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VAIHTOEHDOT HOKS-RAPORTIN KENTTIEN TÄYTTÄMISEEN -   
OPISKELIJAKOHTAISISTA RYHMÄKÄSITTELYIHIN  

Tässä dokumentissa kuvataan eri tapoja syöttää HOKS-tietoja. Tietoja voidaan syöttää pel-
kästään Soprossa tai tietoja voidaan syöttää sekä Campuksessa että Soprossa. Campus sopii 
erityisesti tietojen syöttämiseen opiskelijaryhmille. Myös opiskelijaryhmille syötettyjä tietoja 
voidaan henkilökohtaistaa. Syöttötavat ovat osittain päällekkäiset, ja niitä voi käyttää saman-
aikaisesti, mutta käyttäjän on syytä tietää ja ymmärtää vaikutukset, mikäli käyttää eri tapoja 
tutkinnon osan tason HOKS-tietojen syöttämisessä. 

Erilaiset käyttötavat 

Jotta ero erilaisten käyttötapojen välillä tulisi esille, alla on kuvattu toteutetut käyttötavat kes-
keisimpine piirteineen. Muut kuin Campuksen koulutuspuita hyödyntävät käyttötavat perustu-
vat Studyn käyttämään ns. TOS-tietorakenteeseen. Studyssa tiedot tallentuvat 
yhteiskäyttöiseen tietorakenteeseen, jolloin näitä kenttiä voidaan editoida useista eri 
käyttöliittymänäkymistä. Tavoitteena on ollut mahdollistaa näiden kenttien muokkaaminen 
siten, että eri käyttärooleissa (opiskelija, tp-ohjaaja, kouluttaja, koulutustarkastaja) olevat 
henkilöt voivat tehdä muokkaamista toisistaan riippumatta ja jopa samanaikaisesti. 
Muokkaamista on tarkoitus tehdä koko oppiaika. Samanaikainen muokkaaminen on 
mahdollista Studyn kehittymissuunnitelmanäkymässä, eli alla olevista valinnoista kohdassa 
kolme.  

Oppisopimusprosessin selkeyttämiseksi, oppisopimusvelholle on luotu valmisteluvaiheeseen 
oppiaikaa edeltävälle ajalle ja aivan oppisopimuksen alkuvaiheeseen selkeät käsittelyvaiheet, 
jolloin näitä kenttiä voidaan poikkeuksellisesti käsitellä vain tietyssä käyttöliittymänäkymässä, 
ilman että muilla käyttäjillä on mahdollisuutta tehdä muutoksia samanaikaisesti. Muilla 
koulutusmuodoilla käytetään yleistä HOKS-näkymää, johon pätee sama asia, eli se ei ole 
yhteiskäyttöinen.  

Jo ennen HOKS-vaihetta on alkukartoitusvaihe, jossa keskeiset työtehtävät voidaan syöttää. 
Alkukartoituksen keskeiset työtehtävät tallentuvat alkukartoituspohjaan, josta ne voidaan 
kopioida vastaavaan HOKS-kenttään. Heti kopioinnin jälkeen tila on ”HOKS käsittely 
Soprossa, lähi- ja etäopinnot kesken” eli tällöin ollaan HOKS-käsittelyn vaiheessa 1. Mikäli 
alkukartoituksia ei käytetä, tämä on ensimmäinen tila. Tässä tilassa muutoksia voidaan tehdä 
vain Sopronetista ja muutosten tekijä on lähtökohtaisesti koulutustarkastaja tai vastaava 
henkilö.  

Valinnalla 2 ”Siirrän HOKS:n täyttämisen oppilaitokselle” HOKS-kenttien täyttäminen siirretään 
Campukseen kouluttajan tehtäväksi, jolloin muut eivät voi tehdä muutoksia. Kouluttajan tehtyä 
oman osuutensa, hän palauttaa hallinnan takaisin Sopronetiin koulutustarkastajalle eli 
päädytään takaisin vaiheeseen yksi.  

