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The goal of this thesis was to develop a new electronic and personal study planner system for the 
students and teachers of the School of Business and Information Management. The work was 
done as an assignment for Study Counsellor Erja Korhonen. The study planner will be used by 
every department at the School of Business and Information Management in Oulu. Users consist 
of students, teachers and other staff. The planner will replace the old system in autumn 2013. 
 
The planner was implement by using solely Microsoft Excel program in order to make it as easy 
to use and as accessible as possible by the users. The planner also needed to be easily modified 
by the teachers, so that adding new courses or changing data of existing courses can be man-
aged without any difficulties. Any in-depth information of the program used is not necessary. One 
of the major setbacks of the old studying planner was inefficient user interface and lack of modifi-
ability. Old studies conducted in another schools could not have been added to the planner. In-
stead, it required help of School Counsellor and other staff of the school. The new system will 
reduce the work hours used by the staff and hopefully will help students in keeping their study 
plans more precisely updated than earlier.  
 
In addition to the Excel program no other programs were used. Some of the macros and coding is 
implemented by using the coding language used in Excel called Virtual Basic. The code and sev-
eral macros help in achieving the modifiability and simplified user interface of the planner. The 
planner system consists of two different versions: one for students and another for teachers and 
other staff of the school. Detailed instructions are also provided for both versions to help users 
who do not have experience using the Excel program. Purpose of the new system was to reduce 
the work hours required by the staff and to help students follow their studies more thoroughly in a 
yearly basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli kehittää Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liike-

talouden yksikön opiskelijoille paranneltu versio vanhasta sähköisestä henkilö-

kohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS). Työ suoritettiin toimeksiantona yksi-

kön opinto-ohjaajalle. Uuden opintosuunnitelman oli oltava helppokäyttöinen ja 

muokattavissa, jotta tietoteknisiä laitteita vähemmänkin käyttäneet opettajat voi-

sivat tehdä siihen muutoksia ja lisäyksiä sitä mukaa, kun koulutusohjelmien 

opintojaksojen tiedot vaihtuvat. 

 

Aloitin työn jo viime kesänä, jolloin tein Liiketalouden koulutusohjelman opiskeli-

joille uuden opintosuunnitelman käyttäen pelkästään Microsoftin Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Opintosuunnitelma sai hyvää palautetta vanhaan 

sähköiseen malliin verrattuna ja tarkoitus oli nyt opinnäytetyössäni kehittää te-

kemääni pohjaa eteenpäin ja luoda versiot myös muiden koulutusohjelmien 

opiskelijoille. Tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja olivat suunnitelman help-

pokäyttöisyys, selkeys ja yksinkertaisella tavalla toteutettu muokattavuus. 

 

Vanhan sähköisen opintosuunnitelman huonoja puolia olivat siinä havaitut epä-

loogiset opintojaksojaot ja hyväksiluettujen opintojaksojen lisäämisen puute. 

Hankala käytettävyys ei edesauttanut opiskelijaa opintojen suunnittelussa, vaan 

HOPS täytettiin kerran ensimmäisenä opiskeluvuotena osana opintoihin liittyvää 

opintojaksoa. Yleinen mielipide yksikössä tuntui olevan se, ettei monikaan opis-

kelija pitänyt opintosuunnitelmaa ajan tasalla seuraavina opiskeluvuosinaan. 

Viimeisinä opiskelukuukausina monella tulikin vastaan ongelmia, kun tietyt pa-

kolliset opintojaksot eivät olleet suoritettuna huonosta opintojen suunnittelusta 

johtuen. Tämä saattoi muun muassa viivästyttää valmistumista. 

 

Vanha elektroninen henkilökohtainen opintosuunnitelma (eHOPS) tuotti ongel-

mia myös minun opintojeni suunnittelussa. Kävimme läpi HOPS:ni opinto-

ohjaajan kanssa, jolloin opinto-ohjaaja ehdotti minulle uuden HOPS-pohjan 
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valmistamista Liiketalouden koulutusohjelmaa varten. Liiketalouden suuntautu-

misvaihtoehtojen sisältö poikkeaa huomattavasti muiden koulutusohjelmien 

suuntautumisvaihtoehdoista, eikä entinen eHOPS auttanut lainkaan Liiketalou-

den opiskelijoiden opintojen suunnittelussa. Liiketalouden opintosuunnitelman 

pohjan loin jo syksyksi 2012 osana lyhyempää opinto-jaksoa. Myöhemmin pää-

timme jatkaa pohjan kehittämistä ja kehitin lisäksi HOPS:t myös muille neljälle 

Liiketalouden yksikön koulutusohjelmalle sekä Raahen yksikölle. 

 

Uudessa suunnitelmassa opiskelija voi itse suoraan lisätä muissa oppilaitoksis-

sa suorittamansa hyväksiluvut, sekä lisätä opintojaksoja, jotka eivät suoraan 

sovi hyväksiluettavien listalle. Opiskelijalle tärkeät opintojaksot näkyvät suoraan 

yhdellä Excel-ohjelman välilehdellä, ja sivun alareunasta voi siirtyä muun muas-

sa ohjeeseen, yhteenvetoon opintopisteistä ja puuttuvista suorituksista, sekä 

valittujen opintojaksojen yhteenvetoon. Raportin lopussa on liitteenä kuvia jo 

tehdystä työstä, josta saa paremman käsityksen työn rakenteesta.  

 

Aluksi työhön kuului opiskelijoille tarkoitetun HOPS:n lisäksi tehdä opettajille 

oma versionsa, jota on helppo muokata. Tarkoitus oli järjestää oppitunti, jonka 

aikana käytäisiin läpi HOPS:n ominaisuudet ja opetettaisiin sen päivitys opetta-

jille. Lopuksi kuitenkin Liiketalouden yksikössä päädyttiin antamaan kaikkien 

koulutusohjelmien opintosuunnitelmien päivitys yhdelle henkilölle, jolle Excel 

ohjelmana ja Visual Basic ohjelmointikielenä olivat jo ennestään tuttuja.  

