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Campus-käyttäjän ohje: HOKS-käsittely Campuksessa
Oma organisaatiosi tai toinen koulutuksen järjestäjän roolissa oleva organisaatio voi
julkaista
Campukseen
opiskelijan
henkilökohtaistamista
varten.
Opiskelijan
henkilökohtaistaminen eli HOKS-käsittely on tällöin aloitettu koulutuksen järjestäjän omassa
opiskelijan hallintajärjestelmässä Soprossa, ja sitä myös jatketaan siellä, mutta samalla
voidaan Campuksesta käsin tehdä opiskelijan henkilökohtaistamista ja täyttää siihen
liittyviä tietoja. Koulutuksen järjestäjä saa käyttöönsä nämä opiskelijasta syötetyt tiedot
Soprossaan.
HOKS-käsittelyprosessi Campuksessa on lyhyesti kuvattuna seuraavanlainen:

1. Otetaan vastaan julkaistu opiskelija.
a. Ohjeen kohdasta Opiskelijan vastaanotto ja hakeminen Campuksessa voit lukea,
miten saat otettua käsittelyyn ja tarkasteltua sinulle julkaistun opiskelijan tietoja.
b. Ohjeen kohdasta Opiskelijan tiedot Campuksessa voit lukea yleiskuvauksen
näkemistäsi opiskelijan tiedoista Campuksessa.
2. Täydennetään opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyviä tietoja. Ohjeen
kohdassa Opiskelijan HOKS-käsittely Campuksessa sinulle esitellään tapoja, miten
voit toteuttaa opiskelijan HOKS-käsittelyä Campuksessa.
3. Palautetaan HOKS-käsittely Soproon. Löydät ohjeen palauttamiselle täältä:
Opiskelijan HOKS-käsittelyn palautus Soproon.

1.1

Opiskelijan vastaanotto ja hakeminen Campuksessa
Uuden opiskelijan vastaanotto
1. Kirjaudu Campukseen tai mene Campuksen etusivulle klikkaamalla sinisen yläpalkin
CampusPro-logoa.
2. Näet etusivulla Saapuneet
vastaanotettu -kohtaa.

opiskelijatiedot

-osion:

Klikkaa

Ilmoitettu,

ei
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3. Sinulle avautuu lista sinulle julkaistuista uusista opiskelijoista. Ohjelmassa on
käytössä sekä uudempi että vanhempi versio seuraavasta näkymästä.
Asiakaskohtaisesti on asetettu, kumpi näkymistä on käytössä.

Uusi näkymä - opiskelijat laatoissa
Klikkaa laatassa olevaa opiskelijan nimeä tarkastellaksesi opiskelijan tietoja
tarkemmin. Sinulle avautuu Opiskelijan HOKS -näkymä, josta voit lukea lisää täältä:
Opiskelijan tiedot Campuksessa.
Mikäli haluat valita opiskelijan jatkotoimenpiteitä varten, esim. liittääksesi hänet
koulutukseen, klikkaa laattaa muualta kuin opiskelijan nimen kohdalta. Laatta
aktivoituu ja sen väri muuttuu vihreäksi.
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Vanha näkymä - opiskelijat listassa
4. Klikkaa opiskelijan nimeä tarkastellaksesi opiskelijan tietoja tarkemmin. Sinulle
avautuu Opiskelijan HOKS -näkymä, josta voit lukea lisää täältä: Opiskelijan tiedot
Campuksessa.

5. Klikkaa opiskelijan nimeä tarkastellaksesi opiskelijan tietoja tarkemmin. Sinulle
avautuu Opiskelijan HOKS -näkymä, josta voit lukea lisää täältä: Opiskelijan tiedot
Campuksessa.

Opiskelijan hakeminen Campuksessa
1. Siirry opiskelijahakuun valitsemalla yläreunan valikosta Opiskelijat -> Opiskelijan
HOKS. Toinen tapa hakea opiskelijoita on käyttää etusivun pikahakua, joka näkyy
kuvassa alla oikealla.

