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Case: VOPS eli visualisointi opiskelijan
henkilökohtaisesta opintopolusta
● Poluttamo -konsortiohanke 2015- 2018

Otavan Opiston VOPS:in tavoitteita ja tarpeita:
● Vähentää opintojen viivästymisiä ja keskeyttämisiä sekä oppijoiden 

syrjäytymistä opiskelupoluiltaan havainnoimalla oppijoiden itsensä tuottamaa 
dataa

● Kehittää henkilökohtaisen opinto-ohjauksen menetelmiä
● Lisätä ohjausosaamista: verkko-opiskelun tukeminen oikeilla keinoilla oikeaan 

aikaan
● Kehittää oppimisympäristöjen suunnitteluosaamista ja uusia toimintamalleja
● Tuottaa laadukkaampaa uraohjausta
● Jatko-opintoihin jatkavien määrän lisääntyminen ja jatko-opintovalmiuksien 

paraneminen
● Kehittää näkemystä ja ennakointia mahdollisista keskeyttäjistä (etä)oppijoiden 

keskuudessa



Alussa oli piirros

Millaisia ajatuksia piirros herättää ?



Alussa oli piirros eli konsepti

● VOPSin ensimmäisen luonnoksen piirsi verkko-ohjaaja joululomalla puolessa 

tunnissa

● Verkko-ohjaajalla ei ollut visuaalisen alan koulutusta mutta hän tiesi mitä 

tarvitaan:

○ Näkymiä opintojen eri vaiheisiin ja ja etenemiseen

○ Opintojen suoritusten ja tavoitteiden helposti hahmotettava näkymä

○ Keskustelutyökalu etäohjaajan ja -opiskelijan välille 

● Aluksi tarvitaan konsepti. Sen avulla kuvataan muille mistä on kyse

● Konsepti voi olla vain tekstiä hankehakemuksessa tai oppimateriaalin 

käsikirjoituksessa mutta visualisointi hahmottaa idean nopeasti

● Itselleen voi tehdä vaikka kuinka jänskiä Excel-makroja

● Mutta kun tehdään muille niin tehdään käyttäjien lähtökohdista



Piirrosta seurasivat numerot



Wireframe -malli tai element map

● Suunnittelun seuraava vaihe on yleensä niin sanottu  wireframe tai 
element map

● Se sisältää yleiskäsityksen visualisoinnin hahmosta, keskeisistä 
piirteistä, käyttöliittymästä, rakenteesta tai muodosta

○ Esimerkiksi VOPS:issa on erityyppisiä kursseja esitettävänä: Hyväksytty, 
suoritettu, suoritettava, aion suorittaa ja mahdollista suorittaa

● Fyysistä tuotetta suunniteltaessa puhutaan mockupista

○ Esimerkiksi kokeilukännyköitä on tehty muovailuvahasta tuntuman 
saamiseksi

● Vastaavan Excel-taulukon voisi tehdä erivärisillä liimalapuilla

● Tällainen raakaversio toimii jo keskustelun pohjana ja sitä voi 
rajoitetusti testauttaa tulevilla käyttäjillä



Harjoitus: 

● Lukiolaisen kurssisuoritukset, esimerkki

● https://docs.google.com/spreadsheets/d/13L5HdXJI_hBn3qStt6hYnpxrH
wdj2rfQ9TZ9l16Lf58/edit#gid=0

● Pikalinkki: https://bit.ly/2K9RMld

● Tee kopio tiedostosta omaan Google Driveesi tai lataa tiedosto
● Kokeile visualisoida Excelin kaavioiden avulla jotain seuraavista:

○ Kuinka pitkällä lukiolainen on pakollisissa opinnoissa?
○ Mihin oppiaineisiin lukiolaisen olisi hyvä panostaa nykytilanteessa?
○ Onko liian varhaista tulkita lukiolaisen suuntausta uraohjauksen kannalta?
○ Tarvitseeko lukiolainen ohjausta? Jos tarvitsee niin millaista?

● Suunnittele sellainen visualisointi, jonka avulla ‘ulkopuolinen’ saisi 
helposti käsityksen lukiolaisen opintojen vaiheesta valittuun 
kysymykseen - mielellään ilman selittämistä

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13L5HdXJI_hBn3qStt6hYnpxrHwdj2rfQ9TZ9l16Lf58/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13L5HdXJI_hBn3qStt6hYnpxrHwdj2rfQ9TZ9l16Lf58/edit#gid=0
https://bit.ly/2K9RMld


VOPS -sovellus 2016-2018 (avausnäkymän leiska v2.0)
https://otavanopisto.github.io/

https://otavanopisto.github.io/


Internetiin avoimesti ruodittavaksi eli leiska

● Kun visualisointi, käyttöliittymä ja eri elementit ovat saaneet 
muotonsa, tehdään yleensä leiska

● Sen tekee yleensä graafikko tai harjaantunut Photoshopin tai 
Illustratorin käyttäjä

● Leiska on yleensä ensimmäinen versio joka näytetään maailmalle
● Usein tehdään 2-3 kehityskierrosta tai 2-3 versiota joista valitaan
● Koska VOPS oli konseptina varsin uusi, niin Opiston VOPS oli vuoden 

verran internetissä halukkaiden kokeiltavana
● Kyseessä oli ns. toiminnallinen demo, joka ei toiminut oikeasti

