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1 HOKS

Tässä  ohjeessa  kuvataan  HOKS-käsittelytoimintoa,  joka  tukee  opiskelijalle  tehtävään
henkilökohtaistamiseen  liittyvän  tiedon  kirjaamista  talteen.  HOKS-käsittelytoimintoa
hyödyntää  ns.  TOS-kenttiä,  joten  HOKS-käsittelytoimintoa  käyttöönotto  vaatii  HOKS-
moduulin.

Yleistä HOKS-prosessista

Soproon on kehitetty HOKS-käsittelynäkymä, jonka avulla koulutuksen järjestäjä voi kerätä
ja  kirjata  tutkintotavoitteisen (myös osatutkinto)  opiskelijan  henkilökohtaistamiseen  liittyviä
tietoja.  Tietojen  keräämisen  ja  kirjaamisen  lopputuloksena  koulutuksen  järjestäjä  voi
tulostaa  HOKS-raportin  (Henkilökohtainen  osaamisen  kehittämissuunnitelma)  mm.
oppisopimuksen  liitteeksi.  HOKS-näkymän  avulla  koulutuksen  järjestäjä  pystyy  ennen
raportin tulostamista kontrolloimaan, että suunniteltu HOKS:n käsittelyprosessi on toiminut,
ja tarpeelliset tiedot on saatu, syötetty ja tulostettavissa.

HOKSn  käsittelyprosessi  lähtee  käytännössä  liikkeelle  jo  esitietojen  keräämisestä  ja
alkukartoituksista. Alkukartoituksissa voidaan kysyä tietoja mm. keskeisistä työtehtävistä ja
opiskelijan  aiemmin  suorittamista  opinnoista.  Nämä  alkukartoituksiin  syötetyt  tiedot
koulutuksen  järjestäjä  voi  ottaa  suoraan  osaksi  opiskelijan  HOKS:a.  Yleiset
oppisopimustiedot  täytetään  edelleen  oppisopimusvelholla  tai  opiskelijan
sopimuslomakkeella,  HOKS-käsittelynäkymässä  ohjataan  täyttämään  muita  HOKS-
raporttiin  vaadittavia  tietoja  (mm.  tutkinnon  osittain  keskeiset  työtehtävät,  tietopuoliset
opinnot sekä tutkinnon suorittamisen suunnitelma).  HOKS-käsittelynäkymän  tutkinnon osa
-kohtaiset kentät käyttävät samaa tietovarastoa kuin TOSissa näkyvät tutkinnon osa -tason
kentät.  HOKS-käsittelynäkymään  kirjatut  tiedot  siis  näkyvät  Studyssa  ja  toisinpäin,  joten
HOKS-vaiheessa  kirjattua  tietoa  voidaan  hyödyntää  opiskelijan  TOSin  pohjana  ja
jatkojalostaa opintojen edetessä.

Osa  HOKS-raporttiin  vaadittavista  tiedoista  voivat  olla  koulutuksen  järjestäjän
vastuuhenkilölle  haasteellista  löytää  ja  syöttää.  Tämän  vuoksi  joidenkin  tietojen
syöttäminen on mahdollista siirtää esim. lähi- ja etäopetuksen vastuuhenkilölle täytettäväksi
joko  Campuksen  tai  Studyn  kautta.  Koulutuksen  järjestäjän  vastuuhenkilö  näkee  myös
toisen osapuolen syöttämät tiedot omasta HOKS-käsittelynäkymästään tai HOKS-raportista
Soprossa, riippumatta siitä, missä tiedot on täytetty.

Yleiskuvaus HOKS-käsittely-näkymästä

HOKS-käsittelynäkymässä on vasemmalla neljän sivun valikko (ks. kuvan laatikko A), joka
käydään tyypillisesti järjestyksessä läpi. Järjestyksen noudattaminen varsinkin
alkuvaiheessa helpottaa käsittelyä. Tarkoituksena on siis käydä läpi kaikki sivut
alkukartoituksista johtopäätöksiin, ja täyttää tai täydentää jokainen tarpeellinen kenttä, joka
henkilökohtaistamiseen kuuluu. Näkymän yläosassa taas on Käsittelyvaihe -valikko (ks.
kuvan laatikko B), jonka avulla voidaan paremmin tuoda esille, missä vaiheessa HOKSn
täyttäminen on. Vaiheet vaihtuvat tiettyjen toimenpiteiden kohdalla automaattisesti, mutta
vaihetta voi myös muuttaa manuaalisesti.
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HOKS:n käsittelyprosessi Soprossa lyhyesti

HOKS-käsittely  -näkymä  on  suunniteltu  tukemaan  seuraavanlaista  HOKS-prosessia
Soprossa:

1. Luodaan opiskelija esi/-ilmoittautumistiedoista tai käsin.

2. Täytetään  yleiset  oppimissopimuksen  tiedot  Velholla  tai  opiskelijan
sopimuslomakkeella.

3. Lähetetään alkukartoitukset.

4. Kun  alkukartoitukset  on  saatu  takaisin  täydennettyinä,  siirrytään  HOKS-
käsittelynäkymään.

5. Kopioidaan  työtehtävien  alkukartoitukseen  kirjatut  keskeiset  työtehtävät
HOKS:iin.

6. Täydennetään HOKS-käsittelynäkymässä opiskelijan tietoja:

i. Tutkinnon  osittain  keskeiset  työtehtävät,  lähi-  ja  etäopinnot  sekä  tutkinnon
osan  suorittamisen  suunnitelma.  HUOM!  Näiden  tietojen  täydentäminen
voidaan siirtää esim. lähi- ja etäkoulutuksen vastuuhenkilölle täytettäväksi joko
Campuksen tai Studyn kautta.
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ii. Opiskelijan mahdolliset aiemmat tunnustettavaksi esitettävät opinnot.

iii. Opiskelijan mahdolliset opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot.

iv. Opiskelijan henkilökohtaistamisen johtopäätökset ja perustelut.

