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WinOodin raporttien muodostaminen 

Oodin käyttäjällä on mahdollisuus ottaa itse useita erilaisia raportteja. Raporttien tuottamien aloitetaan Raportointi -
valikon Raportin käynnistys -kohdasta. Kuvassa 1 näkyy Raportin käynnistys -ikkunan avaaminen. 

 

 

Raportin muodostaminen 

Oodin käyttäjän tekemät raportit kuuluvat lähes aina raporttiryhmään lisäraportit. Tämän ohjeen lopussa on lyhyt 
esittely Oodin lisäraporteista. 

Raportin käynnistys -ikkunassa, valitaan ensin Raporttiryhmä ja sen jälkeen kohdan Raportti -valikkolistasta se 
raportti, joka halutaan ajaa. Valinnan jälkeen pitää painaa tabulaattorinäppäintä tai näpäyttää hiirellä Valinta-arvo -
kenttää. Näin valitsemasi raportin rajaustekijät tulevat näkyviin. Eri raporteilla on erilaisia rajaustekijöitä. Rajausteki-
jöillä muokataan raportin sisältöä.  

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä Opintosuoritusotteen ottamisen alkutilanne. Jos kaikki rajaustekijät eivät näy 
kerralla, näytön oikeassa reunassa on vierityspalkki. 
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Rajaukset ja mahdolliset muut parametrit -kehyksessä annetaan raportin rajausehtoja. Pakollisten rajausteki-
jöiden pohjaväri on turkoosi. Raporteille on etukäteen annettu oletuksena useimmiten käytettäviä rajaustekijöitä. 
Näitä voi muuttaa tarvittaessa. 

Rajausehdon voi antaa suoraan kyseiseen kenttään jos se on tiedossa. Esimerkiksi opintosuoritusotteen yhteydes-
sä annetaan opiskelijanumero sitä vastaavaan Valinta-arvo -kenttään ja painetaan tabulaattoria, jolloin opiskelijan 
nimi tulostuu Selite -kenttään. Jos annetaan henkilötunnus opiskelijanumeron paikalla, pitää painaa numeronäp-
päimistön Enter -näppäintä. Jos halutaan antaa kerralla useampi Valinta-arvo, esimerkiksi ottaa ote kahdelle opis-
kelijalle, tällöin painetaan tähän rajaustekijään liittyvää lisää esiintymäpainiketta (+ sarake rivin oikeassa reunassa).  
Tämän jälkeen annetaan uusi valinta-arvo. Näin voi jatkaa ja lisätä uusia opiskelijoita. 

Valinta-arvoina olevat päivämäärät annetaan aina suoraan kyseiseen kenttään.  
 
Osa rajaustekijöistä haetaan hakunäytöiltä. Kun rajausehtoon liittyviä vaihtoehtoja on paljon, aukeaa asiayhteyteen 
liittyvä hakuikkuna. Esimerkiksi Opiskelija -painiketta näpäyttämällä aukeaa Hae - Opiskelija -ikkuna. Hae - Opiske-
lija -ikkunan käytöstä on erillinen ohje Oodin tukisivuilla. 

Alla olevassa kuvassa on Hae – Opiskelija -ikkuna ja siinä seuraavat hakuehdot: 

Rajaustekijät Valinta-arvot Valinta-arvon lisäys ja poisto 

Vierityspalkki 
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- haettavan opiskelijan sukunimi on tässä esimerkissä Opiskelija (mikä tahansa merkkijono ·* -ehto löytyy yl-
häältä Etsi -alasvetovalikosta.) 

