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 Marja Lajunen Annakaisa Tikkinen, opiskelija 
 Heidi Kosunen, opiskelija Heikki Kuoppala  (sihteeri) 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 - Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 - Edellisen kokouksen muistio käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin. 
 
2. Opetusta koskevien tieto- ja viestintätekniikan palvelujen kehittämiskohteet 

Asiasta alusti kehityspäällikkö Merja Peurasaari (esittelykalvot liitteenä), esiin tulleita 
sioita 

* Selvitys kuka laitostasolla kirjaa opetustapahtumat, 

* Lukujärjestys vs. opetustapahtuma   päällekkäisyyksien poistamiseen tähtäävä 

* Ehdotus, että esim. omaopettajilla olisi mahdollisuus seurata opintotietoja samoin 
nimetyillä vastuuopettajille.  

* Seurantatyökalu vs HOPS  

* Tutkintorakenteiden syöttäminen / valmistelu, jotta muutkin ”palikat” esim oma 
HOPS voidaan laatia. Opiskelija laatii ”palikoiden” perusteella oman HOPS:nsa, 
jonka  opintoneuvoja / amanuenssi tarkastaa 

* Missä vaiheessa HOPS olisi syytä tehdä ?  

1. heti opintojen alussa - minkämuotoinen se on ? 

2. vasta joulun jälkeen, jolloin opiskelijalla on jo jonkinlainen käsitys yliopisto-
opiskelusta. Useimmiten  syksyn osalta tarjottavat kurssit ovat ko koulutusoh-
jelman pakollisia kursseja. 

* Periodiopetus tuleeko vai ei, asiasta ei virallista tietoa  

* Yhteyshenkilönä Merja Peurasaari, joka tarpeen tullen välittää asian eteenpäin. 
 

Timo Rahkosen, Ilkka meriläisen ja Tero Korkalan  esitykset (esittelykalvot liitteenä) 

 * UNITIME-lukujärjestysohjelma 
 - OODI  E-HOPS  Opetustapahtumat 
 - Esteetön lukujärjestys 
 - UNITIME: joustava systeemi, sallii ajankäytön syötön suhteellisen vapaas-

ti , on optimointikone, joka etsii soveltuvimman vaihtoehdon 
 - suureille kursseille omat ajot ja yritetään saada koko lukujärjestys koko 

yliopistoa koskevaksi 
 * Pilotointiin matematiikka, fysiikka ja kemia, selvitetään ketkä osallistuvat. 
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 * ETANA – opintojen ja opintopistekertymän seurantatyökalu 

- Poimii datan Oodista (esim. kerran kuussa) 

- Ajaa tilastoanalyysin  

- Näyttää joukon tietoja 

- Opiskelija ei identifioidu -> Ei ole henkilörekisteri 

- Reaaliaikainen kuva opetuksen tilasta  

* Iikka Meriläinen yhteyshenkilönä 

* Pilotointiin mukaan matematiikka, fysiikka ja kemia ja tietojenkäsittelytiede, selvi-
tys ketkä ko laitoksilla olisivat yhteyshenkilöitä. 

 
 
3. Muut asiat  

- koulutusneuvoston kuulumiset: 

- yliopiston lisästrategiarahan myöntö sekä KV- maisteriohjelmille sekä uusille kandi-
daatti-maisterikoulutuksille.  

- Kehittämisrahaa tulossa hakuun koskien mm. uusien ristikkäisten opintopolkujen 
suunnitteluun Ilmoitus tulee myöhemmin. 

- Opetusta koskevien tieto- ja viestintätekniikan palvelujen kehittämiskohteet 

- Opiskelijaharjoittelurahan koordinointi muuttuu 
 
 

4. Kokouksen päättäminen  
 

Kokous päättyi klo 16.12 
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