 

Työhön kuului myös ohjelmointiosuus, jolla saatiin opiskelijan valinnat näky-

mään yhteenveto- ja HOPS–välilehdillä. Varsinkin ohjelmointi osoittautui erityi-

sen haastavaksi, koska Excel–ohjelman käyttämää Visual Basic -

ohjelmointikieltä en ollut aikaisemmin missään yhteydessä opiskellut.  
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2 TYÖKALUT 

 

 

 

2.1 Microsoft Office -toimistopaketti 

 
Microsoft Office on yleisnimitys Microsoftin kehittämälle ohjelmistopaketille, joka 

on tarkoitettu pääsääntöisesti toimistokäyttöön. Ohjelmistopaketti muodostaa 

oman tuoteperheensä ja sen tunnetuimpia ohjelmia ovat Word, Excel, 

PowerPoint ja Outlook. Kullakin ohjelmalla on omat toimistotyöskentelyn apuna 

toimivat ominaisuutensa, mutta ne ovat silti yhteensopivia keskenään. 

Esimerkiksi Excelissä tuotettu taulukko on vietävissä Word-ohjelman tekstin 

sekaan. Windows-käyttöjärjestelmän ohjelmat ovat lisäksi yhteensopivia 

Macintosh-järjestelmälle kehitettyjen Office–versioiden kanssa. Microsoft Office 

–paketti on yleisin länsimaissa käytetty ohjelmistopaketti. (Business Dictionary, 

hakupäivä 11.11.2013.) 

 

Ensimmäinen Microsoft Office julkaistiin Windowsille marraskuussa 1990 nimel-

lä Office 1.0. Jo ensimmäisessä versiossa mukana olivat Word-, Excel- ja Po-

werPoint-ohjelmat. Samana vuonna ja osittain Office-ohjelmistopaketin ansiosta 

Microsoftista tuli ensimmäinen yritys, jonka vuoden myynti ylitti miljardi dollaria. 

(The History of Microsoft Office, hakupäivä 16.11.2013.) 

 

Microsoft Office –paketista on sen jälkeen julkaistu uusia versioita muutaman 

vuoden välein. Yksi tunnetuimmista versioista oli Office XP, joka julkaistiin 

vuonna 2001. Sen käyttöliittymän muotoilu ja painikkeiden ulkonäkö vastasivat 

Windows XP:n ulkoasua. Vuoden 2010 version mukana julkaistiin sekä 32- ja 

64-bittiset versiot. (The History of Microsoft Office, hakupäivä 16.11.2013.)  

Termeillä 32- ja 64-bittinen tarkoitetaan tietokoneen prosessorin tapaa käsitellä 

tietoa. Esimerkiksi 64-bittinen Office-versio osaa käsitellä tehokkaammin tieto-

koneen käyttömuistia kuin 32-bittinen. Tämä vaikuttaa ohjelman ja sen käsitte-

lemän tiedon nopeuteen. (32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questi-

ons, hakupäivä 18.11.2013).  
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Uusimmassa Office 2013 –versiossa Windowsilla on jo 12 erilaista ohjelmaa 

toimisto- ja opiskelukäyttöön. Uusimmassa versiossa ja sen lukuisissa ohjelmis-

sa on mukana kosketusnäytölle optimoitu käyttöliittymä sekä uudistettu ulkoasu. 

Alla on kuvattu lyhyesti niiden toimintoja ja ominaisuuksia. 

 

Word 2013 

Ensimmäisestä Office-versiosta asti mukana ollut tekstinkäsittelyohjelma, jota 

on parannettu uusimmassa versiossa muun muassa valikkojen käytettävyyden 

osalta. Pilvipalvelujen integrointi mahdollistaa tiedostojen avaamisen ja muok-

kaamisen millä tahansa laitteella, jossa on Microsoft Word. (Office / Software 

Suites, hakupäivä 18.11.2013.) 

 

Excel 2013 

Taulukkolaskentaohjelman uusimmassa versiossa on pyritty helpottamaan jo-

kapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen taulukoiden luomista, eikä ohjelma ole 

enää pelkästään tarkoitettu toimistokäyttöön (Office / Software Suites, hakupäi-

vä 18.11.2013). 

 

PowerPoint 2013 

Diaesitysten luomiseen tarkoitettu ohjelma, jonka uusia ominaisuuksia on muun 

muassa kuvien liikettä hyödyntävät kalvot (Office / Software Suites, hakupäivä 

18.11.2013). 

 

Outlook 2013 

Gmailin ja Hotmailin veroinen, helppokäyttöinen sähköpostiohjelma. Asennettu 

työpöytäversio toimii saumattomasti Outlook.com-selainpohjaisen sähköpostin 

kanssa. (Office / Software Suites, hakupäivä 18.11.2013.) 

 

OneNote 2013 

OneNote 2013 on yksi eniten paranneltu versio uudessa Office-paketissa. Dy-

naamiseen ulkoasuun on kiinnitetty huomiota, jotta muistiinpanojen tekeminen 

olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa. (Office / Software Suites, hakupäivä 

18.11.2013.) 
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Publisher 2013 

Julkaisujärjestelmä, jonka avulla voidaan luoda esimerkiksi käyntikortteja, sa-

nomalehtisivun tai internetsivun sommittelua ja mainoslehtisiä (Desktop Pub-

lishing, hakupäivä 18.11.2013). Uusimmassa versiossa käyttöliittymää on yk-

sinkertaistettu, kuten myös muissa Office-ohjelmissa ja valmiiden pohjien mää-

rää on lisätty huomattavasti aikaisemmista versioista (Office / Software Suites, 

hakupäivä 18.11.2013). 