2. Sinulle avautuu hakunäkymä (ks. kuva alla):
a. Jos haet oman organisaatiosi opiskelijoita: Kirjoita hakukenttään hakusana (esim.
opiskelijan etu- ja/tai sukunimi), ja paina näppäimistöltä Enter tai valitse
suurennuslasi-painike.
b. Jos haet kumppaniorganisaation opiskelijoita: Hakusanan kirjoittamisen lisäksi
valitse hakukentän lopussa näkyvän nuolivalikon takaa Kumppanin opiskelija, ja
paina näppäimistöltä Enter tai valitse suurennuslasi-painike.
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3. Valitse hakutuloksista haluamasi opiskelija klikkaamalla opiskelijan nimeä.
Kumppanin opiskelijoissa näet opiskelijan nimen alla myös sen organisaation nimen,
joka on opiskelijan sinulle julkaissut.

4. Sinulle avautuu Opiskelijan HOKS -näkymä, josta voit lukea lisää täältä: Opiskelijan
tiedot Campuksessa.

1.2

Opiskelijan tiedot Campuksessa
Kun olet valinnut opiskelijan tämän tietoja tarkastellaksesi, avautuu sinulle Opiskelijan
HOKS -näkymä. Tämä on yleisnäkymä, jossa tietoja ei voi muokata. Laattoja ja painikkeita
klikkaamalla pääset eri näkymiin.
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Osa opiskelijan tiedoissa olevista kentistä on sellaisia, joita voit muuttaa Campuksessa, ja
näiden kenttien muutosta tarjotaan koulutuksen järjestäjän hyväksyttäväksi Soproon. Osa
näkyvistä tiedoista on sellaisia, joita voi muokata vain koulutuksen järjestäjä Soprossaan
(tällöin muokkaaminen Campuksessa on estetty).
Yläolevassa kuvassa vasemmanpuoleinen valkoinen laatta, jossa näet mm. opiskelijan
nimen johdattaa sinut opiskelijan perustietoihin. Oikeanpuoleisen valkoisen laatan takaa
löydät opiskelijan taustaan ja henkilökohtaistamiseen liittyviä tietoja.

Opiskelijan perustiedot
Vasemmanpuoleista laattaa klikkaamalla
työnantajaansa liittyviä perustietoja.

saat

näkyviin

opiskelijaan

ja

hänen
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Voit tarvittaessa muokata osaa opiskelijan omista tiedoista ja lähettää muutokset
koulutuksen järjestäjän hyväksyttäväksi tallentamalla muuttamasi tiedot Tallennapainikkeella.

Opiskelijan HOKS
Oikeanpuoleisen laatan takaa löydät opiskelijan henkilökohtaistamiseen ja taustaan liittyviä
tietoja. Voit täälläkin tarvittaessa muokata osaa opiskelijaan liittyvistä tiedoista ja lähettää
muutokset koulutuksen järjestäjän hyväksyttäväksi tallentamalla muuttamasi tiedot
Tallenna-painikkeella.
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Tietoja saat näkyviin ja pois näkyvistä klikkaamalla osioiden sinisiä palkkeja. Esim. yllä
olevassa kuvassa näkyvää opiskelijan nimellä varustettua sinistä vaakapalkkia klikkaamalla
saat näkyviin joitakin opiskelijan työnantajaan ja koulutukseen liittyviä tietoja, kuten
alakuvasta näkyy.

Tämän näkymän alaosasta löydät opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyviä osioita, jotka
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esitellään tarkemmin myöhemmin tässä ohjeessa.

Opiskelijan Study/TOS -näkymä
Koulutuksen järjestäjä on saattanut opiskelijan julkaisun lisäksi lähettää sinulle sähköpostitse myös
linkin opiskelijan TOSiin, eli työssäoppimisen suunnitelmaan, joka on yksi Study-näkymän osa.
Tällöin sähköpostissa olevan TOS-linkin lisäksi pääset käsiksi opiskelijan TOSiin Campuksesta
Opiskelijan HOKS -näkymästä. Näkymän yläreunasta löytyy Study- tai TOS-painike, jota
klikkaamalla saat opiskelijan Studyn/TOSin auki. Asiakkaasta riippuen painikkeessa lukee Study tai
TOS, kuten alla olevassa kuvassa.

Study/TOS-näkymässä käsitellään tutkinnon osa -tasolla samoja tietoja, mitä HOKSkäsittelyssäkin. Kentät siis käyttävät samaa tietovarastoa, jolloin sama sisältö näkyy molemmissa
näkymissä. TOS on tarkoitettu dynaamiseksi työkaluksi koko oppiajalle, kun taas HOKS-käsittely on
luotu erityisesti oppiajan alkuun.
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1.3

Opiskelijan HOKS-käsittely Campuksessa
Opiskelijan HOKS-käsittelyä Campuksessa voit toteuttaa Opiskelijan HOKS -näkymässä
ja/tai teoriapuun avulla riippuen siitä, minkälaisessa käytössä Campus organisaatiossanne
on. Campuksessa opiskelijalle syötetyt henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot tulostuvat
koulutuksen järjestäjän Soprosta otettavaan HOKS-raporttiin.

