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Opintojen suunnittelu?
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Paperiprototyyppi: tarkoituksellisen karkea, käsin piirretty puolivalmiste

Tässä versio 3... Matala kynnys heittää edellinen versio roskiin suunnitelmien muuttuessa



Opintojen ajoitus (periodit, lukuvuodet)Kursseja
koreina/listoina

Kurssin tiedot:
suoritustavat, ryhmät ym.

Lukujärjestys



Case:
”Haluan isona perinnöllisyystieteilijäksi”

Lähtökohta: opiskelijoita
ja elämäntilanteita on erilaisia!

• Variaatio 1:
1. vuoden opiskelija,
kiltisti mallilukujärjestyksen mukaan

• Variaatio 2:
3. vuoden opiskelija,
työssäkäyvä kiireinen,
pohtii valinnaisuuksia

• Variaatio 3:
7. vuoden opiskelija, hajanaisia opintoja,
yrittää valmistua mahd. nopeasti ja
suoraviivaisesti

Mallisuositukset valmiina

Suuntautumisvaihtoehdot

Yhteys tutkintorakenteeseen,
räätälöitäviä kurssikoreja



1. vuoden opiskelija elokuussa:
”Missä minun pitää olla, milloin?”
”Pitääkö minun valmistautua?”
”Mitä minun pitää tietää?”

”Ahaa, täällä on valmiina
mallilukujärjestys...
Onpas paljon kursseja,
näyttääpä täydeltä!”



”1. syksyn kurssit sijoittuvat
aikajanalle näin...

1. periodi on selvästi aika rankka,
mutta loppusyksy ei näytä niin
täydeltä.”

”Ahaa, Kemian perusteet voisi myös
tenttiä loppuvuodesta...”



”Kemian perusteissa on näköjään
pakolliset harjoitusryhmät...

...menisinköhän sittenkin siihen
marraskuun erilliskokeeseen”



”Tässä sitten se
lukkari...

Ei näytä pahalta.

Tuonne mahtuisi
sekaan joku
sivuaineen
kurssikin.”



Fokus nyt aluksi
opintojen suunnittelussa

Kokonaisuuteen kuuluvat
myös mm.
- Tutkintorakenne
- Etenemisen seuranta
- Esitietovaatimusten

hallinta
- Ilmoittautuminen
- jne. jne.



Suunnittelijan kokemuksia
• Loppukäyttäjän (=opiskelija!) todellisista tarpeista lähtevä

suunnitteluideologia on toimiva
• ”Opiskelijoillehan tätä tehdään eikä meille virkailijoille”
• Ravistelemme vakiintuneita ajattelutapoja
• Tuotamme ratkaisuja konkreettiseen ongelmaan

• Päädyimme riippumattomasti pitkälti TipTopin kaltaiseen
peruskonseptiin
• molemminpuolista vahvistusta ratkaisuille: oikeilla jäljillä ollaan

• Opiskelijan näkymä ei konseptitasolla eroa suuresti esim.
suunnittelijan näkymästä: mallilukujärjestysten yms.
suunnittelu pohjimmiltaan samantyyppistä puuhaa
• Yhtenäinen käyttäjäkokemus taustatavoite ja ”sivuvaikutus”
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Opiskelijapalaute ohjaa
• Opiskelijoiden välitön palaute ohjaa suunnittelua vahvasti

• Alkuperäinen suunnitteluratkaisu lähti tutkintorakenteen
suunnittelusta: opiskelijalle täysin vieras lähestymistapa

• Opiskelijan arki keskittyy lukujärjestyksen suunnitteluun
• Tutkintorakenne alkaa kiinnostaa valmistumisen lähestyessä

• Nykyään: opiskelijat suunnittelevat opintojaan Excelillä
• Päällekkäisyyksien hallinta (luennot, harjoitukset jne.)
• Esitietovaatimusten hallinta
• Valinnaisuuden hallinta
• Suoritustapojen vertailu

• Tavoite: hyvä itsepalvelutyökalu  näihin tehtäviin

O
TM

-H
AN

KE



Innovaatio: ”soittolistat”
• Kurssikorien mieltäminen ”soittolistoina” tarjoaa yllättäviä

sivuvaikutuksia,  joita kaikkia ei pysty edes ennakoimaan

• Maailma muuttuu kun käyttäjät saavat uuden työkalun!

• Mahdollisia vaikutuksia:
• Luonteva integraatio opetustarjonnan selailuun:

”Poimi tämä sivuaine koriin ja vie opintojen suunnitteluun”

• Uusia työkaluja opintoneuvojien työhön:
”Tässä juuri sinun tilanteeseesi räätälöity mallilukujärjestys”

• Jakaminen esim. sosiaalisessa mediassa:
”Näille kursseille aion mennä syksyllä, kuka tulee mukaan?”
”Tässä ainejärjestömme varjo-opinto-opas”
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Mitä seuraavaksi?
• Työ jatkuu monella rintamalla

• Käyttöliittymän paperiproto tarkemmalle tasolle
• Ensimmäiset tekniset kokeilut, ”Proof of Concept”
• Ensimmäisen toteutettavan ”siivun” rajaaminen,

• ”Minimum Viable Product”
• Mikä on sellainen nurkka opintojen suunnittelua, josta olisi jo

aidosti hyötyä; mitä voidaan jättää vielä pois pilottivaiheessa?
• Lisää testausta aidoilla käyttäjillä eri oppiaineista / yliopistoista

• Mm. lääketiede, kasvatustiede, tekniikka

• Tavoite: muutama rohkea pilottiopiskelija voisi suunnitella
IV periodin opintonsa 2014 tällä välineellä?
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Minimum Viable Product
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Kurssikorit

Lukujärjestys

Opetustapahtumat, aikataulut ja vertailu



Tämänhetkinen versio...
(23.10.2013)
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