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HOPSin tekeminen SISU-järjestelmään
Avaa Sisu-järjestelmä linkistä: https://sisu.lut.fi/student/login

Tai eLUTin sivun valikon kautta:

Kirjaudu Sisu-järjestelmään omalla LUT-tunnuksella ja salasanalla.

Valitse “Opintojen rakenne”.
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Kauppatieteiden kandidaatinohjelman hops-pohjan
valinta, vaihtaminen ja vahvistaminen

Yhden sivuopinnon hops-pohja on vahvistettuna valmiina, mutta jos halutaankin
tehdä kanditutkinto kahdella sivuopinnolla, luodaan uusi kahden sivuopinnon hops
ja muutetaan vahvistus sille.

Klikkaa ”Uusi opintosuunnitelma”.

Muista valita se opetussuunnitelmakausi, jonka mukaan olet tehnyt aikaisemman hopsisi (eli opintojen
aloituslukuvuosi). Tässä esimerkissä on opetussuunnitelmakautena lukuvuosi 2021-22.

Anna hops-pohjalle nimi ja paina ”Luo suunnitelma”.
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Klikkaa otsikkoriviä ”Kauppatieteet” ja ota alempi hops-pohja (KaKBSc_2sivuopintoa) aktiiviseksi.

Klikkaa otsikkoriviä ”Kauppatieteiden kandidaatti” ja oikealle avautuvassa ikkunassa klikkaa kohdasta
”Opiskeluoikeuden vastainen valinta, Näytä”.
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Scrollaa avautuva sivu alas ja paina ”Kyllä, vahvista valinta”.

Täydennä hops siten, että kaikissa osissa ja tutkinnolla on tilana ”Valinnat tehty”.
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Kauppatieteiden maisteriohjelman hops-pohjan valinta
Tässä vaiheessa voit valita alustavasti jo tulevan maisteriohjelmasi hops-pohjan, jos tiedät, mihin
maisteriohjelmaan olet suuntautumassa. Klikkaa otsikkoriviä ”Kauppatieteet” ja scrollaa oikealla
olevaa valintaikkunaa alaspäin, jolloin pääset valitsemaan maisteriohjelman hopsin.
Maisteritutkinnon hops-pohja tulee kanditutkinnon hopsin alle.

Opiskelijat valitsevat maisteriohjelman virallisesti kandiksi valmistumisen yhteydessä. Tällöin
opintojen ohjaaja tarkistaa, että opintopolku kandista maisteriin on oikein, eli esitiedot kyseiseen
maisteriohjelmaan ovat kunnossa.

Muista katsoa/ tarkistaa opintopolkutaulukosta esitietovaatimukset
maisteriohjelmiin ja tee hopsisi niiden mukaisesti!
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Opintopolku kandista maisteriin

Löytyy eLUT-sivustosta:

https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opintojen-
suunnittelu/opintosuunnitelma-hops/kauppatieteiden-ohjeita-0
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Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopinnoissa pakolliset ruotsin ja viestinnän kurssit näkyvät valmiina.

Klikkaa kohdasta ”Vieraan kielen opinnot” ja valitse oikealta se kieli, joka tulee kanditutkinnon
kieleksi (esim englannin kieli).

Klikkaa valitsemasi kielen kohdalta ja sen jälkeen valitse oikealta ne kurssit, jotka suoritat/olet
suorittanut (vähintään 9 op). Tarkista, että Kieli- ja viestintäopintojen jokaisessa osassa lukee
joko ”Osat suoritettu” (kun kaikki osan kurssit on suoritettu) tai ”Valinnat tehty”.
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Tulevan vaihto-opiskelun perusteella saatavan englannin kielen (4 tai 6 op)
merkitseminen hopsiin (eli kun olet vasta lähdössä vaihtoon):

Scrollaa oikealla oleva englannin kurssien lista alas ja paina ”Lisää opintoluonnos”.