Vaihtoehdot opiskelijan HOKS-käsittelylle Campuksessa ovat seuraavat:
Tapa 1. Opiskelijan HOKS-käsittely toteutetaan Opiskelijan HOKS -näkymässä
tutkinnon osittain vapaasti kirjoitettaviin tekstikenttiin. Ohjeistuksen käsittelyyn löydät
täältä: Tapa 1. HOKS-käsittely Opiskelijan HOKS -näkymässä.
Tapa 2. Otetaan käyttöön teoriapuu kuvaamaan opiskelijan lähi- ja etäopintoja
tutkinnon osittain. Teoriapuun käyttöön liittyvän ohjeistuksen löydät täältä: Tapa 2. Lähija etäopintojen kuvaaminen teoriapuun avulla.
Tapa 3. Käytetään samanaikaisesti molempia edellisistä.

1.3.1

Tapa 1. HOKS-käsittely Opiskelijan HOKS -näkymässä
Opiskelijan HOKS -näkymään pääset mm. hakemalla opiskelijaa Campuksessa
valitsemalla yläreunan valikosta Opiskelijat -> Opiskelijan HOKS. Tarkemmat ohjeet
opiskelijan hakemisesta löydät ohjeesta Opiskelijan vastaanotto ja hakeminen
Campuksessa.
Opiskelijan HOKS-tietojen täydentäminen Opiskelijan HOKS -näkymässä tapahtuu
seuraavasti:
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1. Valitse Opiskelijan HOKS -näkymästä oikeanpuoleinen laatta nimeltään klikkaamalla
laatan valkoista aluetta.

2. Löydät avautuvan näkymän alimpina osioina Perustelut ja johtopäätökset- sekä
Keskeisten työtehtävien tarkastelu ja tietopuolisen asettaminen -osiot.

3. Kirjaa Keskeisten työtehtävien tarkastelu ja tietopuolisen asettaminen -osioon
opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot tutkinnon osittain sopiviin kenttiin.
Tiedot tallentuvat automaattisesti, kun siirryt pois muokkaamastasi kentästä.
a. HUOM! Kentät saattavat olla lukittuna, mikäli koulutuksen järjestäjä ei vielä ole
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siirtänyt HOKS-käsittelyn vaihetta Campukseen.Tällöin et pääse tietoja
syöttämään, vaan koulutuksen järjestäjän täytyy ensin avata ne Campuksessa
syötettäväksi.
b. Saatat nähdä kentissä jo aiemmin kirjoitettuja tietoja (mm. koulutuksen järjestäjän
toimesta).
c. Kirjaamasi tiedot näkyvät automaattisesti myös koulutuksen järjestäjälle Soprossa
sekä TOSissa.
4. Halutessasi voit täydentää myös Perustelut ja johtopäätökset -osion kenttiä. HUOM!
Näiden kenttien muokkaamisen jälkeen tulee painaa erikseen kenttien alapuolella
näkyvää Tallenna-painiketta, jotta tiedot tallentuvat.

1.3.2

Tapa 2. Tietopuolisten opintojen kuvaaminen teoriapuun avulla
Opiskelijan lähi- ja etäkoulutusta voit kuvata myös teoriapuun avulla. Teoriapuuta
hyödynnettäessä opiskelija lisätään Campukseen luotuun koulutuspuuhun, jossa kuvataan
opiskelijan lähi- ja etäopintoja tutkinnon osittain. Teoriapuun sisältö tulostuu koulutuksen
järjestäjän Soprosta otettavaan HOKS-raporttiin.
Teoriapuun käytöstä on hyötyä esimerkiksi, kun järjestät samaa koulutusta ryhmälle tai
tarjoat samaa koulutusta toistuvasti yksittäisille opiskelijoille. Tällöin voit luoda
Campukseen yhden puun, ja lisätä tähän puuhun useamman opiskelijan.
Teoriapuun käyttö opiskelijan tietopuolisten opintojen kuvaamisessa tapahtuu seuraavasti.
1. Luo ensin teoriapuu Campukseen. Ohjeen löydät täältä: Teoriapuun luominen
tutkinnon osineen.
2. Lisää teoriapuuhun opiskelijan lähi- ja etäopintoja kuvaavaa sisältöä. Tähän
kuvaamiseen löytyy seuraavat vaihtoehdot:
a. Lähi- ja etäkoulutus kuvataan tutkinnon osille vapaasti kirjoitettavana tekstinä.
Ohjeen löydät täältä: Teoriapuu ja tutkinnon osien vapaat tekstikentät. HUOM!
Erikseen käyttöön parametroitava ominaisuus.
b. Lähi- ja etäkoulutus kuvataan tutkinnon osille alle luotuina kursseina. Ohjeen
löydät täältä: Teoriapuu ja tutkinnon osat kursseineen.
3. Lisää opiskelija teoriapuuhun. Ohjeen löydät täältä: Opiskelijan lisääminen
puuhun.

