
Aalto MyStudies: Uusi ajanvarauspalvelu Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille  
MyStudies on ajanvarausjärjestelmä, joka otetaan käyttöön 3.10. alkaen. MyStudiesissa opiskelijat 
voivat varata tapaamisia Oppimispalveluiden työntekijöiden, esimerkiksi oman pääaineensa 
opintokoordinaattorin, kanssa. MyStudies korvaa Vihta-ajanvarausjärjestelmän. Lue alta pikaohje 
MyStudiesin käyttöön.  
   
Kirjautuminen  
Kirjaudu sivustolle https://mystudies.aalto.fi/ Aalto-tunnuksillasi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
sinua pyydetään tunnistautumaan. Lue ohjeet vahvaan tunnistautumiseen Kirjautuminen sisään - 
ohjeista.  

   
Tapaamisen varaaminen  
Tapaamisen varaukseen (”Tapaamiset”) pääset joko ylälaidan valikosta tai etusivun pikanäppäimestä.  

• Varatessasi tapaamista voit valita tavattavan henkilön, ajankohdan sekä joskus myös 
tapaamisen sijainnin (kampus tai Zoom).  
• Huomaa, että MyStudies näyttää vapaat ajat vain valitsemastasi 
päivämäärästä eteenpäin. Valitse siis aikaisin sinulle sopiva päivä niin näet kaikki seuraavat 
vapaat ajat.  
• Tarvittaessa valitse tapaamisen sijainti, ja tapaaminen varataan sinulle.  
• Kun olet varannut tapaamisen, tarkenna avun tarvettasi kommentoimalla 
varausta! Tämä helpottaa työtämme ja nopeuttaa asiasi käsittelyä.  
• Tapaamiset-sivulta voit myös perua varaamiasi tapaamisia ja selata menneitä 
varauksiasi.   

https://www.aalto.fi/fi/opetus-ja-oppiminen/mystudies-ohjeet


  
Etusivu  
   

• Etusivulla näet pikanäppäinten lisäksi oman kalenterisi, johon varaamasi ajat ilmestyvät. 
Päivämäärää painamalla saat näytölle selattavat viikonpäivät; nuolinäppäimillä liikut 
viikkojen välillä.  
• Kalenterin alle ilmestyvät mahdolliset tehtävät, jos tukihenkilö on niitä sinulta 
edellyttänyt ennen tapaamista suoritettaviksi.  
• Kalenterin alla näet tukitiimisi. Jäsenten nimiä painamalla näet heidän profiilinsa ja voit 
halutessasi varata tapaamisajan heidän kanssaan.  

Jos sinulla on ongelmia MyStudies-palvelun käytön kanssa tai palvelun käyttö herättää kysymyksiä, ota 
yhteyttä sähköpostitse mystudies@aalto.fi.  
  
Hyvää lukuvuotta toivottaen,  
SCI:n Oppimispalvelut  
_______________________  
Aalto MyStudies: New appointment booking service for students at the School of Science  
MyStudies is an appointment booking system, which will be taken into use on Monday 3.10. Through 
MyStudies, students can book appointments with Learning Services staff members, such as the Study 
Coordinator of their own major. MyStudies will replace the Vihta appointment system. Read below a 
quick tutorial on how to book appointments.  
  
Sign-in  
You can sign in to https://mystudies.aalto.fi/ with your Aalto account.   
At the first sign-in, you are asked to confirm your identity. Read instructions for strong identification at 
Login and verification.   

mailto:mystudies@aalto.fi
https://mystudies.aalto.fi/
https://www.aalto.fi/en/teaching-and-learning/mystudies-instructions


  
Booking an appointment  
You can access booking through the Appointments tab or the front-page shortcut.  

• When booking an appointment, you can choose the person you want to meet, the 
time/date, and sometimes the preferred location (campus or Zoom).  
• Note that MyStudies only shows you the available times ahead from your chosen date. 
Choose the earliest possible date that suits you, and you will see all the available timeslots.  
• When you choose the location, the appointment is instantly booked for you.  
• Once you’ve booked an appointment, describe the topic of discussion by commenting 
on the appointment! This makes our work easier and your issue(s) will be solved quicker.  
• On the Appointments page, you can also cancel booked appointments and browse past 
ones.  

  
Front page features  



• On the front page you can see, along with the shortcuts, your calendar into which future 
booked appointments will appear. By clicking on the date you can browse the weekdays; 
weeks can be browsed with the arrow buttons.  
• Under the calendar your tasks will appear, if whatever appointment you’ve booked 
demands them done.  
• Under your tasks you’ll see your success team. By pressing on the names of the 
members you can access their profiles and book appointments.  

If MyStudies causes any questions or problems, contact mystudies@aalto.fi.  
  
Best regards,  
SCI Learning Services  
 

mailto:mystudies@aalto.fi