7. Tulostetaan HOKS-raportti HOKS-käsittelynäkymässä.

1.1 HOKS-käsittelyn parametrit

HOKS:n käsittelyprosessia varten on luotu joitakin parametreja, joita voi halutessaan ottaa
käyttöön.  Pääkäyttäjä  pääsee  lisäämään  tai  muokkaamaan  parametreja  Sentraalin
ylävalikosta Rekisterit -> Parametrit.

ALKUKARTOITUS_AIEMMATOPINNOT: Tällä  parametrilla  voidaan määrittää,  kysytäänkö
opiskelijan alkukartoituksessa tietoja opiskelijan aiemmista opinnoista. 

Jos  parametrin  Kokonaisluku-kenttä  on  tyhjä,  kysytään  opiskelijan
alkukartoituksessa tutkinnon diaaritiedot, sekä tutkinnon osa. 
Jos  parametrin  Kokonaisluku-kenttään  laitetaan  arvo  "1",  kysytään  tutkinto  ja
tutkinnon diaaritiedot.

HEO_KASITTELYVAIHEET:  Tällä  parametrilla  voidaan  säätää  TOSin  muokattavuutta
HOKS-tilojen mukaan. 

Jos  parametria  ei  löydy  kannasta,  TOS  on  aina  muokattavissa  HOKS:n  tilasta
riippumatta.
Jos  parametrin  lisää  kantaan,  TOS  on  muokattavissa,  kun  HOKS-tilaa  ei  ole  vielä
ollenkaan tai kun HOKS-tilaksi valitaan TOS. Lisäksi TOSissa on tutkinnon osa -taso
aina automaattisesti auki.
o HUOM!  Alkukartoitusten  lähetys  asettaa  HOKS-tilaksi  automaattisesti

Alkukartoitus:  Jos  HOKS-käsittelyä  ei  jostain  syystä  haluta  jollekin  opiskelijalle
tehdä, tulee HOKS-tila käydä vaihtamassa TOSiksi (opiskelijan HOKS-lomakkeelta
tai opiskelijan HOKS/Muut-välilehdellä.)

SOPRONET_HEO_SWE:  Tällä  parametrilla  saa  käyttöönsä  HOKS-raportista  myös
ruotsinkielisen version.  Raportissa käytettävä kieli  kysytään  aina  erikseen  ennen  raportin
tulostamista.

1.2 HOKS-näkymä ja tietojen täyttäminen

Kaikkia koulutusmuotoja koskeva HOKS-käsittely

HOKS-näkymän  saat  auki  Sopronetista  opiskelijalomakkeen  oikeassa  yläkulmassa
sijaitsevasta Avaa HOKS -painikkeesta.
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HOKS-näkymässä  näet  vasemmalla  neljä  eri  sivua  (ks.  kuva  alla,  A),  joista  neljällä
ensimmäisellä  pääset  tarkastelemaan  ja  täyttämään  tietoja.  HUOM!  Muistathan  tallentaa
vasemman yläkulman Tallenna-painikkeella tasaisin väliajoin tietoja täyttäessäsi. 
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Tietojen täydentäminen näkymän sivuilla  tapahtuu  lyhyesti  kuvattuna  seuraavasti.  Löydät
tarkemmat kuvaukset näkymän sivuista heti tämän lyhyen kuvauksen jälkeen.

1. Paina  Kopioi  kartoitustiedot  työssä  oppimisen  suunnitelmaan  -painiketta
Alkukartoitukset-sivun  oikeassa  alareunassa,  jotta  saat  alkukartoituksiin  syötetyt
keskeiset  työtehtävät  kopioitua  HOKS:n.  Huomaa  oikeassa  yläkulmassa  oleva
HOKS-käsittelyvaihe,  joka  vaihtuu  vaiheesta  Alkukartoitus  vaiheeseen  HOKS
käsittely Soprossa, lähi- ja etäopinnot kesken.

2. Täytä/täydennä  Työtehtävät/tietopuolinen  -sivulla  tutkinnon  osien  tiedot  a)
keskeisistä työtehtävistä, b) tutkinnon osan suorittamisen suunnitelmasta,  c)  lähi-  ja
etäopinnoista , ja d) toteutustavasta.

i. Mikäli  käytössäsi  on  Läpinäkyvä  HOKS  -moduuli,  voit  siirtää  osan  kentistä
täytettäväksi  Campukseen  esimerkiksi  tietopuolisen  koulutuksen
vastuuhenkilölle. Lue lisää asiasta täältä: HOKS-käsittely ja Campus.

ii. Toisena  vaihtoehtona  on  hyödyntää  Studyä,  ja  tarjota  esimerkiksi  lähi-  ja
etäopetuksen  vastuuhenkilölle  mahdollisuutta  täyttää  tietoja  siellä.  Lue  lisää
asiasta täältä: HOKS-käsittely ja Study.