Lisää nimi, opintopisteet, suorituspaikka, tavoiteltavan osaamisen kuvaus (esim kieliopinnot) ja
sivun alalaidassa paina ”Lisää”.
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Vaihdossa suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon vaihto-opiskelun jälkeen, kun
vaihtoyliopistosta tulee virallinen opintorekisteriote.

Tarkista, että Kieli- ja viestintäopinnoissa on ”Valinnat tehty tai Osat suoritettu” merkintä. Osat
suoritettu –merkintä tulee, kun kaikki osion kurssit on suoritettu.
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Suuntautumisvaihtoehto
Mieti mihin maisteriohjelmaan haluat ja tarkista eLUT-sivuston opintopolkutaulukosta
(https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opintojen-suunnittelu/opintosuunnitelma-
hops/kauppatieteiden-ohjeita-0 ) millä suuntautumisvaihtoehdolla pääsee kyseiseen ohjelmaan
ja onko pakollista sivuopintovaatimusta (MSF-, MBAN- ja TIJO-ohjelmat).

Klikkaa Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot ja sen jälkeen valitse oikealta oma
suuntautumisesi. Kaikille pakolliset aineopinnot näkyvät valmiina.

Klikkaa ”Keskenään vaihtoehtoiset opinnot” otsikkoa ja sen jälkeen oikealta joko Academic
Writing –kurssin, jos kirjoitat kanditutkielmasi englanniksi tai Tieteellinen kirjoittaminen –
kurssin, jos kirjoitat kanditutkielmasi suomeksi.



12

Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot näkyvät valmiina hops-pohjassa.

Klikkaa ”Vaihtoehtoiset opinnot” ja sen jälkeen oikealta kursseja väh.12 op siten, että kaikki
valinnat on tehty (tai osat suoritettu).

Tarkista, että suuntautumisvaihtoehdon kaikkien osien kohdalla hopsissa lukee ”Valinnat tehty”
tai ”Osat suoritettu”.

Tässä ohjeessa on käytössä pohja ”KaKBsc”, eli jos teet tutkintoon
kaksi sivuopintoa valitse alussa pohja ”KaKBsc_2sivuopintoa” (katso

tämän ohjeen sivu 3).

Kahden sivuopinnon hops-pohjassa ei ole vaihtoehtoisia opintoja valittavissa, vaan niiden tilalle
valitaan ”Sivuopinnot” kohdassa kaksi sivuopintoa.
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Vaihdossa suoritettavat suuntautumisvaihtoehdon tai sivuopinnon
vaihtoehtoiset kurssit.

Huom! nämä suunnitellaan hopsiin ennen vaihtoa, siinä vaiheessa, kun olet saanut
vaihto-opiskelupaikan ja tiedät tarjolla olevat kurssit

Klikkaa ”Vaihtoehtoiset opinnot” otsikkoa. Scrollaa oikealle avautuvassa ikkunassa alas ja paina
”Lisää opintoluonnos”.
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Hopsissa näkyy teksti ”Sääntöjen vastainen”, koska vaihto-opinnot eivät kuulu suoraan
vaihtoehtoisiin kursseihin, joten klikkaa kolmen pisteen takaa ”Vapaan muokkauksen tila”.

Paina ”Hae poikkeuksille hyväksyntää”.

Hyväksyttäminen tehdään vasta siinä vaiheessa, kun olet saanut vaihto-opiskelupaikan ja tiedät
vaihtoajankohdan kurssitarjonnan.
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Perustele hakemus ja paina ”Lähetä”. Tässä vaiheessa kurssit ja rakenne hyväksytään
ehdollisena.

Toimita vaihtoyliopistosi kurssikuvaukset opintojen ohjaajalle sähköpostitse.
Suuntautumisvaihtoehtosi kurssit hyväksyy oman suuntautumisen vaihto-opinnoista vastaava
henkilö. Sivuopinnon kurssit hyväksyy koulutusohjelmasta vastaava.
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Sivuopinnot
Mieti mihin maisteriohjelmaan haluat ja tarkista eLUT-sivuston opintopolkutaulukosta
(https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opintojen-suunnittelu/opintosuunnitelma-
hops/kauppatieteiden-ohjeita-0  ) onko kyseiseen ohjelmaan pakollista sivuopintovaatimusta
(MSF-, MBAN- ja TIJO-ohjelmat).

