TUUDON PALVELUT
KORKEAKOULUILLE
Opiskelijan arjen hyötysovellus Tuudo - palveluvalikoima 2022

Tuudon palveluvalikoima 2022

SiSÄLLYS
Opiskelijasovellus Tuudo		

s. 4

Lukujärjestys		s. 6
Opinnot			s. 6
Kartta			s. 6
Uutiset			s. 8
Ravintolat			s. 9
Lisäpalvelut				s. 10
Kirjasto			s. 12
Orientaatio			s. 14
Palautekanava		s. 14
Opiskelijatunniste
s. 14
Hyvinvointi			s. 16
Advanced Branding s. 17
LMS-integraatio		s. 19
Harkkapaikka-alusta s. 19
Hätäviestintä		s. 20
Kurssipalaute		s. 23
Tilavaraus			s. 23
Opintohaku		s. 23
Opiskelijayhteisöt
s. 23

Tuudo-sovellus on käytössä 26 korkeakoulussa
Suomessa ja sitä käyttää yli 130 000 opiskelijaa
kuukausittain.
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Tyypillisimmillään Tuudo pitää sisällään opiskelijoiden päivittäin tarvitsemat, opintoarkea helpottavat palvelut: lukujärjestyksen, opintotiedot,
kampuskartat, lounasravintoloiden ruokalistat, ajankohtaiset tiedotteet
ja opiskelijoille sopivat työmahdollisuudet.
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OPISKELIJASOVELLUS

LUKUJÄRJEST YS
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ETUSIVU

MITATTAVA HYÖT Y
Käyttäjäkyselyidemme mukaan opiskelijat käyttävät Tuudoa tyypillisimmin 1—3 kertaa päivässä. Valtaosa opiskelijoista kokee säästävänsä
5—15 minuuttia aikaa päivittäin.
Tuudon etusivulta opiskelija näkee heti
oman lukujärjestyksensä. Sivun yläosassa voi olla ajankohtaista tiedotusta.
Tuudon etusivulla on lukujärjestyksen
lisäksi muitakin osioita, kuten Uutiset,
Ravintolat sekä Työ ja harjoittelu.

Tuudon lukujärjestys muodostuu automaattisesti hänen omien tietojensa perusteella. Siihen voi lisätä myös omia
merkintöjä. Lukujärjestystä voi katsella
useissa eri näkymissä.

OPINNOT

KARTTA

Opinnot-näkymä kokoaa yhteen opiskelijan suorittamat opinnot, tulevat kurssit
ja tentit sekä kurssihaun, jolla opiskelija
voi myös ilmoittautua tulevaan opetukseen.

Tuudon kampuskartta auttaa suunnistamaan oikeaan opetustilaan isossakin
rakennuksessa. Kartta hyödyttää erityisesti uusia opiskelijoita näyttämällä
opiskelijalle myös tämän oman sijainnin.

Säästetty aika tehostaa opintoja ja helpottaa arkea. Viisi suosituinta
palvelua ovat lukujärjestys, ruokalistat, opintosuoritukset, kirjastopalvelut sekä opiskelijatunniste.
Tuudon suositteluindeksi eli NPS on erinomainen +64. Kyselyyn vastasi
lähes 16 000 Tuudon käyttäjää.
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TEHOKASTA TIEDOTUSTA

UUTISSYÖTTEET

RAVINTOLAT

Tuudo on tehokas tiedotuskanava. Tuudon etusivulla on lukujärjestyksen
lisäksi myös uutiskooste eri tietolähteistä. Tuudon voi integroida korkeakoulun omaan uutissyötteeseen. Tällä tavoin samoja tiedotteita ei
tarvitse julkaista useisiin kanaviin. Uutisia voi kuitenkin julkaista käsin
myös pelkästään Tuudoon selainpohjaista sisällönhallintatyökalua hyödyntäen.
Tiedotusta voi tehostaa myös etusivun huomiokorttielementeillä sekä tarpeen vaatiessa myös
push-ilmoituksella.

