
Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/4
Opiskelijarekisteri
___________________________________________________________________________________

Opiskelijan ilmoittautuminen opetukseen mikäli opetuksen alkamispäivä on
ennen kuin opiskelijan opinto-oikeus on alkanut

WebOodi ei salli opiskelijan ilmoittautua opetustapahtumaan mikäli opetustapahtuman alkamispäi-
vämäärä on ennen kuin opiskelijan opinto-oikeus on alkanut Esim. tohtoriopiskelijoiden opinto-oikeus
alkaa yleensä 1.1. ja heille suunnattu opetus on saattanut alkaa jo edellisenä syksynä.

Vaihtoehto 1. Pikaratkaisu
Vaihtoehto 2. Mietittäväksi seuraavalle lukuvuodelle

Vaihtoehto 1: Pikaratkaisu eli kuinka opiskelijan ilmoittautuminen hoidetaan opetustapahtumalle,
joka on alkanut ennen opinto-oikeuden voimassaolon alkamisaikaa

Opiskelija ilmoittautuminen lisä-
tään virkailijan toimesta WinOo-
din kohdassa ”Perustiedot”- >
”Opetustapahtuman käsittely”

Lisää opetustapahtuman Oodi-tunniste + tab. ja valitse Hakuikkuna, josta pääset hakemaan opetus-
tapahtuman
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Valitse opetustapahtuma ja
palaa hyväksymällä valinta.

Siirry ”Opetukseen ilmoitt. hyväksyn-
tä”
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Lisää plussalla uusi rivi ja
lisää opiskelijan opiskeli-
janumero riville + tab. Mi-
käli opiskelijanumero ei
ole tiedossasi, hae nimellä
kolmen pisteen painik-
keen kautta. Kolmen pis-
teen painike on kuvassa
punaisella. Lopuksi tal-
lenna yläreunan disketin
kuvasta.

Vaihtoehto 2. Mietittäväksi seuraavalle lukuvuodelle

Opiskelijan ilmoittautumisen esto johtuu opintokohteella tai opetustapahtumalla olevasta hylkäyk-
sen syystä ”opinto-oikeus ei ole voimassa”, joka on asetettu estäväksi.

Tarkempi ohje ja kuvaukset hylkäyksen syistä löytyvät täältä:
http://www.helsinki.fi/opiskelijarekisteri/oodi/tuki/ohjeet/win/Hylkayksen_syyt.pdf

Mikäli estosta haluaa jonkin yksittäisen opintokohteen tai opetustapahtuman osalta luopua, hyl-
käyksen syyn voi joko opintokohteelta tai opetustapahtumalta käydä muuttamassa asentoon ”anne-
taan huomautus”, jolloin opiskelijan ilmoittautuminen kurssille sallitaan, mutta siitä tulee huomau-
tus, joka näkyy osallistujalistassa myös virkailijoille.

- Hylkäyksen syyn muuttaminen opintokohteelle: muutos vaikuttaa kaikkiin tulevien opetus-
tapahtumien ilmoittautumisiin, jos niihin ei ole laitettu opetustapahtumakohtaisia hylkäyk-
sen syitä. Jos jo luoduille opetustapahtumille on tehty erilliset asetukset hylkäyksen syihin,
tieto muutoksesta ei päivity opintokohteelta opetustapahtumalle automaattisesti, vaan se
pitää tehdä käsin.
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- hylkäyksen syyn voi muuttaa myös pelkästään yksittäisille opetustapahtumille. Tällöin ope-
tustapahtuman asetuksissa ensin kopioidaan kaikki hylkäyksen syyt opintokohteelta.

- Tämän jälkeen voi tehdä muutoksia hylkäyksen syihin opetustapahtumakohtaisesti, ja ilmoit-
tautuessa Oodi käyttää opetustapahtuman hylkäyksen syitä.

o jos opetustapahtumalle ei ole erikseen määritelty hylkäyksen syitä, tarkistukset tehdään
aina opintokohteella olevien asetusten mukaisesti.

- Suositellumpaa on tehdä muutos vain yksittäisille ja harkituille opetustapahtumille, sillä hyl-
käyksen syyn muuttaminen huomauttavaksi sallii esimerkiksi kesällä valmistuneen opiskeli-
jan ilmoittautumisen syyslukukauden kursseille.


