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HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta
Hyväksilukeminen.

A. Hae opiskelija.

B1 Ulkomailla vaihdossa suoritettujen opintojen tai
harjoittelun tiedot (ohjeen sivu 2)
tai
B2 Muulla tavoin tehdyn aiemman suorituksen tiedot
(ohjeen sivu 3)

C. Kirjaa suoritukset Helsingin yliopiston opintokoodeja
käyttäen.
(ohjeen sivut 4-5)

Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä
opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina ja
mitkä harmaina.

Opinnot voi järjestää tunnisteen, nimen tai
suorituspäivän mukaan. Järjestystä vaihdetaan
napsauttamalla otsikkopainiketta.
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B1 Ulkomailla vaihdossa suoritettujen opintojen tai
harjoittelun tiedot

Tarkista Aiemmat oppilaitokset -valintalistasta löytyykö
opiskelijalle jo tietoja oppilaitoksesta.

Jos kyseinen oppilaitos löytyy Aiemmat oppilaitokset -
listasta, valitse se ja tarkasta löytyvät tiedot.

· Tarkasta erityisesti, että vaihtojakson kesto on oikein
Opiskeluika -kentässä. Korjaa tarvittaessa vaihdon
alkamis- ja päättymispäivät. (Jos opiskelija on opiskellut jo
ennen tätä vaihtojaksoa samassa oppilaitoksessa, älä
muuta tietoja vaan lisää tiedot kohdan ” Jos kyseinen
oppilaitos ei löydy…” mukaisesti.) Tarkasta myös, että
kohdemaa ja vaihto-ohjelma ovat oikein.

Jos kyseinen oppilaitos ei löydy Aiemmat oppilaitokset -
listasta (esim. jos kyseessä on ns. Free mover, joiden ulkomailla
suoritettua opiskelujaksoa ei siirry Molility onlinesta)

· Paina + -painiketta lisäyksen merkiksi.
· Hae oikea oppilaitos. Jos ko. oppilaitosta ei löydy, valitse

geneerinen oppilaitos esim. ’Ulkomainen
oppilaitos/Saksa’)

· Lisää kohdemaa ja vaihto-ohjelman nimi (jos on tiedossa)
· Lisää Opiskeluaika -kenttään vaihtojakson kesto
· Muut tämän osion kentät ovat vapaaehtoisia täyttää.

Kirjaa tiedot vaihdossa suoritetuista opinnoista kenttään
Lisätieto.

Lisätieto -kentästä voi tehdä eri kieliversioita. Jos kentässä ei
ole ennestään tekstiä, paina + -painiketta lisäyksen merkiksi.
Aloita määräämällä kieli (1=suomi, 2=ruotsi, 6=englanti).

Jos laitat rastin kohtaan Kopioi, kopioituu Lisätieto-kentässä
oleva teksti syötettäville opinnoille opinnon lisätiedoksi.
Opinnon lisätieto tulostuu opintosuoritusotteeseen.

Tee välitallennus, kun oppilaitosta koskevat tiedot ovat
kunnossa.
Välitallennuksen teko ei ole pakollista, mutta tallennuksen
tekeminen saattaa säästää monelta harmilta.
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Jos laitat rastin kohtaan Kopioi, kopioituu Lisätieto-kentässä oleva
teksti syötettäville opinnoille (opiskelijan opintosuoritusotteelle)
opinnon lisätiedoksi. Jos et lisää rastia lisätieto näkyy vain
informaationa seuraavalle hyväksilukemisia käsittelevälle
virkailijalle.

Tee välitallennus, kun oppilaitosta koskevat tiedot ovat kunnossa.
Välitallennuksen teko ei ole pakollista, mutta tallennuksen
tekeminen saattaa säästää monelta harmilta.

B2 Muulla tavoin tehdyn aiemman suorituksen
tiedot

Tarkista Aiemmat oppilaitokset -valintalistasta löytyykö
opiskelijalle aiempia tietoja oppilaitoksesta.
 
Jos kyseinen oppilaitos on listassa, valitse se.
Tarkista osion tiedot (opiskeluaika, tutkinto, tutkinnon
suorituspäivä, jne.) ja korjaa niitä tarvittaessa. Ikkunan
alaosassa aktivoituvat ne opinnot, jotka on korvattu
kyseisen oppilaitoksen suoritusten perusteella. 