 

Access 2013 

Access on tietokantojen käsittelyohjelma ja se soveltuu lähinnä pienien ja kes-

kisuurien aineistojen käsittelyyn. Omien tietokantojen ja ohjelmien luomista on 

helpotettu erilaisilla valmiilla tietokantapohjilla. (Office / Software Suites, haku-

päivä 18.11.2013.) 

 

Lync 2013 

Pikaviestintään tarkoitettu ohjelma, joka helpottaa varsinkin organisaatioiden 

sisäistä viestintää. Ohjelmalla voi muun muassa lähettää pikaviestejä, soittaa 

ääni- ja videopuheluita, sekä osallistua Lync-kokouksiin. (Video: Mikä on Micro-

soft Lync 2010? Hakupäivä 18.11.2013.) 

 

SharePoint 2013 

SharePoint on Microsoftin sisällönhallintajärjestelmä. Sen avulla ryhmät voivat 

luoda salasanoin suojattuja tiedostoja ja kansioita järjestelmään, sekä jakaa nii-

tä keskenään pilvipalveluna. (What is SharePoint? Hakupäivä 18.11.2013.) 

 

Project 2013 

Projektinhallintatyökalu, joka toimii saumattomasti yhteen SharePoint,- Lync,- 

Visio- ja Exchange-ohjelmien kanssa (Office / Software Suites, hakupäivä 

18.11.2013). 
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InfoPath 2013 

InfoPath-ohjelmalla voidaan luoda monimutkaisempia ohjelmia ja yhdistää niitä 

toimialajärjestelmiin. Sen avulla voidaan luoda yhteiskäyttöön soveltuvia työn-

kulkuratkaisuja SharePointissa. (InfoPath 2010, hakupäivä 18.11.2013.) 

 

Visio 2013 

Ohjelman avulla luodaan näyttäviä diagrammeja, kaavioita ja muita visuaalisia 

elementtejä. Sen työkalut ovat monipuolisempia kuin esimerkiksi PowerPoint-

ohjelmassa. Ohjelma on tyypillisesti tarkoitettu yrityksille, mutta se soveltuu 

myös persoonallisempaan käyttöön. (Office / Software Suites, hakupäivä 

18.11.2013.) 

 

 

2.2 Microsoft Office Excel 

 

Microsoft Office Excel on taulukkolaskentaohjelma, jonka avulla voidaan tallen-

taa, järjestää ja muokata tietoa. Tilastollisten ja graafisten taulukoiden luominen 

onnistuu ohjattujen aputoimintojen avulla. Excel on yhteensopiva muiden Office-

paketista löytyvien ohjelmien kanssa, joten esimerkiksi taulukon voi tuoda suo-

raan Wordiin ja sen jälkeen tarvittaessa jatkaa muokkausta. (What is Microsoft 

Excel and When Would I Use it? Hakupäivä 20.11.2013.) 

 

Excelissä tietoa jäsennellään suorakulmion muotoisissa ruuduissa, joita kutsu-

taan soluiksi. Vaakariviä kutsutaan riviksi ja pystyriviä sarakkeeksi. Soluihin voi-

daan lisätä tekstiä, numeroita, monimutkaisia funktioita sekä kaavoja. Tietoa 

voidaan myös luoda useammille sivuille, joita kutsutaan välilehdiksi. (Harvey 

2007, 51-55.) 

 

Makrojen ja kaavojen avulla voidaan luoda monimutkaisiakin laskutoimituksia. 

Tietoja voidaan myös hakea muun muassa internettietokannoista tai toisista 

Excel-tiedostoista. Esimerkiksi solujen sisältämät numeeriset arvot voidaan las-

kea yhteen ja laskea niiden summa eri välilehdellä sijaitsevaan soluun. (Harvey 

2007, 64-69.) 
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Kuviossa 1 näkyy Excel 2010 –version käyttöliittymä, kun ohjelma on avattu. 

Suurin osa näkymästä muodostuu soluista. Kuvan yläosaan on sijoitettu ohjel-

man asetukset ja muokkaukset.  

 

 

KUVIO 1. Excel 2010 –version peruskäyttöliittymä (Computer World, hakupäivä 22.11.2013). Ylä-

reunasta valittuna on asetussivu, jossa on työkaluja tekstinkäsittelyyn. Rakenteeltaan ohjelman 

ulkomuoto ja asetukset ovat samanlaisia Office 2010 –ohjelmistopaketin muiden ohjelmien kans-

sa. 
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2.3 Visual Basic 

 

Visual Basic  on yleisnimitys Microsoftin itse kehittämälle ohjelmointikielelle. 

Ohjelmoitavat komponentit toimivat suoraan lisäominaisuuksina Office-

sovellusten päällä. VBA-ohjelmointiympäristössä ja varsinkin Excel-ohjelmassa 

on mahdollista luoda aputoimintoja, ”makroja”, tukemaan, helpottamaan ja 

nopeuttamaan työskentelyä. (Merensalmi, 2007, 1.)  

 

Käsitteenä Visual Basic tarkoittaa ohjelmointityövälinettä, joka määrittelee 

projektissa tarvittavat ohjelmakomponentit. Näitä komponentteja ovat muun 

muassa lomakkeet ja erilaiset koodit. Näistä komponenteista ja ohjelmakoodista 

käännetään lopputuotteena suoritettava ohjelma, jonka tunnistaa tiedostonimen 

.exe-päätteestä. Visual Basic for Applications (VBA) sen sijaan toimii Office-

ohjelmien päällä. Jos Excelissä käyteään Visual Basic –ohjelmointikieltä, 

lopputuloksena syntyy ainoastaan Excel-tiedosto, joka pitää sisällään Visual 

Basic –koodia.  
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3 KÄYTETTÄVYYS        

  

 

Opintosuunnitelman pohjan tärkeimpiä puolia on sen helppokäyttöisyys. Opis-

kelijan tulee voida tehdä oma suunnitelmansa ilman aikaisempaa kokemusta 

taulukkolaskentaohjelmista ja Microsoftin Excel –ohjelmasta. Sen täytyy olla 

helposti ja nopeasti muokattavissa, ja selkeyteen on myös kiinnitettävä huomio-

ta. Siksi käytettävyyden psykologiaan perehtymällä on helpompi muodostaa oi-

kea kuva siitä, miten opintosuunnitelmasta saadaan toteutettua mahdollisimman 

käyttökelpoinen.  

