Oodi, versio 4.0; asennettu tuotantokantaan 11.-15.6.2015
Versiossa 4.0 Oodiin on toteutettu merkistömuutos. Tämä mahdollistaa
erikoismerkkien (esim. ᓱᓴ, ᓗᒃ, Ç, 章) tallentamisen joihinkin Oodin kenttiin (esim.
Opinnäytteen aihe, lisätietokentät), mutta vielä tässä vaiheessa erikoismerkit eivät
tulostu raporteille. Älä siis vielä syötä Oodiin sellaisia erikoismerkkejä, joita et
tähänkään saakka ole käyttänyt, vaan odota kunnes erikoismerkit saadaan
tulostettua oikein esim. opintosuoritusotteille ja tutkintotodistuksille (ehkä
seuraavassa versiossa).

Versiomuutoksia WinOodissa:
1. WinOodin hakutoiminnoista on poistettu kirjasinkoon merkitys. Esim. Opiskelijan perustietojen
käsittely –ikkunassa hakukriteerillä ’palo’ + mikä tahansa merkki saa tulokseksi Palot, Paloheimot,
Palomaat jne. Opintokohteita haettaessa muutos voi mutkistaa hakuja; esim. ’A’ + mikä tahansa
merkki -haulla ei enää hakutulokseksi tulekaan vain A:lla alkavat opintokokonaisuudet vaan myös
a:lla alkavat avoimen yliopiston kaikki opintokohteet (ay-alkuiset opintojakson osat, opintojaksot ja
kokonaisuudet).
2. Henkilöhakunäytöille (esim. Hae – Opiskelija, Hae – Opettaja/hallintohenkilö) on tullut rastikenttä
”Täsmähaku”, jossa rasti on oletuksena päällä. Kun rasti on päällä, haku toimii entisellä tavallaan
lukuun ottamatta 1. kohdan kirjasinkoon merkityksen poistumista. Kun rastin ottaa pois päältä
(klikkaamalla rastia hiirellä) haku muuttuu niin, että esim. skandimerkeillä tai erikoismerkeillä ei ole
merkitystä. Esim. ’paakko’ + mikä tahansa merkki –haku antaa tulokseksi Pääköt, Pääkkölät,
Paakkolat, Pääkköset jne. ’vilen’ + mikä tahansa merkki –haku antaa tulokseksi Vilenit, Vilénit,
Vilènit jne.

3. ZOpintokohteen suoritukset- ja ZOpintokohteen suoritukset exceliin –raporttien
käynnistysikkunassa näkyy nyt opintokohteen tilannepäivän mukainen nimi. Aikaisemmin ko.
raporttien käynnistysikkunassa opintokohteen nimenä näytettiin kohteen ensimmäinen nimi.
4. Opinto-oikeuden käsittely –ikkunassa opiskelijalle myönnetyt lisäajat kirjataan välilehdellä
Valmistumissuunnitelmat. Versiossa 4.0 välilehdelle on lisätty samaiselle välilehdelle kentät myös
hylättyjen päätösten kirjaamiselle.

Enää hylkäävää päätöstä ei siis kirjata opinto-oikeuden Lisätiedot –välilehdelle vaan se kirjataan
Valmistumissuunnitelmat –välilehdelle hyväksytyn päätöksen tapaan.
5. Kun opinto-oikeuteen lisätään ensimmäistä ainelajista opintokohdetta, pääaineruksi tulee aineelle
automaattisesti päälle.
6. Oodiin täytyy jatkossa merkitä saapuvan vaihto-opiskelijan opintoaste Oulun yliopistossa. Tätä
varten Opinto-oikeuden käsittely –ikkunan Myöntämistiedot -välilehdelle on lisätty valikko
Opintoaste. Valikossa näytetään oletusarvoisesti tyhjä arvo ja vaihtoehtoina ovat alempi
korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tutkinto ja tohtorintutkinto. Tätä
kenttää ei tarvitse käyttää toistaiseksi. Ilmoittelemme, kun kentän käyttö tulee ajankohtaiseksi.

