot. Vuoden 2016 valintakriteerit varmistuvat vuoden 2015 
loppupuolella, mutta ovat ilmeisesti samanmuotoiset kuin vuoden 2015 kriteerit ja uudet 
vaatimukset ilmoitetaan em. sivuilla heti kun päätökset on tehty.  

Edellä mainituilla sivuilla kerrotaan myös avoimen väylien kriteerit, joiden täytyttyä 
voit päästä Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijaksi tai Tietotek-
niikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DI-koulutukseen suoraan ilman valinta-
koetta ns. avoimen yliopiston väylän kautta, jos olet ylioppilas tai sinulla on vähintään 
kolmivuotinen ammatillinen tutkinto. Huomaa, että kiintiöt ovat suuret ja että matema-
tiikan kirjoittaneille ylioppilaille on myös 13 op:n väylä. 

Jos suunnitelmissasi on pyrkiä tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijaksi Turun yli-
opistoon, ota yhteyttä opintokokonaisuuden vastuuopettajaan (ks. s. 19) kevätlukukau-
tena 2016. 
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4 YHTEYSHENKILÖT 

Oppilaitoksellasi: 

Opintoryhmäsi tuutori 

Vetää ryhmäkokoontumiset ja hän on ensisijainen yhteyshenkilösi kaikissa opiskeluun 
liittyvissä asioissa. Tuutori toimii tiiviissä yhteistyössä avoimen yliopiston, paikkakun-
tasi oppilaitoksen kanssa ja alla esiteltyjen henkilöiden kanssa (täytä tyhjät kohdat). 

Tuutorin nimi  _____________________________________________________ 

Sähköposti  __________________________________________________________ 

Puh.  ___________________________    Faksi  __________________________ 

Osoite  __________________________________________________________ 

Oppilaitoksen kanslia 

Hoitaa virallisen kirjeenvaihdon avoimen yliopiston kanssa. 

Puh. _________________________ Faksi  _____________________________ 

 

Turun avoimessa yliopistossa: 

Koulutussihteeri Heli Lainio 

Vastaa käytännössä mm. tiedonkulusta avoimen yliopiston ja oppilaitosten välillä, op-
pimateriaalien toimituksesta, sähköpostilistoista, tenteistä, opintosuoritusten kirjaami-
sesta ja rekisteröinnistä sekä todistuksista. 

Puh. (02) 333 6467 sähköposti: heli.lainio@utu.fi 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 
Avoin yliopisto 
20014 TURUN YLIOPISTO 

 
Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 14-18 (DataCity), A-porras, 2. krs 

 

Vastuuopettaja: Tietojenkäsittelytieteen lehtori Jorma Boberg 

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö, joka vastaa opintokokonaisuuden sisällöstä, ohjaa 
ja tarkastaa etätöitä ja useimmat tentit, neuvoo opintojaksojen sisältöä koskevissa asi-
oissa ja päättää opintojen vastaavuuksista (muualla suoritetut opinnot). Hän on myös 
Turun monimuotoryhmän ja verkko-opintojen tuutori. Hänen työhuoneensa sijaitsee 
ICT-talossa (katso opintokokonaisuuden kurssisivut) 

Puh. (02) 333 8675, 0452770593    sähköposti:  boberg@utu.fi 
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Liite 1  Kansilehden malli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HARJOITUSTYÖN OTSIKKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nimesi 
 s-postiosoitteesi 
 puhelinnumerosi 
 Oppilaitoksen nimi 
 Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 
 Opintojakson nimi 
 Palautuspäivämäärä 
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Liite 2 Sisällysluettelon malli 

 

 

 

 

SISÄLTÖ 

 

1 Johdanto 1 

2 Ensimmäisen luvun nimi 2 
 2.1 Alaluvun nimi 2 
 2.2 3 

3 Toisen luvun nimi 5 
 3.1 5 
 3.2 6 
  3.2.1 7 
  3.2.2 7 

4  8 
 4.1 8 

5 Johtopäätökset/Yhteenveto 10 

Lähteet 11 

Liitteet 
 Liite 1 ... 
 Liite 2 ... 
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Liite 3  Opintosuorituslomake 

 

Tähän lomakkeeseen voit merkitä opintosuorituksesi ja seurata opintojesi edistymistä. Saatua-
si opintokokonaisuuden valmiiksi, pyydä todistus koulutussihteeriltä puhelimitse tai sähkö-
postitse. 

 

Nimi ja henkilötunnus: 

Osoite: 

Oppiaine: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op 

 

Opintojakson nimi    suorituspvm op arvosana 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


