SISU-OHJEITA:
Opintosuunnitelman teko

aloitetaan Sisussa opiskelijan etusivun näkymässä

(Sisuun kirjautuminen osoitteessa tuni.fi/sisu).
Klikkaamalla yläpalkissa vasemmalla kohtaa ”Opintojen rakenne”. Ponnahdusikkunaan
avautuu näkymä ”Luo uusi opintosuunnitelma”. Suunnitelmalle haetaan pohja kirjoittamalla
oman koulutuksen nimi kenttään ”valitse koulutus”. Kun koulutus on löytynyt, valitaan myös
mahdollinen kouluttautumismahdollisuus sekä opetussuunnitelmakausi, johon suunnitelman
tiedot pohjautuvat.
Sisussa näkyy kaikki aiemmin suoritetut kurssisi HOPS:ssa vasemmassa valikossa ”sijoita
suunnitelmaan”. Jos et pysty sijoittamaan niitä suoraa HOPS:n, käytä vapaan muokkauksen
tilaa. Tämän viestin liitteenä on linkki vanhan opiskelijan hops-ohjeeseen, jossa neuvotaan mitä
pitää tehdä sisussa, jos tekee vanhan ops:n mukaisen tutkinnon. Työkaluksi tarvitset Sisun
vapaan muokkauksen tilaa, jotta voit siirtää esimerkiksi kieliopinnot niiden oikeille paikoille.
Opintosuunnitelmaa tehdessä järjestelmä saattaa antaa erilaisia ilmoituksia. Järjestelmän
antama ilmoitus "Sääntöjen vastainen", tarkoittaa että suunnitelmassa on sääntöjen tai
tutkinnon perusrakenteen vastaisia valintoja. Ilmoitus tulee, kun esim. lisää rakenteeseen
jotakin sinne kuulumatonta tai tutkinnon osan enimmäislaajuuden opintopistemäärä ylittyy.
Tämä viesti voi esiintyä myös, kun on käytetty vapaan muokkauksen tilaa.
Opintosuunnitelmaan voi tehdä laajempia muutoksia vapaan muokkauksen tilassa tai
lisäämällä tutkintoon opintoluonnoksen. Vapaan muokkauksen tilassa voi esimerkiksi lisätä
kokonaisuuteen sellaisia opintojaksoja, jotka eivät ole määritelty siihen kuuluvaksi. Vapaan
muokkauksen tilaan pääsee valitsemalla tutkinnon osan ja klikkaamalla oikeaan reunaan
avautuvan valinta-avustimen oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä. Vapaan muokkauksen
käyttö johtaa poikkeavaan tutkintorakenteeseen. Opintoluonnos mahdollistaa sellaisten
opintojen lisäämisen HOPSiin, jotka eivät löydy sellaisenaan Sisusta esim. vaihto-opinnot.
Opintoluonnoksen voi lisätä suunnitelmaan valinta-avustimen kautta ja se näkyy myös
ohjaajalle. Kyseiset muutokset ja esim. valmistuminen henkilökohtaistetun rakenteen
mukaisesti edellyttävät aina päätöstä ja hyväksyntää.

Kurssit pitäisi näkyä sinulla sekä ”sijoita suunnitelmaan”- sekä ”vapaan muokkauksen”valikoiden avulla. Jos kurssikoodit ovat vanhan ops:n mukaisia, ne eivät sijoitu HOPS:n
automaattisesti, vaan sinun tulee lisätä ne oikeaan kohtaan vapaan muokkauksen tilassa. Käytä
tässä tukenasi intrasta löytyvää ohjetta ”Vanhan opiskelijan eli ennen 2020-2021 aloittaneiden
Sisun hops-ohje”.

Kokonaismerkinnät
Kokonaismerkintöjä ei haeta enää lomakkeen avulla vaan sisussa. Valmistumisen hakeminen
edellyttää, että opintosuunnitelmasi on Sisussa kunnossa ja tarvittavat poikkeavien rakenteiden
hakemukset on hyväksytty. Katso lisätietoja Opintosuunnitelman tekeminen Sisussa.
Valmistumista voit hakea vain ensisijaisesta opintosuunnitelmastasi, johon sinulla on opintooikeus. Puuttuvat opintokokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin hakemukset lähtevät
automaattisesti valmistumispyynnön yhteydessä.

Valmistuminen
Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot ja opintosuunnitelma on kunnossa,
Sisu itse huomauttaa opintojen rakenteen yläpalkissa, että valmistumista voi hakea. Tutkintoohjelman nimen viereen ilmestyy ikoni, joka osoittaa, että tutkinto on valmis. Valmistumista
voit hakea painikkeella ”Pyydä valmistumista”, jos kaikki opinnot ovat suoritettu ja
opintosuunnitelma kyseisen tutkinnon osalta on kunnossa.
Valmistumisen hakeminen edellyttää, että opintosuunnitelmasi on Sisussa kunnossa ja
tarvittavat

poikkeavien

rakenteiden

hakemukset

on

hyväksytty.

Katso

lisätietoja

Opintosuunnitelman tekeminen Sisussa. Valmistumista voit hakea vain ensisijaisesta
opintosuunnitelmastasi, johon sinulla on opinto-oikeus. Puuttuvat opintokokonaisuuden
koostamisen ja arvioinnin hakemukset lähtevät automaattisesti valmistumispyynnön
yhteydessä. Huomaathan, että valitset oikean lukuvuoden (2020-2021) hopsiin sekä oikean
tutkinnon, johon sinulla on opinto-oikeus.

Hyödyllisiä SISU-linkkejä:
Yleiset:
•

Sisu opiskelijalle:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4678/6179?
•

Opiskelija sähköiset palvelut muuttuvat:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?search=opiskelijan%20s
%C3%A4hk%C3%B6iset%20palvelut%20muutoksessa
•

Opintojen suunnittelusta:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijanopas/opintojen-suunnittelu-ja-sisu-info
•

TREY:n ajankohtainen Sisu-sivu: https://trey.fi/sisu

•

Video-ohje HOPS:n tekoon:

HOPS:

https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Videoohjeet?preview=/16122345/16143263/Opintosuunnitelma_videoohjeet.mp4
•

Vanhan opiskelijan HOPS-ohje

https://intra.tuni.fi/handbook?page=13346&search=vanha
•

Sisu opiskelijalle:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4678/6179?
•

Opintojen hyväksilukeminen:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/4704?page=3127
Valmistuminen:
•

Ohjeet tutkinto-todistuksen hakemiseen:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?search=sisu%20valmistu
minen&page=3187
•

Valmistumiseen liittyvät aikataulut:

https://intra.tuni.fi/content/news/13359?search_type=article&role=student
&university=uni&search=valmistumisen

•

Ilmoittautuminen kursseille: Ennen kuin opetukseen voi Sisussa

ilmoittautua, tulee HOPS olla luotuna Sisuun.
•

Tässä

vielä

ohjeet,

miten

ilmoittaudutaan

https://intra.tuni.fi/handbook/2681/6178/6179?page=17386

opintoihin:

