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Rekisteröintiohjeet siirryttäessä vanhasta koulutusrakenteesta uuteen
koulutusohjelmaan (Iso pyörä)

Tämä ohje sisältää Oodiin rekisteröintiohjeet opintojen eri vaiheissa tapahtuvaan siirtymiseen
vanhasta koulutusrakenteesta uuteen koulutusohjelmaan tai tutkintorakenteeseen
(tohtoriopinnot):

1. Opiskelija, joka siirtyy alemman tutkinnon suorittamisen aikana
· Alemman tutkinnon suoritusoikeus Oodissa päivitetään opiskelijan ilmoittamaan

kandiohjelmaan
· Ylempi tutkinnonsuoritusoikeus, eli maisterioptio päivitetään yleispätevään muotoon

ohjeiden mukaisesti. Tämä kohta ei koske lastentarhaopettajan ja Social- och
kommunalhögskolan koulutuksia, sekä farmaseutin oikeutta ilman proviisorin oikeutta.

2. Opiskelija, joka siirtyy ylemmän tutkinnon suorittamisen aikana
· Vain ylemmän tutkinnon suoritusoikeus päivitetään opiskelijan ilmoittamaan

koulutusohjelmaan.

Tohtoriopiskelija, joka siirtyy uuteen tutkintorakenteeseen
· Vain Pääaine-tieto laitetaan päättymään siirtymispäivämäärään tohtorin tutkinnon

suoritusoikeudessa. Muita muutoksia ei tarvita.

Yleistä siirtymisten rekisteröintiin liittyen
Tarkista aina ennen siirtymisen rekisteröimistä:

· Onko opiskelijan tutkinnonsuoritusoikeus voimassa? Jos ei, ohjaa opiskelija tekemään
uudelleenkirjoittautuminen ennen siirtymisen kirjaamista.

· Vertaa Efecteen tulleesta viestistä opiskelijan valintaa kohdassa ”Nykyinen
pääainesi/koulutusesi/koulutusohjelmasi:” Oodista löytyvään tutkinnonsuoritusoikeuteen.
Jos ne täsmäävät, siirtymisen voi kirjata. Jos ne eivät täsmää, opiskelija on täyttänyt
lomakkeen väärin ja opiskelijaa pitää pyytää korjaamaan ilmoitusta (pyyntö opiskelijalle
Efecten kautta).

· Jos siirtyminen uuteen koulutusohjelmaan vaatii joitain lisäopintoja, tarkista onko opinnot
suoritettu?

· Uusiin maisteriohjelmiin siirtyjille tai jatkajille merkitään opinto-oikeuden opintokohteisiin
uusi rivi tutkintokieli,

o joka on kotimaiskielisillä TK-KOT suomi tai ruotsi
o kahden ruotsin kielisen maisteriohjelman osalta TK-RUO

-MH40_013 Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma
-MH70_007 Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma

· Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan siirtyjille lisätään opinto-oikeuden kohteisiin
kielipari (kts. kohta 2.1. s. 6)
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Siirtymiseen liittyvät muutokset tehdään
tutkinnonsuoritusoikeuteen. Kun opiskelija siirtyy
uuteen koulutusohjelmaan, avaa opiskelijan
perustiedot näkymä, hae opiskelija opiskelijanumerolla
(tai muilla tiedoilla). Kun opiskelijan tiedot näkyvät
ikkunassa, klikkaa alareunan ”Opinto-oik”. nappia.

Avautuvalla Opinto-oikeuden käsittely -sivulla selaile
vierityspalkilla opiskeluoikeuksia ja kun oikea on
löytynyt, päivitä tiedot seuraavasti:

1. Alemman tutkinnon suorittamisen aikana siirtyvä opiskelija

Muutetaan ensin ”Alempi
korkeakoulututkinto”-oikeus.

Kattavuudeltaan alemmalla
tutkinnonsuoritusoikeudella on
vähintään neljä
opintokohderiviä: tavoite,
asetus, koulutusohjelma ja
pääaine. Lisäksi joissakin
oikeuksissa voi olla myös
Laji/suunta (esim.
aineenopettajan koulutuksissa).

Päätä nykyinen koulutusohjelma,
Laji/suunta ja pääaine opiskelijan
siirtymisilmoituspäivämäärään

eli siihen päivämäärään, jolloin siirtymisilmoitus e-lomakkeella on tallennettu (ohjeessa 31.7.2017).

Lisää uusi opintokohderivi”+” painikkeella. Painike on merkitty yo. kuvaan punaisella. Lisää
avautuvalle tyhjälle riville koulutusohjelman, KH-alkuinen oodi-tunniste alkamaan siirtymispäivästä
(1.8.2017). Päättymispäivämäärä on sama kuin opinto-oikeuden päättymispäivä. Tämän jälleen lisää
samalla tavalla mahdollinen opintosuunta (SH-alkuinen). Rekisteröintikoodit löydät opiskelijan
lähtötiedekunnan mukaisesta rekisteröinti-Excelistä.
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Tallenna muutokset.

Oodi ilmoittaa: ”Opinto-oikeuteen liittyy saman tasoisia opintokohteita. Niiden lisääminen opinto-
oikeuteen kuitenkin sallitaan”. Vastaa ok. Alemman tutkinnon suoritusoikeus on nyt valmis.