- opiskelijan äidinkieli on suomi (Kielitiedot rivi) 
- alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeus on joko ensisijainen tai toissijainen (Kattavuus rivi ja vähän 

ylempänä oleva valintapainike) 
- opinto-oikeuden aloituspäivä 1.8.2004 tai myöhemmin (Opintojen aloituspäivä, päivämäärän edessä oleva 

suurempi kuin ehto löytyy ylhäältä Etsi  
-alasvetovalikosta)  

 

 
 

- opinto-oikeus on voimassa (merkataan ruksi Vain voimassaolevat kohtaan) 
- oppiaine on Englantilainen filologia (Opintokohde Opinto-oikeus -kehyksessä) 

 Yllä esimerkki Hae – Opiskelija -ikkunasta. 

 
Kun hakuehdot on annettu, käynnistetään haku Hae -painikkeella tai F4 -näppäimellä. Haun tulos näkyy ikkunan 
alaosassa. Voit valita haluamasi opiskelijat näpäyttämällä hiirellä opiskelijan nimen edessä olevaa neliötä. Valitse 
kaikki -painikkeella voit valita kerralla kaikki opiskelijat. Valitut opiskelijat tuodaan Raportin käynnistys näytölle Hy-
väksy painikkeella tai F2 -näppäimellä. 

Rajaustekijä Vastuuorganisaatio toimii samaan tapaan kuin rajaustekijä Opiskelija. Eli kun näpäytät hiirellä Vastuu-
organisaatio -painiketta, aukeaa Hae – Organisaatio -ikkuna. Hakua tehdessä kannattaa yleensä valita Organisaa-
tiotyyppi. Alapuolella on esimerkki tämän näytön käytöstä. Kun hakuehtona on nimi, kannattaa käyttää myös mikä 
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tahansa merkkijonoa. Organisaatioissa on usein myös alayksiköitä. Esimerkiksi Maailman kulttuurien laitoksella on 
neljä alempaa yksikköä ja näiden alla on myös yksiköitä. Jos Esimerkiksi opintosuoritusotteelle halutaan kaikki 
Maailman kulttuurien laitoksen opinnot, pitää muistaa antaa laitoksen vastuualuekoodi ja myös alayksiköiden vas-
tuualuekoodit.  

Kun organisaatio/-t ovat löytyneet, pitää valita organisaatiot ja tuoda ne Hyväksy -painikkeella tai F2 -näppäimellä 
Raportin käynnistys -ikkunaan.  

 

Esimerkki Hae – Organisaatio -ikkunan käytöstä. 

Näpäyttämällä Rajaustekijä -painiketta aukeaa Rajauksen poiminta -hakuikkuna silloin, kun rajausehtoon liittyviä 
vaihtoehtoja on vain muutama. Seuraavassa kuvassa on tilanne, jossa Raportin käynnistys ikkunassa on ensin 
näpäytetty hiirellä Opinnon tila -rajaustekijää ja tämän jälkeen on avautunut Rajauksen poiminta -ikkuna. Valittu 
rajaustekijä on näkyvissä painikerivin alapuolella. 

Rajauksen poiminta -ikkunassa, näkyy vasemmalla ”Jo valitut tapaukset” ja oikealla ”Valittavissa olevat tapaukset”. 
Valintoja voi muuttaa nuoli -näppäimillä. Jos muutos halutaan pitää, palataan Hyväksy -painikkeella tai F2 -
näppäimellä. Paluu -painike ei huomioi muutosta. 

 

Esimerkki Rajauksen poiminta -ikkunasta. 

 
Ohjeen ensimmäisessä kuvassa näkyvään Vakiotekstit -kehykseen ei ole pakko koskea. Tässä esim. voidaan 
antaa raportille otsikkorivi tai lopputeksti. Huom! Eri raporteissa voi antaa eri vakiotekstit. Esimerkiksi lopputekstin 
voi antaa opintosuoritusotteelle mutta ei opiskelijaluetteloon. Vakiotekstit sarakkeesta ilmenee, mitä vakiotekstejä 
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voi antaa käsiteltävälle raportille. Kun jonkun tekstin antaa, pitää myös muistaa antaa kieli sarakkeeseen kieli. 
Yleensä kannattaa antaa kielikoodi 1 eli suomi. Tässä annettu kieli ei vaikuta raportin tulostuskieleen, esimerkiksi 
opintosuoritusotteen, kieleen.  