 

3.1 Käytettävyyden merkitys       

 

Käytettävyys on menetelmä- ja teoriakenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen 

yhteistoimintaa pyritään saamaan tehokkaammaksi ja käyttäjän kannalta miel-

lyttävämmäksi (Sinkkonen ym. 2006, 17). Yleensä käytettävyydellä tarkoitetaan 

sitä, miten hyvin ja kuinka helposti tuotteen tai järjestelmän toimintoja voidaan 

käyttää haluttuun tarkoitukseen (Kuparinen 2008, 14). Käytettävyys käyttää hy-

väksi kognitiivisen psykologian sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutki-

musta tehdä käyttökokemus miellyttävämmäksi (Sinkkonen ym. 2006, 17).  

 

Tanskalainen internetin käytettävyyteen syvemmin perehtynyt Jakob Nielsen 

määrittelee käytettävyyden osaksi tuotteen käyttökelpoisuutta. Tuotteen käyttö-

kelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä on monia, käytettävyys on niistä vain yksi. 

Toisaalta, käytettävyydenkin on oltava kunnossa, jotta tuote olisi käyttökelpoi-

nen. Nielsenin mukaan hyvän käytettävyyden muodostavat käyttötilanteen opit-

tavuus, virheettömyys, muistettavuus, tehokkuus ja miellyttävyys. Käytettävyys 

kertoo kuinka tehokkaasti ja miellyttävästi käyttäjät voivat käyttää tuotetta. Esi-

merkiksi vanha englantilainen tapa oli sijoittaa WC:n vesialtaaseen hanat erik-

seen kylmälle ja kuumalle vedelle. Toiselle kädelle saattoi saada tulikuumaa 

vettä, ja toiselle jääkylmää. Tässä tapauksessa ei voida puhua hyvästä käytet-

tävyydestä, jolloin tuotteen käyttötarkoitus kärsii merkittävässä määrin. (Sinkko-

nen ym. 2006, 17-19.) 
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3.2 Tietokoneohjelmien käytettävyys 

 

Tietokoneen ja tietokoneohjelmien alkuvaiheessa niiden käytettävyyteen ei juu-

rikaan kiinnitetty huomiota, sillä käyttäjät olivat pääsääntöisesti ohjelmoijia ja 

muita alan asiantuntijoita. Jos ohjelmien käytettävyydessä tuli ongelmia, he ky-

kenivät itse tekemään ohjelmiin tarvittavia muutoksia. (Nickerson & Landauer 

1997.) 

 

Käytettävyyteen alettiin kiinnittää enemmän huomiota vasta, kun tietokoneet oli-

vat jo yleistyneet. Nykyään ja myös tulevaisuudessa käytettävyyden merkitys 

korostuu entisestään, kun tekniikka nivoutuu yhä kiinteämmin kiinni ihmisten 

arkipäivään ja yhteiskuntaan ollen jatkuvasti läsnä. Tekniikan rooli ihmisten ja 

yhteiskunnan ydintoiminnoissa tulee olemaan erittäin merkittävä ja tällöin käy-

tettävyys täytyy huomioida osana tuotesuunnittelua. Riskiä tekniikan epäonnis-

tuneesta toiminnasta ei voida ottaa, kun kyseessä on koko yhteiskunnan toimi-

vuus. (Kuparinen, 2008, 13.) 

 

3.3 Näköhavaintojen jäsentyminen 

 

Tietokoneohjelmissa ja internetsivujen toteutuksessa voidaan käyttää hyväksi 

ihmisen tapaa jäsennellä tietoa. Meillä kaikilla näköhavaintojen jäsentelytavois-

sa on tietynlaisia yhtäläisyyksiä. Esitietoiseksi havainnoksi sanotaan tietoisuu-

den rajamailla olevaa aavistettavaa asiaa tai tapahtumaa. Tällaiset havainnot 

toimivat erittäin nopeasti ja satunnaisessa järjestyksessä, jolloin asian tarkaste-

luun ei ole sen enempää aihetta. Seuraavassa tietoisessa vaiheessa ihmisen 

kiinnittäessä katseensa kohteeseen tapahtuu yksityiskohtien, kuten värin, muo-

don, reunojen suunnan ja koon tutkimista. Tätä kutsutaan piirreohjatuksi havait-

semiseksi. (Sinkkonen ym. 2006, 84-85.) 
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Yksityiskohtia käsittelevän havainnointiprosessin aikana tapahtuu myös käsite-

ohjattua havaitsemista. Ihminen suuntaa huomionsa sen mukaan, mitä ympäris-

tö, odotukset, harrastukset, työtehtävät, mielentilat tai käsitys todennäköisyy-

destä antavat olettaa. Esimerkiksi internetsivuilla miesten ja naisten huomio voi 

helposti kiinnittyä kauniiksi mieltämäämme naiseen. (Sinkkonen ym. 2006, 85.) 