LOUNAS
Ravitseva lounas on oleellinen
osa opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Tuudon etusivulla sekä
valikossa on Ravintolat-osio, josta opiskelija näkee kampusravintoloiden ruokalistat.
Mikäli ravintoloita on useita, voi
opiskelija valita niistä suosikkinsa, joka näytetään Tuudon etusivulla.
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LISÄPALVELUT
Tuudoa on mahdollista monipuolistaa erilaisilla lisäpalveluilla.
Korkeakoulut käyttävät Tuudoa
mm. uusien opiskelijoiden orientaatioon, hyvinvointipalveluiden
esittelyyn sekä palautekanavana
ja opiskelijatunnisteena. Kirjastopalveluiden tuominen Tuudoon
on yksi suosituimmista lisäpalveluista.
Tuudo on mahdollista integroida
virtuaaliseen oppimisympäristöön (esim. Moodle). Sovellusta
voi käyttää myös harkkapaikka-alustana sekä hätäviestijärjestelmänä, ja sen värityksen
voi vaihtaa vastaamaan korkeakoulun omaa ilmettä.

Kirjasto-lisäpalvelu on käytössä lähes kaikissa
Tuudoa käyttävissä korkeakouluissa.

LAINAT

VARAUKSET

Jos opiskelijalla on kirjastokortti, se ilmestyy automaattisesti Kirjasto-näkymään. Viivakoodilla voi lainata teoksia
kirjastossa. Opiskelija näkee lainaamansa aineiston Kirjasto-näkymässä.

Opiskelija voi seurata varaamansa aineiston tilannetta Kirjasto-näkymästä.
Tuudo kertoo, milloin varaus on noudettavissa ja milloin varaus vanhenee.

KIRJASTO
Tuudo integroituu korkeakoulun kirjastojärjestelmään, jolloin opiskelija voi hoitaa esimerkiksi lainaamisen Tuudo-kirjastokortin avulla.
Mikäli opiskelijalla on jo kirjastokortti, Tuudo löytää sen kirjaston järjestelmästä ja tuo kortin automaattisesti Kirjasto-näkymään. Jos korttia ei vielä ole, sen voi luoda suoraan Tuudossa.
Korttiviivakoodin lisäksi Tuudon Kirjasto-näkymästä voi tarkastella varausten sekä maksujen tilaa ja varmistaa kirjaston aukioloajat.

MUISTUTUKSET

Tuudo lähettää opiskelijalle muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä ja myöhästyneistä lainoista push-ilmoituksena.
Viivakoodin alla näytetään myös tieto
maksamattomista maksuista.
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ORIENTAATIO

Uuden opiskelijan orientaatio on sarja
tehtäviä sekä opintojen aloitukseen liittyvää tietoa Tuudossa. Orientaatiopolku
ohjaa tärkeiden asioiden hoitamiseen
aikataulun mukaan ja tutustuttaa uuden
opiskelijan oppilaitokseensa, Tuudoon
sekä muihin opintojen aloittamiseen liittyviin asioihin.

PALAUTEKANAVA

OPISKELIJATUNNISTE

DIGIAPURIT
Tuudo on opiskelijan arjen hyötysovellus, mutta se on läsnä myös niissä
hetkissä, jotka poikkeavat arjesta. Uutta opiskelijaa monesti jännittää,
miten opiskelu alkaa sujua ja löytyykö kavereita. Ylimääräistä stressiä
on mahdollista vähentää Uuden opiskelijan orientaation avulla. Tuudon matalakynnyksinen palautekanava sen sijaan helpottaa tärkeää
dialogia ja parantaa opiskelijan kokemusta.

Ota yhteyttä -kanavan kautta opiskelijat
voivat laittaa palautetta tai tukipyynnön
joko suoraan korkeakoululle tai Tuudolle. Matalan kynnyksen palautekanava
on helppo tapa vastaanottaa opiskelijoiden ajatuksia ja parantaa palveluita.

Yksi Tuudon suosituimmista ominaisuuksista on digitaalinen opiskelijatunniste — tutummin opiskelijakortti.
Alemman ja ylemmän opinto-oikeuden
opiskelijat saavat tunnisteella Kelan tukeman lounaan sekä alennuksia VR:n ja
Matkahuollon palveluista.

Digitaalinen opiskelijatunniste helpottaa niin opiskelijaa kuin opintopalveluitakin - tarroille tai fyysisille korteille ei ole tarvetta, kun opiskelijatunniste löytyy helposti ja nopeasti Tuudosta. Tunniste voi mahdollistaa myös lounasravintoloiden itsepalvelukassat tunnisteesta löytyvän
QR-koodin avulla.
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ADVANCED BRANDING

VOI PAREMMIN
Tuudon Hyvinvointi-osio tuo Nyyti
ry:n sisällöt opiskelijoiden saataville automaattisesti kaikissa
korkeakouluissa.
Nyyti-sisällön lisäksi osiossa voi
olla tietoa korkeakoulun omista
hyvinvoinnin palveluista, kuten
esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollosta sekä liikuntamahdollisuuksista yhteystietoineen.