3. Täydennä  tiedot  opiskelijan  mahdollisista  aiemmista  ja  tunnustettavaksi
esitettävistä opinnoista Aiemmat/muut opinnot -sivulla.

4. Kirjaa  johtopäätöksesi  ja  perustelusi  opiskelijan  henkilökohtaistamisesta
Johtopäätökset-sivulle.
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Voit  halutessasi  vaihtaa  HEOn  käsittelyvaihetta  oikeassa  yläkulmassa  olevasta
alasvetovalikosta  manuaalisesti  (ks.  edellinen  kuva,  B).  Muistathan  tallentaa  vaiheen
vaihdon Tallenna-painikkeella.  HUOM! Käsittelyvaihe HEO käsittely  Campuksessa laittaa
kentät  Sopron HEO-käsittely  -näkymässä lukkoon,  jolloin  et  voi  lisätä  tai  muokata  tietoja
näkymässä  Soprosta  käsin.  Valvoja-tunnuksella  kirjautuneena  voi  käsittelyn  pakottaa
takaisin  Soproon  Käsittelyvaihe-valikon  vieressä  näkyvästä  Palauta-painikkeesta  (näkyy
vain,  kun käsittelyvaihe on HEO  käsittely  Campuksessa),  mutta  tällöin  kentät  lukkiutuvat
Campuksessa.

HOKS:n aloitus oppisopimusopiskelijalla

Alkukartoituksista HOKS:in

Oppisopimusopiskelijat  valmistellaan  erityisellä  velho-lomakkeella  rekisteröitäviksi
oppisopimuksiksi.  HOKSin  avaaminen  tapahtuu  tällä  lomakkeella  hieman  eri  tavalla.  Kun
oppisopimus  on  rekisteröity,  HOKS  avataan  samalla  tavalla  opiskelijalomakkeelta,  kuin
aiemmin on kuvattu.

Mikäli oppisopimuksella on käytetty alkukartoituksia, niiden tiedot voidaan kopioida HOKS:n
pohjatiedoiksi  painikkeesta  Kopioi  kartoitustiedot  HOKS:in.  Mikäli  kartoituksia  ei  ole
käytetty,  tai  et  jostain  syystä halua käyttää niitä  pohjatietoina,  voit  ohittaa  tämän  vaiheen
valinnalla  Kartoituksia  ei  käytetä.  Huomioi,  että  kartoitusten  tekemisen  jälkeen  HOKS-tila
on oletuksena vaiheessa Alkukartoitus. Mikäli painat kumpaa tahansa painikkeista, HOKS-
tilan muuttuu vaiheeseen HOKS-käsittely Soprossa, lähi- ja etäopinnot kesken.
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Kun kartoitukset on kopioitu tai ne on ohitettu, päädytään alla olevaan näkymään. Yleensä
on suositeltavaa käyttää ensimmäistä valintaa eli 

1) Täydennän HOKS:n itse

Tämä valinta avaa HOKS-lomakkeen.  Huom!  Mikäli  HOKS-tilana oli  jokin  muu,  painike
samalla  muuttaa HOKS-tilan vaiheeseen  HOKS-käsittely  Soprossa,  lähi-  ja  etäopinnot
kesken.
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Kuvassa alla HOKS-näkymä avattuna. Mikäli työtehtäväkartoituksessa on kerätty tietoja
työtehtävistä,  ne  näkyvät  kopioitumisen  jälkeen  tässä  näkymässä,  jossa  niitä  voi
edelleen  muokata.  Tässä  tilassa  voit  yksin  muokata  tietoja,  muut  eivät  voi  osallistua
muokkaamiseen.
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Muut käytettävissä olevat valinnat ovat  

2) Siirrän HOKS:n täyttämisen oppilaitokselle

3) Laajennan HOKS:n täyttämisen opiskelijalle, tp-ohjaajalle ja oppilaitokselle

HOKS-näkymän sivut tarkemmin esiteltyinä

Alkukartoitukset-sivu

HOKS-näkymän  ensimmäisellä  sivulla  näytetään  opiskelijaan  liittyvät  alkukartoitukset,
paina painiketta Näytä alkukartoitukset. 

Mikäli  alkukartoitusten  tiedot  näyttävät  oikeansuuntaisilta  ja  riittäviltä  HOKS-käsittelyn
jatkamiselle,  paina oikeassa alareunassa  olevaa  Kopioi  kartoitustiedot  työssä  oppimisen
suunnitelmaan  -painiketta.  Tällöin  saat  kopioitua  työtehtävien  alkukartoituksessa
kerätyt keskeiset työtehtävät HOKS:in, jossa niitä voidaan tarvittaessa jatkojalostaa. 

Työtehtävät/opinnot -sivu
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HOKS-näkymän  toiselta  sivulta  löydät  tutkinnon  osittain  kentät:  Keskeiset  työtehtävät  ja
ajoittuminen,  Tutkinnon  osan  suorittamisen  suunnitelma,  Lähi-  ja  etäopinnot  sekä
ajoittuminen ja Toteutustapa. 

Näistä  kentistä  kolme  ensimmäistä  käyttävät  samaa  tietovarastoa  kuin  TOSissa
tutkinnon  osa  -tasolla  näkyvät  kentät.  Näin  ollen  HOKS-näkymässä  kirjatut  tiedot
näkyvät TOSissa ja toisinpäin.

Tällä Työtehtävät/opinnot -sivulla  on siis  tarkoitus jatkojalostaa tutkinnon osiin liittyviä
keskeisiä  työtehtäviä  sekä  täyttää  tietopuolisiin  opintoihin  ja  tutkinnon
suorittamisen suunnitelmaan liittyviä kenttiä. 

1. Kirjoita tekstikenttiin haluamaasi sisältöä.
2. Tallenna tasaisin väliajoin Tallenna-painikkeella.

Jos toteat,  ettei  opiskelija  jotakin  hänelle  jo  valittua  tutkinnon  osaa  suoritakaan,  passivoi
tutkinnon osa seuraavasti:

1. Ota  pois  ruksi  Aktiivinen-valinnasta,  joka  löytyy  tutkinnon  osan  nimen  kohdalta
oikeasta reunasta.

2. Tallenna passivointi Tallenna-painikkeella.

Osa  tällä  sivulla  kirjattavista  tiedoista  voivat  olla  sinulle  koulutuksen  järjestäjän
vastuuhenkilönä  haasteellista  löytää  ja  syöttää.  Voit  siirtää  keskeisten  työtehtävien,
tutkinnon osan suorittamisen suunnitelman ja tietopuolisten opintojen kenttien täyttämisen
esim.  lähi-  ja  etäopintojen  vastuuhenkilölle  (oman  organisaation  tai  kumppanin)  joko
Campuksen  tai  Studyn  kautta  tehtäväksi.  Campuksessa  ja/tai  Study:ssä  syötetyt  tiedot
tulostuvat myös HOKS-raporttiin.
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Läpinäkyvän  HOKS-moduulin  ollessa  käytössä  tietojen  täyttäminen  onnistuu
Campuksesta  käsin:  Ohjeistus  tähän  löytyy  ohjeen  kohdasta  HOKS-käsittely  ja
Campus.
Studyn  avulla  lähi-  ja  etäopintojen  vastuuhenkilö  voi  käydä  täyttämässä  tietoja
Studyyn. Ohjeistus tähän löytyy ohjeen kohdasta HOKS-käsittely ja Study.

Aiemmat/muut opinnot -sivu

Tällä sivulla voit kirjata opiskelijan mahdollisia aiempia opintoja, jotka halutaan esittää
tunnustettavaksi  osaksi  tutkintoa,  sekä  mahdollisia  opiskeluvalmiuksia  parantavia
opintoja.

Aiemman osaamisen tunnustaminen -osio

Tässä  osiossa  saattaa  olla  jo  valmiina  tietoa,  mikäli  organisaatiossanne  kysytään
opiskelijalta aiempia opintoja jo opiskelijan alkukartoituksen yhteydessä.

Syötä uusi tunnustettavaksi esitettävä tutkinnon osa seuraavasti:
1. Paina taulukon alla olevaa Lisää-painiketta.  Saat  eteesi  ikkunan,  jossa voit  syöttää

tiedot (ks. seuraava kuva). 
2. Tallenna syöttämäsi tiedot Tallenna-painikkeella. 
3. Sulje lomake ikkunan oikean yläkulman ruksista.
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Jos haluat muokata olemassa olevaa tutkinnon osaa, toimi seuraavasti:
1. Valitse haluamasi  tutkinnon  osa  listasta  klikkaamalla  sen  rivin  kohdalla.  Tutkinnon

osan rivi muuttuu siniseksi.
2. Klikkaa Lomakkeella-painiketta.  Saat  valitsemasi  tutkinnon osan tiedot  auki  uuteen

ikkunaan.
3. Tallenna muokkaamasi tiedot Tallenna-painikkeella. 
4. Sulje lomake ikkunan oikean yläkulman ruksista.

Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot -osio

Voit  kirjata  tähän  opiskelijan  suorittamia  opiskelijavalmiuksia  parantavia  opintoja,  mikäli
sellaisia hänellä on. 

1. Laita rasti Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot -valintaruutuun.
2. Kirjaa tarkemmat tiedot opinnoista alla olevaan tekstikenttään.
3. Tallenna syöttämäsi tiedot Tallenna-painikkeella. 

Johtopäätökset-sivu

Tällä  sivulla  voit  kirjata  opiskelijalle  tehtyyn  henkilökohtaistamiseen  liittyviä
perusteluita  ja  johtopäätöksiä,  sekä  muita  opintojen  järjestämisen  kannalta
tarpeellisia seikkoja.
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Huomaa, että perusteluiden ja johtopäästösten kirjaamisessa on palattu  ohjaamaan niiden
täyttäminen  vain  yhteen  kenttään  (Hakeutumisvaiheessa-kenttä).  Aiemmin  on  ollut
käytössä kolme kenttää, ja saat ne halutessasi edelleen käyttöön painamalla  linkkiä  Näytä
johtopäätösten valinnaiset kentät. Oletuksena näytetään kuitenkin vain yksi kenttä.