Kun jonkin kohteen on kerran hahmottanut oikein, näkee sen oikein myös jat-

kossa. Tällöin voi olla hankalaa ymmärtää, miten vaikeaa havainnointi kyseises-

tä kohteesta voi toiselle henkilölle olla. Käyttöliittymän suunnittelijan on itse hy-

vin vaikea tietää, hahmottaako käyttäjä tuotteen niin kuin suunnittelija on tarkoit-

tanut. Siksi käytettävyystestauksessa käytetään henkilöitä, joilla ei ole mitään 

tekemistä itse suunnittelijan kanssa. Näin on helpointa löytää käyttöliittymästä 

mahdolliset virheet ja parannusehdotukset. (Sinkkonen ym. 2006, 85-190.) 

 

3.4 Intuitiivinen käyttöjärjestelmä 

 

Parhaassa tapauksessa käyttöjärjestelmästä on luotu niin intuitiivinen, että käyt-

täjän on itse mahdollista opetella sen käyttö. Esimerkiksi internetsivut pyritään 

luomaan niin, että vasemmassa reunassa on linkkejä, joista pääsee muille ala-

sivuille. Oikeassa yläkulmassa sijaitsee kirjautumisvalinnat, ja keskellä sivua 

itse sivun tarkoitus ja tieto. (Kuparinen, 2008, 17-18.) 

 

Toimintojen intuitiivisuus ei kuitenkaan ole välttämättä kaikille käyttäjille sama. 

Vastaavanlaisia käyttöjärjestelmiä vähemmän käyttäneet eivät havainnoi koh-

detta samalla tavalla tai yhtä tehokkaasti kuin kokeneemmat käyttäjät. (Kupari-

nen 2008, 17.)  
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4 SUUNNITTELU 

 

 

4.1 Tutkimusongelmien kartoitus 

 

Jo ennen opinnäytetyöni aiheen valintaa olin sitä mieltä, että vanhassa elektro-

nisessa HOPS:ssa olisi parantamisen varaa. Jouduin käymään opintojeni suun-

nittelun johdosta useammankin kerran opinto-ohjaajan puheilla, koska minulla 

oli hyväksiluettuja opintoja Oulun yliopistosta. Opintojaksojen merkinnät piti 

käydä yksitellen läpi ohjaajan kanssa, mikä teetti luonnollisesti ohjaajalle lisätöi-

tä. Ei ollut olemassa järjestelmää, jonka avulla olisin voinut itse käydä läpi hy-

väksilukuni. Tilanne oli vastaavanlainen lukuisien muiden opiskelijoiden kohdal-

la, minkä lisäksi myöhästyneet opintojaksot ja opinnot vaikeuttivat opintosuunni-

telman laadintaa. 

 

Tarvetta uudistetulle henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle siis oli. Opinto-

ohjaaja Erja Korhonen oli jo alustavasti suunnitellut uutta HOPS:a Microsoftin 

Excel-ohjelmalla. Hän kuitenkin huomasi pian, että opintosuunnitelman laadinta 

vaatisi syvällisempää perehtymistä Excel-ohjelmaan, makrojen luontiin ja Visual 

Basic –ohjelmointikieleen. Tämän lisäksi Liiketalouden yksikön Liiketalouden 

koulutusohjelman opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehdot erosivat merkittävästi 

toisistaan erilaisten opiskelupakettien takia, eikä eHOPS:n avulla opintoja yk-

sinkertaisesti voinut suunnitella tehokkaasti. 

 

Totesimme Excel 2010 –version parhaaksi pohjatyökaluksi opintosuunnitelman 

kehittämiseen, koska kyseinen ohjelma oli valmiiksi asennettuna yksikön tieto-

koneilla ja sen käytön opettelu kuului osana kaikkien suuntautumis-

vaihtoehtojen perusopintoja. Sen lisäksi ohjelma on maailman suosituin tauluk-

kolaskentaohjelma ja yleisessä käytössä erisuuruisissa yrityksissä. Ohjelman 

käyttöön vaadittava pieni oppimiskynnys toimisi myös osaltaan motivoivana te-

kijänä, jotta opiskelijan olisi mahdollisimman helppo ylläpitää opintojensa seu-

rantaa ja suunnitella jatkoa.  
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4.2. Käyttäjäpalaute ja aikataulu 

 

Toteutin ensimmäisen version Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman opin-

tosuunnitelmasta jo syksyllä 2012. Tällöin HOPS oli vielä erään projekti-

opintojakson harjoitustyö. Syksyn ja kevään aikana opintosuunnitelmasta saa-

tiin opiskelijoilta paljon suullisesti positiivista palautetta. Vaikka ensimmäinen 

versio olikin tarkoitettu vasta syksyllä aloittavien opiskelijoiden käyttöön, oli osa 

opiskelijoista käyttänyt aikaisemmin opinnoissaan myös vanhaa elektronista 

HOPS:a. Palautteen mukaan ero vanhaan oli huomattava. Uuden opintosuunni-

telman selkeyttä ja käytettävyyttä kiitettiin. Lisäksi mahdollisuus lisätä lisätietoja 

ja saatuja hyväksilukuja itse oli tärkeää. 

 

Positiivisen palautteen johdosta päätimme jatkaa työtä opintosuunnitelmien pa-

rissa toimeksiantona. Aloitin muiden koulutusohjelmien opintosuunnitelmien 

työstämisen osana opinnäytetyötäni. Tarkoitus oli saada HOPS:t valmiiksi luku-

kauden alkuun mennessä syksyllä 2013, jonka jälkeen voitaisiin kerätä palautet-

ta ja päivittää opintosuunnitelmia opiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen 

mukaan.  

 

Alun perin tarkoitus oli järjestää myös opetustilaisuus päivityksestä vastaaville 

koulutusohjelmavastaaville lukukauden alussa syksyllä 2013. Kaikkien päivittä-

jien Excelin käyttötaidot eivät olleet samalla tasolla, minkä takia opastus koettiin 

tarpeelliseksi. Työ oli tärkeää saada valmiiksi syksyn lukukauden alkupuolella, 

jotta uudet opiskelijat pääsisivät perehtymään siihen mahdollisimman nopeasti. 

