Yhteishankkeen
tavoitteet vuoteen
2017 mennessä
Sidosryhmäseminaari 20.4.2015

• Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän
yliopiston hankkeeseen liittymisen jälkeen
• Sisältöä ja rajausta on tarkasteltu ja päivitetty vasten OPIviitearkkitehtuuria

--> Merkittäviä muutoksia aikaisempaan nähden ei ole tullut
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Tavoitetilan päivittäminen

OTM-HANKE

Koulutus ja opetussuunnittelu
Koulutustarjonnan ja
valintaperusteiden suunnittelu
- Opintopolku.fi

Koulutuksen toteutuksien suunnittelu ja
opetussuunnitelman laatiminen:
- opintojen (mm. tutkinto-ohjelmat,
kokonaisuudet, jaksot) rakenne
- kuvaukset kaikilta tasoilta
- opintojen edeltävyydet ja vastaavuudet
- malliajoituksen suunnittelutyökalu
- prosessituki opetussuunn. laatimiseen
- rajapinnat opetussuunnitelmatiedoille

Kaavion selitteet
Toteutetaan

Toteutetaan osittain

Vain rajapinnat

Ei toteuteta

Koulutuksen, opetuksen ja
oppimisen kehittäminen
- tietopohja tietovaraston käyttöön

Opetuksen toteutuksen suunnittelu ja
opetusohjelman laatiminen:
- toistuvuustiedon käyttö pohjalla
- rajapinnat opetusohjelmatiedolle
- toteutuksien (kurssit, tentit) tietojen kirjaus
- opetusryhmien hallinta
- ilmoittautumisen ehtojen määrittely
- kohderyhmien määrittely
- ei resurssiallokointia
- ei opiskelijan lukujärj. huomiointia
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Koulutuksen perustaminen:
- koulutuksien kuvaaminen
- rajapinnat koulutuksen
tiedoille (esim. Opintopolku)

Hakeutuminen Opiskeluoikeuden
syntyminen
Opiskelijarekrytointi:
- koulutuksen ja tarjonnan selailu
- suunnittelu tarjolla ulkopuolisille
- AHOT-kokeilu

Hakeutuminen koulutukseen:
- muu kuin tutkintokoulutus
- täsmennykset ja/tai laajennukset
opiskeluoikeuteen

Opiskelupaikan vastaanottaminen:
- muu kuin tutkinto koulutus
- rajapinta opintopolkusta tai OILIsta

Opiskelijavalinta:
- muu kuin tutkintokoulutus
- sisäiset siirtymiset
- täsmennykset ja/tai laajennukset
opiskeluoikeuteen (esim. rajattu
sivuaine)

Ilmoittautuminen koulutukseen:
- opintopolun tietojen perusteella
luodaan opiskeluoikeus
- vain 1. vuoden tutkinto-opiskelijat
- rajapinta opintopolkusta tai OILIsta

Kaavion selitteet
Toteutetaan

Toteutetaan osittain

Vain rajapinnat

Ei toteuteta
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Opiskeluoikeuden hallinta:
- rajauslain valvonta
- lisäajan hakeminen

Opintojen suunnittelu:
- opintojen rakenne ja ajoitus
- opintokalenteri
- opiskeluoikeuden täsmentäminen
- sisällöllinen opintojen suunnittelu

Ilmoittautuminen opetukseen:
- toteutukseen ilmoittautuminen,
jonotus ja valinta (ennen deadlinea)
- opintojen maksamisen tuki
- opinnäytteen aloittaminen
Opintojen suorittaminen:
(= toteutuksien aikainen toiminta)
- oppimisympäristöjen rajapinnat
- yliopistojen omien järjestelmien
yhtenäisen käyttökokemuksen
mahdollistaminen

Opiskelijapalaute
- palautejärjestelmän tarvitsemia
rajapintoja

Toteutetaan

Toteutetaan osittain

Opintojen ohjaus, seuranta ja tuki:
- ohjaajan näkymä opiskelijan
suunnitelmaan
- suunnitelman kommentointi ja
muokkaus
- ”hops-tehtävien” ylläpito

Opetusryhmien hallinta:
- toteutuksiin ilmoittautuneiden
valinta ja muutokset

Opintojen arviointi ja
hyväksyminen:
- suorituksen (ok, oj, osaoj) arviointi
- suorituksen koostaminen
- tutkinnon kokoaminen
- suoritusrajapinnat

Vain rajapinnat

Ei toteuteta

Opinnäytetyön prosessi
- opinnäytteen aloitus ja
palautus
- ohjausprosessin tukeminen
- rajapinnat
plagiaatintunnistukseen

AHOT:
- VIRTA-yhteys
- ”ennakkopäätösrekisteri”
- päätösarkisto opiskelijalle
- suorituksen syntyminen

Lukukausi-ilmoittautuminen:
- OILI-rajapinta

Opintojen rahoittaminen:
- edistymistietojen siirto
VIRTAn kautta Kelaan
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Opiskelu

Kaavion selitteet

Opiskeluoikeuden Opiskelun jälkeinen
päättyminen
toiminta
Todistuksen hakeminen ja
valmistuminen:
- ”automaattinen” todistus
opintosuunnitelman pohjalta
- valmistumiseen liittyvien tietojen
hallinta
- publiikkien ylläpito
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Alumnitoiminta
- Alumni-järjestelmän tarvitsemia
rajapintoja

Työelämään sijoittuminen

Prosessirajat ylittäviä toiminnallisuuksia: sähköisen asioinnin koontisivu sekä päivittäisen toiminnan koontisivu (eli etusivu)
Raportointi ja tilastointi: VIRTA-tiedonsiirto sekä toiminnalliset raportit
Kaavion selitteet
Toteutetaan

Toteutetaan osittain

Vain rajapinnat

Ei toteuteta
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Eteneminen

Roadmap 2015

Opettaja: Suorituksen arviointi ja kirjaus
HH: Koulutusten ja opintojen rakenteen ja tietojen ylläpito, v.1
(kokonaisuus ja sen rakenne, ”tutkintorakenne”), koodistot
Opiskelija: Opintojen ”Search and discover”
Opiskelija: Ilmoittautuminen opetukseen
Opettaja: Ilmoittautumisten käsittely ja opetusryhmien hallinta,
Opintojen ohjaus (opintosuunnitelman verisointi, ohjaajien
hallinta
HH: Opetuksen toteutusten ylläpito

Opettaja: Hyväksilukeminen v.1,
HH: Opiskelijan hakemukset ja päätökset, opiskelijan
(jatkoajanhaku) ja opiskeluoikeuden hallinta, Rajauslain
valvonta, Koontosivu ja notifikaatiot
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Opiskelija: Pilotointikelpoinen versio opintojen
suunnittelusta
HH: suoritustavan muokkaus, toistuvuus, ROTI PoC,
Käyttäjäroolit

Roadmap 2016
Opettaja: Opintojen koostaminen (kokonaisuus ja
tutkinto), Valmistuminen, mm. tutkintotodistuspyyntö,

Opiskeluoikeuden muodostaminen (Opintopolku)
Raportointi (VIRTA, Kela, tulosteet), Opintojen ohjaus
2: HOPS tehtävät

Opinnäytetyöprosessin tuki, Ilmoittautuminen
maksulliseen opetukseen, ja ilmoittautumisen
jatkokehitys

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (OILI)
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Malliajoitus
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Kiitos!