Mukautus –kentän valikkolistasta valitaan sopiva vakioteksti, esimerkiksi Helsingin yliopisto. Huom. Valinnan mu-
kaiset vakiotekstit tulevat näkyviin näytölle vasta, kun lähdet kentästä Sarkain-näppäimellä tai menet hiirellä johon-
kin toiseen kenttään. 

Ikkunan alareunassa voit valita kielen, jolla raportti tulostetaan. Esimerkiksi opintosuoritusotteen voi ottaa suo-
meksi, ruotsiksi tai englanniksi. Raporttien oletuskieli on suomi ja sen voi muuttaa antamalla uuden koodin ja pai-
namalla sen jälkeen sarkainta (Suomi = 1, ruotsi = 2 ja englanti = 6). 

 

 

 
Raportin muodostaminen 

Kun olet antanut raportin rajaustekijät, käynnistä raportin muodostaminen näpäyttämällä Katso -painiketta. 
Kun raportti on valmis, aukeaa uusi ikkuna, jossa voit katsoa raporttia tai tulostaa sen paperille. Jos raportti in pdf -
muodossa, aukeaa Acrobat Reader -ohjelma. Raportin voi tallentaa omalle koneelle koneen oletus Pdf -reader 
ohjelmaan, joka on yleensä Acrobat Reader. Acrobat Reader -ohjelman File -valikon kohdasta Save a Copy tai 
tulostaa File -valikon Print -kohdasta. 

Joskus yksittäisenkin raportin ottaminen saattaa kestää melko pitkään tietokantapalvelinten kuormituksesta riippu-
en. On suositeltavaa ottaa raportit pienemmissä erissä.  

Jos haluat tehdä uuden raportin, tyhjennä ensin Raportin käynnistys -ikkuna Tyhjennä -painikkeella ja aloita uuden 
raportin tekeminen. 

Raporttien selaus painikkeella pääset Raporttien selaus -ikkunaan, jossa näet raporttiin liittyvää tietoa. Raportti-
en selaus -ikkunaan pääsee suoraan myös Raportointi -valikon kautta. Jos haluat katsoa raportin tarkempia tieto-
ja, paina Raporttien selaus -ikkunan alareunassa olevaa Raportin hallinta -painiketta. Jos tyhjennät Raporttien 
selaus -ikkunaan ja valitset jonkun raportin ja painat Hae -painiketta, voit hakea tämän raportin aikaisemmin tehty-
jä raportteja. Jos jätät raportin valitsematta ja näpäytät heti Hae -painiketta, saat luettelon kaikista tilaamistasi ra-
porteista. 
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Oodin Lisäraportit 

Diploma Supplement 

Raportti tuottaa tutkinnon suorittamisen yhteydessä opiskelijoille annettavan tutkintotodistuksen liitteen, joka sisäl-
tää tiedot opiskelijan opinnoista englannin kielellä. 

HY-DW-opintosuoritustilastoja 

Raportti kokoaa Oodi-tietovarastosta opintosuoritustilastoja annetulta vastuualueelta ja aikaväliltä. Rajaustekijöillä 
’Ylin ryhmittely (sivu)’ ja ’Riville tulostettava tieto voidaan valita näkökulma, josta opintosuorituksia halutaan tarkas-
tella. Vastuun roolin oletusarvo järjestävä pidetään sellaisenaan.  

Molemmille rajaustekijöille voi antaa seuraavat arvot: 

0 = Vastuulaitos 
1 = Opiskelijan tiedekunta 
2 = Opiskelijan laitos 
3 = Opinto-oikeuden kattavuus 
6 = Suoritusten koulutusala 
7 = Opintokohde 
8 = Opintokohteen tyyppi 
9 = Opinnon hyväksyjä 
10 = Opintokohteen laji 
11 = Arvosana 
12 = Sukupuoli 
13 = Suorituskieli 
14 = Opiskelija (Opiskelijan nimi) 
1110 = Arvosana&opintokohteen laji. 

