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Tietie-yhteistyö 
•  TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla 
•  Tietie-projekti 6/1995 - 12/1998 

–  5 ammattikorkeakoulua, tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmat 

•  Tietie-yhteistyö 1/1999 -  
–  1.8.2000 lähtien 11 ammattikorkeakoulua, 

mukana myös liiketalouden koulutusohjelmat 
•  http://www.helia.fi/proj/tietie 



Tietie-projektin tavoitteet 

•  Lisätä yhteistyön avulla yksittäisen 
ammattikorkeakoulun voimavaroja. 

•  Päästä irti ajan ja paikan kahleista. 



Tilastoja 
•  Vuosi 1996: 132 suoritusta 
•  Vuosi 1997: 135 suoritusta 
•  Vuosi 1998: 127 suoritusta 
•  Vuosi 1999: 228 suoritusta 
•  Vuosi 2000: 300 suoritusta 
•  Opettajan aikaa: 50 - 200 tuntia /kurssi 
•  Sähköposteja opiskelijoilta: 130 - 300/kurssi 
•  Viestejä keskusteluryhmässä: 0 - 250 / kurssi 



Opiskelijoiden kokemuksia 

•  Aikaa menee enemmän kuin arvioidaan! 
•  Mielenkiintoisia linkkejä – liikaakin 
•  Muiden näkemyksistä oppii paljon  
•  Henkilökohtainen palaute on hyvä 
•  Riippumattomuus ajasta ja paikasta on hyvä 
•  Sopii elämäntilanteeseen 
•  Töitä joutuu tekemään enemmän kuin 

luokkaopiskelussa, mutta saa enemmän 



Opettajien kokemuksia 

•  Palautteen antamiseen menee aikaa 
•  Materiaali pitää miettiä valmiiksi ja 

ohjeistaa hyvin 
•  Materiaalia on helppo päivittää 
•  Verkko-opiskelijoiden sähköpostien 

prioriteetti on muita suurempi 
•  Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa 

korkeammalle kuin luokkaopiskelijat 



Tietie-projektin jäsenet 

•  Helsingin liiketalouden 
ammattikorkeakoulu Helia 

•  Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
•  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 
•  Oulun seudun ammattikorkeakoulu  
•  Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 



1.8.2000 mukaan liittyneet 
ammattikorkeakoulut 

•  Hämeen ammattikorkeakoulu  
•  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  
•  Lahden ammattikorkeakoulu 
•  Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu  
•  Turun ammattikorkeakoulu 
•  Vaasan ammattikorkeakoulu 



Ensimmäiset opintojaksot  
-  Tietoturva, Pohjois-Karjala 
-  Freestyle oppiminen tietoverkoissa, Kemi-

Tornio  
-  Systeemityön laatu, Helia 
-  Ohjelmistojen tuotteistaminen ja 

markkinointi, Oulu 
-  Työryhmäjärjestelmät, Jyväskylä 



Uusia opintojaksoja 

•  Oliolähestymistapa, Helia, syksy 1997 
•  Java, Pohjois-Karjala, syksy 1998 
•  Tietoverkot organisaatioiden palveluksessa, 

Helia, kevät 1999 
•  ASP, Kemi-Tornio, syksy 1999 
•  Käyttöliittymät, Oulu, syksy 1999 
•  WAP, Pohjois-Karjala, syksy 2000 



Hallinnolliset kysymykset (monta 
oppilaitosta) 

•  Tiedottaminen 
•  Suoritusten kirjaaminen 
•  Käytännön järjestelyt eri paikkakunnilla 

–  ilmoittautuminen 
–  videoneuvottelut 
–  valvotut tentit 

•  Kustannukset 



Tekniikka 
•  Tekninen tuki ja ympäristö 

– Opettajien laitteet 
– Opiskelijoiden laitteet 
– Luokkien laitteistot ja laboratoriot 

•  Ohjelmistot 
– web-editorit, kuvankäsittely 
–  ohjeet: miten ja missä, keneltä kysyn? 

•  Tekniset oppimisympäristöt tai -alustat 