1.3.2.1

Teoriapuun luominen tutkinnon osineen

Jotta voit hyödyntää Campuksen teoriapuuta opiskelijan lähi- ja etäopintojen kuvaamiseen,
tulee sinun ensin luoda Campukseen teoriapuu tutkinnon osineen: Ensin luot Campukseen
koulutuksen (seuraava kohta 1), jonka jälkeen lisäät luomasi koulutuksen koulutuspuuhun
tutkinnon osa -moduulit (kohta 2).

1) Uuden koulutuksen luominen Campukseen
Saat luotua Campukseen koulutuksen seuraavasti:
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1. Valitse Campuksen ylävalikosta Koulutukset > Koulutusten hallinta.

2. Saat eteesi Koulutusten käsittely - Haku -näkymän, jossa voit halutessasi hakea
olemassa olevia koulutuksia/teoriapuita.

3. Aloita uuden koulutuksen luonti valitsemalla näkymän yläosasta +Koulutus-painike,
ks. kuva yllä.
4. Valitse aukeavassa näkymässä Mitä haluaisit luoda? -kohdassa Koulutus-painike,
ks. seuraava kuva.
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5. Seuraavaksi sinulle tarjotaan kirjoitettavaksi nimi teoriapuulle, jota olet luomassa:
Kirjoita haluamasi nimi Nimi-kenttään.
6. Valitse Koulutuksen tavoite -kohtaan Tutkinto. Saat eteesi Hae tutkinto -toiminnon.
7. Hae haluamaasi tutkintoa kirjoittamalla hakusana hakukenttään,
näppäimistön Enter-painiketta tai valitse suurennuslasi-painike.

ja

paina

8. Valitse haluamasi tutkinto hakutuloksista klikkaamalla tutkinnon nimeä.
9. Kun olet valinnut tutkinnon, näkymän alaosaan tulee näkyviin Tallenna-painike:
Klikkaa sitä.
10.Ohjelma luo uuden koulutuksen, ja avaa sen Koulutusten käsittely -näkymään.
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2) Tutkinnon osa -moduulien lisääminen koulutuspuuhun
Campuksessa koulutuksen rakennetta mallinnetaan koulutuspuulla. Kun olet luonut tiettyyn
OPH:n perusteiden mukaiseen tutkintoon koulutuksen (ks. edellinen kohta 1), pystyt myös
luomaan koulutuksen puuhun tutkinnon osia kuvaavat tutkinnon osa -moduulit. Kun
halutaan hyödyntää Campuksen koulutuspuuta opiskelijan HOKS-käsittelyssä ns.
teoriapuuna, tulee nämä tutkinnon osat puuhun luoda.
Luo tutkinnon osa -moduulit puuhun seuraavasti:
1. Avaa koulutus Koulutusten käsittely -näkymään: Saat tarvittaessa haettua
koulutuksen klikkaamalla Campuksen ylävalikosta Koulutukset > Koulutusten
hallinta, jolloin saat auki Koulutusten käsittely - Haku -näkymän, jossa voit
halutessasi hakea olemassa olevia koulutuksia/teoriapuita.
2. Klikkaa Koulutusten käsittely -näkymän yläosasta +Lisää koulutukseen -painiketta,
ks. kuva alla.
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3. Valitse avautuvasta näkymästä +Tutkinnon osista -painike luodaksesi
koulutuspuuhun tutkinnon osa -moduulit. Saat eteesi seuraavan kuvan näköisen
näkymän.
4. Valitse tutkinnon osien listasta tutkinnon osia klikkaamalla ne tutkinnon osat, joista
haluat moduulit puuhun luoda. Kun olet valinnut tutkinnon osan, muuttuu sen
taustaväri siniseksi.

