
Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8  
Opiskelijarekisteri Versio 3.2 
________________________________________________________________________________ 

 

Opintokohteen Haku ja Käsittely 

Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely  
-kohdasta.  

 
Olemassa olevan opintokohteen haku: 

Opintokohteen käsittely -näytöllä opintokohde voidaan hakea kirjoittamalla sen tunniste 

Tunniste-kenttään ja painamalla tabulaattorinäppäintä, F4 tai  -painiketta.  

 
Muun kuin tunnisteen perusteella opintokohteita voidaan hakea painamalla Hakuikku-
na-painiketta, jolloin aukeaa Hae – Opintokohde -näyttö.  
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Esimerkiksi FM-tutkinnot haetaan kirjoittamalla Nimi-kenttään ”Filosofian maisteri” ja 
sen jälkeen Alt-m, joka sallii minkä tahansa merkkijonon esiintymisen ”Filosofian mais-
teri”-tekstin jälkeen.  

Laji-kohdasta voit rajata haun koskevaksi esimerkiksi opintojaksoja tai opintokokonai-
suuksia.  

Tyyppi-kohdasta voit rajata haun koskemaan esimerkiksi aineopintoja tai syventäviä 
opintoja. 
 
Oppiaine-kohdasta voit rajata haun koskemaan tietyn oppiaineen opintokohteita. 

Haku käynnistetään joko Hae painikkeella,  -painikkeella tai painamalla näppäimis-
tön F4 -näppäintä. 

 
Valitaan esimerkiksi FM (humanistinen) merkitsemällä rasti sen vasemmalla puolella 
olevaan ruutuun, ja painamalla sen jälkeen vihreäkuvioista Hyväksy -näppäintä ikkunan 
vasemmassa yläreunassa (tai F2 -näppäintä), jolloin valitun opintokohteen tiedot avau-
tuvat Opintokohteen käsittely -näytölle. 
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Opintokohteen tiedot: 

Välilehtien yläpuolella on näkyvissä tärkeimmät tiedot opintokohteesta. Alla kuvatuissa 
tiedoissa esitellään pakolliset tiedot. 

Tunniste  on opintokohteen yksikäsitteinen rekisteröintitunniste. 

Nimi ilmaisee opintokohteen täydellisen nimen.  Jotta opintokohteet näkyvät oi-
kein Oodin näytöissä ja raporteissa, pitää nimen olla voimassa opintokoh-
teella 01.01.1900 – 21.12.2112.  Jos opintokohteen nimi on muuttunut, niin 
ensimmäisen nimen voimassaolon pitää alkaa 01.01.1900 ja viimeisen 
päättyä 21.12.2112. 

Nimen eri kieliversiot nähdään painamalla Nimi-kentän vieressä vasemmalla olevaa 
 -näppäintä.  

 

Lyhenne on korkeintaan 15 merkin mittainen nimilyhenne. 
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Laajuus op ja ov 

Opintokohteen laajuus ilmaistaan opintopisteinä ja opintoviikkoina. Kum-
mastakin kerrotaan kohteen minimi- ja maksimilaajuus. Useimmiten minimi 
ja maksimi ovat yhtä suuret. OODI -järjestelmässä laajuus ilmaistaan kah-
della desimaalilla. 

Alkup. Yksikkö 

Laajuusyksikkö, jolla opintokohde on suoritettu tai tarkoitettu suoritettavak-
si. 

Laji  Opintokohteen laji ilmoittaa, onko kohde esimerkiksi opintojakso, opintoko-
konaisuus tai tutkinto. 

Suorit. tyyppi 

Opintokohteen tyyppi luokittelee kohteen aseman tutkintovaatimuksissa, 
esimerkiksi aineopinnot tai syventävät opinnot.  

Voimassaolo 

Voimassaoloaika ilmoittaa sen milloin opintokohteeseen liittyviä suorituksia 
voidaan suorittaa. Helsingin yliopistossa on käytetty yleisesti 01.01.1900 - 
21.12.2112 voimassaoloaikaa, mutta nykyisin voimassaoloajaksi suositel-
laan tallennettavaksi todellinen voimassaoloaika.   