Sivun  lopussa  on  ruksivalinta  Tiedotettu  erityislainsäädäntö  opiskelijalle  ja  yritykselle.
Tällä  valintakohdalla  varmistetaan,  että  oppisopimuskoulutuksen  erityislainsäädäntö,  sen
työsopimusluonne,  opintososiaaliset  edut,  koulutuskorvaukset  yms.  on  tiedotettu
opiskelijalle  ja  työnantajalle.  Valinta  on  muistutus  tietojen  täyttäjälle,  ja  sen  perusteella
tulostetaan varsinaiseen HOKS-raporttiin, että asioista tosiaankin on tiedotettu.

1.2.1 HOKS-käsittely ja Campus

Läpinäkyvä  HOKS  -moduulin  ollessa  käytössä  voidaan  tarjota  lähi-  ja  etäopetuksen
vastuuhenkilölle  pääsy  täyttämään  opiskelijan  henkilökohtaistamiseen  liittyviä  tietoja
Campuksesta käsin. Tätä varten opiskelija täytyy julkaista Campukseen tälle
vastuuhenkilölle,  jotta   vastuuhenkilö  pääsee  opiskelijan  tietoja  näkemään  ja  täyttämään.
Opiskelija  voidaan  julkaista  joko  oman  organisaation  sisällä  olevalle  henkilölle  tai  toisen
kumppaniorganisaation, esim. oppilaitoksen, henkilölle. Samalla  siirtyy  opiskelijan HOKS:n
käsittelyvaihe  Campukseen,  jotta  opiskelijan  henkilökohtaistamiseen  liittyviä  tietoja
päästään  Campuksessa  täyttämään.  Kun  tarvittavat  tiedot  Campuksessa  on  täytetty,
palautetaan opiskelijan HOKS-käsittely takaisin Soproon jatkettavaksi.

Ohje opiskelijan julkaisuun ja  HOKS:n  käsittelyvaiheen  siirtoon  Campukseen:  Opiskelijan
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julkaisu ja HOKS-käsittelyn siirto Campukseen.

Ohje  opiskelijan  HOKS-käsittelyn  palauttamisesta  Soproon:  Opiskelijan  HOKS-käsittely
takaisin Soproon.

Campukseen julkaistun opiskelijan vastaanottavalle  vastuuhenkilölle  suunnattu  käyttöohje:
Campus-käyttäjän ohje: HOKS-käsittely Campuksessa.

1.2.1.1 HOKS-käsittelyn siirto Studyyn

HOKS:n kehittäminen Studyssä 

Soprossa  ja  Campuksessa  oikeudet  muokata  HOKS:a  ovat  vain  yhdellä  henkilöllä
kerrallaan.  Tilojen siirrolla  ja  erityisillä  ilmoituksilla  henkilöt  tietävät  oikeudestaan muokata
HOKS:a.  Study  on  kaikkien  osapuolten  käyttöliittymä  ja  väline,  jolla  HOKS:a  voidaan
muokata  ilman,  että  se  on  lukittu  yhdelle  käyttäjälle/roolille.  Study-tilassa  HOKSin
muokkaaminen  on  mahdollista  kaikille  opintoihin  liittyville  osapuolille,  joilla  on  Study-
tunnukset  käytössään.  Ohjelma  mahdollistaa  muutosten  tekemisen  kenttä  kerrallaan  ja
lokittaa  jokaisen  muutoksen,  jolloin  samanaikaisesti  tehdyt  muutokset  voidaan  nähdä  ja
jäljittää.  Tyypillisesti  HOKS:n  Study-tila  on  viimeisin  ja  pisimmin  käytössä  oleva  tila.
Tyypillisesti  prosessi  etenee  niin,  että  ensin  HOKS  on  alkukartoitus-tilassa.  Sitten,  aivan
opintojen  alkuvaiheessa,  käsittelytila  on  vuoroin  Soprossa  ja  Campuksessa.  Tämän
jälkeen, kun koulutuksen järjestäjän vastuuhenkilöt ovat tehneet alkuvaiheen tarkistukset ja
merkinnät,  tila  vaihdetaan Study-tilaksi,  jossa jatketaan koko  oppiajan  loppuun.  Study-tila
tarkoittaa,  että  muut  kuin  oppilaitoksen oma  henkilökunta,  pääsee  tietoihin  käsiksi.  Tämä
tarkoittaa  ainakin  opiskelijaa  itseään,  sekä  työpaikkaohjaajaa.   Käytännössä  se,  että
opiskelija  ja  työpaikkaohjaaja,  pääsevät  tietoihin  käsiksi,  edellyttää  että  heille  annetaan
tunnukset  Study-palveluun.  Jos  heillä  on  jo  ennestään  tunnukset,  ne  pitää  liittää  näihin
opiskelijan opintoihin. 

Tunnusten antaminen ja niiden liittäminen opintoihin 

Tunnusten antaminen ja niiden liittäminen opintoihin tapahtuu täysin samalla tavalla.

