
OPISKELIJAPALVELUT
OPISKELIJAREKISTERI

HELSINGIN YLIOPISTO
SÄHKÖISESTI VARMENNETTUJEN
RAPORTTIEN OTTAMINEN
WINOODISTA



1

OPISKELIJAPALVELUT
OPISKELIJAREKISTERI

YLEISTÄ

Helsingin yliopistossa otettiin käyttöön suoritusotteen sekä opiskelutodistuksen sähköinen
varmentaminen keväällä 2018. Sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat ovat virallisia ja ne
kelpaavat viranomaisille kuten Kelalle. Lisää aiheesta englanniksi täällä:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=46992760. Tässä
ohjeessa kuvataan ensisijaisesti kyseisten asiakirjojen tilaaminen WinOodista sekä
tilattujen asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen tarkistaminen.

Huom.! Mikäli asiakirjasi sanoo Adobe Acrobat Readerillä avatessa esim. ”Signature has
problems”, katso ohjeen lopusta miten raportin vastaanottaja voi korjata tilanteen!

TILAAMINEN WINOODISTA

Sähköisesti varmennetun suoritusotteen ja opiskelutodistuksen WinOodista toimii kuten
minkä tahansa muunkin WinOodi-raportin ottaminen. Tarvitset HERO:sta jonkin näistä
oikeuksista WinOodissa, jotta voit ottaa näitä raportteja:
WinOodi | Laitosvirkailija, laajat päivitysoikeudet
WinOodi | Laitosvirkailija, suppeat päivitysoikeudet
WinOodi | Opinto-oikeus- ja lukuvuosi-ilmoittautumistietojen käsittelijä
WinOodi | Opiskelijan perustietojen ja suoritusten katselija
WinOodi | Opiskelijan perustietojen katselija

Tässä tarkempia ohjeita siitä, mistä raportit löytyvät, mitkä niiden nimet ovat ja miten
saatujen PDF-tiedostojen kanssa tulisi toimia.

Ensin luonnollisesti kohtaan Raportointi -> Raportin käynnistys. Raporttiryhmäksi valitset
Lisäraportit, ja sieltä löydät nämä kaksi raporttia seuraavasti:

Molemmilla raporteilla pitäisi olla oletusarvot ja parametrit kunnossa, eli vain opiskelija,
josta raportti otetaan, pitää syöttää. Kun tämä on tehty, painatte alhaalta ”Katso” ja
tiedoston auettua PDF-XChange Editorissa tallennatte joko siinä haluttuun paikkaan (P-
asema?) tai otatte WinOodissa ”Tiedosto työasemaan” -vaihtoehdon ja tallennatte.

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=46992760
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Raporttia ei siis ole järkeä tulostaa, kun sillä sähköisellä varmenteella ei tee tällöin mitään.
Liioin sitä ei kannata muokata tai kummastella PDF-XChange Editorissa, joka ei näytä
varmennetietoja oikein. Lähtökohtaisesti tiedostoa ei ennen opiskelijalle lähettämistä
itse asiassa tarvitse avata ollenkaan, mutta jos haluaa avata, tehdään se Adobe Acrobat
Readerilla. Mahdollisten varmenneongelmien kohdalla voit katsoa tämän ohjeen lopusta,
mitä voit tehdä (muistaen, ettet siitä huolimatta voi vaikuttaa siihen, miten tiedosto aukeaa
vastaanottajalla).

Tallennettuasi tiedoston lähetä se siis sähköisenä opiskelijalle asianmukaisten
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tiedoston mukana voit laittaa vielä linkin tähän
ohjeistukseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/sahkoiset-allekirjoitukset .

TÄRKEÄÄ: säilytä ja välitä suoritusote tai opiskelutodistus aina PDF-tiedostona. Siinä
oleva varmenne on validi vain PDF-tiedostossa eli sähköinen varmentaminen ei päde
paperille tulostettuna. Älä myöskään yritä muokata tiedostoa millään tapaa, sillä
muokkaaminen rikkoo sähköisen varmenteen eikä asiakirja enää sen jälkeen ole pätevä.

