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Tutkinnon rekisteröiminen

Tutkinnon rekisteröinti sisältää seuraavat vaiheet:

· Tarkista, että tutkintoon liittyvän tutkinnonsuoritusoikeuden opintokohderivit opintojen tavoite,
tutkintoasetus, koulutusohjelma ja suunta/linja, tutkintoasetus) ovat oikein. Samat
opintokohderivit tulee näkyä myös Tutkinto-välilehdellä (kuva sivulla 8).

· Päätä tutkinnonsuoritusoikeus ja tee tarvittavat toimet jäljelle jääville tutkinnonsuoritusoikeuksille.
· Jos tutkintotodistuspyyntölomakkeella on ilmoitettu valmistumisen jälkeinen sähköpostiosoite,

lisää tieto Opiskelijan perustietojen käsittelynäytöllä
· Jos lomakkeella on kysytty opiskelijan tietojen luovuttamisesta, lisää tarvittaessa tietojen luovutus -

kenttään merkintä tietojen sallitusta luovuttamisesta maksuttomaan alumnirekisteriin.
· Rekisteröi tutkinto Kokonaisuuden/tutkinnon rekisteröintinäytöllä.
· Jos käytössä on tutkintotodistustyökalu, tee ja tulosta tutkintotodistus.

Tutkinnonsuoritusoikeuden tarkistaminen

Tarkista ilmoittautumistiedoista, että opiskelija on läsnäoleva. Jos ei ole, pyydä opiskelijaa hoitamaan
ilmoittautuminen kuntoon ennen kuin jatkat tutkinnon rekisteröimistä. Siirry Muut tiedot välilehdelle.

Jos tutkintotodistuspyyntölomakkeella on
pyydetty tieto opiskelijan valmistumisen
jälkeisestä sähköpostiosoitteesta, tämä
sähköpostiosoite kirjataan Kotisivu kohtaan.
Kotisivu kenttä löytyy Oodin version 5.6.
(asennus 29.10.2019) jälkeen ”Opiskelijan
perustietojen käsittely” ikkunasta, Yht.tiedot
välilehdeltä.
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Jos opiskelija on antanut luvan tietojensa
luovuttamisesta, lisää uusi luovutusehto
alkaen valmistumispäivästä valitsemalla + ja
riville ”Tutkinnon suoritettuani, tietoni saa
luovuttaa maksuttomaan alumnirekisteriin”

Onko opiskelija uudessa koulutusrakenteessa jatkaja vai uuteen rakenteeseen siirtynyt?

Rehtorin päätöksen 251/2017 (https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY363473) mukaan käytetään
termiä jatkaminen silloin, kun opiskelija suorittaa uudessa kandiohjelmassa alemman tutkinnon ja jatkaa
sen jälkeen opintojaan uudessa maisteriohjelmassa. Termiä siirtyminen silloin, kun opiskelija siirtyy
vanhasta koulutusrakenteesta uuteen koulutusohjelmaan.

Esim. 1. Opiskelija on jatkaja eli hän on aloittanut uudessa kandiohjelmassa v. 2017 tai sen jälkeen ja
jatkaa kandiksi valmistumisen jälkeen opintojaan uudessa maisteriohjelmassa.

Hae ensin opiskelijan tiedot opinto-oikeuden käsittely –ikkunaan

Tarkista, että tutkinto-oikeuden, josta opiskelija on valmistumassa, Opintokohteet -välilehden
tiedot kuten
1.opintojen tavoite
2. koulutusohjelma
3. suunta/linja

vastaavat tutkintoa, koska nämä muodostavat tutkinnon tiedot.
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Päätä opinto-oikeuden voimassaolo ja
lisää Valmistunut kohtaan Kyllä. Siirry
status-välilehdelle, etsi vierityspalkin
toinen tutkinto-oikeuden pari ja vaihda
sen asema ensisijaiseksi (esim. Optiona
oleva ylempi tutkinnonsuoritusoikeus
vaihdetaan ensisijaiseksi).  Jos toista
tutkinto-oikeutta ei ole, jätä tämän
opinto-oikeuden status ensisijaiseksi.
Palaa takaisin kandin oikeuteen, josta
opiskelija on valmistumassa ja vaihda
status-välilehdellä asemaksi Suorittanut
tutkinnon.

Päätä, jos mahdollista status-välilehden ensisijaisuuden voimassaoloaika valmistumispäivään.
Tämä sen vuoksi, että tiedot siirtyvät oikein Virta-tietokantaan.

Mikäli tutkinto-oikeudelle löytyy pari ylempi korkeakoulututkinto, päivitä tämän tutkinnon tiedot.
Kandin oikeudella koulutusohjelma ja suunta eli opintokohteen tunnisteet ovat KH-alkuisia kun taas
maisterioikeudella ne tulee olla MH-alkuisia. Esim. KH40_004; K viittaa kandin koulutukseen ja
H+nro tiedekunnan vastuualuekoodiin ja _004=järjestysnumero. Vastaava maisteriohjelma on
MH40_ -alkuinen.

