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Tähän ohjeeseen on siirretty elokuussa 2015 pätevyyksiä tuottavien kokonaisuuksien
rekisteröinti ohjeesta ’Tutkinnon hyväksyminen’. Näitä erikoistapauksia on kertynyt
niin paljon, että oma ohjeistus on selkeyden takia tarpeen.
Tässä ohjeessa mainitut kokonaisuudet ja opinto-oikeudet tulee käsitellä
täsmälleen ohjeistuksen mukaisesti. Monista kokonaisuuksista siirtyy Virtatietovarantoon pätevyystietoja, joita sitten viranomaistahot (mm. OKM,
Valvira) tarvitsevat.
Muutoksia Oodin versioissa tai käytännöissä
alk. 1.2.2015
Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus muuttui ammatilliseksi
jatkokoulutukseksi. Koulutuksia ei saa enää rekisteröidä tutkinnoiksi, vaan
opintokokonaisuuksiksi..
alk. 1.1.2015
Rekisteröitävä Oodiin
suoritukseksi annettu vastaavuustodistus
opettajakelpoisuusaineista
alk. 1.8.2014
Tutkinto-opinto-oikeuden ja vastaavien erillisten opinto-oikeuksien
päättymispäivämäärän merkintätapaa muutettiin. Kaikkien tutkinto-opintooikeuksien voimassaolo päättyy tutkinnonsuorituspäivämäärään. Sama
koskee opinto-oikeuksia, joissa suoritetaan tietty kokonaisuus (Erillisen
opettajan pedagogiset opinnot, Erityisopettaja, Sairaalafyysikko ym.)
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1. Pätevyyden antavat opintokokonaisuudet
Tarkistathan myös kokonaisuuksia koostaessasi, että kiinnitettyjen opintojen
laajuuksien summa = kokonaisuuden laajuus.
Voit tarkistaa ikkunassa Hierarkia-Opinto, että suoritettu opinto on kytketty oikeaan
opinto-oikeuteen. Esimerkkinä erikoislääkärin ammatillinen jatkokoulutus.

1.1 KTK: Opettajan pedagogiset opinnot
Opintokokonaisuuden valmistumisen kirjaaminen tapauksessa, että opiskelijalla on
ollut erillinen opinto-oikeus KTK:n oppiaineeseen A2511, Opettajan pedagogiset
opinnot.









Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita opinto-oikeus
päättyväksi kokonaisuuden suorituspäivämäärään.
Näpäytä Talleta ja Palaa. (Tutkintoja täydentävää uutta opinto-oikeutta ei
tehdä).
Valitse opinto-oikeudeksi opinto-oikeus Opettajan pedagogiset opinnot.
Kirjoita
tunniste A251101 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde.
Näpäytä painiketta ’Hae-Kiinnitettäviä’. Jos kokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot eivät näy ikkunassa, näpäytä painiketta ’Hae kaikki’. Valitse
kokonaisuuteen
kuuluvat
opintojaksot
laittamalla
rasti
vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Kun olet valinnut kaikki opintojaksot,
näpäytä painiketta Hyväksy.
Valitut opintojaksot siirtyvät ikkunan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen’ kehykseen ’Kiinnitetyt opinnot’. Tarkista, että kaikki opinnot
ovat mukana ja niiden tiedot ovat oikein.
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Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov), arvosana, suorituspäivämäärä
ja hyväksyjä. Kun kokonaisuuden suorituspäivämäärä on 1.8.2010 tai sen
jälkeen, merkitse Ov-kenttään laajuudeksi nolla.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
Tarkista vielä, että kokonaisuuden kohdalla kentässä Lask on rasti,
kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen kohdalla ei.

Huom! Opettajan pedagogiset opinnot koostetaan ja kytketään opinto-oikeuteen
samalla tavalla myös silloin, kun kasvatustieteiden opiskelija suorittaa opinnot
erillisellä opinto-oikeudella.
Jos opiskelijalla on ollut tutkinto-opinto-oikeudessa oikeus suorittaa opettajan
pedagogiset opinnot (suuntautumisvaihtoehto S001), mutta nämä opinnot
eivät valmistu tutkintoon, opiskelijalle tulee lisätä erillinen opinto-oikeus
opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseksi loppuun. Tutkintoa
täydentävällä opinto-oikeudella ei saa suorittaa opettajan pedagogisia
opintoja.

1.2 KTK: Erityisopettajan opinnot
Opintokokonaisuuden valmistumisen kirjaaminen tapauksessa, että opiskelijalla on
ollut erillinen opinto-oikeus KTK:n kokonaisuuteen A255110, Erityisopetuksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.













Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita opinto-oikeus
päättyväksi kokonaisuuden suorituspäivämäärään.
Näpäytä Talleta ja Palaa. (Tutkintoja täydentävää uutta opinto-oikeutta ei
tehdä).
Valitse opinto-oikeudeksi opinto-oikeus ’KTK/KE-EOPE/Erityisopetukse’
Kirjoita
tunniste A255110 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde.
Näpäytä painiketta ’Hae-Kiinnitettäviä’. Jos kokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot eivät näy ikkunassa, näpäytä painiketta ’Hae kaikki’. Valitse
kokonaisuuteen
kuuluvat
opintojaksot
laittamalla
rasti
vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Kun olet valinnut kaikki opintojaksot,
näpäytä painiketta Hyväksy.
Valitut opintojaksot siirtyvät ikkunan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen’ kehykseen ’Kiinnitetyt opinnot’. Tarkista, että kaikki opinnot
ovat mukana ja niiden tiedot ovat oikein.
Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov), arvosana, suorituspäivämäärä
ja hyväksyjä. Merkitse Ov-kenttään laajuudeksi nolla.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
Tarkista vielä, että kokonaisuuden kohdalla kentässä Lask on rasti,
kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen kohdalla ei.
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1.3 KTK: Yliopistopedagogiikan opinnot
Opintokokonaisuuden valmistumisen kirjaaminen tapauksessa, että opiskelijalla on
ollut erillinen opinto-oikeus KTK:n opintokokonaisuuteen A251106
’Yliopistopedagogiikka, aineopinnot’. Jotta opiskelija on saanut ko. opintooikeuden, hän on suorittanut jo aiemmin yliopistopedagogiikan perusopinnot. Tässä
oletetaan, että ko opinnot on jo koostettu kokonaisuudeksi A251105.
Koosta yliopistopedagogiikan aineopinnot kokonaisuudeksi A251106.
Tässä ohjeessa näistä koostetaan 60 op:n kokonaisuus A251101 Opettajan
pedagogiset opinnot.













Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita opinto-oikeus
Yliopistopedagogiikka, aineopinnot päättyväksi
kokonaisuuden suorituspäivämäärään. Näpäytä Talleta ja Palaa. (Tutkintoja
täydentävää uutta opinto-oikeutta ei tehdä).
Valitse opinto-oikeudeksi opinto-oikeus ’Yliopistopedagogiikka, aineopinnot’.
Kirjoita
tunniste A251101 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde.
Näpäytä painiketta ’Hae-Kiinnitettäviä’. Jos kokonaisuuteen kuuluvat
opintokohteet eivät näy ikkunassa, näpäytä painiketta ’Hae kaikki’. Valitse
kokonaisuuteen kuuluvat kokonaisuudet A251105 ja A251106 laittamalla rasti
vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Näpäytä painiketta Hyväksy.
Valitut opintojaksot siirtyvät ikkunan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen’ kehykseen ’Kiinnitetyt opinnot’. Tarkista, että kaikki opinnot
ovat mukana ja niiden tiedot ovat oikein.
Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov), arvosana, suorituspäivämäärä
ja hyväksyjä. Kun kokonaisuuden suorituspäivämäärä on 1.8.2010 tai sen
jälkeen, merkitse Ov-kenttään laajuudeksi nolla.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
Tarkista vielä, että kokonaisuuden kohdalla kentässä Lask on rasti,
kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen kohdalla ei.

1.4 LTK: Yleislääketieteen erityiskoulutus






Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus
päättyväksi
kokonaisuuden suorituspäivämäärään. Näpäytä Talleta ja Palaa.
Valitse opinto-oikeudeksi yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus.
Kirjoita
tunniste A545001 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde ja näpäytä tabulaattoria.

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen

5





Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov) 0, arvosana hyv,
suorituspäivämäärä ja hyväksyjä .
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä.)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.

1.5 LTK: Erikoislääkärin lisäkoulutus









Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita
erikoislääkärin
lisäkoulutuksen
opinto-oikeus
päättyväksi
kokonaisuuden suorituspäivämäärään. Näpäytä Talleta ja Palaa.
Valitse opinto-oikeudeksi erikoislääkärin lisäkoulutuksen opinto-oikeus.
Kirjoita
tunniste A540103 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde.
Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov) 0, arvosana hyv,
suorituspäivämäärä ja hyväksyjä .
Siirry ikkunaan Opinnon perustiedot. Kirjoita Lisätiedot -välilehdelle suomeksi
ja englanniksi erikoistumisohjelman nimi. Palaa Hyväksy-painikkeella.
Näpäytä painiketta Rekisteröi.

1.6
LTK:
Erikoislääkärin
ammatillinen jatkokoulutus

ja

erikoishammaslääkärin

1.2.2015 lähtien erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus ei ole enää
tutkintokoulutusta, vaan ammatillista jatkokoulutusta. Opinto-oikeuksia ja
suorituksia varten on kullekin erikoistumisalalle lisätty Oodiin oma
opintokokonaisuus. Esimerkkinä A550120 Erikoislääkärin ammatillinen jatkokoulutus,
akuuttilääketiede.









Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita suoritettua ammatillista jatkokoulutusta vastaava opinto-oikeus
päättyväksi kokonaisuuden suorituspäivämäärään. Opinto-oikeuksia voi olla
useita, ole tarkkana! Näpäytä Talleta ja Palaa.
Valitse opinto-oikeudeksi oikean ammatillisen jatkokoulutuksen opintooikeus. Opinto-oikeuksia voi olla useita, ole tarkkana!
Kirjoita suoritetun ammatillisen jatkokoulutuksen kokonaisuuden tunniste
A5xxx20 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan Opintokohde.
Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov) 0, arvosana hyv,
suorituspäivämäärä ja hyväksyjä.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä.)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
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Jos opiskelija on suorittanut kokonaisuuden A500002 ’Johtamiskoulutus
erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille’ tai A500003 ’Moniammatillinen
johtamiskoulutus’, koosta kokonaisuus A500002 tai A500003 normaalisti,
mutta älä kiinnitä sitä ammatillisen jatkokoulutuksen kokonaisuuteen. Älä
myöskään kiinnitä yksittäisiä opintojaksoja ammatillisen jatkokoulutuksen
kokonaisuuteen. Opiskelija saa johtamiskoulutuksesta erillisen todistuksen.

1.7 LuTK: Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus









Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus
opinto-oikeus
päättyväksi
kokonaisuuden suorituspäivämäärään. Näpäytä Talleta ja Palaa.
Valitse opinto-oikeudeksi sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus.
Kirjoita
tunniste A326007 Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde ja näpäytä tabulaattoria.
Täydennä Opinnon tiedot: Op-laajuus ja ov-laajuus 0 , arvosana hyv,
suorituspäivämäärä ja hyväksyjä.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä.)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.

1.8 Aikuiskoulutus: Psykoterapeutti
Opintokokonaisuuden valmistumisen kirjaaminen tapauksessa, että opiskelijalla on
ollut erillinen opinto-oikeus TOPIKin johonkin psykoterapian opintokokonaisuuteen.







Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita opinto-oikeus
päättyväksi kokonaisuuden suorituspäivämäärään.
Näpäytä Talleta ja Palaa. (Tutkintoja täydentävää uutta opinto-oikeutta ei
tehdä).
Valitse opinto-oikeudeksi TOPIKin psykoterapian opinto-oikeus.
Kirjoita suoritettavan psykoterapian kokonaisuuden tunniste (A700201 /
A700202 / A700203 / A700204 / A700205) Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen
kohtaan Opintokohde.
Näpäytä painiketta ’Hae-Kiinnitettäviä’. Jos kokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot eivät näy ikkunassa, näpäytä painiketta ’Hae kaikki’. Valitse
kokonaisuuteen
kuuluvat
opintojaksot
laittamalla
rasti
vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Kun olet valinnut kaikki opintojaksot,
näpäytä painiketta Hyväksy.

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen

7







Valitut opintojaksot siirtyvät ikkunan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen’ kehykseen ’Kiinnitetyt opinnot’. Tarkista, että kaikki opinnot
ovat mukana ja niiden tiedot ovat oikein.
Täydennä Opinnon tiedot: laajuudet (Op ja Ov), arvosana, suorituspäivämäärä
ja hyväksyjä. Merkitse Ov-kenttään laajuudeksi nolla.
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
Tarkista vielä, että kokonaisuuden kohdalla kentässä Lask on rasti,
kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen kohdalla ei.

1.9 LTK:n opintojen etenemismerkinnät
Lääketieteellistä tiedekuntaa varten on tehty opintokokonaisuudet, joiden laajuus on
0 op. Näille kokonaisuuksille tulee kirjata suoritusmerkintä heti, kun kaikki
vaadittavat opinnot on suoritettu. Opintojen mukana Virtaan menee pätevyystieto, ja
opiskelijan työskentelyoikeuteen vaikuttava pätevyystieto sitten siirtyy Virran kautta
Valviran käyttöön. Näitä opintoja ei kytketä opinto-oikeuteen.
A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Four Years of Medical Studies Completed
A540111 Lääketiede: viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Five Years of Medical Studies Completed
A540210 Hammaslääketiede: neljän ensimmäiseen opintovuoden opinnot suoritettu
Four Years of Dental Studies Completed
Samassa yhteydessä Oodiin lisättiin kokonaisuudet, joiden suoritusmerkinnöistä
tiedekunta voi seurata omiin tarpeisiinsa opintojen etenemistä.
A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo /
Awarded Title: Bachelor of Medicine
A540204 Myönnetty hammaslääketieteen kandidaatin arvo /
Awarded Title: Bachelor of Dentistry
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2. LuTK, HuTK ja KTK: Opiskelijalle annettu
vastaavuustodistus opettajakelpoisuusaineista
Oodiin on perustettu 0 op:n laajuiset kokonaisuudet:
 HuTK: A100081Todistus opetettavasta aineesta / Certificate of Teaching Subject
 KTK: A200081Todistus opetettavasta aineesta / Certificate of Teaching Subject
 LuTK: A300081 Todistus opetettavasta aineesta / Certificate of Teaching Subject