5. Klikkaa Lisää koulutukseen-painiketta.
6. Valitsemasi tutkinnon osat näkyvät nyt puussa vihreinä moduuleina, jotka on nimetty
tutkinnon osien mukaan.
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Seuraavaksi voit alkaa hyödyntämään luomaasi teoriapuuta opiskelijan tietopuolisten
opintojen kuvaamisessa. Voit..:
...käyttää tutkinnon osilta löytyviä vapaita tekstikenttiä: Lue tarkemmin täältä:
Teoriapuu ja tutkinnon osien vapaat tekstikentät.
...rakentaa puuhun tutkinnon osittain kursseja: Lue tarkemmin täältä: Teoriapuu ja
tutkinnon osat kursseineen.

1.3.2.2

Teoriapuu ja tutkinnon osien vapaat tekstikentät

Tässä vaihtoehdossa opiskelijan tietopuolisia opintoja kuvataan tutkinnon osittain
kirjaamalla tietoja teoriapuun tutkinnon osa -moduuleilta löytyviin vapaisiin tekstikenttiin.
HUOM! Tämä on erikseen käyttöön parametroitava ominaisuus, jonka käyttöönottoa voi
pyytää ohjelmistotoimittajalta.
Jokaiselta tutkinnon osa -moduulilta löydät seuraavat neljä kenttää, joihin voit kirjoittaa ko.
tutkinnon osan tietopuolisia opintoja kuvaavaa tietoa. Kaikkia neljää kenttää ei ole pakko
käyttää.

© Rediteq Oy 2020

17

Yllä olevassa kuvassa näkyvien kenttien lisäksi voit halutessasi hyödyntää myös tutkinnon osa moduulilta löytyviä päivämääräkenttiä, ks. kuva alla.

Pääset täyttämään näitä tutkinnon osa -moduulin kentät seuraavasti:
1. Avaa luomasi teoriapuu/koulutus Koulutusten käsittely -näkymään: Saat haettua
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koulutuksen klikkaamalla Campuksen ylävalikosta Koulutukset > Koulutusten
hallinta, jolloin saat auki Koulutusten käsittely - Haku -näkymän, jossa voit
halutessasi hakea olemassa olevia koulutuksia/teoriapuita.
2. Valitse teoriapuun puurakenteesta haluamasi tutkinnon osa -moduuli klikkaamalla
sitä. Sinulle aukeaa näkyviin tutkinnon osa -moduulin Elementti-näkymä, ks. kuva
alla. Jatkossa saat avattua haluamasi tutkinnon osan -moduulin Elementti-näkymän
auki klikkaamalla puussa haluamaasi tutkinnon osa -moduulia.
a. Tutkinnon osan päivämääräkentät löydät suht ylhäältä näkymää, ensimmäisestä
osiosta.
b. Vapaat tekstikentät löydät alempaa Kuvaukset-osiosta.

3. Valitse halutessasi tutkinnon osalle päivämäärät Alkupäivämäärä- ja Loppupäivämääräkenttiin klikkaamalla kenttiä ja valitsemalla kalenterista haluamasi päivämäärä. Tiedot
tallentuvat automaattisesti.
4. Klikkaa Kuvaukset-osiossa tutkinnon osan vapaan tekstikentän nimeä, johon haluat kirjoittaa
opiskelijan tietopuolisista opinnoista (Moduulin tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset,
Moduulin sisältö ja menetelmät, Moduulin materiaalit, Moduulin arviointikriteerit), jolloin
saat auki kentän, johon voit vapaasti tekstiä kirjoittaa. Tiedot tallentuvat automaattisesti,

kun siirryt pois muokkaamastasi kentästä.
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Jotta opiskelijan koulutuksen järjestäjä saa Soprossa näkyviinsä teoriapuuhun kirjaamasi
tiedot, tulee sinun vielä lisätä opiskelija teoriapuuhun. Ohjeen opiskelijan lisäämiseksi
teoriapuuhun löydät täältä: Opiskelijan lisääminen puuhun.
Kirjaamasi tiedot tutkinnon osa -moduulille näkyvät koulutuksen järjestäjän Soprosta
ottamassa opiskelijan HOKS-raportissa seuraavasti (kunhan opiskelijan on lisätty
teoriapuuhun).

