LUT-yliopiston virallinen sähköinen opintosuoritusote
Opintosuoritusote on yliopiston opintorekisteristä annettava todistus opiskelijalle
tämän suorittamista opinnoista ko. yliopistossa. Yliopiston varmentamaa
opintosuoritusotetta opiskelija voi tarvita esimerkiksi viranomaisten tai
pankkiasioinnissa.
LUT-yliopistossa opintosuoritusote varmennetaan allekirjoittamalla ja leimaamalla se
käsin tai sähköisellä allekirjoituksella. Sähköinen opintosuoritusote on pdf-muotoinen
dokumentti, jossa sähköinen allekirjoitus varmentaa otteen alkuperän ja eheyden.
Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen.
Opiskelija tilaa sähköisen opintosuoritusotteen itse opiskelijarekisterin WebOodi–
käyttöliittymästä. Tilattu opintosuoritusote varmennetaan sähköisellä allekirjoituksella
automaattisesti ja opiskelija voi noutaa otteen WebOodi –käyttöliittymästä noin 15
minuuttia tilauksen jälkeen. Opiskelijan tallentaessa opintosuoritusotteen omalle
koneelleen hänellä on käytössään varmennettu dokumentti.
Opintosuoritusotetta tai sen nimeä ei saa muuttaa. Muuttaminen johtaa siihen, että
sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa.
Sähköisen opintosuoritusotteen tarkistaminen
Sähköinen allekirjoitus on tarkistettavissa vain alkuperäisestä sähköisestä
opintosuoritusotteesta. Mikäli sähköistä opintosuoritusotetta muutetaan, sähköinen
allekirjoitus poistuu. Opiskelija voi tulostaa paperikopion sähköisestä
opintosuoritusotteesta, mutta sähköinen allekirjoitus ei ole voimassa paperikopiossa.
Opintosuoritusotteen vastaanottajan ei tule hyväksyä pelkkää paperikopiota, jos
opiskelija ei pyynnöstä huolimatta toimita sähköistä dokumenttia allekirjoituksen
tarkistamiseksi.
Sähköinen allekirjoitus tarkistetaan pdf-dokumentista seuraavasti (suomenkielinen
ote):
• Avaa pdf-tiedosto ja sen Signature panel –tiedot.

• Tarkista varmenteen tiedot. LUT-yliopiston opintosuoritusote on sähköisesti
allekirjoitettu, kun sähköisessä pdf-dokumentissa on seuraavat tekstit Signature
panel -tiedoissa:
REV. 1: Signed by CSC-IT Center for Science Ltd servicedesk@csc.fi
Klikkaa riviä ja hiiren oikealla avaa Signature Validation Status:

The document has not been modified since this signature was applied.
- The signer’s identity is valid.
-

Lisätietoja saa klikkaamalla Signature Properties:

Signature is VALID, Signed by CSC-IT Center for Science Ltd <servicedesk@csc.fi>
Signing time: yyyy/mm/dd +clocktime hh:mm:ss +aikavyöhyke
Source of Trust obtained from Adobe Approved Trust List (AATL)
Validity Summary
The document has not been modified since this signature was applied.
The certifier has specified that Form Fill-in, Signing and Commenting are
allowed for this document. No other changes are permitted.
The signer’s identity is valid.
Signing time is from the clock of signer’s computer.
Signature was validated as of the singning time:
yyyy/mm/dd +clocktime hh:mm:ss

Signer info
The path from signer’s certificate to an issuer’s certificate was
successfully built.
The signer’s certificate is valid and has not been revoked.

Mikäli tiedoston Signature panel -tiedot poikkeavat ylläolevista tai puuttuvat,
pyydä opiskelijaa toimittamaan varmennettu tiedosto.

