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Siirtyminen kandidaatin opinto-oikeudesta maiste-
rin tutkinnon suorittamiseen

Opiskelija on saanut sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeudet. Opiskelija
siirtyy kuitenkin suorittamaan suoraan ylempää tutkinto, eikä siis tee alempaa lainkaan.
Tästä tehdään tiedekunnassa päätös. Oletuksena on, että opiskelijalla tulee olla tarvittavat
opinnot suoritettuna ennen siirtymisen hakemista tai opiskelijalle määrätään yksilölliset
opinnot, joita hän suorittaa siirtymisen jälkeen.

1 Luo opiskelijalle uusi ylemmän tutkinnon suoritus-
oikeus

Uuden opinto-oikeuden luominen on tärkeää. Sen avulla rajauslain sallima tutkinnon suori-
tusaika sekä opinto-oikeuden myöntämistiedot saadaan päivitettyä kuten pitää.

1. Avaa opiskelijan perustietojen käsittely -ikkuna ja etene vierityspalkin avulla mais-
terin opinto-oikeuden kohdalle.

2. Kopioi opinto-oikeus, jolloin Opinto-oikeus kentässä lukee ”Ikkunassa lisätty opinto-
oikeus” -teksti.

3. Muuta opinto-oikeuden voimassaolon alkamispäivämääräksi dekaanin päätöksen
allekirjoituspäivämäärä. Jos päätöksessä mainitaan erikseen siirtymispäivämäärä,
tulee opinto-oikeuden voimassaolon alkamispäivämääräksi se.

HUOM! Jos opiskelijan alkuperäinen opinto-oikeus ei kuulu rajauslain piiriin (on al-
kanut ennen 1.8.2005), uuden opinto-oikeuden voimassaolon aloituspäivämäärä
säilytetään alkuperäisenä. Silloin opinto-oikeuden päättymispäivämäärä säilyy
muodossa 21.12.2112. Muutoin kirjataan samat asiat.

Huom! Ohjetta on päivitetty 25.9.2020. Päivitykset koskevat päivämäärätietoja luvussa
1 Luo opiskelijalle uusi ylemmän tutkinnon suoritusoikeus:

· Opintojen aloittamispäivä statusvälilehdellä

· Opinto-oikeuden ensisijaisuuden alkamispäivämäärä statusvälilehdellä

· Opinto-oikeuden myöntämispäivämäärä myöntämistietojen välilehdellä



Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 2/5
Opiskelijarekisteri Versio 5.8
___________________________________________________________________________________

4. Opintokohteiden aloituspäivämääriä ei voi muuttaa muutoin kuin poistamalla koko
rivi. Kopioi opintokohteen tunnisteet yksi kerrallaan ja poista sen jälkeen kyseinen
rivi miinus-painikkeesta. Kun rivi on poistettu, paina plus-painiketta ja lisää muistiin
kopioitu kohde. Muista lisätä pääaineruksi.

5. Status väliledellä aloituspäivämääräksi kirjataan opinto-oikeuden voimassaolon
alkamispäivämäärä.

6. Opinto-oikeuden asema muutetaan ensisijaiseksi opinto-oikeuden voimassaolon
alkamispäivämäärästä alkaen.

7. Opintotiedot -välilehdelle Opin.tarkoitus pudotusvalikosta valitaan tavoitetutkinto
(sama kuin vanhalla ylemmällä tutkinnolla).
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8. Myöntämispäivämääräksi kirjataan dekaanin päätöksen allekirjoituspäivämäärä.
Päivitä tarvittaessa muutkin myöntämistiedot. Perusteita voivat olla kaikki sellaiset
tutkinnot, jotka tiedekunta hyväksyy ylemmän kk-oikeuden perusteeksi

Jos perustekenttään viedään uusi tutkintotieto, tulee tiedot lisätä Opiskelijan perus-
tiedot -näytöllä, kohdassa Opinnot muualla.

9. Tallenna uusi oikeus.

Uuden, ikkunassa lisätyn opinto-oikeuden voimassaoloaika lyhenee entisestä seitsemästä
vuodesta neljään vuoteen (2+2).
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2 Päätä vanhan opinto-oikeusparin voimassaolo

1. Etene vierityspalkin avulla alemman tutkinnon suoritusoikeuteen.

2. Opinto-oikeuden voimassaolo päätetään päätöspäivää edeltävä päivään.

3. Opinto-oikeuden kohteet päättyvät automaattisesti samaan päivään.

4. Status -välilehdellä alemman oikeuden Asemaksi vaihdetaan ”Siirretty toiseen
koulutusohjelmaan”

5. Opinto-oikeuden peruutuspäivämääräksi viedään päätöspäivää edeltävä päivä,
peruuttajaksi tiedekunta ja syyksi ”Siirretty ylempään tutkintoon”
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6. Opinto-oikeuden lisätiedot -välilehdelle viedään siirtoon liittyvä tiedekunnan päätös
ja päiväys esim. seuraavasti:

7. Tallenna

8. Peruuta myös vanha ylemmän tutkinnon opinto-oikeus, eli tee samat muutok-
set myös vanhalle ylemmälle tutkinnolle!

Opiskelijalla on nyt vanha opinto-oikeuspari, jossa molemmat oikeudet on peruutettu ja
syyksi on viety ”Siirretty ylempään tutkintoon”. Opiskelijalla on lisäksi uusi
päätöspäivämäärästä alkava ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, joka on
ensisijainen.


