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Vanhojen koulutusohjelmien lakkauttaminen, opiskeluoikeuksien
siirto voimassa oleviin koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin sekä
säilytettävien tutkinto-ohjelmien nimenmuutokset 1.1.2018 alkaen
Muutokset on tehty siten, että






Lakkautettujen koulutusohjelmien (opintokohteet) voimassaoloaika on päätetty 31.12.2017.
Lakkautettujen koulutusohjelmien voimassa olleisiin opiskeluoikeuksiin on tehty päivityksiä:
lakkautettu koulutusohjelma on merkitty päättyneeksi 31.12.2017 ja vastaava voimassa oleva
koulutusohjelma lisätty siten, että sen voimassaolo alkaa 1.1.2018. Osa näistä muutoksista on tehty
Ooditiimin toimesta tietokantaan, osa on päivitetty tiedekuntaklustereiden lähipalvelupisteissä.
Jos lakkautetussa koulutusohjelmassa oli opiskelijalla sellainen pääaine, jota ei ole enää tarjolla
vastaavassa uudessa koulutusohjelmassa, myös pääaine on vaihdettu samalla tavalla.
Muutokset tehtiin vain niihin opiskeluoikeuksiin, jotka olivat voimassa 1.1.2018.

Koska muutokset tehtiin vain 1.1.2018 voimassa olleisiin opiskeluoikeuksiin, tätä opiskeluoikeuksien
päivitystyötä tulee tehtäväksi jatkossakin. Opiskelijoilla on voimassaoloajaltaan päättyneitä
opiskeluoikeuksia sekä passivoituja tai muusta syystä peruttuja opiskeluoikeuksia. Kun näitä aktivoidaan
opiskelijan pyynnöstä, on samalla tarkistettava, onko opiskeluoikeuden koulutusohjelma ja pääaine
voimassaolevat. Elleivät ole, ne on päivitettävä samalla ajan tasalle.
Tiedekuntien lähettämistä koulutusohjelmataulukoista on muokattu kullekin tiedekunnalle oma taulukko,
mistä näkyvät säilytetyt koulutusohjelmat ja lakkautetut koulutusohjelmat. Lakkautettujen
koulutusohjelmien osalta on merkitty taulukkoon, mihin koulutusohjelmaan opiskeluoikeudet on siirretty
(siltä osin, kun ne oli tiedekunnissa merkitty). Lisäksi joidenkin koulutusohjelmien yhteyteen on merkitty ko.
uuden koulutusohjelman yhteydessä sallitut pääaineet.
Taulukot ja tämä ohje löytyvät oodi-sivuilta http://www.oulu.fi/oodi/ - Virkailijat – Tutkinto-ohjelmat.
Ohje 31.12.2017 lakkautetun koulutusohjelman vaihtamisesta







Merkitse vanhan koulutusohjelman voimassaolo päättyneeksi 31.12.2017.
Lisää uudeksi koulutusohjelmaksi se, mihin ko. koulutusohjelman opiskelijat siirretään, voimassaolo
1.1.2018 alkaen. Kun vaihdat maisterivaiheen opiskeluoikeudessa vanhan koulutusohjelman
uudeksi tutkinto- tai maisteriohjelmaksi, laita koulutusohjelmaksi KY3-alkuinen maisteriohjelma
aina, kun ko. koulutuksessa on tarjolla vain yksi maisteriohjelma.
Jos maisteriohjelma vahvistuu vasta myöhemmässä vaiheessa, laita koulutusohjelmaksi KY2alkuinen tutkinto-ohjelma (esim. kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa maisteriohjelma vahvistuu
myöhemmin).
Tarkista, säilyykö pääaine ennallaan. Jos sekin vaihtuu, tee vaihto samoilla päivämäärillä 31.12.2017
ja 1.1.2018 kuin koulutusohjelmassa. Tarkista vielä, että sekä vanhalla että uudella pääaineella on
Pääaine-ruksi päällä.
Jos opiskelijalla on voimassa sekä alemman että ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus, tee muutokset
molempiin.

Huom! Jos Oodi ei anna tallentaa ensiyrityksellä opiskeluoikeutta, jolla on merkittynä pääaine-ruksi
useammalle pääaineelle (vaikka voimassaoloaika ei ole limittäin), pystyt kikkailemaan ruksit oikein
seuraavasti:




Ota molemmat (tai kaikki) pääaineruksit pois, tallenna.
Lisää ruksi vanhimmalle pääaineelle, tallenna.
Lisää ruksi seuraavaksi vanhimmalle pääaineelle, tallenna. Toista tätä, kunnes valmista.