Huom! Jotta opintokohteet näkyvät oikein Oodin näytöissä ja raporteissa, 
pitää opintokohteen nimen, vastuuorganisaation ja arvosteluasteikon olla 
voimassa opintokohteella 1.1.1900 – 21.12.2112.  Jos jollakin edellä maini-
tuista on useampi tieto, niin ensimmäisen voimassaolon pitää alkaa 
1.1.1900 ja viimeisen päättyä 21.12.2112. 
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Opintokohteen välilehdet: 

 

Vastuut Tällä välilehdellä on pakollisena tietona järjestävä organisaatio tai  
                    organisaatiot jos vastuu on jaettu useamman organisaation kesken  
                    (Vastuuosuus-kenttä näyttää kunkin vastuuosuuden prosentteina).  
                    Välilehdellä voidaan määritellä myös muita rooleja plus-painikkeesta rivejä   
                    ja organisaatiotietoja lisäämällä ja vierityspalkista rooleja valitsemalla  
                    (esim Opintosuoritusotteen organisaatio tai Opinto-oikeuden organisaatio).     

 

Opettajat Tälle välilehdelle voidaan viedä opintokohteen vastuuhenkilö -tieto. Tällöin 
Oodi tarjoaa Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröitäessä au-
tomaattisesti opintokohteelle tallennetun opettajan nimeä hyväksyjäksi. 

 

Luokittelu Tältä välilehdeltä löytyy pakollinen tieto opintokohteen koulutusalasta. 
Tänne voidaan tallentaa myös oppiaine-tieto.  
 

 

 

Kuvaus Tämän välilehden tietoja ylläpidetään ensisijaisesti WebOodin kautta. 

 

Oppimateriaali 
                    Tälle välilehdelle voidaan viedä oppimateriaali-tietoja.  
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Ilmoittautuminen 
 Tällä välilehdellä voi määritellä ilmoittautumisparametreja. Välilehden  
                    yläosan tietoja ylläpidetään yleensä opetustapahtumakohtaisesti, mutta  
                    alaosan tietoja Ilmoittautumishetkellä tehtävistä tarkistuksista ja  
                    Ilmoittautumisen hylkäyksen syistä on kätevää ylläpitää opintokohteella.  
                    Tämä edellyttää, että kaikilla saman opintokohteen opetustapahtumilla on  
                    samat ilmoittautumista rajoittavat kriteerit. Näin toki useimmiten on. 

 

 

Arvostelu Tältä välilehdeltä löytyy pakollinen tieto arvosteluasteikosta  
(useimmiten Yleinen asteikko) sekä muita vapaaehtoisia tietoja arvosteluun 
liittyen. 
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Muut tiedot  

Tältä välilehdeltä löytyy pakollinen tieto Opintokohteen kielet. Opintokoh-
teen kieleksi suositellaan laittamaan yksi kieli, joka on ensisijainen opinto-
kohteen opetus ja/tai suorituskieli. Jos opintokohdetta voidaan suorittaa 
useammalla kielellä, esim. suomeksi ja ruotsiksi, tehdään näistä erilliset 
kohteet. Opintokohteen kieliä voi syöttää useampia, mutta suoritusten kie-
leksi niistä kopioituu vain yksi, koodiarvoltaan pienin kieli. Tästä syystä on 
selkeämpää, että opintokohteelle syötetään vain yksi kieli. Kun kielitieto 
syötetään opintokohteelle, tulee se oletusarvoksi myös opetustapahtumal-
le.  

 

Esimerkkejä kielikoodeista: 

1=suomi 
2=ruotsi 
3=saame 
4=venäjä 

6=englanti 
7=saksa 
8=ranska 

 

Sisältyvyydet 
 Tällä välilehdellä voi tarkastella opintokohteita, joihin käsiteltävä  
                    opintokohde sisältyy tai joita siihen sisällytetään.  

Leikkaavuudet 
 Tällä välilehdellä voi olla tieto opintokohteesta, jonka katsotaan vastaavan 
                    käsittelyssä olevaa kohdetta. Vastaavuudella tarkoitetaan tutkintovaati- 
                    muksiin kuuluvien opintokohteiden korvaamista muilla opintokohteilla.  
                    Korvaaminen edellyttää sitä, että opintokohteet vastaavat sisällöltään ja  
                    tasoltaan toisiaan. 

Edeltävät opinnot 
 Tälle välilehdelle voidaan tallentaa tietoja yhdestä tai useammasta  
                    pakollisesta tai vaihtoehtoisesta opintokohteesta, jotka tulee olla suoritettu- 
                    na tai suositellaan suoritettavan ennen käsittelyssä olevan opintokohteen  
                    suorittamista. 

 

Jos opintokohteen yleisiä tietoja tai välilehtien tietoja muokataan pitää muutokset 

muokkauksen jälkeen tallentaa painamalla talletusnäppäintä  tai F3.  
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Hierarkia-Opintokohde -painikkeella käynnistetään hierarkianäyttö, josta näkyy opin-
tokohteen hierarkia, mikäli sellainen on määritelty (Sisältyvyydet-välilehdellä). 

 
 


