
CampusPro on ratkaisu kokonaisvaltaiseen koulutuksen hallintaan 

Campus Pro on moderni ja kokonaisvaltainen palvelu, jossa turvallinen opiskelijahallinta ja  

monipuolinen koulutuksen hallinta yhdistyvät joustavasti helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.  

Järjestelmässä on huomioitu erityisesti oppijakeskeisyys, työelämälähtöisyys ja läpinäkyvyys  

muiden toimijoiden välillä. Sen ansiosta koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia  

joustavasti kumppaneiden välillä ja koulutuksen sisältö on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä 

verkoston kumppaneiden käyttöön. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma,  

suojattu osuus Campus-tietokantaa käytössään. 

  

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut 

Järjestelmään pystytään luomaan havainnollisia koulutuspuita, jotka pohjautuvat OPH:n 

virall isi in tutkintorakenteisi in. Opintojen alussa tehtyjen lähtötilanteen  

kartoitusten ja haastattelujen pohjalta saadaan selvitettyä opiskelijan sen hetkinen  

osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot, joiden pohjalta koulutuspuu  

saadaan henkilökohtaistettua opiskelijan tarpeiden mukaiseksi. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta 

CampusPro tehostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurantaa. Opiskelija voi lisätä 

työvuoronsa järjestelmään ja täyttää työpaikalla oppimispäiväkirjaa, jonka avulla opettaja 

pystyy seuraamaan hänen edistymistään. 

Tehokas kommunikointi sidosryhmien välillä 

Järjestelmään integroidun viestikeskuksen avulla yhteydenpito esimerkiksi  

opiskelijan, opettajan ja työnantajan välillä voidaan nostaa täysin uudelle tasolle. Lisäksi 

Campus-verkoston yhteisen tietovaraston ansiosta opiskelijan tiedot ovat tarvittaessa  

julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston muiden toimijoiden käyttöön. 

Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinta 

Joustavien koulutuspuiden rakenteen takia koulutuksen hallinta on helppoa sekä koko  

opetusryhmän että yksittäisen opiskelijan näkökulmasta. 

Integroitavissa nykyisiin järjestelmiin 

Campus Pro on käytettävissä joko opiskelijoiden ja koulutuksen hallinnan  

perusohjelmistoksi tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida nykyiseen  

järjestelmäänne. 
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Valitse perustoiminnallisuuksien lisäksi tarvittavat ominaisuudet 

CampusPron perusohjelmisto sisältää perustoiminnallisuudet koulutusten sekä opiskelijoiden ja 

opiskelijaryhmien hallintaan. Ohjelmiston ominaisuudet ovat muilta osin räätälöitävissä  

tarpeisiinne sopivaksi.  

Alkukartoitukset 

Työpaikan työtehtävien ja opiskelijan  

osaamisen kartoittamiseen. 

Automaattimuistutukset 

Järjestelmä lähettää käyttöliittymäviestejä 

ja automaattisia muistutuksia toiminnoista. 

HOKS 

Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen  

kehittämissuunnitelman tekoon. 

Jaksoseuranta 

Koulutuskorvausten käsittelyyn ja opiskelija-

palautteeseen.  

Kurssipalautteet 

Lomakkeet kurssipalautteen keräämiseen  

ja raportointiin. 

Ilmoittautumissivusto 

Koulutukseen hakeutumiseen ja hakijan  

taustatietojen syöttämiseen. 

Kehittymissuunnitelma  

Opiskelijan osaamisen kehittymisen suunnitteluun 

ja seurantaan. 

Läpinäkyvä HOKS 

Yhteistyöalusta valmistavan koulutuksen  

henkilökohtaistamiseen. 

Oppimispäiväkirja 

Työharjoittelun ohjaukseen, seurantaan ja 

dokumentointiin. 

Osaamisen hallinta 

Opiskelijan osaamisen hallintaan ja  

seurantaan. 

Läsnäolotiedot 

Työharjoittelun ohjaukseen, seurantaan ja 

dokumentointiin. 

Oppimistehtävät 

Verkko-oppimisympäristö oppimistehtävien  

tekoon. Myös H5P-tehtävät. 

Resursointi 

Koulutuksen aikataulutukseen sekä kouluttajien ja 

tilojen resursointiin. 

Tutkintorakenteet 

OPH:n virallisten tutkintorakenteiden 

päivittämiseen ePerusteet-palvelusta. 

Palautteet 

Palautteen keräämiseen ja raportointiin  

erityisesti oppisopimuskoulutuksessa. 

Suoritusmerkinnät ja arvosanat 

Opiskelijoiden opintojaksojen suoritusmerkintöjen 

ja arvosanojen antamiseen. 

Työharjoittelun ohjaus 

Työharjoittelun ohjaukseen, seurantaan ja 

dokumentointiin. 
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