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Esittely

• Helsingin kauppakorkeakoulun ja Hankenin 
yhteisprojekti

• Tieto- ja viestintätekniikkaneuvoja/ 
informations- och kommunikationsteknisk 
rådgivare 1.3.2001 alkaen

• Projektin tavoitteet: 
– Resurssien käytön tehostaminen infrastruktuurin 

yhteiskäytön avulla
– Yhteisen tukipisteen luominen
– Tiedon ja osaamisen jakaminen



Hankkeen tavoite

• Alkuperäinen hankeotsikko oli ” Tieto- ja 
viestintäteknisen tuen ja sen organisoinnin kuvaus”

• Tavoite oli kartoittaa tilanne ja tehdä suunnitelma siitä 
miten tieto-ja viestintätekninen tuki tulisi organisoida

• Hankkeen valinta muotoutui työn mukana: piti tehdä 
jotain sellaista mitä ei ollut olemassakaan

• ”Yhden luukun palvelu”
Aikaisemmat resurssit:
• HKKK:lla Opetuksen innovaatiokeskus = 1 hlö
• Hankenilla: PUH (Projektorganisationen för Utveckling 

av undervisningen vid Hanken ), = 1 projektkoordinator
- programstöd vid utveckling av kurserna



Mitä hankkeessa tehtiin
1 ja 2

• Ope -selvitys HKKK:lla
• 10.5.2001 Oppimisympäristöpäivä ja ITP-selvitys eri 

oppimisympäristöistä
• Infosivut:http://cie.hkkk.fi ja   

http://www.shh.fi/studier/puh mm. ajankohtaisista 
tapahtumista kirjoittaminen

• Tiedotus Hanken Internt ja HKKK:n Viikkotiedotteissa
• Koulutus: ostettu ja itse järjestetty, yhteistyö muun 

henkilöstökoulutuksen kautta
• Medialabran perustaminen
• Verkkovelho -projekti



Koulutus

• Omat kokemukset oppimsympäristöjen käytöstä
• Front Page –teemapäivät (sovittu laitosten kanssa) 
• Atk –niksinurkat Proffassa
• Videoneuvottelu / Janne Sariola (HY)
• Tekijänoikeus/ Arto Hakkarainen (HKKK)
• Suomen Virtuaaliyliopisto –info/ Lauri Saarinen (HKKK)
• Visuaalinen suunnittelu/ Tuomas Karttunen
• WWW-Käsikirjoitus/ Jyrki Kanerva 
• Luova tutkielmanohjaus/ Sari Lindblom-Ylänne (HY)
• Tentin teoria/ Asko Karjalainen (OY)
• Optima –oppimisympäristökoulutus
• back



Medialabra

• Tila Arkadia –rakennuksessa (lähellä sekä Hankenia ja 
HKKK:a)

• 1 huone, jonka vieressä tukihenkilöiden työhuoneet
• Toiminta-ajatus: opettajilla mahdollisuus itsenäisesti tai 

ohjatusti opetella käyttämään laitteita ja ohjelmia, joita 
ei välttämättä omalla laitoksella ole

• 2 tietokonetta ohjelmineen: kuvan- ja äänenkäsittely 
ym, digikamera, skanneri, dokumenttikamera ym.

• back



Verkkovelho

• Tietokantapohjainen verkko-opetuksen perusteisiin 
opastava itseopiskeluohjelma

• Osat: Valmistelu, Vuorovaikutus, Opetus, Tehtävät ja 
tentit, Palaute

• Kysymys – Lisätieto – Omat kommentit
• Verkko-oppimisalustojen esittely
• Toteutus: Kaie Veiler, tukiryhmä: Kicka Lindroos, Lauri 

Saarinen ja Tuula Rosin

• back



Mitä hankkeessa tehtiin 2 

• Henkilökohtainen keskustelu ja neuvonta
• WebCT –vastaanotto Hankenilla
• TieVie –mentorointi: Hankenin ja HKKK:n TieVie 5 ov –

koulutukseen osallistuvat yhdessä
• Optiman käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset 

tammikuussa 2002
• Optima yliopistojen hallintojohdon käyttöön



Hankkeen arviointi

• Tuloksena EI ollut suunnitelmaa siitä, miten 
asiat pitäisi tehdä, vaan pikemminkin kuvaus
siitä miten asioita tällä hetkellä tehdään 

• Parhaiten ja huonointen onnistunut 
”sekaantuminen opettajien asioihin”

• Vaikeaa: koulutuksen ”myyminen” ja 
opetuksen kehittämisen arvon kohottaminen 

• Myönteinen vastaanotto – pääosin!
• Miten selvitetään opettajien tvt –taitotaso –

jotta tuki aloitetaan oikeasta kohdasta?



Yhteystiedot

Helsinki Business Campus
HKKK
PL 1210, 00101 Helsinki

E-mail: Tuula.Rosin@shh.fi tai Tuula.Rosin@hkkk.fi
Puhelin: 09-431 38388/ 050 – 3837 381


