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Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset 
(hylkäyksen syyt) 
 
Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa 
opiskelijan oikeuden ilmoittautua opetustapahtumaan. Tarkistukset asetetaan päälle 
opintokohteen tiedoissa WinOodissa. Samat tarkistukset koskevat kaikkia 
opintokohteeseen liittyviä opetustapahtumia. Kun tarkistukset on kerran laitettu 
opintokohteelle kuntoon, niitä ei tarvitse sen jälkeen enää käydä muuttamassa. 
 
 
Hylkäyksen syyt laitetaan Opintokohteen käsittely -ikkunassa Ilmoittautuminen-välilehdelle. 
 
 

 
Hylkäyksen syitä lisätään opintokohteelle + -painikkeen napsautuksella. Valitse valikosta 
haluttu hylkäyksen syy klikkaamalla uutta tyhjää Hylkäyksen syy -sarakkeen kenttää. 
Valitse kyseiselle syylle esto tai huomautus. Tavanomaisia arvoja syille: 
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Opiskelijalla ei ole yhtään opinto-oikeutta Estetään 
Läsnäoloilmoittautuminen puuttuu Estetään 
Edeltävät opinnot puuttuvat Annetaan huomautus 
Ryhmä on täynnä Annetaan huomautus 
Opiskelija on keskeyttänyt opintonsa Estetään 
Opinto-oikeus ei ole voimassa Estetään 
Tentin yrityskertoja on liikaa Estetään 
Opiskelija on jo suorittanut tämän tai vastaavan… Annetaan huomautus 
Opinto-oikeus ainoastaan Avoimessa yliopistossa Estetään 

 
Nämä arvot ovat hyvät, mutta on syytä miettiä onko läsnäoloilmoittautumisen puuttuminen 
estävä vai huomauttava. Lukuvuosi-ilmoittautuminen on sallittua 31.8. saakka. Jos 
ilmoittautumisaika opetustapahtumaan on esimerkiksi 1.8.-24.8. ja 
läsnäoloilmoittautuminen vaaditaan, niin opiskelijan täytyy tehdä lukuvuosi-
ilmoittautumisensa ajoissa. Jos läsnäoloilmoittautuminen laitetaan tällaisissa tilanteissa 
estäväksi, niin siitä tulee tiedottaa opiskelijoille selkeästi. 
 
 

Ryhmäkoko 
 
Ryhmän koolla on yläraja, opiskelijoita otetaan jonoon varasijoille 
 paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
 kun opiskelija ei mahdu ryhmään, hänen ilmoittautumisensa lisätään järjestelmään; 

opiskelijalle näytetään WebOodissa huomautus varasijalle ilmoittautumisesta 
 jos joku ryhmään mahtunut opiskelija peruuttaa ilmoittautumisensa, nousee 

ensimmäisellä varasijalla oleva opiskelija ryhmään; opiskelija ei saa tästä erillistä 
huomautusta, mutta hän voi tarkistaa asian WebOodista 
 

 Ryhmäkoon voi määrätä WinOodissa Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa 
Ilmoittautuminen-välilehdellä tai WebOodissa  

 hylkäyksen syy Ryhmäkoko täysi laitetaan huomauttavaksi syyksi 
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Ryhmän koolla on yläraja, opiskelijoita ei oteta jonoon varasijoille 
Huom! Tätä ei suositella! 
 paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
 kun ryhmä on täysi ja opiskelija yrittää ilmoittautua ryhmään, hänen ilmoittautumisensa 

estetään 
 yrityksestä ei jää mitään merkintää mihinkään 
 jos joku ryhmään mahtunut opiskelija peruuttaa ilmoittautumisensa, ryhmään vapautuu 

yksi paikka; paikan saa se opiskelija, joka sattuu ensimmäisenä yrittämään 
ilmoittautumista paikan vapautumisen jälkeen 
 

 Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa Ilmoittautuminen-välilehdellä määrätään 
ryhmäkoko 

 hylkäyksen syy Ryhmäkoko täysi laitetaan estäväksi syyksi 
 
 
 
Ryhmän koolla on yläraja, opiskelijat karsitaan opintomenestyksen, muiden 
taustatietojen tai motivaation perusteella 
 kaikki ilmoittautumiset otetaan vastaan, opiskelijaa voidaan ilmoittautumisen yhteydessä 

pyytää vastaamaan lisätietokysymyksiin 
 ilmoittautumisajan päätyttyä laitos tekee karsinnan 

