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Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 

Taustaa 

Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten ope-
tusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä suorituksista toimitetaan 
Opetus- ja kulttuuriministeriöön.  

Tässä on koostettu ohje siitä missä ja miten suorituskielitietoja pidetään yllä Oodissa ja 
miten opintokohteen ja opetustapahtumien kielitieto vaikuttaa suorituksen kielen ole-
tusarvoon.  

 

Opintosuorituksen kieli 

Opintosuorituksen kieli on se kieli, jolla opiskelija suorittaa opintosuorituksen. Se voi 
olla muu kuin opetuskieli tai opiskelijan äidinkieli. Opintosuorituksella on yksi kielitieto. 

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle 
erikseen.  

Kun opintosuoritusta rekisteröidään Opintosuorituksen rekisteröinti ja Hyväksilukemis –
ikkunan  kautta, opinnon kielen oletusarvoksi tulee opintokohteen kieli. Kun opintosuori-
tusta rekisteröidään Opintotapahtumien rekisteröinti-ikkunan kautta, opinnon kielen ole-
tusarvoksi tulee opetustapahtuman kieli.  Suorituksen kielen oletusarvoksi tulee koo-
diarvoltaan pienin kieli opintokohteelta tai opetustapahtumalta. Esimerkiksi, jos kielet 
ovat suomi=1 ja ruotsi=2, niin oletusarvoksi näistä tulee suomi. 

Seuraavassa tarkemmin opintokohteen, opetustapahtuman ja opintosuorituksen kieli-
tietojen ylläpidosta. 
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Opintokohteen kieli 

Opintokohteen kieltä ylläpidetään WinOodissa Opintokohteen käsittely -ikkunassa Muut 
tiedot välilehdellä. Opintokohteen kieleksi suositellaan laittamaan yksi kieli, joka on en-
sisijainen opintokohteen opetus- ja/tai suorituskieli. Jos opintokohdetta voidaan suorit-
taa useammalla kielellä, esim. suomeksi ja ruotsiksi, tehdään näistä erilliset kohteet. 
Opintokohteen kieliä voi syöttää useampia, mutta suoritusten oletuskieleksi niistä kopi-
oituu vain yksi, koodiarvoltaan pienin kieli. Tästä syystä on selkeämpää, että opinto-
kohteelle syötetään vain yksi kieli. Jos opintokohteella ei ole yhtään kieltä, tulee suori-
tuksen kieleksi oletusarvoisesti suomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetustapahtuman kieli 

Opetustapahtuman kielitietoa voidaan ylläpitää sekä WebOodissa että WinOodissa.  

WebOodissa kielitieto syötetään opetustapahtumaa luotaessa Opetustapahtuman li-
säys -ikkunassa ja sitä voidaan muuttaa Opetustapahtuman muokkaus -ikkunassa. 
Opetuskielitieto on pakollinen ja uutta tapahtumaa syöttäessä tietokenttä on tyhjä. Kun 
olemassa oleva opetustapahtuma kopioidaan uudeksi, kopioituvat olemassa olevan 
opetustapahtuman kielet uudelle opetustapahtumalle. 
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WinOodissa opetustapahtuman kieltä pidetään yllä Opetustapahtuman käsittelyikku-
nassa Opetustapahtuman perustiedoissa. Uutta opetustapahtumaa luotaessa, opetus-
tapahtuman kieli tulee oletusarvona opintokohteelta. Jos opintokohteella on useampi 
kuin yksi kieli, tulee oletusarvoksi koodiarvoltaan suurin kieli.  Esimerkiksi, jos kohteel-
la on kaksi kieltä, suomi=1 ja ruotsi=2, tulee opetustapahtuman kieleksi vain ruotsi. On 
hyvin tärkeää tarkastaa kielitieto ja muuttaa tai lisätä se tarvittaessa opetustapahtu-
maan.  