 
Jos kyseinen oppilaitos ei ole listassa, syötä
oppilaitos. 
· Paina + -painiketta lisäyksen merkiksi. 
· Hae oikea oppilaitos.
· Täydennä muita tietoja, jos tiedät niitä:

opiskeluaika, tutkinto, tutkinnon suorituspäivä,
opintojen kokonaislaajuudet, vaihto-ohjelma. Nämä
tiedot eivät ole pakollisia. 

Kirjoita tiedot suoritetusta opintojaksosta tai
kokonaisuudesta (nimi ja laajuus, myös koodi jos se on
tiedossa) kenttään Lisätieto. Kentästä voi tehdä eri
kieliversioita. Jos kentässä ei ole ennestään tekstiä,
paina + -painiketta lisäyksen merkiksi. Aloita
määräämällä kieli (1=suomi, 2=ruotsi, 6=englanti). 
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Kun toisen oppilaitoksen tiedot ovat kunnossa ja näkyvissä,
voit alkaa syöttää hyväksiluettavien opintojaksojen tai
-kokonaisuuksien tietoja.

C1. Paina + -painiketta.
Opinnot-taulukkoon tulee uusi tyhjä rivi.

C2. Kirjoita Tunniste-kenttään hyväksiluettavan opintojakson
tai -kokonaisuuden koodi.

Paina sarkainta (tabulaattori). Järjestelmä hakee opinnon
nimen ja oletuslaajuudet näkyviin.

1. Jos koodia ei ole olemassa, järjestelmä tuo
virheilmoitusikkunan "OOK2002 Ei ole olemassa '12345' -
tunnuksista opintokohdetta.". Kuittaa ilmoitus
napsauttamalla Ok-nappia, korjaa koodi, ja paina
sarkainta.

2. Jos et tiedä oikeaa koodia, etsi se hakuikkunan avulla.
Tyhjennä virheellinen koodi Tunniste-kentästä ja paina
Tunniste-kentän ja Nimi-kentän välissä olevaa kolmen
pisteen -painiketta.

· Saat hakuikkunan esille. Hae opintojakso tai -kokonaisuus.
Valitse oikea opintokohde ruksaamalla vasemman reunan
valintaruutu ja palaa Hyväksy-painikkeella (vihreä
väkänen) Hyväksilukeminen -näytölle.

· Huom! Hyväksiluettavan opinnon opintokohteen ja
järjestävän organisaation pitää olla voimassaolevia
suorituspäivänä.
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Jos et ole vielä tallentanut
riviä, voit poistaa koko
rivin miinus-painikkeella.

C4. Tarkista
opintopisteet. Muuta
tietoja tarvittaessa.

C7. Hyväksilukemispvm näkyy
suorituspäivän vieressä. Hae
hyväksyjäksi hyväksiluvun myöntänyt
opettaja.

C8. Lisätietokenttään,
joka löytyy >> merkin
takaa, kirjoitettu teksti
tulostuu
opintosuoritusotteeseen
tämän suorituksen
kohdalle. Täytäthän
lisätiedon kolmella
kielellä 1.2 ja 6. Voit
suurentaa kenttää Zoom-
painikkeella (kuvan
ylävalikossa ympyröity).

Kirjoita riville loput tiedot
hyväksiluvusta. Liiku
kentästä toiseen
sarkaimella.

C9. Tallenna tekemäsi muutokset painamalla Tallenna-nappia.
Jos jokin opinnon vaadituista tiedoista puuttuu, järjestelmä
antaa virheilmoituksen, eikä suostu tallentamaan muutoksia.
Kuittaa ilmoitus painamalla Ok-nappia, lisää puuttuvat tiedot ja
tallenna uudelleen.

C3. Tarkista / vaihda
suorituskieli.
Oletuksena
tulee opintokohteelle
asetettu kieli.

C5. Anna suoritukselle
arvosana. C6. Kirjaa suorituspäiväksi

toisessa oppilaitoksessa
suoritetun opinnon
suorituspäivä.


