Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016
Versiomuutoksia WinOodissa:

1. Hae – Opiskelija –hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin
dokumentissa ’Hae – Opiskelija –käyttöohje’. Uutena ominaisuutena tässä mainittakoon
mahdollisuus lisätä hakukriteeriksi Ei suoritettu opintokohde.
2. Lakiperusteisten (tai lakisääteisten) poissaolojen tuottamien opintoaikojen pidennysten laskentaan
on tulossa muutos 1.8.2016 tai myöhemmin alkavien poissaolojen osalta. Muutos on tehty, koska
Oodin tuottama pidennys lakiperusteisella syyllä laskettiin aiemmin muiden korkeakoulujen
käytännöistä poikkeavalla tavalla.
Jotta uuden laskentatavan mukaan lakiperusteinen poissaoloaika pidentää opintoaikaa, tulee
opiskelijan olla ilmoittautunut poissaolevaksi ko. lukukaudella. Pidennys myönnetään jokaisesta
lukukaudesta, jolloin lakiperusteinen poissaolo on ollut voimassa vähintään yhden päivän ja
opiskelijalla on ko. lukukaudelle poissaoloilmoittautuminen. Lakiperusteisten poissaolojen aikavälit
kirjataan Oodiin samalla tavalla kuin tähänkin saakka. Oodi laskee pidennykset automaattisesti
lukukausi‐ilmoittautumisten ja kirjattujen lakiperusteisten pidennysaikavälien perusteella, kuten
aiemminkin.
Oodin lukukausi‐ilmoittautumisen yhteyteen on lisätty ruksikenttä, joka ilmaisee poissaolevaksi
ilmoittautumisesta, osuuko ko. lukukaudelle lakiperusteinen poissaolo. Jos kentässä on ruksi, ko.
poissaololukukausi pidentää opintoaikaa. Ruksi esiintyy vain niiden poissaololukukausien kohdalla,
joiden ajalle osuu lakiperusteinen poissaoloaika, joka alkaa 1.8.2016 tai sen jälkeen.
Opintoajan pidennys lasketaan vanhalla tavalla niiden lakiperusteisten poissaoloaikojen kohdalla,
jotka ovat alkaneet ennen 1.8.2016 (poissaoloilmoittautumista ei vaadita).
Opinto‐oikeuden voimassaoloajan päättymispäivämäärä voi muodostua vanhan ja uuden
laskentatavan mukaisten lakiperusteisten poissaolojen aikavälien ja ilmoittautumistietojen
yhdistelmästä.
Opinto‐oikeuksien voimassaoloaikojen pidennykset –ikkunaan (avautuu Opinto‐oikeuden käsittely
–ikkunan alalaidan painikkeesta ’Pidennykset’) on tätä varten lisätty lukukausi‐ilmoittautumisen
yhteyteen kenttä, joka näyttää lakiperusteisen poissaoloajan osumisen ko. lukukaudelle. Oodi
päivittää Lakisäät‐ruksia automaattisesti, käyttäjä ei voi muuttaa kentän arvoa itse.

Kenttä on lisätty myös Lukukausi‐ilmoittautumisten käsittely –ikkunaan ja Lukukausitiedot –
ikkunaan (= lukukausi‐ilmoittautumisen lisätieto).

Huom! Esimerkki on tehty testiaineistolla. Todellisuudessa Lakisäät‐ruksi voi esiintyä ensimmäisen
kerran lukukauden Syksy 2016 kohdalla.
3. Korkeakoulujen tilastoinnin ja ohjauksen sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi
koulutusala –koodisto muutetaan ohjauksen ala ‐koodistoksi. Tämä näkyy Opintokohteen käsittely
–ikkunan Luokittelu –välilehdellä (’Koulutusala’ ‐> ’Ohjauksen ala ’). Toistaiseksi vain otsikkoteksti
on vaihdettu, eli valintalistalla näkyvät nykyiset koulutusalat. Varsinainen koodisto päivitetään
syksyyn 2016 mennessä.

Versiomuutoksia WebOodissa:
1. WebOodin opetustapahtuman Excel‐muotoisiin osallistujalistoihin on lisätty uusi sarake otsikolla
Suorituskieli. Sarake on Etunimi –sarakkeen oikealla puolella.
2. Opetustapahtuman opiskelijat –näytön kautta lähetetyistä sähköpostiviesteistä tulee lähetyksen
jälkeen ilmoitus onnistuneista viestinlähetyksistä: Viestin lähetys onnistui osoitteeseen:
xxxxx@xxxxx. Viesti lähetetään myös lähettäjän sähköpostiin.

3. Opinto‐opas –toimintoon on tehty mahdollisuus lisätä sivuaineopintoina tarjottavien
opintokokonaisuuksien lisääminen Opintokokonaisuudet –välilehdelle silloinkin, kun ko.
opintokokonaisuus sisältyy tutkintorakenteeseen. Valitun tutkintorakenteen kokonaisuuksien
kohdalle Toiminnot –sarakkeeseen on lisätty painike ’Näytä erillisenä’.

Painikkeen painaminen saa aikaan sen, että kokonaisuus näkyy Tutkintorakenteet –välilehden
lisäksi myös Opintokokonaisuudet –välilehdellä.

Tutkintorakenteessa painike muuttuu ’Piilota erillisistä’ ‐painikkeeksi, jolla nimensä mukaisesti
kokonaisuuden saa piilotettua Opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

4. Opiskelijan HOPSin kopioiminen, uudelleennimeäminen ja poistaminen.
HOPS:in kopioiminen on tapahtunut aiemmin HOPS:in avaamisen jälkeen ´Muokkaa
tutkintorakennetta´ ‐linkin kautta. ´Tallenna uutena´ –painike on poistunut tästä kohdasta ja uudessa
versiossa HOPSin kopioiminen tapahtuu HOPS‐listauksen etusivulla ´Omat opintosuunnitelmat´.
´Toiminnot´ –painikkeen avulla voi muokata alkuperäisen HOPSin nimeä, kopioida alkuperäisen
HOPSin ja nimetä se uudelleen tai poistaa HOPSin. HOPSin tulee olla tilassa ´luonnos´ tai
´ensisijainen´.

5. HOPSin tutkintorakennepohjan valinta –sivun näyttösäännöt
Opiskelijalle näytetään jatkossa vain ne tutkintorakennepohjat, joiden voimaantulovuosi on
myöhäisempi kuin opiskelijan opinto‐oikeuden alkamispäivämäärä.
Painike ´Luo uusi hops´ näytetään vain, jos opinto‐oikeuteen liittyviä tutkintorakennepohjia on tehty
ja julkaistu. Mikäli tutkintorakennepohjia ei ole, näytetään "Luo uusi hops"‐toiminnon tilalla
passiivinen teksti ´Ei tutkintorakennepohjia´.
Organisaatiot järjestetään opiskelijan opinto‐oikeuksien organisaatioiden mukaan siten, että ne ovat
opinto‐oikeuden aseman mukaisessa järjestyksessä. Tutkintorakennepohjat järjestetään
organisaatioiden alla ensisijaisesti voimaantulovuoden pohjalta käänteisessä järjestyksessä (uusin
ylimpänä), toissijaisesti nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