 

 

Opintosuorituskielen ylläpito 

Opintosuorituksella on aina oltava kielitieto. Kieliä on vain yksi. Opintosuoritusten ylläpi-
to tapahtuu WinOodissa. Seuraavaksi tarkemmat ohjeet siitä miten kielitieto toimii 
Opintosuorituksen rekisteröinti -ikkunan kautta suorituksia rekisteröitäessä ja miten 
opetustapahtuman kautta suorituksia rekisteröitäessä.  

Opintosuoritusten rekisteröinti -ikkunan kautta rekisteröitäessä suorituksen ole-
tuskieleksi tulee opintokohteen kieli. Jos opintosuorituksen kieli on sama kuin opinto-
kohteen kieli, ei kielitietoa tarvitse muuttaa. Jos opintokohteella on useampi kieli, tulee 
oletusarvoksi koodiarvoltaan pienin kieli. Esimerkiksi, jos kohteen kielinä ovat suomi=1 
ja ruotsi=2, tulee opintosuorituksen kieleksi oletusarvoisesti suomi. Jos opintokohteella 
ei ole kielitietoa ollenkaan, tulee oletusarvoksi suomi.  
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Jos kielitieto pitää vaihtaa koko ryhmälle, muutos tehdään ennen suoritusten rekiste-
röintiä Tallennettavat tiedot -kehyksessä. 

 

Jos kielitieto pitää vaihtaa yksittäiselle suoritukselle, voi sen tehdä joko suoraan Opin-
tosuoritusten rekisteröinti -näytöllä tai Opinnon perustiedot -ikkunan Opinto -
välilehdellä, johon päästää Opintosuorituksen rekisteröinti ikkunasta >>-painikkeen 
kautta ko. opiskelijan kohdalta. 

 

 
 



Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 5/6 
Opiskelijarekisteri Versio 3.9 
________________________________________________________________________________ 

 

Opintotapahtuman rekisteröinnin kautta suorituksia rekisteröitäessä kannattaa 
suorituskieli syöttää Opintotapahtumien rekisteröinnin etusivulla, jos kaikilla listassa 
olevilla on sama suorituskieli. Jos suorituskielen jättää tässä kohti tyhjäksi, tulee suori-
tuskieli asettaa opiskelijakohtaisesti. Esimerkiksi jos opetustapahtumalla on kaksi kiel-
tä, suomi=1 ja ruotsi=2, ei oletuskieleksi tule mitään automaattisesti vaan se pitää vali-
ta.  
 

 
 

Jos yksittäisillä opiskelijoilla on muista poikkeavia suorituskieliä saman opintotapahtu-
man kautta rekisteröitäessä, voi näille muuttaa suorituskielen yksi kerrallaan joko suo-
raan Opintotapahtumien rekisteröinti -näytöllä tai menemällä >>-painikkeen kautta 
Opintotapahtuman perustiedot sivulle ja valitsemalla tarvittava suorituskieli. 
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Huom! Mikäli suorituskieltä halutaan muuttaa sen jälkeen kun on jo ehditty klikata Hy-
väksy loppuarvosana -painiketta, tulee ottaa Opintotapahtuman perustiedot -sivulla 
Loppuarvos. ruksi pois, tallentaa, viedä uusi suorituskieli ja tallentaa ensimmäinen (ai-
emmin viety) suoritus virhemerkinnäksi Opiskelijan opinnot opintokohteessa -näytöllä. 
Lopuksi kuitataan opiskelija pois epäselvien listalta. 

  

Hyväksilukemisen kautta rekisteröitäessä näkymän keskiosassa pidetään yllä oppi-
laitoksen tietoja ja siinä oleva kielitieto on oppilaitoksen kieli, ei opintokohteen tai suori-
tuksen kieli. Tämä tieto ei siis vaikuta opintosuorituksen kielitietoon. 
 

 

Hyväksilukemisessa opintosuorituksen kieli voidaan tallentaa suoraan  
Hyväksilukemisnäytöllä tai Opinnon perustiedoissa >>-painikkeen takana. 

Kielikoodit 
WinOodissa kielitietojen syöttämisessä käytetään kielistä numeerista koodia.  
Esimerkkejä kielikoodeista: 

1=suomi  3=saame  6=englanti  8=ranska 
2=ruotsi  4=venäjä  7=saksa 