Uudet opiskelijat tulisivat jatkossa käyttämään pelkästään uutta HOPS:a, eivät-

kä vanhaa elektronista HOPS:a. 
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5 TOTEUTUS 

 

5.1 Opiskelijan opastus ja ohjelmoinnin haasteet  

 

Heti opintosuunnitelman toteutuksen alkuvaiheessa oli selvää, että tiedoston 

käytettävyydessä tulisi ottaa huomioon myös opiskelijat, joilla ei ole aikaisem-

paa kokemusta Excel-taulukoista. Tämän takia opintosuunnitelmaan tehtiin oma 

välilehtensä nimellä ”ohje”, jonne käyttäjä ohjattiin heti tiedostoa avattaessa. 

Ohjeessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi jokainen toiminto, jotta epäselvyyksiä 

tiedoston toiminnoista ei jäänyt. Lisäksi ohjeessa neuvottiin oikeiden tulostus-

asetusten käyttö ja tiedoston palautustapa opettajalle. Käyttöä helpotti myös se, 

että opiskelija tuli toimeen koko opintojensa ajan yhdellä ainoalla tiedostolla. 

Kuviossa 2 näkyy osa ohje-välilehden opastuksesta opintosuunnitelman käyt-

töön (liite 1).  

 

KUVIO 2. Osa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohje-välilehdestä. Ohjeet on tehty mahdolli-

simman selkeiksi, jotta Excel-tiedoston käyttö olisi helppoa eritasoisille käyttäjille. 
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Visual Basic –ohjelmoinnin avulla saatiin automatisoitua toimintoja, jotka edes-

auttoivat sulavaa käytettävyyttä. Välilehti, joka laskee opiskelijalle opintosuori-

tukset ja näyttää ne täsmällisten väliotsikoiden avulla, toteutettiin niin, että käyt-

täjän tehtäväksi jäi painaa yhtä painiketta. Tällöin ohjelma laski opintopisteet, 

järjesteli opiskelijan valitsemat opintojaksot ja jäsenteli ne järkeviksi kokonai-

suuksiksi. Lähes sama koodi toimi myös Yhteenveto-välilehdellä, joka näyttää 

nimensä mukaisesti lyhyemmän yhteenvedon suoritettavista, suunnitelluista ja 

suoritetuista opintopisteistä. 

 

En ollut aikaisemmin tutustunut Visual Basic –ohjelmointikieleen, mutta osasin 

ohjelmoinnin perusteita muun muassa Javasta ja C++:sta. Periaatteessa ohjel-

mointirakenne on sama, käytetyt käskyt vain ovat eri muodossa. Opiskelin Vi-

sual Basicin alkeita internetistä löytyvän materiaalin avulla. Sain lisäksi jonkin 

verran ohjausta aiheesta yksikkömme opettajilta. Kuviossa 3 näkyy ohjelmointi-

osuus, joka vastaa HOPS-välilehden toimivuudesta. Käytännössä painettaessa 

”Laske HOPS” –painiketta välilehden yläreunassa ohjelma näyttää ainoastaan 

opiskelijan valitsemat opintojaksot ja lajittelee ne oikean alaotsikon alle. (Mr. 

Excel, hakupäivä 28.11.2013.) 

 

 

KUVIO 3. HOPS-välilehdellä taustalla toimivaa VBA-ohjelmointikieltä. 
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5.2 Englanninkieliset versiot 

 

Suomenkielisten opintosuunnitelmien lisäksi tehtiin englanninkieliset versiot 

kahdesta opintosuunnitelmasta. Valikkojen lisäksi ohje-välilehti on kirjoitettu ko-

konaan englanniksi käyttäen samanlaista yksinkertaistettua lähtökohtaa kuin 

suomenkielisissäkin versioissa. Englanninkielinen versio tarkastettiin lopuksi 

englannin kielen opettajalla Liiketalouden yksikössä. Kuviossa 4 näkyy englan-

ninkielisen version opintosuunnitelma. 

 

 

KUVIO 4. Englanninkielinen versio “Degree Programme In International Business” –

opintosuunnitelmasta.  
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5.3 Testaus ja päivitysversiot  

 

Ensimmäisten HOPS-versioiden jälkeen opintosuunnitelmat olivat koulutusoh-

jelmavastaavien käytössä. Päivitin kaikkia kuutta eri versiota heiltä saadun pa-

lautteen mukaan usean viikon ajan. Osa päivityksistä koski opintojaksojen sisäl-

tämän tiedon korjaamistarpeita, mikä ei varsinaisesti johtunut minusta. Opinto-

jaksojen ajoitukset ja tiedot päivitettiin ensin aina yksikön internetsivuille. Välillä 

päivityksiä saattoi sivuille ilmestyä myös kesken opintojaksojen syksyn 2013 

aikana, mikä hankaloitti minun opintosuunnitelmani päivitystä. Excel-tiedosto 

kun ei päivity internetsivujen mukaan automaattisesti, vaan päivitykset piti tehdä 

erikseen internetsivuille ja sen lisäksi HOPS-tiedostoon.  

 

Muut päivitysversioiden korjaukset koskivat lähinnä vahingossa lukittuja soluja, 

ohjeiden päivitystä ja pieniä kirjoitusvirheitä. Tietoa sisältäviä soluja oli kuitenkin 

tuhansia, joten pienien virheiden päätyminen työhön oli ennustettavissa. Vaikka 

rakenne jokaisen koulutusohjelman opintosuunnitelmassa on sama, ovat opin-

tojaksot kuitenkin erilaisia. Tämä oli kuitenkin otettu huomioon jo työtä tehdes-

sä, minkä takia säästin henkilökohtaisesti aikaa testauttamalla opintosuunnitel-

mia opettajilla ja opiskelijoilla. Ulkopuolisen testaajan käyttäminen antaa myös 

mahdollisuuden tarkastella työtä eri näkökulmasta. Kaikkia virheitä on hanka-

lahkoa löytää, kun on työstänyt samaa työtä useita kuukausia. 