 
 Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa Ilmoittautuminen-välilehdellä määrätään 

ryhmäkoko 
 hylkäyksen syy Ryhmäkoko täysi otetaan pois käytöstä 
 mahdolliset lisätietokysymykset tehdään WebOodissa 
 
 
Ryhmän koolla on yläraja, opiskelijat valitaan opiskelijoiden antamien 
ryhmätoiveiden (prioriteettien) perusteella 
 ryhmätoiveita voidaan käyttää ainoastaan kaksitasoisessa opetustapahtumahierarkiassa 
 opiskelija voi ilmoittautua useaan rinnakkaiseen opetusryhmään ja hän merkitsee 

ryhmille toivejärjestyksen 
 kaikki ilmoittautumiset otetaan vastaan 
 ilmoittautumisajan päätyttyä Oodi automaattisesti sijoittelee opiskelijat ryhmiin heidän 

toiveidensa perusteella, niin että mahdollisimman moni opiskelija pääsee siihen 
ryhmään johon hän eniten toivoi pääsevänsä 

 vaikka opiskelija ilmoittautuu useaan ryhmään, hänet valitaan kuitenkin vain yhteen 
ryhmään 
 

 Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa Ilmoittautuminen-välilehdellä määrätään 
ryhmäkoko 

 opetustapahtuman ilmoittautumisten vahvistamistavaksi merkitään WebOodissa 
opiskelijoiden ryhmätoiveet 

 hylkäyksen syyn Ryhmäkoko täysi arvolla ei ole merkitystä, syy voi olla huomauttava, 
estävä tai pois käytöstä. Opiskelijat voivat syyn arvosta riippumatta ilmoittautua 
opetustapahtumaan vaikka ilmoittautuneita olisi jo ryhmäkoon verran 
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Ryhmän koolla on yläraja, opiskelijat valitaan arpomalla 
 arvontaa voidaan käyttää ainoastaan yksittäiselle pääopetustapahtumalle 
 kaikki ilmoittautumiset otetaan vastaan 
 ilmoittautumisajan päätyttyä Oodi automaattisesti arpoo ryhmään pääsevät opiskelijat 

 
 Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa Ilmoittautuminen-välilehdellä määrätään 

ryhmäkoko 
 opetustapahtuman ilmoittautumisten vahvistamistavaksi merkitään WebOodissa 

arvonta 
 hylkäyksen syyn Ryhmäkoko täysi arvolla ei ole merkitystä, syy voi olla huomauttava, 

estävä tai pois käytöstä. Opiskelijat voivat syyn arvosta riippumatta ilmoittautua 
opetustapahtumaan vaikka ilmoittautuneita olisi jo ryhmäkoon verran 
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Hylkäysten syiden tarkemmat selitykset  

Hylkäyksen syy Ilmoittautuminen estetään tai huomautus annetaan jos 
Hylkäyksen syy on otettu käyttöön 

Opinto-oikeus puuttuu opiskelijalla ei ole olemassa yhtään opinto-oikeutta. Tämä näkyy 
Opiskelijan perustiedot -ikkunan Opinto-oikeuden käsittely 
ikkunassa (Opinto-oik. nappia painamalla). Jos opiskelijalle on 
merkitty yksikin opinto-oikeus, niin ilmoittautuminen sallitaan, 
vaikka opinto-oikeus ei olisi voimassa. 

Läsnäoloilmoittautuminen 
puuttuu 

opiskelijalla ei ole läsnäolo-ilmoittautumista joka on voimassa 
opetustapahtuman alkamispäivänä. Rajoitukset eivät koske 
opiskelijoilta joiden opinto-oikeus ei vaadi lukukausi-
ilmoittautumista (kuten JOO-opiskelijat). 

Pakolliset edeltävät 
opinnot puuttuvat 

Opintokohteen käsittely -ikkunassa Edeltävät opinnot -välilehdellä 
edeltäviksi opinnoiksi merkittyjen opintokohteiden suoritus 
puuttuu. 

Ryhmäkoko täysi Opetustapahtuman käsittely -ikkunan Ilmoittautuminen -
välilehdellä määritelty ryhmäkoko (yläraja) on ylittynyt. Jos ryhmä 
on täynnä ja syy on huomauttava, WebOodin kautta ilmoittautuvat 
opiskelijat otetaan ryhmään jonoon. Jos syy on estävä, WebOodin 
kautta otetaan vastaan vain ylärajan verran ilmoittautumisia. 
Ryhmäkoon merkitys on selitetty tarkemmin edellä. 

Opinnot keskeytetty opiskelijalla on opintojen keskeytys voimassa opetustapahtuman 
alkamispäivänä. 