1.3.2.3

Teoriapuu ja tutkinnon osat kursseineen

Tässä vaihtoehdossa opiskelijan tietopuolisia opintoja kuvataan tutkinnon osittain
lisäämällä teoriapuun tutkinnon osa -moduulien alle tietopuolisia opintoja kuvaavia
kursseja.
Kurssien luominen teoriapuun tutkinnon osa -moduulien alle tapahtuu seuraavasti:
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1. Avaa luomasi teoriapuu/koulutus Koulutusten käsittely -näkymään: Saat haettua
koulutuksen klikkaamalla Campuksen ylävalikosta Koulutukset > Koulutusten
hallinta, jolloin saat auki Koulutusten käsittely - Haku -näkymän, jossa voit
halutessasi hakea olemassa olevia koulutuksia/teoriapuita.
2. Valitse teoriapuun puurakenteesta haluamasi tutkinnon osa -moduuli klikkaamalla
sitä, ks. seuraava kuva.
3. Klikkaa näkymän yläosasta +Lisää koulutukseen -painiketta.
4. Valitse avautuvasta näkymästä Kurssi-painike.

5. Sinulle avautuu näkymän kurssin lisäykseen, ks. kuva alla.
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6. Kirjoita Nimi-kenttään haluamasi kurssin nimi.
7. Halutessasi voit tarkentaa kurssin tyyppiä valitsemalla haluamasi kurssityypin.
8. Klikkaa Tallenna-painiketta lisätäksesi kurssin teoriapuuhun. Sinulle aukeaa näkyviin
kurssin Elementti-näkymä, ks. kuva alla. Jatkossa saat avattua haluamasi kurssin
Elementti-näkymän auki klikkaamalla puussa haluamaasi kurssia.

9. Lisää kurssille ajankohta Alkupäivämäärä- ja Loppupäivämäärä-kenttiin klikkaamalla kenttiä ja
valitsemalla kalenterista haluamasi päivämäärä. Tiedot tallentuvat automaattisesti.
10.Halutessasi voit myös asettaa kurssille laajuuden. Tiedot tallentuvat automaattisesti,
kun siirryt pois muokkaamastasi kentästä.

Jotta opiskelijan koulutuksen järjestäjä saa Soprossa näkyviinsä teoriapuuhun kirjaamasi
tiedot, tulee sinun vielä lisätä opiskelija teoriapuuhun. Ohjeen opiskelijan lisäämiseksi
teoriapuuhun löydät täältä: Opiskelijan lisääminen puuhun.
Tutkinnon osa -moduulin alle luomasi kurssit näkyvät koulutuksen järjestäjän Soprosta
ottamassa opiskelijan HOKS-raportissa seuraavasti (kunhan opiskelijan on lisätty
teoriapuuhun).
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1.3.2.4

Opiskelijan lisääminen puuhun

Jotta opiskelijan koulutuksen järjestäjä saa Soprossa näkyviinsä teoriapuuhun kirjaamasi
tiedot, tulee sinun vielä lisätä opiskelija teoriapuuhun.
Opiskelijan lisääminen puuhun tapahtuu kahdella eri tavalla seuraavasti. Ensimmäisellä
tavalla voit lisätä samalla kertaa useita opiskelijoita.

1)
Opiskelijan/opiskelijoiden
opiskelijatiedot kohdasta

lisääminen

koulutukseen

saapuneet

Klikkaa kohtaa Ilmoitettu, ei vastaanotettu

Avautuu laattanäkymä, josta voit valita opiskelijoita.
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Klikkaa niiden opiskelijoiden laattoja, jotka haluat liittää samaan koulutukseen.
Klikkaa laattaa muualta kuin opiskelijan nimen kohdalta. Laatta aktivoituu ja sen
väri muuttuu vihreäksi. Näin voit valita useita opiskelijoita.

Klikkaa tämän jälkeen Käsittele valitut-painiketta niiden opiskelijoiden laattoja, jotka
haluat liittää samaan koulutukseen. Tämän jälkeen avautuu näkymä, jossa voit
hakea koulutusta, johon haluat opiskelijoita liittää.
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Kun olet hakenut ja löytänyt haluamasi koulutuksen, valitse se listasta. Viimeistele
valinta painamalla Lisää koulutukseen -painiketta.