Tätä raporttia kannattaa kokeilla ensin pienellä aikavälillä, esimerkiksi kahden kuukauden jaksolla ja myös eri ra-
jaustekijöillä, koska raportin muodostaminen voi kestää aika kauan. 

Jos esimerkiksi antaa seuraavat rajaustekijät: Organisaatio: Teologinen tiedekunta (100),  Ylin ryhmittely: Tiede-
kunta laitoksineen (99) ja Riville tulostettava tieto: Opinto-oikeuden kattavuus (3), syntyy taulukko, jossa näkyy TT 
tiedekunnan laitosten osalta yhteenveto annetulla aikavälillä suoritetuista  opinnoista eriteltynä opinto-oikeuden 
kattavuuden mukaan. Tästä taulukosta esimerkiksi selviää, kuinka paljon alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat 
ovat suorittaneet opintoja kirkkohistorian laitoksella tarkasteltavalla aikavälillä. 

HY-DW-opintoviikot/-pisteet koodeittain 

Raportin kokoaa yhteenvedon opintokohteittain tarkasteltavana aikana laitoksella suoritetuista opinnoista. Rapor-
tissa näkyy opintokohteen koodi, nimi sekä opintojen laajuus ja lukumäärätietoja. Lopussa on yhteenvetotiedot 
koko vastuualueesta. Rajaustekijöinä annetaan yleisemmin vastuualuekoodi ja aikaväli. Jos annetaan opinnon kieli 
rajaustekijäksi, saadaan annetulla kielellä suoritetut opinnot. Raportin avulla voidaan esimerkiksi katsoa, kuinka 
paljon englanninkielistä opetusta omalla laitoksella on ollut vuonna 2007. Taulukossa on eriteltynä pääaineopiskeli-
joiden, tiedekukunnan sivuaineopiskelijoiden ja muiden tiedekuntien opiskelijoiden suorittamat opinnot. 

HY-Opintokohteen osasuoritukset 

Raportin tarkoituksena on näyttää, mitkä tarkasteltavat opinnot opiskelija on suorittanut ja mitä opintoja vielä puut-
tuu. Eläinlääketieteellinen tiedekunta käyttää tätä raporttia varmistaakseen, että opiskelija on varmasti suorittanut 
kaikki praktiikkaoikeuksiin vaadittavat opinnot. Rajaustekijäksi voidaan antaa suoraan yksittäisiä opiskelijanumeroi-
ta, tai vaihtoehtoisesti hakea jokin opiskelijaryhmä Hae – Opiskelija -näytöltä. Tällainen ryhmä voi olla esimerkiksi 
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2004 aloittaneet. Tämän raportin käyttöä varten on usein etukäteen 
luotu opintokohde, jota tarkastellaan.  
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HY-Opintokohteet 

Raportti kokoaa annetulta vastuualueelta tiiviissä muodossa opintokohdeluettelon, jossa näkyy koodi, alkupäivä, 
nimilyhenne, opintokohteelle annetut minimilaajuudet opintoviikkoina ja opintopisteinä sekä opintokohteen lajin. 
Raportin voi ottaa suomenkielisillä, ruotsinkielisillä tai englanninkielisillä nimillä. Yhteen raporttiin voi ottaa myös 
kaikki kieliversiot. Opintokohteen laji on oletuksena opintojakso. Opintokokonaisuudet voi myös ottaa samalla mu-
kaan. Myös ne opintokohteet, joiden voimassaolo on päättynyt tulevat raporttiin, koska tässä raportissa ei rajata 
vanhoja pois. 

HY-Opintotukiote 

Raportti on tehty opintotuen tarpeisiin ja tulostaa lukuvuosittain opintopisteet, opintoviikot, opintojen lukumäärän ja 
ilmoittautumistiedot lukukausilta. 

