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OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 
 
Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden 
muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden rekisteröinti.  
 
Valitse valikosta Opintojen rekisteröinti -> Kokonaisuuden/tutkinnon hyväksyminen. Ikkunassa on neljä kehystä:  
Opiskelijan tiedot, Kokonaisuutta tai tutkintoa koskevat tiedot, Kokonaisuuteen/tutkintoon kiinnitettävien opintojen tiedot ja Painikerivi. 
Tässä ohjeessa on lisäksi kuvattu Hae kiinnitettäviä -ikkuna. 
 

 

 

   

1. Opiskelijan tiedot 
Hae opiskelija ikkunaan. Voit tarkastella 
opiskelijan luovutusehtoja ja opinto-oikeuksia. 
Kehystä ei käsitellä tämän tarkemmin tässä 
ohjeessa.  
 

4. Painikerivi 
Rekisteröi kokonaisuus, käynnistä raportti tai 
siirry toiseen ikkunaan.  

2. Kokonaisuuden tiedot 
Hae kokonaisuus ja valitse kiinnitettävät opinnot. 

Siirry tarvittaessa Hae kiinnitettäviä -ikkunaan  

3.  Kiinnitetyt opinnot 
Tarkista kiinnitettävien opintojen tiedot. Tämän 
jälkeen kokonaisuudelle pitää vielä lisätä laajuus, 
arvosana ja hyväksyjä edellisessä kehyksessä. 
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VAIHE 1: KOKONAISUUDEN HAKU 
 
Hae käsiteltävä kokonaisuus (kohdat 1.1 ja 1.2) ja valitse kiinnitettävät opinnot (kohdat 1.3 tai 1.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Useita suorituksia 
Jos opiskelijalla on jo kyseinen opintokokonaisuus rekisterissä, 
ohjelma ilmoittaa asiasta ja näyttää kokonaisuudet. Valitse 
käsiteltävä kokonaisuus. Jotta opiskelija voisi suorittaa saman 
kokonaisuuden useaan kertaan, kokonaisuuden opintokohteella 
pitää olla Voidaan suorittaa useasti -ruksi päällä.  

 

1.4 Kiinnitettävien opintojen 
hakeminen 
Jos kokonaisuuteen sisältyviä 
opintoja ei ole valmiiksi 
määritelty, pääset hakemaan 
kiinnitettäviä opintoja 
klikkaamalla Hae – 
Kiinnitettäviä -painiketta. 
Hae – Kiinnitettäviä -ikkuna 
aukeaa. 

VINKKI 2 
Kokonaisuus/tutkinto -kehyksen tiedot kuten hyväksyjä, 
arvosana opintopistemäärä jne. täytetään vasta sen 
jälkeen kun opintojaksot on haettu käsiteltävään 
kokonaisuuteen (tässä dokumentissa vaihe 4). 
 
VINKKI 3 
Jos haluat tehdä muutoksia jo rekisteröityyn 
opintokokonaisuuteen, muuta ensin kokonaisuuden 
statukseksi koostettavana.  
 
VINKKI 4 Virheellisesti rekisteröidyn kokonaisuuden 

purkaminen on kuvattu vaiheen 4 yhteydessä. 

1.1 Hae kokonaisuus 
Kirjoita rekisteröitävän 
kokonaisuuden tunniste 
Opintokohde-kenttään ja paina 
sarkainta. Kokonaisuuden status on 

koostettavana. 

1.3 Automaattikiinnitys 
Mukavimmassa 
tapauksessa 
kokonaisuuteen on 
valmiiksi määritelty siihen 
sisältyvät opinnot. 
Kyseessä on ns. 
automaattikiinnitys. 
Tällöin opinnot ilmestyvät 
kokonaisuuden haun 
jälkeen suoraan 

Kiinnitetyt opinnot  
-kehykseen. Voit siirtyä 

suoraan vaiheeseen 3. 

VINKKI 1: Pääset 
tarvittaessa 
Opintokohteen 
käsittely-näytölle 
klikkaamalla ’>>’-
painiketta. 

 



Helsingin yliopisto   WinOodi      
Opiskelijarekisteri   Versio 3.2 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 

VAIHE 2: KIINNITETTÄVIEN OPINTOJEN HAKU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

VAIHTOEHTO 2: Kokonaisuudelle ei ole 
määritelty rakennetta.  
Tällöin ikkunassa ei aluksi ole lainkaan opintoja. 
Paina Hae kaikki -painiketta. Ohjelma hakee näytön 
alaosaan opiskelijan kaikki suoritettu tai korvattu -
statuksella olevat opinnot. 
 
Paina seuraavaksi Kiin. -painiketta, jolloin ohjelma 
lajittelee opinnot niin että kiinnittämättömät opinnot 
näkyvät ensin (Kiin. -sarake, rastikentistä 
oikeanpuoleinen, kertoo, mitkä opintojaksot on jo 
kiinnitetty johonkin kokonaisuuteen).  
 