○ Demo ei hakenut dataa opintorekisteri Pyramuksesta
○ Eri näkymissä pystyi siirtymään klikkaamalla ja ulkoiset www-linkit 

toimivat
○ Nettiversiolla pystyttiin kokeilemaan miten VOPS näkyy tableteilla ja 

älykännyillä
○ Demo ja raakaversio ja iterointi ei vienyt ohjelmoijien aikaa

● Excel-kielellä leiska voisi tarkoittaa suht valmista kaaviota (pylväs, 
ympyrä, alue etc.) joiden avulla koostettua dataa tulkitaan 

 



Dataa alkaa virrata eli proof-of-concept



Dataa alkaa virrata eli proof-of-concept
(ja prototyyppi)

● Proof-of-conceptilla tarkoitetaan toiminnallista demoa, jossa on 
kokeiltu ja ratkaistu tärkeimmät tekniset ominaisuudet, kuten 
VOPS:issa:
○ Datan siirtyminen suoritusrekisteristä, CSV:na tai muulla tavoin
○ Erityyppisten kurssien näkyminen eri väreineen
○ Arvosanojen numeerinen esittäminen

● Edellisessä kuvassa esimerkinomaisesti yksittäisen kurssin tiedot 
eivät vielä näkyneet

● Demoversio voi olla ulkoasullisesti karu, huomio kiinnitetään 
tekniseen toimivuuteen

● Viimeistään tässä vaiheessa - mielummin alusta alkaen - 
datavisualisoinnin lopulliset käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun

●
● Prototyyppi on pidemmälle viety, testattava tuote tai palvelu 
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Sitä saa mitä tilaa, ehkä - eli valmis työkalu

● Lopullisessa versiossa korostettiin nopean silmäilyn sijaan että 

etäopiskelija ja -ohjaaja ovat yhteistyössä kuukausia tai vuosia

● Niin sanotut kellot ja pillit riisuttiin pois häiritsemästä jatkuvaa 

tuijottelua

● Suorituksiin lisättiin ympyrän lisäksi muita muotoja indikoimaan asioita

● Lisäksi VOPSia muutettiin muikumman näköiseksi osaksi 

kokonaisuutta  



Elämää Poluttamon jälkeen, aloitettu hankkeen aikana -
Opintoni-näkymä



VOPS ja Opintoni-näkymän integraatio 

● VOPS:in ensimmäinen pilotoitava versio saatiin tammikuussa 2018

○ Versiosta puuttui alkuperäisen VOPS-suunnitelman abistatus ja jatko-opinnot

● HOPS-lomakkeen siirtäminen Word-tiedostosta netissä täytettäväksi mahdollisti 

opintojen etenemisen näyttämisen uusissa konteksteissa

● VOPS:ia alettiin ajatella Muikun kokonaisintegraation kautta

● Uusi Opintoni-näkymä sisältää enemmän dataa opiskelijalle kuin VOPS

● Opintoni-näkymän Yo-kirjoitukset sisältää enemmän dataa opiskelijalle kuin 

VOPS



Opintoni-näkymä Yo-kirjoitukset



VOPS - vanha ja uusi toimintatapa - käsityöstä automatisointiin

● Dokumentin versiointi eräajona
a. Opiskelija täytti HOPS-lomakkeensa Word-tiedostona
b. Opiskelija lähetti tiedoston sähköpostilla ohjaajalle
c. Ohjaaja täydensi HOPS-lomaketta
d. Ohjaaja lähetti tiedoston sähköpostilla opiskelijalle

● Ohjaaja vei HOPS:in tiedot Pyramukseen
● Ohjaajan oli kaivettava tiedot etenemisestä joka kerta käsin Pyramuksesta

● Opiskelija täyttää HOPS-tiedot www-selaimella VOPS:iin
● Tiedot tallentuvat suoraan Pyramukseen
● Tietoja voi muuttaa reaaliaikaisesti ja muutokset näkyvät VOPS:issa
● Tietoja voidaan hakea automatisoidusti useaan ja uusiin tarkoituksiin

a. Ilmoitukset etenemisestä
b. Ajantasainen Koonti-näkymä
c. Yo-kirjoitus -status
d. VOPS





VOPS ja digiloikka, hyötyjä

● Poluttamon VOPS ei ollut vain työkalu tai prosessi vaan digiloikka 
oppilaitokselle

● Tavastian ja Omnian Ammatillisen malli -julkaisu päätyy samaan
● Opistolla lisäksi Santra -chattibotti -hanke

○ Opiskelija tekee botin avustamana omatoimisesti esihopsausta ja yo-valmennusta

● Opiskelijan ymmärrys opinnoistaan syvenee kokonaishahmottamisen myötä
● Ohjaajien aikaa vapautuu rutiinitehtävistä varsinaiseen ohjaukseen
● Opiskelija voi edetä ‘itsepalvelussa’ omaan tahtiin - ohjaaja tukee tarvittaessa
● Tietokanta-pohjainen data / analytiikka mahdollistaa uusia koontinäkymiä ja 

tilannekohtaisia näkymiä personoidusti
● Hyödyt tukevat kokonaisvaltaisesti ja aidosti henkilökohtaista opintopolkua