Tämän jälkeen on vuorossa tyypillisesti vaihe 3, eli käsittely siirretään Studyn kautta 
tehtäväksi, jolloin muutoksia voidaan tehdä kaikkien käyttäjäroolien kautta. Tämä vaihe jää 
käyttöön aina oppiajan loppuun saakka, jotta päivityksiä voidaan tehdä yhteiskäyttöisesti. 

Alkukartoitus (tiedot kopioidaan alkukartoituksesta HOKS:on) 

1. a) HOKS käsittely Soprossa, lähi- ja etäopinnot kesken 
1. b) HOKS käsittely Soprossa, lähi- ja etäopinnot valmis 
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2. HOKS käsittely Campuksessa 
3. Study-tila (aiemmin TOS-tila) 

Käsittelytiloja vaihdetaan Sopronetin welhon HOKS-välilehdellä alla näkyvillä painikkeilla. 

 

Alkukartoituksen suhde HOKS-tietorakenteeseen  

 

Alkukartoituksen keskeiset työtehtävät tallentuvat alkukartoituspohjaan, eli kartoituksen tiedot 
eivät käytä Studyn TOS -tietorakenteita. Alkukartoituksessa syötetty keskeiset työtehtävät ja 
ajoittuminen voidaan kopioida vastaavaan HOKS-kenttään. Kopioinnin jälkeen kentillä ei ole 
yhteyttä toisiinsa. 
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HOKS:iin tallentuvat tiedot 

Alla kuvakaappaus Sopronetista, jossa sinisellä laatikkokehyksellä merkityt kentät ovat ns. 
HOKS-kenttiä. Kentät ovat samat, kuin Studyssä, mutta Sopronet näkymiä ei ole suunniteltu 
tietojen yhtäaikaiseen käyttämiseen. Vain Studyn kautta näitä kenttiä voidaan editoida 
samanaikaisesti ilman päällekirjoittamisen vaaraa. Toteutustapa -kenttä ei kuulu Study-
kenttiin, se on tallennettavissa vain tästä näkymästä. 

 

Alla samat kentät Campuksen HOKS –näkymässä. Tässä vaiheessa kouluttaja tyypillisesti 
lisää tietoja jo täytettyihin kenttiin. Kuvassa alla tekstiä lisätty keskimmäiseen ja 
oikeanpuoleiseen kenttään. 

 

Alla samat kentät Studyn kehittymissuunnitelmanäkymässä. Tätä näkymää pääsevät 
käsittelemään kaikki neljä roolia: opiskelija, tp-ohjaaja, kouluttaja ja koulutustarkastaja. 
Päivittäminen voidaan tehdä samanaikaisesti. 
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HOKS-kentät tulostuvat samaan kohtaan riippumatta siitä, mitä kautta ne on syötetty. 

 



       Sivu 5/15 
 

OHJE: HOKS-RAPORTIN KENTTIEN TÄYTTÄMINEN 

 
   9.1.2020 
 
 

Yritys Osoite Puhelin Internet  
Rediteq Oy Aninkaistenkatu 14 B 35 (02) 2828 990 www.rediteq.fi 
Y-tunnus: 0832052-7 20100 TURKU  myynti@rediteq.fi 

RYHMÄKÄSITTELYT 

Edelliset käyttötavat perustuvat HOKS-kenttiin (eli Study-kentät), jotka ovat aina opiskelijakoh-
taisia kenttiä. Useissa tapauksissa opiskelijoita halutaan hallita ryhmittäin, jolloin ryhmälle ase-
tetaan perusopinnot, joita sen jälkeen henkilökohtaistetaan opiskelijoittain. HOKS-kentät eivät 
tue ryhmäkäyttöä, joten ryhmien hallintaan on kehitetty muita tekniikoita.  