Valitse kiinnitettävät suoritukset rastittamalla 
opintojakson vasemmanpuoleinen rastikenttä. 
Palaa Hyväksy -painikkeella. Kiinnitetyt opinnot 
siirtyvät Kokonaisuuden/tutkinnon rekisteröinti  
-ikkunaan. 

VAIHTOEHTO 1: Opintokokonaisuuteen on ennalta määritelty kuuluvaksi tietyt opintojaksot. Tämä on yleinen käytäntö silloin kun 
kokonaisuus voi koostua useammasta eri opintojaksosta opiskelijan oman valinnan mukaisesti, eikä täysin automaattista kiinnitystä voida käyttää. 
 
Hae kiinnitettäviä -ikkunassa on näkyvissä kaikki kyseisen kokonaisuuden rakenteen muodostavat opintojaksot riippumatta siitä mitkä 
opintojaksot opiskelija on suorittanut. Mikäli opiskelija on suorittanut halutun opintojakson, ikkunassa näkyy tunnisteen ja nimen lisäksi mm. 
suorituspäivämäärää ja arvosanaa koskevat tiedot.  
 
Osoita Valitse kaikki -painiketta ja poistu näytöltä Hyväksy-painikkeella (tai F2 -näppäimellä). Ohjelma tuo tällöin Kokonaisuuden ja tutkinnon 
rekisteröinti -ikkunaan vain ne opintojaksot, jotka opiskelija on suorittanut. 
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VAIHE 3: KIINNITETTÄVIEN OPINTOJEN KÄSITTELY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.1  
Kiinnitetyt opinnot  
-kehys näyttää 
kokonaisuuteen 

kiinnitettävät opinnot. 
 

VINKKI 3 
Kiinnitetyt opinnot -osiossa tulee olla vain 
kokonaisuuteen kiinnitettävät opinnot. Poista 
ylimääräiset opinnot ’-’ -painikkeella. Kun poistat 
rivin, suoritukset jäävät tietokantaan, vain 
kiinnitys poistuu. 

VINKKI 1 
Voit rekisteröidä puuttuvat 
suoritukset Opintosuoritusten 
rekisteröinti -ikkunassa. 
Klikkaa painikerivin 
Opintosuor. rekisteröinti  
-painiketta. 

 

VINKKI 2 
Jos opintosuorituksen tiedoissa on virheitä, 
voit korjata ne joko 
a) Opiskelijan opinnot -ikkunassa, jolle 
pääset painikerivin painikkeella tai 
b) Opinnon perustiedot -ikkunassa, jolle 
pääset klikkaamalla opinto-rivin lopussa 
olevaa ’>>’ -painiketta. 

3.2 Laajuudet -osio 
näyttää opinnon 
rekisteröidyt laajuudet ja 
niiden summat. 

 

 

3.3 Kiinnitettävät laajuudet -osio näyttää laajuudet, joilla opinto 
kiinnitetään käsiteltävään kokonaisuuteen. 
 
Jos opinnosta halutaan kiinnittää käsiteltävään kokonaisuuteen 
vain osa, merkitään kiinnitettävä op- ja ov-määrä näihin kenttiin. 
Yleensä opinnot kiinnitetään kokonaisuuteen koko laajuuden 
osalta.  
 
Kiinnitykset yht. -kohdassa näkyy kiinnitettävien laajuuksien summat. 
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 VAIHE 4: KOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.1b Arvosanaehdotus. Voit käskeä ohjelmaa 
laskemaan kokonaisuudelle arvosanaehdotuksen 
Laske keskiarvo-painikkeella. 
Ehdotus ilmestyy varsinaisen arvosanan yllä 
oleviin kenttiin. Vasemmalla näkyy opintopisteillä 
laskettu keskiarvo ja oikealla opintoviikoilla 
laskettu keskiarvo. 

 

4.1 Anna arvosana 
Kokonaisuuden 
arvosana annetaan 
useimmiten suoraan 
näppäilemällä.  
 

 

 

 

4.4 Hae hyväksyjä. Voit hakea 
hyväksyjän joko a) antamalla nimen 
hakuehdon Hyväksyjä -kenttään ja 
painamalla sarkainta 
tai b) painamalla ’…’-painiketta, jolloin 
haku-ikkuna aukeaa. 

 

4.2 Suorituspäivämäärä. Paina 
päivämäärä -kenttien välissä olevaa ’…’  
-painiketta. Ohjelma etsii 
suorituspäivämäärän automaattisesti. 
Suorituspäivämäärä on viimeisimmän 
osasuorituksen päivämäärä.  

