Oodi versiomuutoksista 2.8 tiedote käyttäjille:
Version
tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:
1) Opintoaikojen rajauslain aiheuttamat muutokset. Oodi näyttää rajauslain
mukaisen opinto-oikeuden päättymispäivän heti muutosten tekemisen esimerkiksi lukuvuosi-ilmoittautumisen - jälkeen. Tiedekuntien virkailijat
voivat käsitellä valmistumissuunnitelmia WinOodissa. Opiskelijapalveluiden ja
KOKY:n opintotoimiston virkailijat voivat käsitellä lakiperusteisia pidennyksiä
WinOodissa.
Opiskelija näkee WebOodista jäljellä olevan opiskeluaikansa,
valmistumissuunnitelmansa ja lakiperusteiset pidennyksensä.
Kun Oodi laskee tallennuksen yhteydessä opinto-oikeuksille päättymispäivämäärät,
on muutettava tutkinnon suorittamisen yhteydessä opinto-oikeuden päättämisessä
toimintatapaa: Muuta ensin opinto-oikeudelle kenttään ’Valmistunut’ tieto
’kyllä’ ja vasta sitten merkitse opinto-oikeudelle päättymispäivämäärä. Kun
opinto-oikeudessa on merkintä valmistumisesta, Oodi ei enää tallennuksen
yhteydessä laske eikä muuta opinto-oikeudelle päättymispäivämäärää.
Rajauslakiin liittyvien tietojen kirjauksesta on sovittu Oulun yliopistossa:
- Lakiperusteiset poissaolot (asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen
suorittaminen, äitiys- isyys- ja - vanhempainvapaat) rekisteröidään
opiskelijapalveluissa ja KOKY:n opintotoimistossa
- Valmistumissuunnitelmat tiedekunnissa
Opintoaikojen pidennysten ilmoittamiseen tai hakemiseen on tekeillä lomakkeet.
Opintoaikojen rajaukseen liittyvää ohjeistusta opiskelijoille löytyy osoitteesta
http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/opiskeluaikojen_rajaus.html

2) Opiskelijan WebOodista tilaama suoritusote on muutettu pdf-muotoiseksi
aiemman tekstiotteen tilalle.

Oodin käyttöohjeet, joissa on tapahtunut muutoksia version 2.8 myötä, on
päivitetty.
OODI-version 2.8 muutokset (WinOodi)
=====================================
Opiskelija ja opettaja
------------------------------------Lukukausi-ilmoittautuminen
- Opiskelijanumerokenttään syötetyn hetun jälkeen käynnistetty haku toimii
jälleen.
- Ilmoitus puuttuvasta ensisijaisesta osoitteesta tulee nyt aina kun
ensisijainen osoite puuttuu.
- Muutokset lukukausi-ilmoittautumisiin ja keskeyttämisiin vaikuttavat
mahdollisesti rajauslain piirissä olevien opinto-oikeuksien
voimassaoloihin. Tallennuksen jälkeen opiskelijan opinto-oikeuksien
päättymispäivät lasketaan uudelleen. Laskenta tehdään vain rajauslain
piirissä oleville opinto-oikeuksille.
Opinto-oikeuden käsittely
- Opiskelijanumerokenttään syötetyn hetun jälkeen käynnistetty haku toimii
jälleen.
- Päällekkäiset ensisijaisuuksien voimassaoloajat: tehty muutoksia siten,