 

Päivitysversiot tuli numeroida ilmestymisjärjestyksessä, jotta opettajat ja minä 

itse pysyimme ajan tasalla virheistä, mitkä on jo korjattu (liite 2). Reilun kahden 

kuukauden aikana tuotin viisi päivitysversiota kaikkiaan kuuden eri koulutusoh-

jelman opintosuunnitelmista. 
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5.4 Ohjeistus päivitystä varten  

 

Kun päivitysversiot opintosuunnitelmista oli tehty lokakuussa 2013, viimeinen 

suoritus opintosuunnitelman osalta oli perehdyttää opettajat HOPS:n päivittämi-

seen. Tässä vaiheessa kuitenkaan Liiketalouden yksikössä ei koettu järkeväksi 

ratkaisuksi sitä, että jokainen koulutusohjelmavastaava päivittäisi ja opettelisi 

päivityksen erikseen. Tämän takia päätettiin, että päivityksestä vastaisi yksi 

henkilö, joka hoitaisi kaikkien opintosuunnitelmien päivityksen jatkossa. Henki-

löllä oli jo ennestään syvällisempää kokemusta Excel-ohjelman käytöstä. 

 

Minun ohjeistukseni päivityksestä vastanneelle henkilölle opintosuunnitelman 

käytöstä ja päivityksestä onnistui yhden tunnin aikana. Kävimme henkilön kans-

sa läpi solujen lukinnat, lukukausien muuttamiset, solujen sisältämän tiedon 

muutokset ja opintojaksojen lisäämisen. Tämä vähensi myös minun työosuutta-

ni, johon alun perin kuului kirjallisen ohjeistuksen valmistaminen opettajille ja 

mahdollinen oppituntien järjestäminen opintosuunnitelman päivityksen ohjeis-

tuksesta. Ratkaisu oli selvästi toimivampi. Minun ei tarvinnut käyttää ohjeistami-

seen työaikaa, jota oli jo muutenkin kulunut enemmän kuin oli alun perin tarkoi-

tus. 
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6 POHDINTA  

 

 

Lähtökohta opinnäytetyön aiheen valinnalle oli minulle hyvin henkilökohtainen. 

Olin turhautunut vanhan opintosuunnitelman toimintaan, enkä saanut itse järke-

västi hoidettua Oulun yliopistossa suorittamieni opintojaksojen hyväksilukuja 

ilman opinto-ohjaajan apua. Siksi lähdinkin mielelläni kehittämään uutta henki-

lökohtaista opintosuunnitelmaa, jotta muiden vastaavaan tilanteeseen joutunei-

den opiskelijoiden ei tarvitsisi kokea samanlaisia turhautumisen tunteita. 

 

Hallitsin jo ennen opinnäytetyön aloittamista Excel-ohjelman perusteet kohtuul-

lisen hyvin, mutta Visual Basic –ohjelmointi tuli minulle täysin uutena asiana. En 

ole ikinä ollut erityisen kiinnostunut ohjelmoinnin opettelusta, mutta ymmärrän 

nyt sen hyödyt opinnäytetyössäni. Toistuvien asioiden ohjelmoiminen helpottaisi 

opintosuunnitelman työstämistä ja parantaa käytettävyyttä. Virheiden löytämi-

nen eräässä opintosuunnitelman versiossa oli kuitenkin erityisen hankalaa, kos-

ka minulla ei ollut tarkempaa tuntemusta kyseisen ohjelmointikielen käskyistä ja 

toiminnasta. 

 

Työn aikana myös projektityön eteneminen ja sen eri vaiheet tulivat minulle hy-

vin tutuksi. Hyvän suunnittelun avulla helpotetaan työmäärää myöhemmin, jon-

ka tosin opin hieman kantapään kautta. Lähdin alun perin työstämään opinto-

suunnitelmia eri pohjille, kunnes ymmärsin, että voin käyttää samaa perusra-

kennetta hyödyksi kaikissa versioissa. Samaan tiedostoon onnistuin myös li-

säämään päivitykseen tarkoitetun version yksinkertaisesti piilottamalla opiskeli-

jan käyttöön soveltumattomat solut. Vaikka tiedostojen koko kasvoi, en kokenut 

sitä merkittäväksi haitaksi. Nykypäivän tietokoneilla vähäresurssinen Excel-

tiedosto ja sen ajamisen optimoiminen ei ollut mielestäni niin tärkeää, ottaen 

huomioon sen, kuinka paljon onnistuin vähentämään työmäärääni. Yhden toimi-

van opintosuunnitelman tehtyäni Excelille muiden koulutusohjelmien versioiden 

tekeminen oli paljon helpompaa. 
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Kesällä 2013 opintosuunnitelman tiedostossa ilmestyi yllättävä virheilmoitus, 

joka johti välillä koko ohjelman kaatumiseen ja hankaloitti tiedoston tallentamis-

ta. Koska minulla ei ollut ohjelmointikielestä kattavampaa käsitystä, en osannut 

paikantaa virheen lähdettä. Virheen takia minulta kului kymmeniä tunteja vir-

heeseen johtaneen kohdan löytämiseen, sekä sen korjausyrityksiin. Syksyn ja 

uuden lukukauden lähestyessä jouduin kirjoittamaan makrot ja ohjelmoinnin uu-

destaan, mihin kului jälleen ylimääräistä aikaa. Tämän takia syksyn lukukauden 

alkuun alun perin kaavailtu työn palautus ei onnistunut. Aikataulusta ei kuiten-

kaan myöhästytty kuin reilun viikon verran, eikä tämä haitannut opettajien tai 

opiskelijoiden opintojen suunnittelua vielä niin aikaisessa vaiheessa lukukautta. 

