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 OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ 
Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä.  
Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. 

Opiskelijan opinnot -näytölle on mahdollista päästä myös Opiskelijan perustietojen 
käsittely -ikkunan kautta (löytyy valikosta Perustiedot). Mikäli samassa yhteydessä 
halutaan tarkistaa myös opiskelijan osoite- läsnäolo-, tai vaikka opinto-oikeustietoja, 
suositeltavin tapa on käyttää perustietoikkunaa.  

OPINTOJEN JÄRJESTYS NÄYTÖLLÄ 

Näyttö jakautuu kolmeen osioon: 1) opiskelijan tiedot ja näytettävien opintojen ra-
jaaminen, 2) opiskelijan opinnot ja 3) painikerivi. Osiot on piirretty alla olevaan ku-
vaan.  

ALOITUS 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

   3 

 

Hae ensin opiskelija näytölle 
(esim. opiskelijanumero ja hakuik-
kuna). Nimen alapuolella näkyy 
opiskelijan ensisijainen opinto-
oikeus. 

Opiskelijalle rekisteröidyt opinnot. Oletuksena näyte-
tään Suoritettu ja Hyväksiluettu -statuksella olevat 
opinnot. Suoritukset on järjestetty koodien mukaan 
numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. 
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OSIO1: OPINTO-OIKEUTEEN KIINNTETYT TUTKINNOT 

 

 

 

OSIO 1: NÄYTETTÄVÄT OPINNOT -VALIKKO 

Opiskelijan tietojen vieressä on valikko Näytettävät opinnot. Valikosta voit valita näy-
tettäviksi opinnot opinnon statuksen mukaan. Muut kuin valitun tyyppiset opinnot näky-
vät harmaana. 

 

                                         

 

 

 

Alasvetovalikosta voi asettaa nopeasti päälle tietyt rastit. Alavetovalikossa olevat vaih-
toehdot ovat: 

Kaikki            Kaikki  

Suunnitellut  Suunnitellut sekä vahvistetut 

Suoritetut      Suoritetut sekä hyväksiluetut 

Aktiiviset       Ennakkopäätetyt, suoritetut, , suunnitellut, koostettavana, hyväksiluetut sekä vahvistetut 

Ei mitään       Ei mitään 

Huomaa, että ohjelma laskee alaosan kenttään Näytettävät yht. opintojen yhteislaa-
juuden tässä tehdyn valinnan mukaisesti.  

 

 

 

Näytettävät opinnot 
voidaan valita joko 
alasvetovalikosta tai 
merkitsemällä halutut 

statukset rastein. 

 

Valinnan jälkeen 
painetaan alas-
vetovalikon vie-
ressä olevaa 
Päivitä  
-painiketta 

Tätä toimintoa tarvitaan melko harvoin. 

Voit tarkastella suoritettuja tutkintoja valitsemalla 
opinto-oikeuden alasvetovalikosta. Muut opinnot 
näkyvät tällöin harmaana. 

Valinta kaikki näyttää kaikki opinnot.  
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OSIO2: OPINTOJEN KATSELU JA LISÄTIEDOT 

 

 

 

 

 

 

OSIO 2: OPINTOJEN LAAJUUDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikkaamalla Tunniste-, Nimi-, 
Status- tai Suor.pvm-
otsikoita voit järjestää kunkin 
sarakkeen tiedot numero- tai 

aakkosjärjestykseen. 

 

Kun haluat katsella tai lisätä opinnon 
perustietoja tai lisätietoja, paina >> -
painiketta ikkunan oikeassa laidassa. 
Ohjelma avaa Opinnon perustiedot  
-ikkunan. Vapaamuotoisia lisätietoja 

voi syöttää Lisätiedot -välilehdellä. 

Jos K-kohdassa on 
rasti, se tarkoittaa, että 
opinto on kiinnitetty 

kokonaisuuteen. 

Kenttä Näytettävät yht. kertoo opintojen yhteen-
lasketun opintopiste- ja opintoviikkomäärän. Tiedot 
lasketaan sen perusteella, mitä opintoja on valittu 
näytettäväksi Näytettävät opinnot -valikossa. Kun 
Näytettävät opinnot -valikosta on valittu kohta 
Suoritetut, tämä kenttä kertoo kuinka paljon opiske-
lijalla on opintopisteitä ja -viikkoja yhteensä. 

 

Tul. rasti kertoo 
tulostetaanko suo-
ritus suoritusot-

teelle. 

Lask. rasti kertoo 
lasketaanko opinnon 
opintopiste ja -
viikkomäärä suori-
tusotteelle. 
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OSIO 3: OPINTOSUORITUSOTTEEN TULOSTUS JA RAPORTTIEN KÄYNNSTYS 

Ikkunan alaosassa on rivi painikkeita. Opintosuoritusotteen tulostuksen voit käynnistää 
kahdella eri tavalla: 

Tulosta ote -painike  
Klikkaamalla painiketta opiskelijan opintosuoritusote tulostuu suoraan oletuskirjoittimel-
le. 

Raportin käynnistys -painike  
Klikattaessa painiketta aukeaa Raportin käynnistys -ikkuna. Opiskelijan tiedot ovat val-
miiksi uudessa ikkunassa. Voit nyt muuttaa raportin ns. rajaustekijöitä haluamiksesi. 
Voit katsoa suoritusotetta osoittamalla Katso-painiketta. Ohjelma avaa raportin Adobe 
Acrobat -ohjelmaan. Voit tulostaa suoritusotteen osoittamalla Tulosta-painiketta. Suori-
tusote tulostuu suoraan oletuskirjoittimelle. 

OSIO3: KIINNITYSTEN KATSELEMINEN HIERARKKISESTI 

Klikkaa alaosan painiketta Hierarkia-opinto. Avautuu uusi ikkuna, jolla voit tarkastella 
opiskelijan opintojen kiinnityksiä. Toiminto on varsin hyödyllinen. 

 

Klikkaamalla +-
merkkiä kokonai-
suuden rakenne 
tulee näkyviin. Näet 
kokonaisuuteen 
kiinnitetyt opinnot. 

 
Opinto-oikeuden 
edessä on $-merkki, 
jos tutkinto on suori-
tettu. Opinto-
oikeuteen saa olla 
kiinnitettynä ainoas-
taan suoritettu tut-
kinto, ei opintoja 
eikä kokonaisuuksia. 
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Mikäli haluat tietää nopeasti mihin kokonaisuuteen jokin yksittäinen näytöllä näky-
vä suoritus on kiinnitetty, valitse kyseinen suoritus Opiskelijan opinnot -näytöllä 
napauttamalla hiirellä vaikkapa suorituksen koodi aktiiviseksi ja avaa tämän jälkeen 
Hierarkia opinto -ikkuna. Edellä valittu suoritus näkyy nyt korostettuna ja sen sijainti 
hierarkiassa on helppo tarkistaa. 

Näytöllä on mahdollista tehdä yksinkertaisia kiinnityksiä tai kiinnitysten purkuja. Valitse 
kiinnitettävä tai purettava opinto ja paina oikeanpuoleista hiiren näppäintä ja valitse 
avautuvasta pikavalikosta haluttu toiminto. Ole hyvin varovainen käyttäessäsi tätä toi-
minnallisuutta. Kiinnitysten tekeminen ja purkaminen suositellaan tehtäväksi Kokonai-
suuden ja tutkinnon hyväksyminen -näytöllä. 

 

 