Jos myös tavoitetutkinto vaihtuu kandioikeudessa (esim. Tilastotiede, VTK -> LuK)

Mikäli opiskelijan siirtyminen sisältää tavoitetutkinnon muutoksen, tehdään samanlainen muutos
opintokohteiden tavoitetutkintoon. Päätetään siis ”Opintojen tavoite”-rivi siirtymispäivään ja
lisätään uusi tutkintokoodi ”+” painikkeella siirtymispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Lisäksi
Opintotiedot päivitetään vastaamaan tavoitetutkintoa ja myöntämistiedot -välilehdelle vaihdetaan
Myöntäjä -kohtaan tutkinnon vastuutiedekunta, jos ne ovat eri kuin alkuperäisellä
tavoitetutkinnolla.

Optio-oikeuden päivittäminen

Alemman tutkinnonsuoritusoikeuden pari muutetaan yleispätevään maisterioptio-muotoon.
Varsinaiset optiot opiskelija voi tarkistaa www.student.helsinki.fi –sivuston kautta Opiskelijan
ohjeista, jonne jokaisen kandiohjelman maisterioptiot lisätään. Opintoneuvojat voivat tutkia optioita
myös rekisteröinti-Excelistä, jonne on kerätty myös optioissa jatkamiseen mahdollisesti vaadittavat
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opinnot/kriteerit. Vanhaan maisterioptioon siis päätetään siirtymispäivämäärään Opintojen tavoite,
Koulutusohjelma, mahdollinen Suunta/linja sekä Aine. Vain asetus A2004 jätetään voimaan.

Maisterioptioon ei lisätä tarkkoja tietoja, vaan sinne lisätään yleispätevä YLTUTK-koodi
opintokohderiville alkamaan siirtymispäivästä seuraavaan päivämäärään. Tämän lisäksi muutetaan
Organisaatio ja Myöntäjä Helsingin yliopistoksi (01). Opintojen tarkoitus muuttuu automaattisesti
Tuntemattomaksi.
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Tallenna muutokset.

Poikkeukset: lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede, logopedia, psykologia

2. Ylemmän tutkinnon suorittamisen aikana siirtyvä opiskelija

Muutokset ylemmän tutkinnon suoritusoikeuteen kirjataan vastaavaan tapaan kuin alemman
tutkinnon suorittamisen aikana siirtyvälle opiskelijalle, sillä erotuksella, että käsitellään vain
ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta ja optiota ei tarvita.

Päätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeudesta nykyinen (tavoitetutkinto, jos se vaihtuu),
koulutusohjelma, Laji/suunta ja pääaine opiskelijan siirtymisilmoituspäivämäärään (siihen
päivämäärään, jona siirtymisilmoitus e-lomakkeen vastaus on tallennettu).

Lisää uusi koulutusohjelma (MH-alkuinen) ja mahdollinen opintosuunta (SH-alkuinen) ”+”
painikkeella alkamaan siirtymispäivästä seuraavaan päivämäärään. Rekisteröintikoodit löydät
opiskelijan lähtötiedekunnan mukaisesta rekisteröinti-Excelistä. Lisää myös uudeksi opintokohteen
rivi tutkintokieleksi joko suomi tai ruotsi tai vain ruotsi. Huom! englannin kielisillä maisteriohjelmilla
on oma valinta. Siirtyminen vanhasta englannin kielisestä uuteen englannin kieliseen
maisteriohjelmaan tapahtuu siirtymätaulukon sallimissa rajoissa.
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Tallenna muutokset. Oodi ilmoittaa: ”Opinto-oikeuteen liittyy samantasoisia opintokohteita. Niiden
lisääminen opinto-oikeuteen kuitenkin sallitaan”. Vastaa ok ja tallenna.

Huom! muistathan vaihtaa myös myöntäjätiedekunnan ”Myöntämistiedot” välilehdelle, jos
tavoitetutkinto ja tiedekunta vaihtuvat.

2.1. Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan siirtyjien opinto-oikeudelle
merkitään opintokohteisiin myös kielipari

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa on käytössä ilmoittautumismenettely
(ilmoittautumiset huhti- ja lokakuussa). Siirtyjien kohdalla asia voidaan tarkistaa siirtymisilmoituksen
yhteydessä.

tunniste nimi Oodissa:

FI-EN suomi-englanti finska-engelska Finnish-English

FI-SV suomi-ruotsi finska-svenska Finnish-Swedish

FI-FR suomi-ranska finska-franska Finnish-French

FI-DE suomi-saksa finska-tyska Finnish-German

FI-ES suomi-espanja finska-spanska Finnish-Spanish

FI-IT suomi-italia finska-italienska Finnish-Italian

FI-RU suomi-venäjä finska-ryska Finnish-Russian
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FI-ET suomi-viro finska-estniska Finnish-Estonian

FI-LV suomi-latvia finska-lettiska Finnish-Latvian

FI-LT suomi-liettua finska-litauiska Finnish-Lithuanian

FI-PL suomi-puola finska-polska Finnish-Polish

FI-CS suomi-tšekki finska-tjeckiska Finnish-Czech

FI-HU suomi-unkari finska-ungerska Finnish-Hungarian

FI-JA suomi-japani finska-japanska Finnish-Japanese

FI-ZH suomi-kiina finska-kinesiska Finnish-Chinese

FI-KO suomi-korea finska-koreanska Finnish-Korean