Opinto-oikeus ei ole 
voimassa 

opiskelijalla ei ole yhtään voimassaolevaa opinto-oikeutta 
opetustapahtuman alkamispäivänä. 

Tenttikertarajoitus täynnä opiskelijalla on liikaa ilmoittautumisia tai hylättyjä suorituksia 
saman opintokohteen eri opetustapahtumiin. 
 
Tarkistus koskee ainoastaan niitä opetustapahtumia, joiden tyyppi 
on "Kirjallisuuskuulustelu". 
 
Tarkistus koskee ainoastaan niitä opintokohteita, joille 
opintokohteen Ilmoittautuminen -välilehdelle on laitettu 
Yrit.max.lkm -kenttään arvo. 
 
Syy täyttyy jos opiskelijalla on saman opintokohteen 
Kirjallisuuskuulustelu-tyyppisiin opetustapahtumiin yhteensä yli 
Yrit.max.lkm ilmoittautumista tai opetustapahtuman kautta 
kirjattua hylättyä suoritusta. 
 
Huom: Tarkistukseen ei liity mitään tapaa jolla opiskelija pääsisi 
"karenssista" pois. Vaikka opiskelijan edellisestä yrityksestä on 
kulunut säädetty aika, ja opiskelijalla on oikeus osallistua 
kuulusteluun, hylkäyksen syy toteutuu WebOodissa. Jos tarkistus 
on käytössä ilmoittautumisen estävänä, virkailijan on lisättävä 
ilmoittautuminen tällaisille opiskelijoille joko WinOodilla tai 
WebOodilla. Asiasta on myös hyvä tiedottaa opiskelijoille, jotta he 
osaavat tarvittaessa ottaa yhteyttä laitoksen toimistoon. 

Opiskelija on ennestään 
suorittanut/hänelle on 
korvattu opinto 

opiskelijalla on hyväksytty suoritus kyseisestä tai leikkaavasta 
opintokohteesta.  
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Väärä opiskeluyksikkö opiskelijan organisaatio on eri kuin opetustapahtuman 
organisaatio. Ilmoittautuminen onnistuu jos opetustapahtuman 
organisaatio on sama tai ylempi kuin opiskelijan organisaatio. 
 
Opetustapahtuman organisaatio on Opetustapahtuman käsittely -
ikkunan Vastuut -välilehdeltä se organisaatio, minkä rooli on 
Opinto-oikeuden organisaatio. Tätä tietoa ei voi laittaa WebOodin 
kautta. 
 
Opiskelijan organisaatio on Opiskelijan perustietojen käsittely -
ikkunasta Opinto-oik. -napilla  avattavan Opinto-oikeuden käsittely 
-ikkunan  Opintokohteet  
-välilehden Organisaatio. 
 
Opetustapahtuman organisaatioksi voi laittaa esimerkiksi 
tiedekunnan, jolloin ainoastaan kyseisen tiedekunnan opiskelijat 
saavat ilmoittautua opetustapahtumaan. 

Opinto-oikeus ainoastaan 
Avoimessa yliopistossa 

opiskelijan ainoa voimassa oleva opinto-oikeus on jokin Avoimen 
yliopiston opinto-oikeus. Voimassaoloa tutkitaan 
opetustapahtuman alkamispäivänä. 
 
HUOM: Jos opiskelijalla on sekä opinto-oikeus jonkin tutkinnon 
suorittamiseen että jokin Avoimen yliopiston opinto-oikeus, tämä 
tarkistus ei estä opiskelijaa ilmoittautumasta opetustapahtumaan. 
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Hylkäysten syiden asettaminen opetustapahtumakohtaisesti 
 
Jos jollain opetustapahtumalla tarkistukset pitää tehdä eri tavalla kuin mitä opintokohteelle 
on laitettu, niin tarkistukset voidaan asettaa myös opetustapahtumakohtaisesti. 
Opetustapahtuman käsittely -ikkunassa on Ilmoittautuminen-välilehdellä vastaava 
Hylkäyksen syy -osio kuin opintokohteella. Hylkäyksen syyt pitää ensin kopioida 
opintokohteelta painamalla Kopioi syyt opintokohteelta -nappia. Tämän jälkeen syitä voi 
muuttaa. 
 

 
 
 
HUOM! Jos opetustapahtumalle on laitettu yksikin hylkäyksen syy, niin opintokohteella 
olevia hylkäyksen syitä ei tarkisteta lainkaan. Tämän vuoksi syyt pitää ensin kopioida 
opintokohteelta. 


