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Lomakkeen palautusosoite: Oodi/Käyttöluvat, PL 13350 (Otakaari 7B, 00076 AALTO)      HUOM! 
Hakijalle ilmoitetaan käyttöoikeuden myöntämisestä sähköpostitse. Lisätietoja: oodi@aalto.fi      KÄYTTÖEHDOT SIVULLA 2 

Hakija (=käyttäjä) täyttää 

Käyttöoikeuden laajuus WebOodissa Työtehtävät, joita varten lupaa haetaan.  

1. OpasOodi (opetusohjelma) 
 Vastuukäyttäjä 
 Muokkaaja 
 Korjaaja 
 Lukija 

 

 

2. Opetustapahtumat (ilmoittautumisia varten) 
 Muokkaaja (pääopetustapahtuman luonti) 
 Korjaaja (ilmoittautumislistojen tulostus ja tietojen päivi-

tys) 
 

3. OodiHOPS 
 Opiskelun ohjaaja (omaHOPSien kommentointi) 
 Tutkintorakennepohjien teko 

 

4. PalauteOodi  
 Omien opintojaksojen palautelomakkeiden hallinta 
 Palautevirkailija 1: Palautelomakkeiden luominen  
 Palautevirkailija 2: Palautteiden katselu 

 

Hakijan tiedot 

Hakijan nimi Laitos/yksikkö  

Henkilötunnus Toimi (nimike)  

Työsuhteen kesto 
 Toistaiseksi (= pysyvä tehtävä) 
 Määräaikainen, päättymispäivä  _____._____.20_____ 

Huom! Mikäli määräaikaisen työsuhteen päättymispäivään tulee 
muutoksia ja tarvitset edelleen käyttöoikeudet, ilmoita asiasta 
käyttöluvan myöntäjälle (ks. alla). Oikeuden voimassaoloaikaa 
jatketaan vastaavasti ilman uutta hakemusta. 

IT-palvelukeskuksen myöntämä käyttäjätunnus 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero       

Vastaan siitä, että käyttäjätunnusta käytetään noudattaen tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön sääntöjä ja annettu-
ja ohjeita. Olen tutustunut käyttöehtoihin sivulla 2 ja sitoudun noudattamaan niitä.  
 
          

 
 

 Päiväys  Hakijan allekirjoitus  

 

Esimies tai esimiehen valtuuttama henkilö täyttää 

Nimi 
          

Toimi (nimike) Puhelinnumero 

Vakuutan, että yllä nimetty henkilö tarvitsee työssään WebOodin käyttöoikeuden. 
       

Päiväys Allekirjoitus 

 
Käyttöluvan myöntäjä täyttää 

Käyttäjätunnus Salasana  
 

Käyttöoikeuden voimassaolon päättymispäivä 
 

Päiväys Allekirjoitus           
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Lomakkeen palautusosoite: Oodi/Käyttöluvat, PL 13350 (Otakaari 7B, 00076 AALTO) 
Hakijalle ilmoitetaan käyttöoikeuden myöntämisestä sähköpostitse. Lisätietoja: oodi@aalto.fi 

Oodi-opintorekisteri 
Oodi-opintorekisteri on Aalto-yliopiston (= rekisterinpitäjä) ylläpitämä henkilötietorekisteri. WebOodi on käyttöliittymä Oodiin.  
 
WebOodin osasovellukset 
OpasOodi: WebOodin työkalu, jolla ylläpidetään oppaita ja opintojaksokuvauksia. Käsiteltäviä tietoja ovat opintojaksoku-
vaukset (sisältö, tavoitteet jne.) sekä opettajatietojen haku ja kiinnitys opintojaksoon. Opetustapahtumat -työkalulla luo-
daan ja muokataan opetustapahtumia opetukseen ilmoittautumista varten. Käsiteltäviä tietoja ovat opetustapahtumatiedot 
(aika, paikka jne.), opettajatietojen haku ja kiinnitys opetustapahtumaan sekä opetustapahtumaan ilmoittautuneiden opis-
kelijoiden tiedot. 
OodiHOPS: WebOodin työkalu, jolla käsitellään opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (omaHOPS). 
PalauteOodi: WebOodin työkalu, jolla hallinnoidaan opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta. 
 