1. Valitse  3)  Laajennan  HOKS:n  täyttämisen  opiskelijalle,  tp-ohjaajalle  ja
oppilaitokselle.

Valinnasta  avautuu  kuvassa  olevan  näköinen  lomake,  jolloi  voidaan  lähettää
rekisteröitymiskutsu sekä opiskelijalle, että työpaikkaohjaajalle. 

Lähetä  kutsu  -painikkeesta  lähtee  sähköpostiviesti  aiemmin  asetettuun
sähköpostiosoitteeseen.  Viestissä on linkki,  jota  klikkaamalla  viestin  saaja  joko
luo uuden käyttäjätunnuksen itselleen, tai mikäli hänellä on jo  luotu tunnus,  hän
yhdistää  kyseiseen  tunnukseen  nämä  opinnot,  joita  tässä  käsitellään.  Kutsun
lähettäjän näkökulmasta toiminto on sama, viestin saajan näkökulmasta käsittely
eroaa.

Jos viestin saajalla ei vielä ole tunnusta
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Viestin  saajalle  tarjotaan  rekisteröitymislomaketta,  jossa  hän  tarkastaa  tietonsa  ja
asettaa  tunnukselleen  salasanan.  Käyttäjätunnuksena  toimii  sähköpostiosoite.
Sen rinnalle käyttäjä voi rekisteröidä halutessaan toisen tunnuksen.

Jos viestin saajalla on jo tunnus

Viestin  saajalle  kerrotaan,  että  hänet  liitetään  näihin  opintoihin,  ja  hän  vahvistaa
asian.  Tämän  jälkeen  hän  pääsee  näkemään  hänelle  tarkoitetut  tiedot,
muuttamaan HOKS-tietoja ja hän pystyy osallistumaan keskusteluihin.

Yllä olevassa kuvassa näkyy, että  tp-ohjaajalle  on jo  lähetetty  rekisteröintikutsu.  Tämä on
tyypillinen  tilanne,  koska  tp-ohjaajilla  on  usein  monta  opiskelijaa  vastuullaan.  Ohjelma  ei
tässä  näkymässä  kuitenkaan  näytä,  onko  käyttäjä  rekisteröinyt  tunnuksensa.  Katso
seuraava kohta.

Kutsun ja sen rekisteröintivaiheen tarkistaminen

Mikäli  käyttäjäksi  kutsuttu  henkilö  on  jättänyt  rekisteröimättä,  hukannut  tunnuksen  tai  ei
muista,  mitä  on  tehnyt,  rekisteröitymisen  tila  voidaan  tarkistaa  painamalla  Tarkista-
painiketta.  Kun  tila  tiedetään,  käyttäjää  voidaan  paremmin  ohjata  seuraaviin  vaiheisiin.
Esim. jos rekisteröinti on tehty, hän voi pyytää uutta salasanaa omaan sähköpostiinsa. Jos
taas  rekisteröinti  on  tekemättä,  hänelle  voidaan  lähettää  uusi  kutsu.  Kun  uusi  kutsu
lähetetään, vanhalla kutsulla ei voi enää rekisteröityä.
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Käyttäjätunnuksen irroitus sähköpostiosoitteen vaihtuessa

Välillä  törmäämme  tilanteisiin,  että  henkilö  on  aiemmin  antanut  väärän
sähköpostiosoitteen,  joka  halutaan  vaihtaa.  Tällöin  aiemmin  annettu  osoite  tulee
irroittaa  tästä  opinnosta,  jonka  jälkeen  hänelle  voidaan  lähettää
rekisteröitymispyyntö uuteen sähköpostiosoitteeseen.  Irroittaminen  tapahtuu  Irroita
käyttäjätunnus -painikkeella. 

Linkki Studyyn/TOS:in oppilaitoksen edustajalle

Oppilaitoksen edustaja pääsee omalla tunnuksellaan Studyyn, jossa voi myös muokata
tietoja,  ilman  että  hänelle  lähetetään  erityistä  linkkiä.  Erityistä  linkkiä  käytetään
kahteen tarkoitukseen.

A. Linkin avulla sellainen ulkopuolinen kouluttaja, jolla ei ole Study-tunnusta, voi saada
vain lukuoikeuksilla varustetun linkin sähköpostiinsa

Linkki  sopii  satunnaiseen  käyttöön  ja  vain  tietojen  tarkistamiseen.  Linkin  saatuaan
kouluttaja voi avata opiskelijan HOKS-tiedot katselutilassa ilman kirjautumista.

Linkin lähettäminen tapahtuu Lähetä linkki -painikkeesta.

Linkin  lähettäminen  henkilölle,  josta  tiedetään  vain  sähköpostiosoite,  hänellä  ei  ole
luotua tunnusta Campukseen/Studyyn.
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B. Linkin avulla sellainen oppilaitoksen henkilö, jolla jo on Campus-tunnus.

Linkki  toimii  muistutuksena  tai  nopeana  keinona  johdattaa  kouluttaja  oikeaan
opiskelijaan ja  esim.  tarkistamaan tiedot.  Henkilölle  tarjotaan myös kirjautumista ja
kirjauduttuaan oppilaitoksen henkilö pystyy tekemään normaalit  toimenpiteet,  myös
muutokset.

