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1. Mene osoitteeseen https://lomake.tamk.fi/ ja kirjaudu tuni-tunnuksellasi.

2. Valitse aloitussivulta lomakkeet-kohta ja edelleen esille aukeavista lomakkeista Opiskelun ohjaus ja
suunnittelu -lomake.

Lomake on luotu rinnakkaislomakkeena, jolloin jokaiselle opettajatuutorille on luotu oma lomake ja
näkymään avautuvat kaikki lomakkeet. Lomakkeet eivät ole aakkosjärjestyksessä, joten nopein tapa löytää
oma lomakkeesi on käyttää selaimen etsi-toimintoa (paina näppäinyhdistelmää CTRL + F, saadaksesi
hakuikkunan näkyville ja laita hakusanaksi nimesi).

3. Lomakkeen linkin voi kopioida tästä näkymästä suoraan ja välittää sen sitten opiskelijoille haluamallaan
tavalla. Huolehdi kuitenkin siitä, että välität opiskelijoille oman lomakkeesi linkin! Mikäli kopioit vahingossa
jonkun toisen lomakkeen linkin, et pääse tarkastelemaan vastauksia.

4. Jos haluat katsoa, miltä opiskelijalle lähtevä lomake näyttää, se onnistuu klikkaamalla vastauslinkkiä, jolloin
lomake avautuu tarkasteltavaksi.

5. Lomakkeen täyttö vaatii opiskelijalta sisäänkirjautumisen ja tämän yhteydessä opiskelijan tunnistetiedot
täyttyvät automaattisesti. Halutessaan opiskelija voi itse täsmentää oman opiskeluryhmänsä, jollei se ole
sama kuin lomakkeeseen automaattisesti täydentyvä tieto. Opiskelija täyttää lomakkeen ja tallentaa sen.

6. Tallennettujen lomakkeiden määrä näkyy opettajatuutorin lomakkeella (ks. kuva alla). Kun lomakkeelle on
tehty tallennuksia, näkyviin tulee alla olevan kuvan mukaisesti Avaa lomakeraportti-linkki.

7. Linkin kautta pääset katsomaan opiskelijoiden vastauksia alla olevan kuvan mukaisessa näkymässä.
Näkymästä on myös mahdollista viedä vastaukset esim. excel-muotoon tarkastelua ja yhteenvetojen
tekemistä varten.



Visuaalisesti yksittäisen vastauksen saa näkyviin ensimmäisen sarakkeen  -symbolista, jolloin lomake
aukeaa sen näköisenä kuin opiskelija sen täytti.

HUOM! Mikäli opettaja toimii tuutorina useammalle ryhmälle, tallentuvat kaikkien eri ryhmien jokaisen
opiskelijan vastaukset samalle lomakkeelle. Tällöin vastausten vieminen exceliin ja siellä vastausten
järjestäminen ryhmä -sarakkeen mukaan auttaa erittelemään ryhmäkohtaiset vastaukset. Myös
lomakeraportti-näkymässä voi järjestää vastaukset ryhmittäin klikkaamalla Ryhmä-saraketta, johon
opiskelijan ryhmä automaattisesti tallentuu.

Muuta huomioitavaa:

Kukin opettajatuutori pääsee näkemään vain oman ryhmänsä (ts. oman lomakelinkkinsä kautta lähetetyt)
vastaukset. Opinto-ohjaajat pääsevät tarkastelemaan kaikkien osaamisyksikkönsä opettajatuutorien
lomakkeiden vastauksia.

Kun opettajatuutorille on kerran luotu lomake, käyttää hän tätä lomaketta ja sen vastauslinkkiä joka vuosi.
Uusia lomakkeita ei siis luoda vuosittain, vaan lomakkeet tyhjennetään ja vanhat vastaustiedot otetaan
talteen ennen uusien HOPS-keskustelukierrosten alkamista. Uudelle opettajatuutorille luodaan uusi lomake,
jota hän jatkossakin käyttää.


