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JOO-laskutuksen ohje vuoden 2017 opinnoista
Sama ohje soveltuu jatkossa siten, että vaihdat päivämäärät hakuikkunassa ja raportin käynnistysikkunassa.

1. Etsi opiskelijat, jotka kuuluvat laskutuksen piiriin
Avaa ikkuna ’Opinto-oikeuden käsittely’. Siirry sitten painikkeella Hakuikkuna ikkunaan ’Hae-Opiskelija’.
Haetaan opiskelijat, joilla vuonna 2017 voimassa JOO-oikeus yhdenkin päivän.
•
•
•
•
•
•
•

valitse Laajennettu haku
o-o alkamispäivämäärä < 1.1.2018 ja päättymispäivämäärä > 31.12.2016
kattavuus ’Opinnot toiseen korkeakouluun’ (kattavuuskoodi 14), valitse listasta
Kiintiö JOO-sopimuskiintiö
Myöntäjä: oma tiedekunta tai KVK
Hae. Kun saat haun tulokset, näpäytä vasemman reunan valintarastien otsikossa rasti-painiketta,
niin kaikki opiskelijat tulevat valituiksi (ei näy kuvassa, mutta ruksit siirtyvät kunkin rivin kenttiin).
Näpäytä Palaa-painiketta (vihreä väkänen), jolla palaat ikkunaan Opinto-oikeuden käsittely.
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Ikkunan oikeassa reunassa näkyy 1-2 vierityspalkkia. Oikeanpuoleisesta selataan ikkunaan valittuja
opiskelijoita, sen vasemmalle puolelle ilmestyy vierityspalkki, jos opiskelijalla on useampia
opiskeluoikeuksia.
Tarkista opiskeluoikeudet ja kotioppilaitos opiskelija kerrallaan vierityspalkkien avulla. Jos opiskeluoikeuksia
on useampia, valitse se, jonka kattavuus on Opinnot toiseen korkeakouluun ja joka on ollut voimassa
yhdenkin päivän vuonna 2017.
Kun näytöllä on vuonna 2017 voimassa ollut JOO-opinto-oikeus (voit tarkistaa halutessasi, että
myöntämistiedot-välilehdellä on JOO-sopimuskiintiö), siirry välilehdelle Opintotiedot. Jos kotioppilaitoskentässä on joku muu kuin LY Lapin yliopisto, etene sitten opintosuoritusten tarkistukseen.

Yllä Lapin yliopiston opiskelija, jonka opinnoista ei laskuteta.
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Opiskelija 2495891, jonka kotioppilaitos on Helsingin yliopisto. Tarkistetaan millä aikavälillä vuonna 2017
opiskeluoikeus on ollut voimassa. Lisäksi pitää tarkistaa, onko opiskelijalla ollut samanaikaisesti muita OY:n
opiskeluoikeuksia, joiden opintoja ei laskuteta (esim. kesken JOO-opiskeluoikeuden kauden onkin
myönnetty tutkinto-oikeus). Tässä tapauksessa opiskeluoikeus on ollut voimassa koko vuoden eikä ole
muita voimassaolevia opiskeluoikeuksia (tämä varmistetaan vielä suoritusotteella).

2. Tarkista seuraavaksi, onko opiskelijoilla opintosuorituksia vuoden 2017 aikana
Kun olet löytänyt kaikki tiedekuntasi (tai KVK:n) JOO-opinnoista laskutettavat opiskelijat, tulosta heille
opintosuoritusotteet raportilla ’ZOpintosuoritusote (hier.) aineen muk. ryhm. –OY’
Raportin rajaustekijät, joihin tehdään muutoksia:
•
•
•
•
•

Opinto-oikeuksien ja suoritusten tulostustapa: 3 = Kaikki opinto-oikeudet ja kaikki suoritukset
Opinnon tila: 4 = Suoritettu
Opinnot ajalta alkaen: 1.1.2017
Opinnot ajalta päättyen: 31.12.2017
Tulostetaanko opintojakson osat: 1 = Tulostetaan

Suoritusotteelta tulee tarkistaa, mitkä opinnot kuuluu laskuttaa ko. opiskeluoikeuden puitteissa
kotiyliopistolta.
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