Campus-puiden käyttäminen, jolloin ei hyödynnetä HOKS-kenttiä 

Campus-puiden käyttö mahdollistaa tehokkaat ryhmätoiminnot henkilökohtaistuksineen. Mikäli 
oppilaitos käyttää Campusta kurssien hallinnassa, tämä vaihtoehto on itsestäänselvyys, mutta 
on hyödynnettävissä myös muilla koulutuksen järjestäjillä, jos opinnot voidaan kuvata kurssi-
tasolla. Campus-puita käytettäessä puu valmistellaan etukäteen, jolloin yksittäisen opiskelijan 
kohdalla riittää hänen lisäämisensä puuhun/koulutukseen, jolloin opiskelija saa automaattises-
ti kaikki puun sisältämän opetustarjonnan. Lisääminen tapahtuu kahdella eri tavalla. 

Yksittäisen opiskelijan voi lisätä Campuksen HOKS-näkymässä. Alla kuvassa näkyvästä pai-
nikkeesta pääset valitsemaan koulutuksen, johon opiskelijan lisäät. 

 

Useampia opiskelijoita voit lisätä kerralla kohdassa Saapuneet opiskelijatiedot/lmoitettu, ei 
vastaanotettu. Klikkaa niiden opiskelijoiden laattoja, jotka haluat liittää samaan koulutukseen. 
Alla kuvassa näkyvästä painikkeesta pääset valitsemaan koulutuksen, johon opiskelijan lisäät. 
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Tämän jälkeen voit hakea koulutusta. 

 

Ja lopuksi valitset oikean koulutuksen. Vahvista lisäys painamalla Lisää koulutukseen –
painiketta. 

 

Mikäli koulutuksessa, johon opiskelija lisättiin, on sisältöä, kuten alla näkyvässä 
koulutuksessa, kaikki lisätyt opiskelijat saavat oletuksena saman sisällön. 
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Kun opiskelija on lisätty Campuksen koulutuspuuhun, hänelle voidaan tehdä monipuolisesti 
henkilökohtaistuksia. Kuvassa alla henkilökohtaistettu koulutuspuu. 

 

 

Campuksen koulutuspuussa olevat kurssit näkyvät HOKS-tulosteessa henkilökohtaistuksi-
neen alla olevan kuvan mukaisesti. Huomioitava, että myös HOKS-kenttien sisältö tulostuu 
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raporttiin, joten tietoja voidaan syöttää molemmilla tavoilla. 
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Campus-puun HOKS-kenttien käyttäminen moduulitasolla 

Edellä kuvattujen koulutuspuiden avulla lähi- ja etäopinnot voidaan kuvata täsmällisesti ja kou-
lutus voidaan henkilökohtaistaa kaikilla tarpeellisilla tavoilla. Vaikka koulutuspuut tarjoavat 
paljon etuja, puiden rakentaminen voidaan kokea työlääksi, eikä tarvittavaa tietoa välttämättä 
ole käytettävissä kurssitasolla. Tämän ratkaisemiseksi olemme yhdistäneet koulutuspuiden 
mahdollistamat ryhmätoimintojen edut ja tekstikenttien joustavuuden. Alla olevassa kuvassa 
esimerkki Campus-puun moduulitasosta. 

 

HOKS-kenttiä pystytään käyttämään kahdella eri tavalla: 

Tapa 1: Yleiset HOKS-tiedot koko ryhmälle 

 Campus-puun moduulitasolle lisättyjen HOKS-kenttien avulla opiskelijaryhmälle saa-
daan pohjaksi yleiset HOKS-tiedot, joita voidaan kuitenkin opiskelijakohtaisesti henki-
lökohtaistaa. 

Tapa 2: Yleiset HOKS-tiedot koko ryhmälle, jolta ne kopioidaan opiskelijakohtaisiksi 

 Opiskelijan HOKSissa kentät voidaan kopioida opiskelijalle. HUOM! Kopioinnin jälkeen 
tietoja muutetaan opiskelijakohtaisesti. Ryhmäkohtainen muuttaminen ei ole enää 
mahdollista. 