#OMAILME
Tuudon teemavärit on mahdollista vaihtaa korkeakoulun oman
visuaalisen ilmeen mukaisiksi.

HYVINVOINTI

Näin opiskelijat mieltävät helpommin Tuudon korkeakoulun
palveluksi. Yhtenäinen brändi
parantaa opiskelijakokemusta.
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LMS-INTEGRAATIO

Tuudo voi integroitua korkeakoulun käyttämään oppimisympäristöön ja tuoda
sen sisältöjä esimerkiksi Tuudon lukujärjestykseen. Tuudolla on kokemusta mm.
Moodle- ja itslearning-integraatioista.

HARKKAPAiKKA-ALUSTA

Tuudo kokoaa eri palvelut yhteen helppokäyttöiseen
sovellukseen.

Korkeakoulu voi tarjota kumppaneilleen
mahdollisuutta ilmoittaa opiskelijoilleen
sopivia harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja Tuudossa. Korkeakoulun henkilökunta hyväksyy ilmoitukset selainpohjaisessa työkalussa, mutta työnantaja
vastaa aina ilmoituksen syöttämisestä.

PUSH-ILMOITUS

HÄTÄVIESTINTÄ

LISÄTURVAA
Hätätilanteen sattuessa korkeakoulun henkilökunta voi lähettää Tuudon
kautta opiskelijoilleen hätäilmoituksen, joka ilmestyy viestin lailla käyttäjän laitteeseen, vaikka Tuudo olisi suljettuna. Sama hätäilmoitus ilmestyy myös Tuudon etusivun yläosaan keltaisena huomiokorttina sekä
uutisena hätäviestisyötteeseen. Tuudon voi liittää myös ulkoiseen kriisiviestintäjärjestelmään (esim. Secapp).

NÄY TÖLLE
Tuudon push-ilmoitukset ovat
käytössä myös hätätilanteessa.
Push-ilmoitus nousee mobiililaitteen näytölle, vaikka Tuudo olisi
suljettuna. Ilmoitus sisältää tiedon hätätilanteesta ja toimintaohjeet opiskelijoille.
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KURSSIPALAUTE

TILAVARAUS

Kurssipalautteen avulla korkeakoulun
henkilökunta kerää toteutuneista kursseista palautteen kurssin opiskelijoilta,
ja kehittää tällä tavoin tehokkaasti opetusta. Palautteen antaneet opiskelijat
saavat myös vastapalautteen.

Tilavaraus mahdollistaa kampuksen
opetus- ja harjoittelutilojen tehokkaan
hyödyntämisen. Tiloja voi suodattaa varusteiden, tyypin, rakennuksen ja ajan
perusteella. Opiskelijat voivat myös tykätä suosikkitiloistaan, ja lukea lisäinfoa tilasta ennen varausta.

OPINTOHAKU

OPISKELIJAYHTEISÖT

Tuudon opintohakujärjestelmä on opiskelijoiden tarpeet huomioiva moderni
palvelu, joka korvaa Tuudon aiemman
kurssihaun. Järjestelmä koostuu kahdesta osasta, mobiilikäyttöliittymästä
sekä selainpohjaisesta käyttöliittymästä, ja se mahdollistaa helpomman toteutushaun ja -ilmoittautumisen.

Tuudo opiskelijayhdistyksille on monipuolinen palvelukokonaisuus, jolla
helpotamme niin yhdistysten kuin opiskelijoidenkin päivittäistä arkea entistä
tehokkaammin. Tuomme opiskelijayhdistykset lähemmäs opiskelijoita tarjoten samalla työkaluja opiskelijaelämän
hallinnoimiseen.

HYÖT YÄ KAIKILLE
Tuudon lisäpalvelut hyödyttävät opiskelijoiden lisäksi myös korkeakoulua. Kurssipalautejärjestelmän avulla opetusta on mahdollista kehittää. Tehokas ja toimiva opintohaku mahdollistaa
toteutusten helpon selailun ja ilmoittautumisen samalla, kun tilavarauksen avulla kampuksen tilat tulevat käyttöön ja löytyvät
kätevämmin.
Tuudon palvelut opiskelijayhdistyksille tuo opiskelijayhdistysten
palvelut lähemmäs opiskelijaa - opiskelijan, korkeakoulun sekä
opiskelijayhdistyksen hyväksi.

www.tuudo.fi

