ILPA – hakijan ohjeet

Mikä ILPA on?
ILPA on Oulun avoimen yliopiston sähköinen ilmoittautumis- ja maksujärjestelmä, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua ja saada opinto-oikeus avoimen yliopiston opintoihin sekä maksaa avoimen yliopiston
opintomaksu verkkomaksuna. Käyttääksesi ILPA-järjestelmää sinulla tulee olla henkilökohtainen verkkopankkitunnus.
Ilmoittautumis- ja maksutapahtuma etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:
Hae hakukohteita  Tunnistautuminen  Perustiedot  Maksun ehdot  Maksaminen  Ilmoitussivu
Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/

Hae hakukohteita
Opintoihin ilmoittautuminen alkaa ILPA-järjestelmän hae hakukohteita -välilehdeltä. Oulun avoimen yliopiston opetusohjelmissa olevat ilmoittautumislinkit ohjaavat sinut ilmoittautumaan valitsemallesi opintojaksolle/valitsemaasi opintokokonaisuuteen. Opintojakso/-kokonaisuus (hakukohde) on tällöin valmiiksi haettuna ja voit jatkaa ilmoittautumista seuraavaan vaiheeseen painamalla jatka-painiketta.
Tällä välilehdellä voit myös etsiä Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa olevia opintoja. Aloita
syöttämällä nimi tai tunniste -kenttään opintojakson nimi tai tunniste ja paina hae-painiketta. Voit hakea ja
selailla avoimen yliopiston tarjonnassa olevia hakukohteita myös koulutusalan, opetusyksikön/toteuttajan,
opetuspaikkakunnan, lukukauden tai opetuskielen mukaan.
Valitse hakukohde alle avautuvasta listasta klikkaamalla hiirellä hakukohteen rivillä. Klikkaamalla hakukohteen tunnistetta pääset hakukohteen opinto-opastietoihin. Hakukohteen rivi näkyy tummalla taustalla, kun
hakukohde on valittuna. Valittuasi hakukohteen paina jatka-painiketta jatkaaksesi ilmoittautumista.
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Tunnistautuminen
Avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksujärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän sähköistä tunnistamista. Voit tunnistautua joko Oulun yliopiston voimassa olevalla käyttäjätunnuksella tai henkilökohtaisella
verkkopankkitunnuksella, mikäli sinulla ei ole käytössäsi Oulun yliopiston käyttäjätunnusta. Tunnistautumisen voi tehdä seuraavien pankkien verkkopankkipalvelua käyttäen: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank,
Tapiola, Handelsbanken tai SP/POP/ Aktia.

Tunnistautuminen Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella
1. Valitse tunnistautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella.
2. Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi
Tunnistautuminen henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella
1. Valitse tunnistautuminen verkkopankkitunnuksella.
2. Valitse vaihtoehto pankkitunnistus
3. Siirry tunnistautumaan pankkisi verkkopalveluun valitsemalla pankki

Tunnistautumisen jälkeen voit tarvittaessa keskeyttää ilmoittautumistapahtuman painamalla kirjaudu ulos painiketta.
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Perustiedot
Tunnistautuessasi Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella järjestelmä hakee Oulun yliopiston opintotietojärjestelmään aiemmin tallennetut perustietosi. Mikäli perustietosi ovat muuttuneet, voit tehdä tarvittavat
muutokset tietoihisi. Tallenna mahdolliset muutokset ja jatka ilmoittautumista painamalla jatka-painiketta.
Tunnistautuessasi verkkopankkitunnuksellasi järjestelmä hakee osan tiedoistasi (henkilötunnus, sukupuoli,
etu- ja sukunimi). Täydennä perustietosi muilta osin. Tallenna tietosi ja jatka ilmoittautumista painamalla
jatka-painiketta.
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Maksun ehdot
Tarkista valitsemasi hakukohteen tiedot maksun ehdot -sivulla. Merkitse ”Olen lukenut ja hyväksynyt maksun ehdot” valituksi ja etene maksamaan painamalla jatka-painiketta.

Maksaminen
Maksaminen tapahtuu Paytrailin (Suomen verkkomaksut) tuottamassa palvelussa. Maksamiseen tarvitset
henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen. Verkkomaksun voi maksaa seuraavien pankkien verkkopankkipalvelua käyttäen: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Tapiola, Handelsbanken, SP/POP/ Aktia, Ålandsbanken tai S-pankki.
Aloita valitsemalla maksutapa (pankki). Tämän jälkeen voit maksaa opintomaksun noudattaen pankkisi
verkkopalvelun ohjeita. Maksettuasi verkkomaksun palaa ILPA-järjestelmään noudattaen pankkisi verkkopalvelun ohjeita.
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Ilmoitussivu
Maksettuasi verkkomaksun ja palattuasi ILPA-järjestelmään pääset ilmoitussivulle, josta näet yhteenvedon
ilmoittautumistiedoistasi. Voit lähettää ilmoitussivun tiedot sähköpostiosoitteeseesi kirjoittamalla sähköpostiosoitteen sille varattuun kenttään ja painamalla lähetä-painiketta. Halutessasi ilmoittautua toiselle
opintojaksolle paina palaa alkuun -painiketta ja aloita uusi ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen lopuksi tyhjennä tunnistautumistietosi kirjaudu ulos -painikkeella.
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