Nämä tavat on kuvattu tarkemmin alla. 

Tapa 1: Yleiset HOKS-tiedot koko ryhmälle 

Soproon ja Campuksessa on ominaisuus, jonka avulla Campus-puun moduulitasolle lisättyjen 
HOKS-kenttien avulla opiskelijaryhmälle saadaan pohjaksi yleiset HOKS-tiedot, joita voidaan 
kuitenkin opiskelijakohtaisesti henkilökohtaistaa. Myös tätä käyttötapaa voidaan käyttää osin 
päällekkäin muiden tässä dokumentissa kuvattujen tapojen kanssa.  

Klikkaa ensin moduuli aktiiviseksi. Kuvassa alla moduuli Asiakaspalvelu on aktivoitu.  

 

Selaa moduulin tietoja (sivun oikea puolisko) alaspäin, kunnes löydät kenttäryhmän ”HOKS-
kentät (henkilökohtaistettavissa)”. 
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Klikkaamalla kentän otsikkoa (esimerkiksi ”Lähi- ja etäopinnot ja ajoittuminen”) avautuu kenttä 
syöttämistä varten. 

 

Tietojen henkilökohtaistaminen 

Kun kuvattuihin kenttiin on syötetty koko ryhmää koskevat tiedot, voidaan siirtyä tietojen 
henkilökohtaistamiseen.  

Valitse Koulutusten käsittely –otsikon alta painike ”Henkilökohtaistaminen”, jolla pääset 
henkilökohtaistamisnäkymään. 
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Valitse opiskelija, jonka tietoja haluat henkilökohtaistaa.  

 

Henkilökohtaistamisnäkymässä liikutaan sivusuunnassa käyttämällä käsisymboleita ja/tai 
kosketusnäytöillä pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle. Syvemmälle opiskelijan tietoihin 
pääset pyyhkäisemällä oikealle ja takaisinpäin (mm. valitsemaan opiskelija) toiseen suuntaan. 

 

Etene niin pitkälle oikealle, että voit valita moduulin koulutuspuusta aktiiviseksi.  
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Paina sen jälkeen painiketta ”Henkilökohtaista elementtiä”. Tee tarpeelliset muutokset ja 
tallenna lopuksi. 
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Kun HOKS tämän jälkeen tulostetaan, yhdistää tuloste sekä HOKS-kenttiä, Campus-puun 
kursseja että moduulitason kenttiä tulosteeseen. Teknisesti ohjelma tukee näiden käyttämistä 
päällekkäin, mutta päällekkäinen käyttötapa voi olla käyttäjiä hämmentävä, joten sen käyttöä 
pitää harkita. 
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Tapa 2: Yleiset HOKS-tiedot koko ryhmälle, jolta ne kopioidaan opiskelijakohtai-
siksi 

Opiskelijan HOKSissa kentät voidaan kopioida opiskelijalle. HUOM! Kopioinnin jälkeen tietoja 
muutetaan opiskelijakohtaisesti. Ryhmäkohtainen muuttaminen ei ole enää mahdollista. 

 

Valitse  kopiointipainike ”Kuvaa tähän, millaista tukea tarvitset oppiakseni tavoitteen mu-
kaiset taidot. Esim. mitä kursseja toivot pääseväsi suorittamaan ym.” tai Kuvaa tähän, miten 
osoitat oppineesi taidot tai taitoja. –kentän kohdalta. Samaa painiketta uudelleen painamalla 
voit perua kopioinnin. 

 

Opiskelijan HOKSissa voidaan käyttää myös opiskelijakohtaista tekstiä. Tee silloin valinta ” 
Näytä HOKSissa vain opiskelijakohtainen teksti”-ruutuun. HUOM! Jos ruutuun ei tehdä valin-
taa ja opiskelijakohtaiseen kenttään on lisätty tekstiä, molemmat tiedot eli sekä ryhmäkohtai-
nen että opiskelijakohtainen teksti tulostuvat opiskelijan HOKSiin. 
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