Ylempi opinto-oikeuspari on
ollut tähän asti optio eli varaus
opiskelijalle suorittaa myös
ylempi korkeakoulututkinto.
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Päivitä optio-oikeuteen oikeat tutkinnon tiedot poistamalla YLTUTK-rivi ja lisäämällä uusi opintojen
tavoite, koulutusohjelma ja mahdollinen suunta/linja.

Huom! jokaisen opinkohteen
voimassaoloaika on koko opinto-
oikeuden pituinen eli alku- ja
loppupvmäärät ovat samat kuin
opinto-oikeudella

Vaihda Status välilehdellä Opintojen
´Aloituspäivämäärä´ kohtaan kandin
tutkinnon suorittamista seuraava
päivämäärä ja ´Asema´ Optiosta
ensisijaiseksi.
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Esim. 2. Opiskelija on siirtyjä eli hän on siirtynyt vanhasta tutkintorakenteesta kandin opintojen
aikana uuteen kandiohjelmaan ja jatkaa kandiksi valmistumisen jälkeen opintojaan uudessa
maisteriohjelmassa.

Alemman opinto-oikeusparin vanha
koulutusohjelma ja pääaine on päätetty
siirtymispäivälle ja lisätty uusi
koulutusohjelma ja mahdollinen suunta/linja
alkamaan seuraavasta päivästä.

Päätä opinto-oikeuden voimassaolo ja lisää
Valmistunut kohtaan Kyllä. Siirry status-
välilehdelle, etsi vierityspalkin kautta toinen
tutkinto-oikeuden pari ja vaihda sen asema
ensisijaiseksi (esim. Optiona oleva ylempi
tutkinnonsuoritusoikeus vaihdetaan
ensisijaiseksi).  Jos toista tutkinto-oikeutta ei

ole, jätä tämän opinto-oikeuden status ensisijaiseksi.
Palaa takaisin kandin oikeuteen, josta opiskelija on valmistumassa ja vaihda status-välilehdellä
asemaksi Suorittanut tutkinnon. Päätä status-välilehden ensisijaisuuden voimassaoloaika
valmistumispäivään. Tämä sen vuoksi, että tiedot siirtyvät oikein Virta-tietokantaan.

Tee maisterin tutkinnonsuoritusoikeuteen
seuraavat muutokset:

Mikäli ylemmän opinto-oikeusparin
opintojen tavoitetutkinto on sama kuin
ennen siirtymistä ollut, poista YLTUTK-rivi ja
palauta aiempi tavoitetutkinnon
päättymispäivä samalle päivämäärälle kuin
opinto-oikeuden voimassaolon
päättymispäivämäärä (ts. palautetaan
voimaan sama tavoitetutkinto, joka oli
vanhan koulutusohjelman mukainen).
Tarkasta, että vanha koulutusohjelma on
päätetty siirtymäpäivälle ja laita uusi MH-

alkuinen koulutusohjelma alkamaan siirtymistä seuraavasta päivästä alkaen, ei siis valmistumista
seuraavasta päivästä. Mikäli koulutusohjelmariviä tai opintojen tavoite -lajisia opintokohteita on useita,
ensimmäisen voimassaolo tulee alkaa opinto-oikeuden voimassaolon alkamispäivästä ja seuraava jatkuu
ensimmäisen päättymispäivää seuraavasta päivästä aina opinto-oikeuden voimassaolon päättymispäivään
saakka. Opinto-oikeudella ei koulutusohjelmien ja tavoitetutkintojen osalta saa olla ”aukkoja” (Paitsi
suunta/linja tai pääaine, jota ei enää käytetä), jotka ovat alkaneet kesken opinto-oikeuden voimassaolon.
Uusi koodi laitetaan aina voimaan edellisen päättymistä seuraavalle pv:lle. Mikäli koulutusohjelma
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päätetään siirtymäpäivälle, niin uusi tavoite/koulutusohjelma tulee laittaa alkamaan siirtymistä seuraavasta
päivästä.

Jos tavoitetutkinto olisi opiskelijan
valitsemassa maisteriohjelmassa eri kuin
vanhan ohjelman mukainen
tavoitetutkinto, poistetaan `YLTUTK` ja
lisätään uusi tavoitetutkintokoodi samalle
aikavälille kuin  ’YLTUTK’ –rivi oli eli
siirtymäpäivää seuraavasta päivästä opinto-
oikeuden loppuun.

Lisää Status välilehdellä opinto-oikeuden
aloituspäiväksi kandin tutkinnosta
valmistumisen jälkeinen päivä.

Vaihda Opintotiedot välilehdellä Opin.tarkoitus,
opinto-oikeutta vastaavaksi.

Vaihda Myöntämistiedot välilehdellä
tutkinnon myöntämisestä vastaavan
tiedekunnan vastuualuekoodi.

Jos opiskelijalle ei jää voimassaolevia opinto-oikeuksia, niin jätä Status-välilehden esisijaisuustiedon
päättymispäivämäärä ennalleen 21122112.

