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Mikä ryhmätyökalu on? 
 
Ryhmätyökalulla voit luoda ryhmiä HOPS-ohjausta varten, asettaa 
ryhmille ohjaajat ja lisätä ryhmiin opiskelijoita. Ryhmät helpottavat 
ohjaajien työtä, sillä opiskelijoita ei tarvitse siirrellä välilehdiltä 
(kommentoitavat jne) omiin opiskelijoihin, vaan ohjaaja näkee suoraan 
oman ryhmänsä opiskelijat.  
 
HUOM! Kun opiskelija lähettää HOPSinsa kommentoitavaksi, hän 
näkee vain ne ohjaajat, jotka on määritelty hänen ryhmänsä 
ohjaajiksi.   
 
(On tärkeätä, että ryhmien koordinointi on jonkun henkilön vastuulla. 
Hänen tulee esim. lisätä/poistaa/päivittää ohjaaja-tietoja tai siirtää 
opiskelijoita toisiin ryhmiin jos alkuperäinen ryhmän ohjaaja ei ole enää 
Aallon palveluksessa tai hänen tehtäviinsä ei enää kuulu HOPS-ohjaus.) 
 
Kaikki ohjaajat ja henkilökuntaan kuuluvat, joilla on HOPS-oikeudet, 
pääsevät näkemään oman organisaationsa opiskelijoiden HOPSit, 
vaikka heitä ei olisikaan määritelty minkään ryhmän ohjaajaksi. 
 
 
Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit 
 



2 

Uuden ryhmän luominen aloitetaan välilehdeltä  Luo ryhmä 

 
 
• Valitse ryhmän organisaatio (sama kuin 

tutkintorakennepohjan organisaatio). 
• Valitse lukukausi (ei pakollinen). 
• (Tässä vaiheessa kohta ”Ryhmä” on vielä tyhjä. Kuvassa 

näkyy jo ryhmän nimi, eli on jo tallennettu.) 
• Klikkaa painiketta Luo uusi ryhmä. 

 
• Anna ryhmälle nimi, joka on mahdollisimman 

informatiivinen varsinkin siinä tilanteessa, että ryhmiä 
ja ohjaajia on useita. Ryhmän nimi näkyy muille saman 
organisaation ohjaajille, ei opiskelijoille.  

• Valitse ryhmän laji. 
• Lisätiedot -kenttään kirjoitettu teksti näkyy vain tällä 

näytöllä. 
 
• Lisää ryhmälle sen varsinainen ohjaaja kohdasta Lisää 

ohjaaja. Pääset hakunäytölle, jolla voit hakea ohjaajia 
esim. nimellä tai henkilötunnuksella. Ohjaajia voi olla 
useita. 

• Lisää ryhmälle muu ohjaaja kohdasta Lisää muu ohjaaja. 
Ryhmällä on hyvä olla yksi tai useampi nk. varaohjaaja, 
sillä opiskelija pystyy lähettämään HOPSinsa vain 
ryhmälle määritellyille ohjaajille. 

• Lopuksi Tallenna. 
 

• HUOM! Jotta voit tarkastella luomiasi ryhmiä ja niiden 
opiskelijoita välilehdellä Omat opiskelijat, sinun tulee olla 
ohjaajana ryhmissä. Lisää siis itsesi muuksi ohjaajaksi ryhmiin 
(mikäli et ole varsinainen ohjaaja), voit myöhemmin 
tarvittaessa poistaa itsesi varaohjaajista. 
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Opiskelijoiden lisääminen ryhmään 
Kun ryhmä on luotu, voit lisätä siihen opiskelijoita välilehdellä Omat opiskelijat. Tällä välilehdellä voit myös poistaa opiskelijoita 
ryhmistä sekä tarkistaa, mihin ryhmään opiskelija kuuluu. Huom! Tällä välilehdellä näkyvät vain ne ryhmät, joissa olet joko varsinaisena 
tai muuna ohjaajana. 
 
Valitse valintalistalta haluamasi ryhmä. Siirry opiskelijoiden hakunäytölle painikkeella Hae opiskelijoita. 
(Opiskelijoita voi lisätä ryhmiin myös välilehdeltä Opiskelijoiden ryhmittely.) 
 

Opiskelijoiden haku 
 
Hae hakunäytöllä opiskelijoita 
haluamillasi hakuehdoilla, esim. 
nimellä tai opiskelijanumerolla. Laita 
ruksi sen opiskelijan nimen eteen, 
jonka haluat lisätä ryhmään. Tarkista 
että ryhmätieto on oikein ja klikkaa 
painiketta Lisää opiskelijat ryhmään.  
 
Palaa takaisin näytölle Omat 
opiskelijat painikkeella Takaisin omiin 
opiskelijoihin. 
 
Huom! Jos opiskelija olisi jo lisätty 
johonkin ryhmään, ryhmätieto näkyisi 
sarakkeessa Ryhmä.  
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Ryhmien tarkastelu ja muokkaaminen 
 
Lisättyäsi opiskelijat ryhmään voit tarkastella ryhmiä ja tietoja välilehdeltä Omat opiskelijat. Voit hakea lisää opiskelijoita, siirtää heitä 
ryhmästä toiseen ja poistaa kokonaan ryhmästä. 
 
Opiskelijan kohdalla sarakkeessa HOPS näkyy opiskelijan HOPS-tilanne. Pääset katselemaan haluamaasi HOPSia klikkaamalla ko. tietoa 
(alla ”ensisijainen”, ”kommentoitu”). 
 
(Jos olit ryhmiä muodostaessasi nk muu ohjaaja etkä halua että opiskelijat voivat lähettää sinulle HOPSejaan, käy poistamassa itsesi 
ryhmien ohjaajien joukosta välilehdellä Luo ryhmä.) 
 
Huom! Välilehdellä Omat opiskelijat näkyvät ne ryhmät joissa olet ohjaajana. Lisäksi näkyvät ne opiskelijat (nk ryhmittelemättömät), 
jotka olet lisännyt omiin opiskelijoihin välilehdiltä kommentoitavat ja tarkastettavat. 
 
 