Klikkaa ”Sivuopinnot” ja sen jälkeen valitse oikealta sivuopinto, joka kuuluu tutkintoosi.
Pakolliset kurssit näkyvät valmiina hopsissa.

Jos sivuopinnossa on vaihtoehtoisuutta, myös ne kurssit pitää valita. Tarkista, että sivuopinnon
kaikki valinnat on tehty.
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Jos teet kanditutkintoon kaksi sivuopintoa, sinulla pitää olla valittuna pohja
”KaKBsc_2sivuopintoa”, jolloin pääset valitsemaan myös toisen sivuopinnon listalta (tämän
ohjeen sivu 3).

Klikkaa otsikkoriviä ”Sivuopinnot” ja valitse avustinikkunasta kaksi sivuopintoa:



18

Vaihdossa suoritettava sivuopinto (suunnitellaan hopsiin ennen vaihtoa)

Klikkaa sivuopinnot ja kirjoita oikealla avautuvan ikkunan kenttään ”Etsi opintokokonaisuuksia
nimellä” Business Studies Abroad (liiketaloustieteellinen sivuopinto) tai Studies Abroad (muun
tieteen alan sivuopinto). Valitse alle ilmestyvä sivuopinto (tässä ”Kauppatieteen alan opinnot
ulkomailla” 24 op).

Klikkaa kohdasta Kauppatieteen alan opinnot ulkomailla ja oikealla paina ”Lisää opintoluonnos”.
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Laita sivuopinnon nimi, laajuus, suorituspaikka jne. Paina ”Lisää”.

Vaihdossa suoritettava sivuopinto hyväksytetään koulutusohjelmassa ennen vaihtoa Learning
Agreementin hyväksymisen yhteydessä. Sivuopinto sisällytetään tutkintoon vaihto-opiskelun
jälkeen, kun vaihtoyliopistosta tulee virallinen opintorekisteriote.

Tarkista, että sivuopinnon kaikki valinnat on tehty tai osat suoritettu.
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Vapaasti valittavat opinnot (tämä 2021-22 rakenteessa vapaaehtoinen)

Klikkaa ”Vapaasti valittavat opinnot” ja kirjoita oikealla olevaan kenttään kurssin nimi tai
tunniste, jonka haluat suorittaa vapaasti valittaviin kursseihin.

Myös vaihto-opintoja voi suunnitella tähän ”Opintoluonnoksena”, samalla tavalla, kuin
sivuopinto –kohdassa.
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Jos olet jo suorittanut kursseja, jotka eivät kuulu tutkintosi rakenteeseen, mutta haluat ne
vapaasti valittaviin opintoihin, toimi seuraavasti:

Avaa näytön vasemmalta puolelta ”Sijoita suunnitelmaan” lista. Valitse kurssi, jonka haluat sijoittaa
vapaasti valittaviin opintoihin (tässä Työoikeus).

Valitse ”Vapaasti valittavat opinnot”.
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Vahvista valinta.
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LOPUKSI:
Tarkista, että kanditutkinnon jokaisen osion valinnat on tehty (tai osat
suoritettu) ja tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy (kahden
sivuopinnon hopsissa minimilaajuus on 192 op).

Jos teet useamman hopsin (esim. sekä yhdellä sivuopinnolla että
kahdella sivuopinnolla), aseta  se hops ensisijaiseksi, jonka mukaan
opiskelet. Kurssi-ilmoittautumiset voi tehdä vain ensisijaisessa
hopsissa:

Klikkaa kolmen pisteen painikkeesta ja valitse ”Muuta ensisijaiseksi”.