7. Jos hyväksiluetaan opintoa, jonka suorituspäivä ei osu Aiemmat oppilaitokset –kehyksessä annetun
opiskeluajan sisälle, virkailija saa asiasta huomautuksen suorituspäivämääräkentästä tabulaattorilla
poistuessaan. Suorituspäivämääräksihän tallennetaan alkuperäinen suorituspäivämäärä, hyv.pvm –
kenttään tallennetaan se päivämäärä, jolloin opinnon hyväksilukeminen on hyväksytty Oulun
yliopistossa .

Ilmoitus kuitataan OK-painikkeella, jonka jälkeen pääsee korjaamaan suorituspäivämäärän
(Suor.pvm) oikeaksi.
8. Opiskelijan opinnot opintokohteessa –ikkunan ov-kenttä on poistettu ja ikkunaan on lisätty
opinnon suorituskieli –kenttä.

9. Raporteille ZOpintokohteen suoritukset exceliin ja ZOpiskelijaluettelo2 exceliin on lisätty
rajaustekijöitä. Mikäli raportille on rajaustekijällä ’Tulostetaanko opinto-oikeus’ annettu arvoksi 1 =
kyllä, voi valita rajaustekijällä ’Tulostetaanko opinto-oikeuden kohteet’ tulostettavaksi lisäksi
pääaine, koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto tai vaikka kaikki kolme. Lisäksi
ZOpintokohteen suoritukset exceliin raportille on lisätty rajaustekijä ’Tulostetaanko suorituskieli’
(valinta-arvot 0 = ei, 1 = kyllä; oletuksena ei). Raportille ZOpiskelijaluettelo2 exceliin on lisätty
rajaustekijä ’Tulostetaanko oppijanumero (OID)’ (valinta-arvot 0 = Ei, 1 = Kyllä/kokonaan ja 2 =
Kyllä/vain loppuosa; oletuksena Ei).
10. Versiossa 3.9 opinto-oikeutta kopioitaessa WinOodi on antanut turhan virheilmoituksen
puuttuvasta opinto-oikeuden asemasta. Tämä virhe on nyt korjattu.
11. Opintokohteen laji –koodistoon on lisätty arvo ’Työharjoittelu’. Ohjeistamme myöhemmin,
millaisille opintojaksoille tulee muuttaa opintokohteen lajiksi Työharjoittelu.
12. Opintokohteen laji-koodistoon on lisätty arvo ’Erikoistumiskoulutus’. Tämä laji otetaan käyttöön
myöhemmin ja siitä ohjeistetaan erikseen.
13. Opintokohteen kattavuus-koodistoon on lisätty arvo ’Erikoistumiskoulutus’. Tämä kattavuus
otetaan käyttöön myöhemmin ja siitä ohjeistetaan erikseen.

Versiomuutoksia WebOodissa, koskee tutkintorakenteita ja HOPSia:
1. Kun ohjaaja hyväksyy HOPSin yli opiskelijan opinto-oikeuden voimassaolon, saa hän asiasta
huomautuksen: "Olet hyväksymässä hopsin opinto-oikeuden päättymisen yli. Hyväksytäänkö
hops?". Tallennuksen pystyy perumaan cancelilla ja hyväksymään OK:lla.
2. Haettaessa jonkin organisaation alaisia tutkintorakennepohjia haku kesti todella kauan kun
tutkintorakenteita oli useita kymmeniä. Muutos hakee nopeasti listauksen organisaation alaisista
tutkintorakennepohjista.

3. Tutkintorakennepohjia luotaessa tulee lisätä vähintään yksi opinto-oikeuden opintokohde. Kohde
määrittelee sen, millaisen opinto-oikeuden haltijoille pohja näkyy. Pohja näkyy mikäli opiskelijan
opinto-oikeudessa on vastaava kohde kuin pohjassa. Mikäli kohteita on useita, on niiden kaikkien
täsmättävä opinto-oikeuden kanssa.
Tähän kohtaan lisättiin 'Opiskelijalta vaadittavat opinto-oikeuden opintokohteet (vähintään yksi!)
Vähintään yksi näistä’.