että päällekkäisyyksien syntyminen estyy. Päällekkäisyyksien löytyessä
sovellus antaa ilmoituksen: "OOK2526 Ensisijaisuuksien
voimassaolopäivämäärissä on päällekkäisyyksiä; virhe on este
talletukselle. Korjaa voimassaoloajat."
- Ikkunaan 'Opinto-oikeuden käsittely' on toteutettu uusi välilehti
'Valmistumissuunnitelmat' valmistumissuunnitelmien ylläpitoa varten.
- Ikkunaan 'Opinto-oikeuden käsittely' on toteutettu siirtymä ikkunaan,
jossa käsitellään lakiperusteisia poissaoloja (painike Pidennykset).
- Ikkunassa 'Opinto-oikeuden käsittely' opinto-oikeuden
voimassaolotietojen alla näkyy teksti 'Rajauslaki ei koske
opinto-oikeutta' jos opinto-oikeus ei ole rajauslain piirissä (opiskelija
on esim. valmistunut tai oikeus on alkanut ennen 1.8.2005 tai oikeus ei
ole perustutkinto-oikeus).
- Ikkunassa 'Opinto-oikeuden käsittely' opinto-oikeuden
voimassaolotietojen alla näkyy teksti 'Opinto-oikeuteen liittyy
valmistumissuunnitelmia' jos opinto-oikeuteen on kirjattu
valmistumissuunnitelmia.
- Kun 'Opinto-oikeuden käsittely' -ikkunassa tehdään tallennus, opiskelijan
opinto-oikeuksien päättymispäivät lasketaan uudelleen. Päättymispäivä
saattaa muuttua esimerkiksi tutkinto-tiedon muuttamisen tai
valmistumissuunnitelmien syöttämisen jälkeen. Laskenta tehdään vain
rajauslain piirissä oleville opinto-oikeuksille.
Opinto-oikeuksien voimassaoloaikojen pidennykset
- Kyseessä on uusi ikkuna, joka on toteutettu opiskelijan lakiperusteisten
pidennysten käsittelyä varten.
- Lakiperusteiset pidennykset vaikuttavat mahdollisesti rajauslain
piirissä olevien opinto-oikeuksien voimassaoloihin. Tietojen tallennuksen
jälkeen opiskelijan opinto-oikeuksien päättymispäivät lasketaan uudelleen.
Laskenta tehdään vain rajauslain piirissä oleville opinto-oikeuksille.
- Opinto-oikeustaulukon Valmistumissuunnitelma -sarakkeessa on rasti, jos
opinto-oikeuteen liittyy valmistumissuunnitelmia
- Ikkunassa näytetään opinto-oikeuksille niihin liittyvien pidennysten
määrä lukukausina.
Hae - opiskelija
- Hakuikkunaan on lisätty mahdollisuus hakea ne opiskelijat, joilla on
sellainen opinto-oikeus, jonka voimassaoloa on pidennetty
valmistumissuunnitelman nojalla.
Opiskelijan perustietojen käsittely
- Opiskelijanumerokenttään syötetyn hetun jälkeen käynnistetty haku toimii
jälleen.
- Jos käyttäjä antaa hetun muodossa, jossa sovellus täydentää sen
valmiiksi (ppkkvv-9), sovellus tekee täydennyksen jatkossa vain jos sukupuoli on
tiedossa. Järjestelmä ohjaa käyttäjän antamaan sukupuolitiedon.
Uuden opiskelijan tietojen käsittely
(UOTK)
- Päällekkäiset ensisijaisuuksien voimassaoloajat: tehty muutoksia siten,
että päällekkäisyyksien syntyminen estyy. Päällekkäisyyksien löytyessä
sovellus antaa ilmoituksen: "OOK2526 Ensisijaisuuksien
voimassaolopäivämäärissä on päällekkäisyyksiä; virhe on este
talletukselle. Korjaa voimassaoloajat."
- Jos opiskelijalla ei ole yhtään opinto-oikeutta, yo-jäsenyys saa
arvokseen 'Ei'.
- Jos käyttäjä antaa hetun muodossa, jossa sovellus täydentää sen
valmiiksi (ppkkvv-9), sovellus tekee täydennyksen jatkossa vain jos sukupuoli on
tiedossa. Järjestelmä ohjaa käyttäjän antamaan sukupuolitiedon.
- UOTK-ikkunassa tehdyt muutokset vaikuttavat mahdollisesti rajauslain
piirissä olevien opinto-oikeuksien voimassaoloihin. Sen jälkeen kun

lisäykset ja muutokset on siirretty Oodiin, opiskelijan opinto-oikeuksille
lasketaan päättymispäivät. Laskenta tehdään vain rajauslain piirissä
oleville opinto-oikeuksille.
Opettajan/hallintohenkilön tietojen käsittely
- Jos käyttäjä antaa hetun muodossa, jossa sovellus täydentää sen
valmiiksi (ppkkvv-9), sovellus tekee täydennyksen jatkossa vain jos sukupuoli on
tiedossa. Järjestelmä ohjaa käyttäjän antamaan sukupuolitiedon.

Opinto
--------------Opiskelijan opinnot
- Opiskelijanumerokenttään syötetyn hetun jälkeen käynnistetty haku toimii
jälleen.