 

4.1c Arvostele -painikkeella saat arvosanaehdotuksen 
suoraan Arvosana -kenttään. Oodin ehdottama 
arvosana tulee oletuksena painotetun keskiarvon 
perusteella. Siihen vaikuttaa opinnon arvosana, 
laajuus ja Painok. -kentässä näkyvä painokerroin. 
Opintokohteen käsittely -ikkunassa kokonaisuudelle 
voi valita myös jonkin muun laskentasäännön. 

4.3 
Hyväksymispäivämääräksi 
tulee päivä, jona opettaja on 
hyväksynyt 
opintokokonaisuuden. 
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VAIHE 4: KOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI  …JATKUU 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.6 Lopuksi rekisteröi kokonaisuus 
Rekisteröi -painikkeella.  
 
Ohjelma muuttaa kokonaisuuden 
statukseksi suoritettu. Ohjelma lisää 
kokonaisuudelle Lask.-rastin (= lasketaan 
suoritusotteella) ja Tul.-rastin (= 
tulostetaan suoritusotteelle) ja poistaa 
Lask.-rastin kiinnitetyiltä opinnoilta. 

 

4.5 Lisätieto. Halutessasi antaa 
kokonaisuuteen liittyvän 
lisätiedon osoita  ’>>’ -painiketta. 
Pääset Opinnon perustiedot  
-ikkunaan, jossa voit antaa 
kokonaisuuteen liittyvän 
lisätiedon. 

 

VINKKI  Voit tallettaa kokonaisuuden 
tiedot Talleta -painikkeella ja palata 
myöhemmin tekemään rekisteröinnin 
loppuun 

VIRHEELLISESTI REKISTERÖITY KOKONAISUUS 
 
Jos kokonaisuus on rekisteröity kokonaan väärin toimi seuraavasti 
 

 Hae opiskelija ja virheellisesti rekisteröity kokonaisuus ikkunaan 

 Irrota kokonaisuuteen kiinnitetyt opinnot Pura kaikki kiinnitykset -
painikkeella 

 Muuta kokonaisuuden statukseksi virhemerkintä 

 Tee lopputallennus Talleta -painikkeella 

 

Kokonaisuuden 
muuttaminen. 
Kokonaisuutta ei saa 
purkaa rekisteröinnin 
jälkeen kuin siinä 
tapauksessa, että 
rekisteröinnissä on 
tapahtunut virhe. Jos 
opiskelija on 
korottanut 
kokonaisuuteen 
kuuluvan yksittäisen 
jakson arvosanaa, jo 
myönnettyä 
kokonaisuuden 
arvosanaa ei 
muuteta.  
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PAINIKKEET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painikkeet 
Laske keskiarvo -painikkeella saat arvosanaehdotukset. Lasku tapahtuu kiinnitettyjen opintojen op- ja ov-laajuuksien 
perusteella. 
Arvostele -painikkeella saat arvosanaehdotuksen suoraan Arvosana -kenttään.  
Rekisteröi -painikkeella rekisteröit käsiteltävän opintokokonaisuuden. Vasta tämän jälkeen kokonaisuus on valmis ja 
statuksena on suoritettu. 
Opintosuor. rekisteröinti -painikkeesta pääsee opintosuoritusten rekisteröinti -näytölle viemään puuttuvia suorituksia. 
Opiskelijan opinnot -painike avaa näytön, jolla voi tarkastella opiskelijan kaikkia opintoja. 
Opinto-oik. käsittely -painikkeesta pääsee tarkastelemaan kyseessä olevan opiskelijan opinto-oikeuksia. 
Tulosta ote -painikkeella voit tulostaa opiskelijan opintosuoritusotteen. 
Raportin käynnistys -painikkeella pääset raportin käynnistys -näytölle, josta voit muodostaa halutunlaisen raportin.  
Pura kaikki kiinnitykset -painikkeella voit irrottaa kerralla kaikki kiinnitetyt opinnot käsiteltävästä kokonaisuudesta. 
Suoritukset jäävät tietenkin rekisteriin. 
Hierarkia – Opinto -painikkeella pääset opiskelijan opintojen hierarkian graafiseen esitykseen. 
Hierarkia – Opintokohde -painikkeella pääset opintokohteen hierarkian graafiseen esitykseen ja sieltä edelleen 
Opintokohteen käsittely -ikkunaan. 
Mail -painikkeella voit lähettää opiskelijalle sähköpostia hänelle rekisteröidystä kokonaisuudesta. 
Diploma Supplement -painikkeella voit tulostaa opiskelijan diploma supplement -todistuksen. 
 
Painikkeet Tot. suun. kiinnitykset, Pyydä rekisteröinti ja Tutkintotodistus eivät ole käytössä Helsingin yliopistossa  
 
 

 
Vinkki: Työkalurivin Tulosta -painikkeella voit tulostaa ikkunan tiedot kirjoittimelle. Myös vierityspalkin takana olevat opinnot 
tulostuvat.  
 

 