Linkin  lähettäminen  saa  aikaan  myös  sen,  että  oppilaitoksen  henkilölle  ilmestyy
opiskelijan kohdalle Campus-näkymään Study-painike, josta hän pääsee siirtymään
Study-näkymään.
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1.2.1.2 Opiskelijan HOKS-käsittely takaisin Soproon

Kun vastuuhenkilö, jolle opiskelija on julkaistu,  on täydentänyt  opiskelijan tietoja  tarpeeksi
Campuksessa,  palauttaa  hän  opiskelijan  HOKS-käsittelyn  takaisin  Soproon.  Opiskelijan
vastuuhenkilö  Soprossa  saa  käsittelyn  palautuksesta  itselleen
käyttöliittymäviestin. Myös käsittelyn tila 

Käsittelyn pakotettu palauttaminen Soproon

Mikäli  on  tarpeen,  voi  HOKS-käsittelyn  myös  pakotetusti  palauttaa  Soproon  Soprosta
käsin.  HUOM!  Tällöin  opiskelijan  HOKS-kentät  Keskeiset  työtehtävät  ja  ajoittuminen,
Tutkinnon  osan  suorittamisen  suunnitelma  ja  Lähi-  ja  etäopinnot  ja  ajoittuminen
lukkiutuvat Campuksessa. 

a. Avaa opiskelijan HOKS-käsittelynäkymä.

b. Klikkaa  oikean  yläkulman  Käsittelyvaihe-valikon  vieressä  olevaa  Palauta-painiketta
(näkyy vain, kun käsittelyvaihe on HOKS-käsittely Campuksessa). 
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1.3 HOKS-käsittelynäkymä ja tulostaminen

HOKS-käsittelynäkymän  viimeisellä  sivulla  saat  tulostettua  HOKS-raportin.  Valitse  ensin
Tulosta.

Valitse sitten tulostusasetukset.

1. Valitse tulostuskieli. HUOM! Kuvassa näkyvä kielivalinta  on näkyvissäsi  vain,  mikäli
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myös ruotsinkielinen HOKS-raportti on otettu teillä käyttöön. 

2. Valitse  Piilota  henkilötunnuksen  loppuosa  tulosteesta  -valinta  ennen  tulostusta,
mikäli et halua henkilötunnuksen loppuosan tulostuvan HOKS-raporttiin.

3. Klikkaa  Tulosta  HOKS  -painiketta  tulostaaksesi  HOKS-raportin.  HUOM!  Vain
tallennetut  tiedot  tulostuvat,  eli  varmistathan,  että  olet  painanut  ikkunan  yläosasta
Tallenna-painiketta ennen tulostusta, mikäli olet tehnyt muutoksia tietoihin.
a. Mikäli  tulostettaessa  ohjelma  ilmoittaa  Tulosta  HOKS  -painikkeen  klikkauksen

jälkeen  "Tiedotettu  erityislainsäädännöstä  -valintaa  ei  ole  merkitty.  Haluatko
varmasti  jatkaa tulostamiseen?",  olet  jättänyt  Johtopäätökset-sivulla  valitsematta
ruksivalinnan  Tiedotettu  erityislainsäädäntö  opiskelijalle  ja  yritykselle.  Voit
kuitenkin  tulostaa  HOKS-raportin  myös  ilman  tätä  ruksivalintaa,  mutta  lopullista
HOKS-versiota tulostettaessa on tuo valinta hyvä käydä laittamassa.

4. Saat eteesi HOKS-raportin tulostusnäkymän, jossa voit esikatsella raporttia.
a. Yläreunan nuolipainikkeilla pääset siirtymään sivulta toiselle.
b. Tulosta-kohtaa klikkaamalla voit tulostaa HOKS-raportin suoraan paperille.
c. PDF-,  Word-  tai  RTF-kohdan  valitsemalla  saat  otettua  HOKS-raportin

tiedostomuotoon.

Lue HOKS-raportin ulkoasusta täältä: HOKS-raportin ulkoasu.

1.3.1 HOKS-raportin ulkoasu

HOKS-raporttiin  tulostuu  paljon  tietoa  opiskelijan  sopimukselle  sekä  HOKS-
käsittelynäkymässä  kirjatuista  tiedoista:  opiskelijan  perustietoja  ja  koulutukseen  liittyviä
tietoja,  kouluttavan  yrityksen  työpaikkakouluttajan  tietoja,  oppilaitoksen  ja  sen
vastuuhenkilöiden tietoja, jne.

Mikäli  jokin  kenttä  HOKS-raportilla  on  tyhjä,  täytyy  kentän  tarvitsemassa  tieto  käydä
opiskelijan sopimuksella tai opiskelijan HOKS-käsittelynäkymässä täydentämässä. 

Organisaation oma logo HOKS-raporttiin

Halutessasi voit  lisätä HOKS-raportin  yläosaan näkyviin  oman organisaationne logon (vrt.
tämän ohjeen HOKS-raportin esimerkkikuvissa Rediteq-logo).

