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liittyvä tuotantoprosessien kehitystyö vuodesta 2001
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Hankkeen vaiheistus

Hankkeen tavoite vaiheessa I
 Nykytilan kartoitus Suomen yliopistojen toimintatavoista
 Yliopistojen yhteisen ”ideaalimallin” luominen, jonka avulla

Vaihe I

Mallin tutkimus- ja kehitystyö

voidaan tunnistaa:

- osaamistarpeet,
- arvioida työmääriä,
- luoda aikatauluja yms.

Vaihe II

Työväline
Vaihe III

Koulutusyhteistyö
Malli avustaa yksitäistä yliopistoa hahmottamaan
omat resurssit ja valitsemaan haluamansa toimintatavat
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Miksi malli?

Prosessi
Asiantuntijoille muodostuu tietojen ja taitojen karttuessa
tietty tapa tehdä tietointensiivisten ratkaisujen
tuottamiseen kuuluvia osatehtäviä. Tätä tapaa voidaan
nimittää prosessiksi, jos se noudattaa samaa peruskaavaa
samankaltaisten työtehtävien yhteydessä. Prosessi
koostuu toisiaan seuraavista työtehtävistä, jotka
suoritetaan lähtötietoina olevien dokumenttien pohjalta ja
kukin työtehtävä / prosessi tuottaa lopputuloksena joukon
vaihetuotteita. Yleisemmin prosessi -termin voi määritellä
operaatioiden tai askelten järjestelmäksi tuotettaessa
tuotetta tai palvelua. (Saukkonen & Oivo 1998; Krishnan
et al. 1999)

Antaa pohjan toiminnan aloittamiselle /

kehittämiselle
Ohjaa huomiomaan kaiken (?)
tarpeellisen
Auttaa virtaviivaistamaan tuotannot =
kustannukset kuriin
Laadun varmistaminen
Työn osittaminen mahdollistuu
yliopistojen välillä
Tavoitteena ammattimainen tapa toimia
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Tekninen suunnittelu, tekninen toteutus, tekninen ylläpito + tuki
Pedagoginen ja didaktinen suunnittelu ja suunnittelun tuki

Projektin hallinta ja laadun varmistus:sisältö,toteutus

Jatkokehitys

käyttöönotto
pilotointi

TESTAUS

toteutustyöt

Osatoteutuksen
valinta

Käsikirjoitus ja
Materiaalin
kerääminen

ASKEL3

Käsikirjoituksen
ohjeistus
projektisuunnittelu

pedagoginen
didaktinen
tekninen
ASKEL2
suunnittelu

ASKEL1

pedagoginen
didaktinen
tekninen
esiselvitys

Dokumentteja
1.Esiselvitys
2.Projektisuunnitelma
3.Tuotantosuunnitelma
4.Sisältökäsikirjoitus
5.Testaussuunnitelma

Toteutuksessa
tyypillisesti eri
vaiheita:
-videointi, editointi
-valokuvaus
käyttöliittymäsuunnitte
lu
- ohjelmointi,koodaus
- ympäristöjen
räätälöinti….

Projektisuunnittelun
tarkistus
-osaamistarpeet
-tehtävälistat
-tekniset tarpeet

Projektisuunnittelu
-aikataulutus
-Työmääräarvio
-sisällön keräystyön
aloitus

Tavoitetila
Kurssi
Osaamine
n
Välineet

Nykytilan määritys:
Kurssi
Osaaminen
Välineet

DoPro