Olethan tarkkana päivämäärien kanssa. Uuden koulutusohjelman voimassaoloajan opiskeluoikeudessa
tulee alkaa yksi päivä sen jälkeen, kun lakkautetun koulutusohjelman voimassaoloaika päättyy.
Päivämäärissä ei saa olla päällekkäisyyksiä eikä aukkoja. Sama koskee myös pääaineen vaihtoa. Virheet
päivämäärissä saattavat kaataa tietovarastoon latausajon eikä Virtakaan ota vastaan virheellisiä
opiskeluoikeuksia.
Oodi-sivuilla on lisää ohjeita opiskeluoikeuksien muokkaamisesta eri tilanteissa, mm. vanhan
tutkintoasetuksen aikaisen opiskeluoikeuden aktivoimisesta, jolloin on myös käsiteltävä tutkintoasetusopintokohdetta. Hyödynnäthän ohjeita erityisesti harvakseltaan vastaan tulevissa tapauksissa.
Joillekin koulutusohjelmille on vaihdettu nimiä. Nimi on vaihdettu WinOodissa, sekä opintokohteen
nimeen, että taivutettuun nimeen, joka tulostuu tutkintotodistuksille. Tarkistelethan nimiä, että kaikki
tarpeelliset ovat tulleet vaihdetuiksi ja nimissä ei ole kirjoitusvirheitä.
Kun opiskeluoikeuksiin tehtiin muutoksia, joilla opiskelija siirtyi opiskelemaan uuden koulutus/tutkintoohjelman mukaisesti, myös tutkintorakennepohjia on ehkä tarpeen päivittää niin, että useamman
koulutusohjelman opiskelijat voivat tehdä HOPSin samalla tutkintorakennepohjalla.
Alla ohje, joka on alun perin tehty Palautejärjestelmän näkökulmasta, mutta soveltuu myös ohjeeksi
koulutusohjelmien vaihtamisen takia tapahtuneissa muutoksissa.

Lukuvuoden 2017-18 tutkintorakennepohjiin vaadittavat koulutus- ja
tutkinto-ohjelmakoodit
Oulun yliopisto on ottanut käyttöön uuden Palaute-järjestelmän opintojaksopalautteen käsittelemiseksi.
Järjestelmä tulee korvaamaan WebOodin Palaute-työkalun ensi lukuvuoden aikana. Palautteen käsittelyä
varten tutkintorakenteissa vaaditaan tutkinto-ohjelmakoodi eli KY-alkuinen koodi kohtaan ´Opiskelijalta
vaadittavat opinto-oikeuden opintokohteet´.
Tutkintorakenteessa ko. kohdassa on esillä vaihtoehdot ´Pakolliset´tai ´Vähintään yksi näistä´. Tutkintoohjelmakoodi voi olla kummassa kohdassa tahansa, muita mahdollisia tietoja on esimerkiksi A-alkuinen
pääainekoodi. Jos lisäät opintokohteita Pakolliset-kenttään, opiskelijan opinto-oikeudessa tulee olla
nämä kaikki, jotta hän pääsee tekemään HOPSin ko. tutkintorakennepohjalla. Tämän kohdan voi myös
jättää tyhjäksi. Myöskään tutkinnon koodia (esim. FM-LUON) ei kannata laittaa, mikäli halutaan että
kandivaiheessa opiskelevat opiskelijat voivat tehdä maisterivaiheen HOPS:in.
Jos sekä vanhan koulutusohjelman että uuden tutkinto-ohjelman mukaan opiskelevat opiskelijat voivat
tehdä hopsin samalla tutkintorakennepohjalla, lisää molemmat tutkinto-ohjelmat silloin kohtaan
’Vähintään yksi näistä’.
Tutkintorakenteet on jo julkaistu lukuvuodelle 2017-18. Näiden osalta tulee tarkistaa koulutusohjelmat ja
tehdä vaaditut muutokset. Jo julkaistuihin tutkintorakenteisiin ei valitettavasti voi päivittää kyseistä tietoa
suoraan. Koska muutoksen teko vaatisi jo julkaistujen tutkintorakenteiden arkistoimista
tutkintorakennetyökalun avulla, tutkintorakenteiden poistamista oppaasta ja aiheuttaisi opiskelijoiden jo
tekemien HOPSien muuttumisen, kannattaa muutokset tehdä keskitetysti Oodituessa kantatasolla.
Mikäli tutkintorakenteisiin tarvitsee tehdä muutoksia kohtaan ´Opiskelijalta vaadittavat opinto-oikeuden
opintokohteet´ koulutus- tai tutkinto-ohjelmien osalta, ole yhteydessä Ooditukeen: oodituki(at)oulu.fi.
Ilmoita yksikön nimi/ala, tutkintorakenteiden nimi, johon tutkinto-ohjelmakoodi tulee muuttaa sekä
mitkä tutkinto-ohjelmakoodit millekin tutkintorakenteelle tulee asettaa. Ks. tiedekuntakohtaiset
voimassaolevat tutkinto-ohjelmakoodit osoitteesta: http://www.oulu.fi/oodi/virkailijat/tutkinto-ohjelmat.
Esimerkki muutoksesta:
Maantieteen koulutusohjelman opiskelijoiden opiskeluoikeudet muutettiin koulutusohjelmasta KY1079
uusiin tutkinto-ohjelmiin KY2010 (maantieteen tutkinto-ohjelma) ja KY3017 (maantieteen maisteriohjelma).
Maantieteen alan kandidaatin tutkintorakenteesta 2017-18 poistetaan kohdasta ´Opiskelijalta vaadittavat
opinto-oikeuden opintokohteet´ kohtaan ´Pakolliset´ laitetut opinto-oikeuden kohteet. Kohtaan ´Vähintään
yksi näistä´ laitetaan koodit KY1079 (vanha) ja KY2010 (uusi).
Maantieteen alan maisterin tutkinnon tutkintorakenteesta 2017-18 poistetaan kohdasta ´Pakolliset´ kaikki
opintokohteet. Kohtaan ´Vähintään yksi näistä´ laitetaan koodit KY1079 ja KY2010 (jotta opiskelijat pystyvät
kandidaattivaiheessa tekemään jo maisterivaiheen HOPSia) ja KY3017.
Ohjeet tutkintorakenteiden tekemiseen ja opinto-oppaiden muokkaamiseen löytyy Oodin wwwsivuilta: http://www.oulu.fi/oodi/virkailijat/virkailijan-ohjeet.