Raportit
----------------

Läsnäolotodistus
- Tulostetaan peruutuspvm ja peruutuksen syy allekkain
opinto-oikeustietojen loppuun.
Henkilörekisteriote
- Tulostetaan opinto-oikeuden peruutuksen syy -koodiston selite nykyisen
vapaamuotoisen peruutuksen syy-kentän lisäksi sen yläpuolelle.
Opiskelijaluettelo2 exceliin
- Raportille on lisätty 3 uutta rajaustekijää:
-- 'Tulostetaanko opinto-oikeuden pidennys ja voimassaolotiedot (Uusi
rajaustekijä. Valintavaihtoehtoina Kyllä/Ei)',
-- 'Opinto-oikeuden kattavuus',
-- 'Opinto-oikeuden asema'.
- Lisäksi raportille on lisätty opinto-oikeustietoja. Raportille syntyy
yksi rivi kutakin tulostettavaa opinto-oikeutta kohti, kun aiemmin
raportille on tulostunut yksi rivi/opiskelija.
- Muutettu raportilla käytetty haettavien opinto-oikeuden kohteiden
maksimilukumäärä kolmesta kuudeksi.
Opintokohteet - luettelo
- Raportti sallii nyt myös yli 100 merkkiä pitkät opintokohteen nimet.
Opetustapahtuman osallistujien lukumäärät
- Raportille on lisätty uudet rajaustekijät:
-- 'Tulostetaanko ilmoittautumisaika’ kyllä/ei,
-- 'Tulostetaanko Sali’ kyllä/ei,
-- 'Tulostetaanko vain ne opetustapahtumat joihin on osallistujia’
kyllä/ei,
-- 'Opetustapahtuma',
-- 'Opintokohde'.
++++++
- Rajaustekijöiden 'Opetustapahtuma' ja 'Opintokohde' toiminta yhdessä:
1. jos on annettu arvoja sekä rajaustekijään 'Opintokohde' että
'Opetustapahtuma', otetaan tulokseen molemmilla rajaustekijöillä valitut
opetustapahtumat.
2. Jos ei anneta kumpaankaan rajaustekijään arvoja, ei näillä
rajaustekijöillä rajata hakua ollenkaan, eli tällöin mukaan tulevat kaikki
opetustapahtumat (*).

3. Jos annettu arvoja Opintokohde-rajaustekijään, mutta ei Opetustapahtuma
-rajaustekijään, tulostetaan vain valittujen opintokohteiden
opetustapahtumat.
4. Jos annettu arvoja Opetustapahtuma-rajaustekijään, mutta ei Opintokohde
-rajaustekijään, tulostetaan vain valitut opetustapahtumat.
*) Kaikissa tapauksissa muut rajaustekijät toki voivat rajata joukkoa,
kuten aiemminkin.
++++++
- Lisäksi raportille on lisätty ilmoittautumisajan alkamis- ja
päättymispäivä viimeiseksi sarakkeeksi.
Osallistujalista
- Muutettu sivunumerointi ja sivujen kokonaismäärä alkamaan alusta aina
opetustapahtuman vaihtuessa.
Tenttikuoriraportti
- Muutoksia opetustapahtumien lajitteluun.

Muutokset WebOodin versiossa 2.8
=====================================
Opinto-oppaan muutokset
------------------------------------Opiskelijan opaslista
1. Opaslistaan tulee oppaiden nimien pitkäversio ja oppaan vuosiluvut
tulevat automaattisesti oppaan voimassaolovuosien mukaan.
Opasraportti
Opasraportin opintokohteen kuvaukset ja oppimateriaalin lisätiedot tulevat
raportille sen mukaan, mihin kielikenttään ne on kirjoitettu ja minkä
raporttikielen käyttäjä valitsee:
- Jos kuvaukset ovat tallennettu suomeksi ja raportin kieleksi
valitaan suomi, tulevat kuvaukset raportille suomeksi
- Jos kuvaukset on tallennettu vain yhdellä kielellä (suomi tai englanti) ja
raportin kieleksi on valittu mikä tahansa kielistä,
tulevat kuvaukset raportille tallennetulla kielellä.
- Jos kuvauksia on tallennettu kahdella kielellä, joista kumpikaan
ei ole raportin kieli, tulevat kuvaukset raportille suomeksi. Jos
kumpikaan kuvauksista ei ole suomeksi, näytetään kuvaukset sillä kielellä
jonka kielen koodi on pienempi.

Opintokohteen käsittely
- Muutettu opintokohteen ja opetustapahtuman kuvausten ylläpitoa
siten, että jos käyttäjä valitsee kielivalintoja, niin kirjoitettu teksti
ei häviä, vaikka sitä ei ole vielä tallennettu tietokantaan.