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/sahkoiset-allekirjoitukset
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PDF-TIEDOSTON SÄHKÖISEN ALLEKIRJOITUKSEN TARKISTAMINEN

Kun avaat PDF-tiedoston Adobe Acrobat Readerilla (millään muulla ohjelmalla
avatessa ei toimi samalla tapaa), sen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

Visuaalisina koristeina pdf-tiedostoihin on lisätty liekkivesileima taustalle sekä vasempaan
marginaaliin kolmella kielellä tieto siitä, että asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Lisäksi
siinä on tarjolla linkki lisätietoihin, jotka sisältävät mm. ohjeet sähköisen allekirjoituksen
eheyden ja aitouden tarkistamiseen.
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Tärkein kohta on kuitenkin yläpalkki, johon tulisi ilmestyä teksti ”Signed and all
signatures are valid”. Lisäksi oikealla on Signature Panel, josta pääsee tarkistamaan
allekirjoituksen tiedot tarkemmalla tasolla. Mikäli yläpalkissa onkin vaikkapa teksti
”Signature has problems”, tarkoittaa tämä yleensä sitä, että jostain syystä ohjelma ei
tunnista allekirjoitusta. Tällöinkin voit katsoa Signature Panelista lisätietoa ja
todennäköisesti löydät aivan samat allekirjoittajatiedot kuin normaalitilanteessa. Signature
Panelin avatessasi tulisi sinun tai kohdeyleisön löytää seuraavia tietoja:

Vielä tarkempia tietoja pääset halutessasi katsomaan Certificate Detailsin kautta:
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ADDENDUM: MITÄ TEHDÄ, JOS ALLEKIRJOITUKSEN VARMENTEESSA
NÄYTTÄISI OLEVAN ONGELMIA?

Varmenne itsessään toimii luotettavasti eli asiakirjoihin tulee kyllä sama, toimiva
varmenne. Jokaisella meistä voi kuitenkin olla erilaiset asetukset Adobe Acrobat
Readerissa, mistä johtuen tiedostoa avatessa ei aina luekaan, että kaikki allekirjoitukset
ovat valideja. Jos esim. tulee teksti ”Signature has problems”, niin Signature Panelin
avaamalla pääsee katsomaan tarkempia tietoja syystä.

Käytännössä ongelmien pitäisi ratketa (ja allekirjoituksen validoitua), kun luotettujen
varmenteiden listan päivittää. Acrobat Reader saattaa kysyä tiedostoa avatessa
automaattisesti, tehdäänkö tämä listan päivitys. Hyväksy päivitys, niin se saattaa itsessään
riittää ongelman korjaamiseen.

Mikäli tätä kysymystä ei tule automaattisesti, pitäisi lista käydä päivittämässä
manuaalisesti. Tämä onnistuu seuraavasti:

1. Readerissa mene tänne: Edit -> Preferences
2. Valitse vasemmasta valikosta Trust Manager
3. Valitse oikealta “Update Now”. Hyvä olisi, jos ruudussa olisi raksittuna “Load

trusted certificates from an Adobe AATL server”.

Tämän pitäisi auttaa. Sulje tiedosto ja avaa kokonaan uudestaan, niin Helsingin yliopiston
varmenteen pitäisi löytyä ongelmitta.
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Jos tämäkään ei auttanut, katso vielä seuraavat asetukset (Signatures -> Verification ->
More)

Niiden pitäisi mielellään olla tällaiset:

Näiden tarkastamisen (ja mahdollisen muokkaamisen) jälkeen sulje ohjelmisto ja tiedosto
ja avaa uudestaan. Jos tämänkään jälkeen allekirjoitus ei näytä täysin toimivalta, ole
yhteydessä registrar@helsinki.fi, jota kautta voi varmistaa todistuksen oikeellisuuden.

mailto:registrar@helsinki.fi
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