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Aluksi 
Opetustapahtumien aikataulut ja hierarkiarakenteet tehdään Optimessa, josta ne siirretään Oodiin. Turhia 

hierarkioita ei pidä opetustapahtumille rakentaa, mutta on hyvä tietää, millaiset rakenteet voivat olla 

Oodissa hyödyllisiä erityisesti erilaisten ilmoittautumistapojen valinnassa.  

Poikkeus: nämä opetustapahtumat tehdään edelleen kokonaan Oodissa 

 Tenttityökalulla tehtävät tentit 

 Examinarium-tentit, jotka eivät liity kontaktiopetukseen 

 Verkkotentit, verkkokurssit ja muut opetustapahtumat, joilla ei ole lainkaan kontaktiopetusta 

 

 

Erilaiset ilmoittautumistavat ja niiden vaikutus opetustapahtuman rakenteeseen 
Erilaiset opetustapahtumat edellyttävät erilaisia opetustapahtumarakenteita, jotta kurssi-ilmoittautumiset 

saadaan toimimaan toivotusti. Esimerkiksi puhdas luentokurssi, pelkistä seminaariryhmistä muodostuva 

kurssi ja sekä luentoja että harjoitusryhmiä sisältävä kurssi tarvitsevat Oodissa erilaiset 

opetustapahtumarakenteet. 

Oodissa voi myös käyttää erilaisia kurssi-ilmoittautumisten automaattivahvistustapoja sekä opiskelijoiden 

valintatapoja. Niihin kannattaa tutustua ja miettiä, olisiko niistä apua ilmoittautumisten järjestämisessä. 
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Mitä opetustapahtuman kenttiä ei saa muokata Oodissa? 
 

Yhteenvetona ao. kuva. Punaisella merkittyjen kenttien tietoa ei pääsääntöisesti saa muokata WebOodin 

opetustapahtumalla, jos tapahtuma on tehty Optimessa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Optimen 

käyttöohjeista https://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-suunnittelu/optimesta-oodiin/. 

 

 

Yksitasoinen opetustapahtumahierarkia 
 

Yksitasoinen opetustapahtumahierarkia on hyvä silloin, kun ilmoittautuminen tarvitaan ainoastaan yhteen 

ryhmään, esimerkiksi luennoille tai tenttiin. WebOodissa rakenne näyttää tältä: 

1. Virkailijan näkymä 

  

https://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-suunnittelu/optimesta-oodiin/
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Ilmoittautumistieto lisätään polkua Ilmoittautumisajat ja rajoitukset  Toiminnot 

 

 

2. Opiskelijan ilmoittautumisnäkymä 

 

 

 
 

Kaksitasoinen opetustapahtumahierarkia 
 

Kaksitasoista hierarkiaa tarvitaan esimerkiksi näissä tapauksissa 

 Opetustapahtumaan kuuluvat sekä luennot että harjoitusryhmiä, mutta ainoastaan 

harjoitusryhmään/-ryhmiin ilmoittaudutaan 

 Opetustapahtumaan kuuluu ainoastaan harjoitusryhmiä, joihin ilmoittaudutaan 

 Halutaan käyttää ilmoittautumisten ryhmätoive- eli priorisointityökalua harjoitusryhmissä 
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1. Virkailijan näkymä 

 

 

Ilmoittautumistiedot syötetään aliopetustapahtumille joko yksittäin tai ryhmäpäivityksenä, jos kaikilla 

tapahtumilla on samat ilmoittautumistiedot. Ryhmäpäivitystä varten valitaan päivitettävien ryhmien 

valintaruudut. Jos priorisointityökalu ei ole käytössä, jätetään pääopetustapahtuman 

ilmoittautumisaikarajat pois käytöstä. Pääopetustapahtumalla voidaan kuitenkin rajata, moneenko 

ryhmään opiskelija saa tai hänen pitää ilmoittautua. Priorisointityökalun käyttöön on oma ohjeensa Oodin 

tukisivuilla http://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/, Ohjeet  Opintokohteet ja opetustapahtumat  

Ryhmätoivetyökalu. 

 

  

http://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/
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2. Opiskelijan näkymä 

 

 

3. Opiskelijan näkymä, kun priorisointityökalu on käytössä 
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Kolmitasoinen opetustapahtumahierarkia 
 

Kolmitasoinen opetustapahtumahierarkia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun opetustapahtumaan kuuluu sekä 

luennot että harjoitusryhmiä, ja kumpaankin halutaan erillinen ilmoittautuminen. Harjoitusryhmiä varten 

tehdään kokoava taso. 

1. Virkailijan näkymä 

 

 

Ilmoittautumistiedoissa kokoavalla tasolla voi määritellä, moneenko aliopetustapahtumaan saa 

ilmoittautua. Ilmoittautumisajat viedään ryhmille eli alimmalle hierarkiatasolle. 
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2. Opiskelijan näkymä näyttää tältä, kun ilmoittautumistiedot on lisätty. Kuten tässä näkymässä, 

opiskelijalta voidaan edellyttää ilmoittautuminen sekä luennolle että harjoitusryhmään, että 

ilmoittautuminen onnistuu. 

 

 

 

 

Opetustapahtumat, joihin sisältyy Examinarium-tentti, ja opetustapahtumat, joihin ei liity 

lainkaan kontaktiopetusta 
 

Älä tee Examinarium-tentille aliopetustapahtumaa.  

 

Jos Examinarium-tentti on osa kurssin suorittamista, ohjeista Examinarium-tentti kurssikuvauksissa 

suoritustavan kohdalla. Esim: 

In addition a book exam of four books (5 cr). (…) Literature exam is an electronic exam in the electronic 

exam room. Exam can be taken between 1.8.2016-2.12.2016. 

Make the place reservation in the exam room system: https://examinarium.helsinki.fi/ 

Jos luentokurssin osana suoritettavan Examinarium-tentin tenttiaika loppuu myöhemmin kuin opetus, 

tehdään Optimessa ”haamueventti” Examinarium-tentille. Muussa tapauksessa Examinarium-tentti ei vaadi 

erillisiä toimenpiteitä Optimessa. Ks. tarkemmat ohjeet: http://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-

suunnittelu/tentit/#exam 

 

Jos koko opintojakso suoritetaan kerralla Examinarium-tenttinä, verkkokurssina tai muulla tavalla, johon ei 

liity lainkaan kontaktiopetusta, tehdään opetustapahtuma kokonaan Oodissa. Tällöin opetustapahtuman 

kaikkia kenttiä saa muokata Oodissa. 

http://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-suunnittelu/tentit/#exam
http://blogs.helsinki.fi/optime-apu/lukujarjestyksen-suunnittelu/tentit/#exam