HUOM! Muista aina tarkistaa vierityspalkilla selaten, onko opiskelijalla voimassaolevaa sivuaineoikeutta.
Jos opiskelijalle ei enää jää voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta, voimassaoleva sivuaineoikeus
merkitään aina päättyneeksi tutkinnonsuorituspäivään.

Jos opiskelijalta löytyy toinen tutkinnon suoritusoikeus, jonka status on vaihdettu ensisijaiseksi, vie nyt
rekisteröitävän tutkinnon asema Suorittanut tutkinnon.
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2. Koosta ja rekisteröi tutkinto

Tutkintoon liittyvät opinnot kiinnitetään Opintojen rekisteröinti - > Kokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen ikkunassa

Hae opiskelija ja valitse oikea
opinto-oikeus, johon tutkinto
kiinnitetään (kuvassa
punainen ympyrä).

Jos hyväksyt usealle
opiskelijalle samanlaista
tutkintoa, valitse Oletustiedot
ja vie avautuvaan näkymään
hyväksyttäville yhteiset
tiedot. Jos hyväksyt yhtä
tutkintoa, Oletustiedot
painikkeen voi ohittaa.
Hyväksy oletustiedot ja palaa
vihreällä väkäsellä.

Siirry tabulaattorilla Hae
kiinnitettäviä -kohtaan ja
klikkaa sitä.
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Valitse Hae kaikki ja järjestä
opinnot painamalla Kiin.
painiketta, jotta näet ne
opinnot, joita ei ole aiemmin
kiinnitetty mihinkään
tutkintoon. Valitse
tutkintoon kuuluvat opinnot
rastittamalla vasemman
puoleiselta valintariviltä.

Kun opinnot on kiinnitetty,
hyväksy valinnat yläreunan
vihreällä
hyväksymispainikkeella.

Palaat takaisin Opintokokonaisuuden ja
tutkinnon hyväksyminen näkymään.

Täydennä/tarkasta Opinnon tiedot:
opintopisteet, arvosana,
suorituspäivämäärä,
hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä.

Siirry Opinnon opintorivillä olevan >>
takaa Muut tiedot välilehdelle.

Tutkinto-välilehdelle pitäisi tulla automaattisesti pohjaksi tiedot siitä opinto-oikeudesta, johon tutkinto on
kiinnitetty. Tarkista, että tiedot ovat samat opinto-oikeudella ja Tutkinto-välilehdellä. Apuna voit käyttää
toista avattua WinOodin opinto-oikeuden käsittelyikkunaa ja siellä välilehteä Opintokohteet. Lisää Tutkinto-
välilehdelle mahdollisesti puuttuvat tiedot esim. sivuaineet (ei pakollinen), laajuustiedot,
opettajakelpoisuusaineet tms. tarvittavat.

`Tutkinto´-välilehdellä tarkasta ja täydennä tutkinnon tiedot: tiedekunta, koulutusohjelma, mahdollinen
suuntautumisvaihtoehto ja pääaine.



Päivitetty 25.11.2019

9

Lisää tiedekunta koulutusohjelma, opintosuunta ja ennen uusia, ison pyörän mukaisia koulutusohjelmia
oleville myös pääaine eli kaikki samat
opintokohteet, jotka löytyvät opinto-
oikeudelta. Mikäli esim. Suunt.vaiht.
kohta jää tyhjäksi (kuvassa punaisella),
vaikka opinto-oikeudella suunta löytyy,
aiheutuu tästä ongelmia tietojen Virta-
siirrossa.

Huomaathan, että tiedekuntien yhteisissä
ohjelmissa esim. USP (Urban Study Plan)
koulutusohjelman opinto-
oikeuden ”Myöntäjä” organisaatio voi olla
eri kuin tutkinnon organisaatio.
Opiskelijan valmistuessa ”Tutkinto” -
välilehdellä oleva Organisaatio tulee
tarkastaa/päivittää oikeaksi

Pääainetta ei siis uusista ohjelmista
valmistuville tule.

Tutkinnon sivuaineet -kohtaan kirjattuja
tietoja ei käytetä eikä näytetä missään ainakaan säännöllisesti, joten tämän kohdan voi jättää tyhjäksi.

Opettajakelpoisuusaineet tulee täyttää edelleen opettajaksi valmistuville.

Hyväksy tiedot sivun yläreunan vihreällä hyväksymispainikkeella. Tämän jälkeen palaat takaisin
`Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen` ikkunaan, jossa tutkinto rekisteröidään alareunan
`Rekisteröi`-painikkeen avulla, niin tutkintorivi näkyy opiskelijan opinnoilla.

Huom! Tutkinnon kieli on määritelty etukäteen tutkinto-opinnolle. Tarvittaessa kielitiedon voi vaihtaa esim.
jos opiskelija on suorittanut kaksi- tai monikielisen tutkinnon. Tutkinnon suorituskieli/-kielet tulee näkyä
tutkintotodistuksen liitteeksi tulostettavalla Diploma Supplementilla. Lisätietoa

https://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/files/2018/03/Diploma-Supplement.pdf

Jos käytössä on tutkintotodistustyökalu, voit tehdä ja tulostaa seuraavaksi tutkintotodistuksen.