Opetustapahtumien hallinta
------------------------------------Sähköpostin lähetys opiskelijoille

Sähköpostin lähetysnäytölle on lisätty liitetiedostojen
liittämismahdollisuus. Näin ollen on voitu poistaa aiempi Avaa selaimesi
oletussähköpostissa -linkki, joka ei toiminut kaikissa tapauksissa.
Opetustapahtuman muokkaus
Opetustapahtuman statuksen järjestys on nyt kaikissa näytöissä
sama: Suunniteltu, Vahvistettu, Peruutettu, Pidetty.
Opetustapahtuman opiskelijat
Opetustapahtuman ilmoittautumisen statuksen alasvetovalikkoon on
lisätty Peruutettu-status, jonka voi tallentaa opiskelijan
ilmoittautumiselle.

Kurssipalautejärjestelmä
------------------------------------Lomakkeiden ja kysymysten luonti ja hallinta
Kurssipalautteen yhteenvedossa näkyivät valintalistojen (drop
down) selitteet suomeksi vaikka käyttöliittymän kielenä on englanti ja
selitteillä on englanninkieliset tekstit. Toiminnallisuus on korjattu.
Muutettu uuden kysymyksen luomista siten, että valintakysymyksen
tekeminen vahingossa ei ole mahdollista.

Muut virkailijoille näkyvät muutokset
------------------------------------Opiskelijan henkilötiedot (valikosta kohta Hae opiskelija)
Lisätty näytölle tieto poissaoloajasta, joka pidentää
opinto-oikeuden voimassaoloaikaa. Tieto näkyy sekä opiskelijalle että
virkailijoille.
Näytölle on lisätty tieto valmistumissuunnitelmasta ja tieto näkyy
sekä opiskelijalle että virkailijalle.
Lisätty opinto-oikeustietoihin näkyviin mahdollinen
opinto-oikeuden peruutus -tieto ja se näkyy sekä opiskelijalle että
virkailijalle.
Muutettu ?Muut opinto-oikeudet? -näyttöä siten, että
Voimassaoleville opinto-oikeuksille näytetään voimassaolevat
opinto-oikeuden kohteet.
Tulevaisuudessa alkaville opinto-oikeuksille näytetään
opinto-oikeuden alkamispäivänä voimaantulevat opinto-oikeuden kohteet.
Vanhentuneille opinto-oikeuksille näytetään opinto-oikeuden
päättymispäivänä voimassaolevat opinto-oikeuden kohteet.
Muutettu tutkintosäännön päättelemistä siten, että jos
tutkintosääntöä ei löydy, niin opiskelija tulkitaan uuden tutkintosäännön
mukaan opiskelevaksi opiskelijaksi.
Opiskelijalle ja virkailijalle lisätty toiminnallisuus, jolla he
voivat katsoa ilmoittautumishistoriatietoja.

Opiskelijoille näkyvät muutokset
------------------------------------Opintosuoritusote
Suoritusotteen tilaaminen on muutettu sähköpostiotteesta PDF
-otteeksi, jonka voi katsoa tilauksen valmistuttua WebOodin etusivulle
tulevasta linkistä. Opiskelija saa ilmoituksen sähköpostiinsa, kun ote
on saapunut Weboodin etusivulle.

Opiskelijan opasnäyttö
Opiskelijan opasnäytön Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdellä
näytetään myös opintokohteet, joiden laji kokonaisuus, vaikkei niillä
olisi sisältyvyyksiä.
Opiskelijan opaslista
Opintokohteiden voimassaolojen ja vastuiden voimassaolojen
näyttämistä on yhtenäistetty opiskelijan opaslistalla ja opintojaksojen
haussa.
Opiskelijan henkilötiedot
Lisätty näytölle tieto poissaoloajasta, joka pidentää
opinto-oikeuden voimassaoloaikaa. Tieto näkyy sekä opiskelijalle että
virkailijoille.
Näytölle on lisätty tieto valmistumissuunnitelmasta ja tieto näkyy
sekä opiskelijalle että virkailijalle.
Lisätty opinto-oikeustietoihin näkyviin mahdollinen
opinto-oikeuden peruutus -tieto ja se näkyy sekä opiskelijalle että
virkailijalle.
Kun opiskelija muuttaa yhteystietojaan, niin valitessaan maaksi
muun kuin Suomen, järjestelmä antaa oletuskotipaikkatiedoksi Ulkomaat.
Samoin, jos opiskelija syöttää kotipaikkatiedoksi suomalaisen kunnan,
tulee oletusmaaksi Suomi.
Omat opinnot
Opiskelijalle ja virkailijalle lisätty toiminnallisuus, jolla he
voivat katsoa ilmoittautumishistoriatietoja.
Opintokohteiden haku
Opiskelijoiden opintokohteiden hakuun on lisätty mahdollisuus
hakea myös muita kuin opintojakso-lajisia opintokohteita