Pääkäyttäjä saa asetettua logon Sentraalin asetuksissa seuraavasti:

1. Valitse Sentraalin ylävalikosta Asetukset > Pääkäyttäjän kontrollit (Sopronet).

2. Eteesi avautuu Pääkäyttäjän asetukset -ikkuna.
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3. Klikkaa Selaa-painiketta Tulosteet-sivulla.
4. Avautuvassa näkymässä etsi koneeltasi logostanne .png- tai .bmp-muotoinen

tiedosto, ja klikkaa Avaa. Selaa-painikkeen vasemmalla puolella olevaan kenttään
kopioituu valitsemasi kuvatiedoston polku.

5. Klikkaa Siirrä-painiketta ladataksesi valitsemasi tiedoston HOKS-raportin käyttöön.
Näet HOKS-raportissa käytettävän logon painikkeiden yläpuolella.

Lähi- ja etäopintojen tulostuminen HOKS-raporttiin

HOKS-raportissa  lähi-  ja  etäopintojen  tulostuminen  tutkinnon  osittain  vaihtelee  riippuen
siitä,  millä  tavoin  tietopuolisiin  opintoihin  liittyviä  tietoja  opiskelijalle  on  täytetty.
Seuraavassa esitelty kolme esimerkkiä: A), B) ja C).

A)  Kun  käytössä  on  opiskelijan  HOKS-käsittelynäkymän  /  Study/TOSin  /
Campuksen Opiskelijan HOKS -näkymän vapaat tekstikentät

HOKS-raportin  keskeisten  työtehtävien  sekä  lähi-  ja  etäopintojen  osio  näyttää
seuraavanlaiselta, jos opiskelijan tietopuolisten opintojen tiedot...:

i.  ...täytätte itse Sopron HOKS-käsittely-näkymässä.
ii.  ...hyödynnätte  Studyä/TOSia  kerätäksenne  tietoa  esim.  lähi-  ja  etäkoulutuksen

vastuuhenkilöltä.
iii.  ...hyödynnätte  Campusta  kerätäksenne  tietoa  esim.  lähi-  ja  etäkoulutuksen

vastuuhenkilöltä,  ja  Campuksessa  tiedot  on  täytetty  Opiskelijan  HOKS  -
näkymässä. HUOM! Vaatii Läpinäkyvä HOKS -moduulin.
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B) Kun käytössä on Campuksen teoriapuu tutkinnon osa -moduulien teksteillä 

HOKS-raportin  keskeisten  työtehtävien  ja  lähi-  ja  etäopintojen  osio  näyttää
seuraavanlaiselta,  jos  opiskelijan  lähi-  ja  etäopintojen  tietoja  varten  on  hyödynnetty
Campuksen  teoriapuun  tutkinnon  osa  -moduulien  tekstejä.  HUOM!  Vaatii  Läpinäkyvä
HOKS -moduulin ja erillisen parametroinnin Campukseen.

C) Kun käytössä on Campuksen teoriapuu kursseilla

HOKS-raportin  keskeiset  työtehtävien  ja  lähi-  ja  etäopintojen  osio  näyttää
seuraavanlaiselta,  jos  opiskelijan  lähi-  ja  etäopintojen  tietoja  varten  on  hyödynnetty
Campuksen teoriapuuta kursseineen. HUOM! Vaatii Läpinäkyvä HOKS -moduulin.
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1.4 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.

1.4.1 Opiskelijan vastaanotto ja hakeminen Campuksessa

Uuden opiskelijan vastaanotto

1. Kirjaudu Campukseen tai mene Campuksen etusivulle klikkaamalla sinisen yläpalkin
CampusPro-logoa. 

2. Näet  etusivulla  Saapuneet  opiskelijatiedot  -osion:  Klikkaa  Ilmoitettu,  ei
vastaanotettu -kohtaa. 
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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.

1.4.2 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  saat  näkyviin  opiskelijaan  ja  hänen
työnantajaansa liittyviä perustietoja. 
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Voit  tarvittaessa  muokata  osaa  opiskelijan  omista  tiedoista  ja  lähettää  muutokset
koulutuksen  järjestäjän  hyväksyttäväksi  tallentamalla  muuttamasi  tiedot  Tallenna-
painikkeella.

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  HOKS-
käsittelyssäkin.  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. 



32© Rediteq Oy 2020

1.4.3 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.  Lähi-
ja etäopintojen kuvaaminen teoriapuun avulla.

Tapa 3. Käytetään samanaikaisesti molempia edellisistä. 

1.4.3.1 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

siirtänyt  HOKS-käsittelyn  vaihetta  Campukseen.Tällöin  et  pääse  tietoja
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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.

1.4.3.2 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.

1.4.3.2.1  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:

1. Valitse Campuksen ylävalikosta Koulutukset > Koulutusten hallinta.
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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,  ja  paina
näppäimistön Enter-painiketta tai valitse suurennuslasi-painike.

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. 

1.4.3.2.2  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. 
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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  Loppupäivämäärä-
kenttiin  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).

1.4.3.2.3  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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1.4.3.2.4  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  lisääminen  koulutukseen  saapuneet
opiskelijatiedot kohdasta 

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.

1.4.4 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. 
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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  HOKS-
käsittelyä  Campukseen.  Mikäli  painiketta  ei  näy,  on  HOKS-käsittely  jo  palautunut
Soproon.
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1.4.5 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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