Lopuksi ohjelma näyttää, kuinka monta opiskelijaa lisättiin ja mihin koulutukseen
lisäys tehtiin. Koulutukseen voit siirtyä suoraan koulutuksen nimeä klikkaamalla.
Mikäli haluat luoda opiskelijoille Study-tunnukset, voit tehdä sen tässä näkymässä
käyttämällä Lähetä rekisteröintikutsu -painiketta.
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2) Opiskelijan HOKS-näkymästä
1. Siirry Opiskelijan HOKS -näkymään. Ohjeen opiskelijan hakuun löydät täältä:
Opiskelijan vastaanotto ja hakeminen Campuksessa.
2. Lisää opiskelija puuhun painamalla Opiskelijan HOKS -näkymän Lisää opiskelija
koulutukseen -painiketta.

3. Painikkeen klikkauksen jälkeen saat eteesi hakulomakkeen, jolla voit hakea
teoriapuuta, johon haluat opiskelijan lisätä, ks.seuraava kuva. Kirjoita hakukenttään
hakusana, ja paina näppäimistöltä Enter tai valitse suurennuslasi-painike.
4. Valitse hakutuloksista koulutuspuu, johon haluat opiskelijan lisätä klikkaamalla
koulutuspuun nimeä.
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5. Opiskelijalle valittu koulutuspuu näkyy Opiskelijan HOKS -näkymässä kohdassa
Koulutus.

1.4

Opiskelijan HOKS-käsittelyn palautus Soproon
Kun omasta puolestasi olet valmis opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyvien tietojen
kirjaamisessa, muistathan varmistaa, että HOKS-käsittely on palautettu takaisin
koulutuksen järjestäjälle Soproon seuraavasti:
1. Mene Opiskelijan HOKS -näkymään. Pääset sinne mm. hakemalla opiskelijaa
Campuksessa valitsemalla yläreunan valikosta Opiskelijat -> Opiskelijan HOKS.
Tarkemmat ohjeet opiskelijan hakemisesta löydät ohjeesta täältä Opiskelijan
vastaanotto ja hakeminen Campuksessa.
2. Valitse Opiskelijan HOKS -näkymästä oikeanpuoleinen laatta nimeltään klikkaamalla
laatan valkoista aluetta.

© Rediteq Oy 2020

27

3. Löydät avautuvan näkymän alimpana osiona Keskeisten työtehtävien tarkastelu ja
tietopuolisen asettaminen -osion.

4. Paina osiossa mahdollisesti näkyvää Tietopuolinen osuus valmis -painiketta.
HUOM! Tämän jälkeen kentät lukkiutuvat etkä voi enää muokata kenttiä tässä
näkymässä, ellei koulutuksen järjestäjä käy erikseen palauttamassa HOKSkäsittelyä Campukseen. Mikäli painiketta ei näy, on HOKS-käsittely jo palautunut
Soproon.
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1.5

Muokkauspyyntö Campukseen
Jos Opiskelijan HOKS:n käsittelyn tila ei ole Campuksessa voidaan muokkauspyyntö
lähettää Sentraaliiin / Sopronettiin. Muokkauspyynnössä lähetetään käyttöliittymäviesti
sopimuksen vastuuhenkilölle, jotta tämä siirtää HOKS:n käsittelyn Campukseen.
Muokkauspyyntö tehdään seuraavasti.
Valitaan opiskelijan Henkilökohtainen opetusohjelma.
Keskeisten työtehtävien tarkastelu ja tietopuolisen asetaminen (Käsittelyn vaihe:
xxxxx) kohdan alta löytyy Pyydä muokattavaksi Campuksessa -painike.

Kuva Muokkauspyyntö

Viesti/lisätiedot vastuuhenkilölle -kenttään voidaan kirjoittaa muutospyyntöön liittyvia
lisätietoja.
Pyyntö lähetetään Pyydä muokattavaksi Campuksessa -painikkeella.

Kuva Muokkauspyyntö lähetetty

Pyynnön lähetyksen merkiksi Pyydä muokattavaksi Campuksessa -painike muuuttuu
vihreäksi.
Kun HOKS-sivun avaa uudestaan näytetään muokkauspyynnön lähetysajankohta Pyydä
muokattavaksi Campuksessa -painikkeen vieressätai alla.

Kuva Muokkauspyynnön lähetysajankohta

Sopimuksen vastuuhenkilö saa muokkauspyynnöstä käyttöliittymäviestin.
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Kuva Muokkauspyynnön käyttöliittymäviesti
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