 

Testauksen osalta ei tarkkaa aikataulua ollut määrätty. Koulutus-

ohjelmavastaavilla opintosuunnitelman ongelmista ja päivitystarpeista minulle 

viestittäminen määräytyi heidän aikataulunsa mukaan. Tämän takia päivitys-

pyyntöjä tuli minulle vielä kaksi kuukautta ensimmäisen opintosuunnitelman 

version palautuksen jälkeen. Lokakuussa 2013 kuitenkin jouduin jo ilmoitta-

maan opettajille, ettei minun ole mielekästä jatkaa työn päivitystä koko syksyn 

ajan, sillä opinnäytetyöhön tarkoitettu työtuntimäärä oli jo lähes kaksinkertaistu-

nut. 

 

Opinnäytetyön teorian kirjoituksen osalta aikataulu venyi hieman pitkäksi. Alun 

perin tarkoitukseni oli saada raportti valmiiksi ennen työharjoitteluni alkua syys-

kuussa 2013, mutta aikataulun venymiseen vaikutti omalta osaltaan tiedostosta 

löytyneiden ongelmien korjaaminen. Raportti valmistui kuitenkin marraskuun 

loppupuolella, mikä oli lähes pakollinen takaraja opinnäytetyölle. Päämääräni oli 

valmistua tradenomiksi vuoden 2013 puolella. 

 

Teorian ja opinnäytetyön raportin työstäminen olikin henkisesti paljon raskaam-

paa. Aiheesta oli hankala kehittää sitä tukevaa teoriatietoa. Käytettävyyden li-

säksi esittelin Excel-ohjelman ja muita Microsoft Office –ohjelmia, jotka toimivat 

perustana sille, miten olin teorian avulla lähtenyt työtä kehittämään. Huomasin 

lisäksi jälleen kerran, että Wikipedian sisältämään tietoon ei aina ole luottamis-

ta. Jopa perustiedot Excel-ohjelmasta olivat sivustolla osittain virheellisiä. 
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Kokonaisuutena opinnäytetyöstä projektina jäi väsynyt, mutta onnellinen mieli-

kuva. Aiheen parissa kului lähes puolitoista vuotta ensimmäisestä liiketoiminta-

osaamisen opintosuunnitelmasta aina valmiiseen opinnäytetyöhön saakka. 

Matkalle sattui myös mutkia ohjelman toimimattomuuden takia. Varsinkin syk-

syllä 2013 harjoittelun, muutaman opintojakson ja tämän opinnäytetyön kirjoit-

tamisen takia tuntui välillä, että päivässä ei ole tarpeeksi tunteja kaikkien asioi-

den hoitamiseen. Omalla tavallaan jatkuva kiire ja stressi myös valmistivat mi-

nua tulevaa varten, kun tarkoitus oli laittaa oma yritys pystyyn keväällä 2014. 

 

Toivon, että Excel-opintosuunnitelmista on hyötyä uusille Liiketalouden yksikön 

opiskelijoille heidän opintojensa suunnittelussa. Työ oli minulle pitkä, mutta an-

toisa, eikä mikään voita sitä tunnetta, kun on vihdoinkin saanut tämän mittakaa-

van työn valmiiksi. 
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LIITTEET  

 LIITE 1 

 

Kuvakaappauksia uudesta Excel-opintosuunnitelmasta. 

 

Osa liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoista. Alareunasta pääsee hiirel-

lä klikkaamalla muille välilehdille. 
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  LIITE 1 

 

HOPS –välilehdeltä opiskelija näkee kaikki valitsemansa opintojaksot. 

 

 



31 

 

  LIITE 1 

 

 

Yhteenvedosta voi tarkastella opiskelijan suorittamia ja suunnittelemia opintopisteitä ja sitä, mihin 

kokonaisuuteen pisteet sijoittuvat.  
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  LIITE 1 

 

Suomenkielisen opintosuunnitelman ohje-välilehden ensimmäinen osa. 
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 LIITE 1 

 

Suomenkielisen opintosuunnitelman ohje-välilehden toinen osa. 
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 LIITE 2 

 

Syksyllä 2013 välillä elokuu-lokakuu tehdyt HOPS:ien päivitykset opettajien testauksen perusteel-

la 

 

Version 1.01  

- Versionumerot lisätty tiedostoihin 

- Lukujen pyöristysvirheet korjattu 

- Solujen lukinnat korjattu 

 

Versio 1.02 

- BIT- HOPSista korjattu rivit 159-160, jotka sisälsivät kaksi piilotettua opintojaksoa 

- D-solurivi (eli vanha c-valinta) korjattu lukitukset 

 

Versio 1.03 

- BIT- HOPSista korjattu rivit, jotka sisälsivät piilotettuja opintojaksoja 

- Koulutusohjelma-välilehdiltä korjattu lukituksia 

- Ensimmäinen rastitettava solurivi muutettu N = normaalista P = pakolliseksi ( M = mandatory) 

- soluja levennetty pyöristysvirheiden välttämiseksi 

- Yhteensä -välilehdeltä (Summary) korjattu makrojen laskutoimitukset 

- Englanninkieliset ohjeet lisätty 

- Ohjeita päivitetty 

 

Versio 1.04 

- Kaikkien HOPSien Ohje-sivulta korjattu vanha kuva, jossa näkyi ennen N = normaali 

- Liiketalouden yhteenvetosivun summat korjattu 

- Liiketalouden kaikkien sivujen lukitukset ja opintojaksojen pisteet korjattu 

 

Versio 1.05 

- Ohje -sivu päivitetty kaikista HOPS:ista 


