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OPINTOJAKSOKUVAUS 
 

* Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia 
 
Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuun ottamatta kaikki taulukoiden kohdat, 
olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan nimi, koodi ja muuttuneet tiedot. Älä käytä 
Wordin muotoilukomentoja (esim. listamerkit), puolipisteitä tai tavutusta. Ne sotkevat 
nettiopsin tiedot. 

 
OPINTOJAKSON PERUSTIEDOT 

* Opintojakson nimi Muotoiluajattelu 

* Opintojakson koodi 
(Jos kyseessä on hyvin vähäinen 
opintojaksokuvauksen päivitys ja 
koodi pysyy samana, älä jätä 
tyhjäksi. Jos nimi muuttuu tai 
sisältö vaihtuu merkittävästi, 
koodataan aina uudelleen -> jätä 
tyhjäksi.) 

 

* Nimi englanniksi Design Thinking 

* Laajuus (op) 5 op * Arviointiasteikko 0-5 

* TKI-pisteet 
(Opettaja voi myöhemmin 
muuttaa Wilmassa) 

 Toteutusajankohta 
(1S, 1K, kesä, 2S, 2K, 
non-stop, jne.) 

2020S 

Opetuskieli Suomi Jos varsinainen 
opetuskieli on 
suomi, montako 
pistettä opetetaan 
englanniksi? 

1 op  

* Vastuuhenkilö(t) Timo Sirviö, Pentti Hiltunen 

* Tyyppi  
(esim. valinnainen, 
pakollinen, ammattiopinto, 
perusopinto, kieli) 

Ohjelmistorobotiikka palveluprosessien automatisoinnissa 
korkeakouludiplomikoulutus 
Ammattiopinnot 
Pakollinen 

Yksiköt 
(Mistä yksiköistä 
opintojaksolle voi osallistua 
opiskelijoita) 

Avoimen amk:n kautta 
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OPINTOJAKSON KUVAUSTEKSTIT 

* Osaamistavoitteet Opiskelija osaa lähestyä muotoiluongelmaa ihmislähtöisen 
suunnitteluprosessin kautta. Opiskelija oppii muotoilun prosessin 
eri vaiheet, niihin vaikuttavat tekijät, osaa työskennellä erilaisissa 
toimintaympäristöissä ja dokumentoida prosessia. Opiskelija 
tuntee lineaariseen ja iteratiivisen prosessin erot ja osaa soveltaa 
niitä omassa työskentelyssään. Opiskelija osaa esitellä oman 
prosessin vaiheet ja perustella tulokset sekä arvioida niitä. 

* Keskeinen sisältö Muotoiluajattelun tietoperusta.  
Tiedonhankinta ja käyttäjäymmärrys.  
Erilaiset prosessimallit ja niiden soveltaminen työskentelyssä.  
Luovat ideointimenetelmät ja kokeilut.  
Vaihtoehtoiset konseptit ja prototypointi. 

* Suoritustavat 
(mitä opiskelijan tulee 
tehdä opintojakson 
suorittamiseksi; kuvataan 
joustavat suoritustavat ja 
eOppiminen) 

Luennoille ja ohjattuihin tehtäviin osallistuminen, kirjallisuuden ja 
muun aineiston käyttö oppimistehtävissä ja harjoituksissa 
Muotoiluprojektin prosessi ja tuotokset, tulosten esittely ja 
arviointi. 

* Toteutustavat Verkko-opinnot, workshop-päivät (3-4 pv) 

* Materiaali 
(myös sähköiset aineistot ja 
vieraskieliset materiaalit) 

Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa, osa aineistosta saattaa olla 
englannin kielistä 

* Edeltävät opinnot Ei ole 

Linkki  

Muuta huomioitavaa  

 