Käyttöoikeuksien laajuudet 
Vastuukäyttäjä voi luoda ja muokata tutkintorakenteita ja opintokokonaisuuksia sekä muokata opintojaksokuvauksia ja 
lisätä uusia opetustapahtumia Oodiin. Vastuukäyttäjä voi liittää oppaaseen opintojaksoja ja opetustapahtumia. 
Muokkaaja voi luoda ja muokata tutkintorakenteita ja opintokokonaisuuksia sekä muokata kurssikuvauksia ja lisätä uusia 
pääopetustapahtumia (kurssi tai tentti) Oodiin. Muokkaaja voi liittää olemassa olevaan oppaaseen opintojaksoja ja opetus-
tapahtumia. 
Korjaaja voi päivittää kurssikuvauksia, opetustapahtumien tietoja sekä tulostaa kurssille ilmoittautuneiden nimilistoja. Kor-
jaaja ei voi tehdä uusia pääopetustapahtumia. 
Lukija saa selailla oppaiden tietoja, mutta ei pääse muuttamaan niitä.  
Palautevirkailija 1 -oikeudella voi luoda ja ylläpitää palautelomakkeita oman organisaation opetustapahtumilla. Oikeudella 
ei voi katsoa annettua palautetta. 
Palautevirkailija 2 -oikeudella voi katsella oman organisaation opetustapahtumista annettua palautetta. Oikeudelle ei voi 
luoda palautelomakkeita.   
 
Esimies 
WebOodi-käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää esimiehen puoltoa. Puoltavana esimiehenä toimii yksikön esimies, esim. 
laitoksen johtaja. 
 
KÄYTTÖEHDOT 

Käyttöoikeus: Käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnus ja 
salasana ovat henkilökohtaisia, joten niitä ei saa antaa muiden käyttöön. Salasanan kanssa on toimittava huolellisesti tietotur-
vasyistä. Käyttöoikeus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi ja päättyy viimeistään palvelussuhteen loppuessa. 

Käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä opintotoimistossa määritellään, minkälaiset käyttöoikeudet kukin käyttäjä 
saa. Käyttöoikeuden laajuus määräytyy käyttäjän työtehtävien perusteella. Kullakin käyttäjällä on valtuudet toimia 
vain hänelle myönnetyn käyttöoikeuden puitteissa, vaikka sovellus antaisi joissain tapauksissa teknisesti laajemmat 
käyttömahdollisuudet. 

Tietosuojaa koskevat käyttöehdot: Saadessaan käyttöoikeuden WebOodiin käyttäjä sitoutuu noudattamaan henkilötieto-
jen käsittelystä voimassaolevia lakeja ja muita säädöksiä sekä tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytöstä ja 
ylläpidosta annettuja sääntöjä ja ohjeita. Oodin rekisteriseloste: https://wiki.aalto.fi/download/attachments/55372960/oodi-
rekisteriseloste.pdf?version=1&modificationDate=1304073642000   
Palauteoodin rekisteriseloste: https://wiki.aalto.fi/download/attachments/55372960/palauteoodi-
rekisteriseloste.pdf?version=1&modificationDate=1304073651000 

Oodi-opintorekisterin henkilötietoja tulee käsitellä vain WebOodin osasovellukselle määritellyssä käyttötarkoituksessa. 
Käsittelyä on myös pelkkä henkilötietojen haku järjestelmässä. Käyttäjän tulee käsitellä henkilötietoja huolellisesti. Käyttäjä 
ei saa ilmaista sivulliselle henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamiaan tietoja toisen henkilön ominaisuuksista, henkilö-
kohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta tai sellaisesta tiedosta, joka muutoin on salassa pidettävää. Vaitiolovelvolli-
suus on voimassa myös sen jälkeen, kun käyttäjä ei enää toimi Aalto-yliopistossa (Henkilötietolaki 523/1999, 33 § ja Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 23 §). Käyttäjä ei saa tehdä tämän käyttöluvan perusteella tehtäviä, jotka 
kuuluvat rekisterinpitäjälle (esim. hän ei saa luovuttaa rekisterin tietoja Aalto-yliopiston ulkopuolelle). 

Tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt: http://www.tkk.fi/atk/tietoturva/saantopaketti/kayttopolitiikka.html 
Henkilötietojen käsittelyä ja viranomaisen toiminnan julkisuutta säätelevät lait: 
Henkilötietolaki 523/1999; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
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