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Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit.  

Tarvittavat oikeudet:  

- kommentoija tarvitsee WebOodin Opiskelun ohjaaja –oikeuden siihen organisaatioon, johon po. 
tutkintorakennepohja on luotu 

- hyväksyjä tarvitsee WebOodin Hyväksyjä-oikeuden siihen organisaatioon, johon po. 
tutkintorakennepohja on luotu 



2 

Kun opiskelija haluaa lähettää HOPSinsa kommentoitavaksi, hän saa näkyviin niiden ohjaajien nimilistan, joilla on oikeus kommentoida ao. 
tutkintorakennepohjalle laadittuja HOPSeja. Opiskelija valitsee nimen listalta ja lähettää HOPSinsa yhdelle ohjaajalle, mutta myös muut ao. 
organisaation kattavan opiskelun ohjaajan oikeuden omaavat näkevät  ao. HOPSit ja voivat halutessaan kommentoida niitä.  
(Välilehti Omat opiskelijat liittyy Opiskelijoiden ryhmittelyyn – siitä eri ohjeessa.) 

Alla olevan mukaan kommentoitavia HOPSeja on järjestelmässä yhteensä 94.  
Kun välilehden Kommentoitavat avaa, ohjaaja näkee, että omia kommentoitavia on yksi, loput on osoitettu muille. 
Huom. Avaa-linkki 
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Avaa-linkin painamisen jälkeen tulee alla oleva näkymä: Opiskelijan HOPS: kommentoitavana 11.12.2013.  

HOPSin saa avatuksi html- tai pdf-versiona, joko opiskelijan kommentein tai ilman niitä. Aikataulu-html näyttää, miten opiskelija on 

aikatauluttanut opintojaan. Huom! Jos tutkintorakennepohjaan on annettu suositeltu suoritusaikataulu, suositusajankohdat näkyvät 

opiskelijan aikataulupohjassa kehystettyinä. 

 
Anna kommentille otsikko ja kirjoita kommentti.  
 
Huom! Tallenna kommenttitekstiäsi usein, ettet menetä sitä. 
(Tietoturvasyistä WebOodi katkaisee yhteyden, jos työ keskeytyy 
yli 30 minuutiksi. Tällöin tallentamaton teksti häviää. )  
 
Kun tallennat tekstin, kommenttikenttä  ”näyttää” tyhjentyvän, 
mutta teksti löytyy ao.  kommentin  otsikon alta. Voit jatkaa 
kommenttisi kirjoittamista samaan kommenttikenttään 
myöhemmin klikkaamalla ensin ao. kommentin otsikkoa. 
 
Keskeneräistä kommenttia ei voi edes vahingossa lähettää 
opiskelijalle. Alapuolella olevassa kehyksessä oleva painike 
Palauta opiskelijalle on harmaana niin kauan kuin kommentti on 
kesken. 
 
Sitten kun olet laatinut koko kommentin, laita täppä kohtaan 
”Kommentti on valmis”, jonka jälkeen näkyy, että kommentin tila 
on ”valmis” ja painike Palauta opiskelijalle aktivoituu. 
 
(Jos kommentteja on useita ja yhdenkin tila on ”kesken”, HOPSia 
ei pysty palauttamaan opiskelijalle.) 
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Kun HOPSia on kommentoitu ja täydennetty (kommenttikierroksia voi olla useita), ja opiskelija on valmis lähettämään sen 

hyväksyttäväksi, hän valitsee jälleen vastaanottajan nimilistasta. Listalla ovat ne henkilöt. joilla on joko opiskelun ohjaajan tai 

hyväksyjän oikeus. Opiskelija ei näe, kumpi oikeus on eikä tarvitsekaan. Hyväksyttäväksi lähetetty HOPS päätyy välilehdelle 

”Tarkastettavat”.  

Kuvan tapauksessa henkilöllä, jolle HOPS on osoitettu, on opiskelun ohjaajan, mutta ei hyväksyjän oikeutta. Hänellä ei näy välilehteä 

Hyväksyttävät eikä painiketta Hyväksy HOPS. Hänellä näkyy painike ”Siirrä hyväksyttäväksi”.. 

 
Avaa-linkin painamisen jälkeen ohjaaja pääsee tarkastamaan HOPSin (html- ja pdf-versiot).  Kun HOPSin tarkastajalla ei ole 
hyväksyjän oikeutta , hän siirtää HOPSin toiselle henkilölle hyväksyttäväksi.   
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Kun henkilöllä, jolle HOPS on osoitettu, on myös Hyväksyjän oikeus, hän pääsee Avaa-linkin painamisen jälkeen tarkastamaan HOPSin 
(html- ja pdf-versiot). Hänellä näkyy aktiivisena Hyväksy HOPS –painike, ja hän voi hyväksyä HOPSin tässä (eikä ole tarkoitus siirtää sitä erikseen 
hyväksyttäväksi). 
 

Hyväksyjä voi antaa päivämäärän, johon asti hyväksytty HOPS on voimassa. Täytä ensin päivämäärä-kohta, sitten paina painiketta 

Hyväksy HOPS. Kun HOPS hyväksytään, siitä muodostuu tietokantaan nk. arkisto-PDF, jota ei voi enää muokata. Samalla siitä 

muodostuu identtinen kopio (tilassa ”ensisijainen”), jota opiskelija voi käsitellä tarvittaessa (esim. jos hän muuttaa suunnitelmiaan).  

 

Hyväksytyssä HOPS-tulostusversiossa näkyy hyväksyjän nimi ja hyväksymispäivämäärä. Jos opiskelija tekee muutoksia HOPSiinsa ja 

tämä muutettu uusi HOPS hyväksytään, siitä tulee hyväksytty ja entinen hyväksytty HOPS muuttuu tilaan ”vanha hyväksytty”. 
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Opiskelijan HOPSin hakeminen järjestelmästä  

 
Jos haluat etsiä jonkin opiskelijan HOPSin järjestelmästä, sen voi tehdä Opiskelijoiden HOPSit –etusivulla olevasta kohdasta Hae 

opiskelijoita.  

 

 

Haun tuloksena löytyi Oili 
Opiskelija, ja hänellä näyttää 
olevan kolme HOPSia, eri 
statuksilla. Linkistä voit avata 
haluamasi. 
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HOPSien hakeminen 

järjestelmästä  

 
Laajennettu haku –painikkeesta 

pääset tarkastelemaan esim. oman 

korkeakoulusi opiskelijoiden HOPS-

tilannetta.   

 

 

Hakuehtoja määrittelemällä saat tiedon, 

kuinka monella tietyn koulutusohjelman 

(tai pääaineen) opiskelijalla on HOPS 

tehtynä ja missä tilassa se on. Huomaa 

myös mahdollisuus määritellä esim. 

opinto-oikeuden alkamispäivämäärä. 

 

Täppä kohdassa Oikeus opiskelijan 

HOPSiin rajaa löydetyt opiskelijat niihin, 

joiden HOPSeihin sinulla on oikeus 

(oikeuden organisaation mukaan). 

 

Kuva testikannasta: 14 SCI1-opiskelijalla 

on järjestelmässä HOPS, jonka status on 

ensisijainen. 