Esimerkki:
Opiskelijalle on kirjoitettu todistus hänen suorittamastaan opettajakelpoisuusaineesta
Englanti, vähintään 60 op.
Rekisteröi suoritusmerkintä HuTK:n kokonaisuudelle A100081 Todistus
opetettavasta aineesta. Suorituspäivämääräksi laitetaan todistuksen päivämäärä ja
hyväksyjäksi tiedekunta.
Lisää opinnolle lisätieto suomeksi (Englannin kieli, 60 op) ja englanniksi (English, 60
cr).
Siirry välilehdelle Tutkinto ja lisää sinne opettajakelpoisuusaine. Muuta välilehdelle ei
lisätä. Ruksi kentässä Kotip.lehteen ei vaikuta mihinkään, sen saa poistaa tai jättää.

Jos samalla kerralla annettuun vastaavuustodistukseen sisältyy useita
opettajakelpoisuusaineita, ne voi merkitä samaan kokonaisuuteen. Opiskelijalla voi
olla myös useita suoritusmerkintöjä em. kokonaisuudella. Voi olla vaikkapa ensin
todistus Matematiikka 60 op ja myöhemmin Matematiikka 120 op.
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Jos tiedekunnassa kirjoitetaan vastaavuustodistus toisessa yliopistossa tehtyjen
suoritusten perusteella, eikä opiskelijaa löydy Oodista, suoritusmerkintää ei voi
kirjata Oodiin.
Jos opiskelija löytyy Oodista, mutta opiskelijalla ei ole yliopiston puolella yhtään
voimassaolevaa opinto-oikeutta, kokonaisuuden suorituspäivämääräksi laitetaan
voimassa olleen opinto-oikeuden päättymispäivämäärä (valitaan ensisijaisesti se
opinto-oikeus, jolla suoritukset on tehty). Jos kokonaisuuden suorituspäivämäärä ei
ole sama kuin vastaavuustodistuksen päivämäärä, lisää välilehdelle Lisätiedot
todistuksen päivämäärä. Teksti suomeksi: ”Todistus myönnetty pp.kk.vvvv”,
englanniksi: ”Certificate awarded on dd/mm/yyyy”.
Opettajakelpoisuusaineiden koodistoon on lisätty vain sellaisia aineita, joita on
käytetty aiemmin opettajakelpoisuusaineina tutkinnoissa. OKM:n koodistossa
aineiden valikoima on huomattavasti laajempi.
Jos opettajakelpoisuusaine puuttuu Oodista, lähetä viestiä Ooditukeen. Lisäämme
puuttuvan koodin.
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3. Aikuiskoulutus: MBA-opinnot













Hae opiskelija ikkunaan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’.
Siirry opinto-oikeuksien käsittelyyn.
Laita MBA opinto-oikeuden voimassaolo päättyväksi suorituspäivänä. Näpäytä
Talleta ja Palaa.
Valitse opinto-oikeudeksi MBA.
Kirjoita
tunniste A635601
Kokonaisuus/tutkinto-kehyksen kohtaan
Opintokohde ja näpäytä tabulaattoria.
Näpäytä painiketta ’Hae-Kiinnitettäviä’. Jos kokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot eivät näy ikkunassa, näpäytä painiketta ’Hae kaikki’. Valitse
kokonaisuuteen
kuuluvat
opintojaksot
laittamalla
rasti
vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Kun olet valinnut kaikki opintojaksot,
näpäytä painiketta Hyväksy.
Valitut opintojaksot siirtyvät ikkunan ’Opintokokonaisuuden ja tutkinnon
hyväksyminen’ kehykseen ’Kiinnitetyt opinnot’. Tarkista, että kaikki opinnot
ovat mukana ja niiden tiedot ovat oikein.
Täydennä Opinnon tiedot: Op-laajuus (ov-laajuudeksi 0) , arvosana hyv,
suorituspäivämäärä ja hyväksyjä (OyKKK).
(Opinnon perustiedot –ikkunassa ei ole tarpeen käydä.)
Näpäytä painiketta Rekisteröi.
Tarkista vielä, että kokonaisuuden kohdalla kentässä Lask on rasti,
kokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen kohdalla ei.
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