HY-Osallistujalista 

Raportilla saadaan tietyn/tiettyjen opetustapahtuman osallistujat opetustapahtumittain. Raportilla on opiskelijoiden 
ilmoittautumiset jaettu ilmoittautumisen statuksen mukaan. 

HY-Osoitetarrat 

Raportti muodostaa osoitetarrat haetulle opiskelijajoukolle. Opiskelijoiden hakemisessa käytetään Hae – Opiskelija 
-näyttöä. Tarrat voidaan tulostaa joko postinumero- tai aakkosjärjestyksessä. Tarroja tulostuu 24 kpl sivua kohden. 

HY-Suoritusote laitoksittain 

Tämä ote sisältää samat tiedot kuin virallinenkin suoritusote, mutta tulostusmuoto on paljon tiiviimpi. Otteessa nä-
kyvät aina opiskelijan kaikki opinnot. 

HY-Sähköpostiote 

Rajaustekijöinä annetaan opiskelijanumero ja sähköpostiosoite. Raportti kokoaa opintosuoritusotteen ja lähettää 
sen annettuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän pitää olla varma siitä, että ote lähtee oikealle henkilölle. 

HY-Tenttikuori 

Raportti on tehty tiedekuntatenttien järjestämistä varten. Tenttikuorta varten tulostuvat opiskelijan WebOodin kautta 
syöttämät opetustapahtuman ilmoittautumistiedot. Kuoreen laitetaan tenttipaperi, ja kuori annetaan opiskelijalle 
tenttitilaisuudessa. 

HY-Tutkinnot pääaineittain 

Rajaustekijänä annetaan tutkinto ja aikaväli. Raportissa näkyy tutkintojen määrä annetulla aikavälillä pääaineen ja 
sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

HY-Tutkintotodistuksen liite 

HY-Vapaat koodit 

Raportti tulostaa kaikki vapaat koodit annetun koodivälin ylärajan ja alarajan sisällä. Koodivälin pituus voi olla enin-
tään 100. Koodeja ei voi etukäteen varata. 

Henkilörekisteriote (Oracle) 

Raportti muodostaa uusille opiskelijoille heti kirjoittautumisen jälkeen lähetettävän otteen, josta opiskelijat voivat 
tarkistaa kirjoittautumisen yhteydessä rekisteröidyt tietonsa. 
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Keskeyttämistodistus(Oracle) 

Raporttia käytetään opiskelijan keskeyttämisen todistamiseen. 

Läsnäolotodistus 

Opiskelijaneuvonta tulostaa tällä raportilla läsnäolotodistukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saksaksi, espan-
jaksi ja ranskaksi annettavat läsnäolotodistukset tulostetaan muulla tavoin. 

Opettajan opetustapahtumat (Oracle) 

Raportti kokoaa luettelon vastuuopettajan opetustapahtumista annetulta aikaväliltä. Opettaja ja aikaväli ovat pakol-
lisia rajaustekijöitä. Jos antaa myös opintokohteen, raporttiin tulee vain tämän kohteen tiedot. 

Opettajan opetustapahtumien opiskelijat ja välitulokset (Oracle) 

Raportti tulostaa luettelon opiskelijoista opetustapahtumittain. 

Opetustapahtuman osallistujien lukumäärät 

Raportilla saadaan tietyn organisaation opetustapahtumien osallistujamäärät opetustapahtumittain tietyllä aikavälil-
lä. 

Opetustapahtuman tuloslista (Oracle) 

Kun opetustapahtuman loppuarvosanat on hyväksytty, tällä raportilla saadaan muodostettua tuloslistat laitosta ja 
ilmoitustaulua varten. Ilmoitustaululle voi laittaa vain opiskelijanumeron ja tentin tuloksen. 

Opintojen lukumäärä lukukausittain (pysty) 

Raportilla saadaan tiettyjen opiskelijoiden opintojen lukumäärät lukukausittain. Lukukauden ovat raportilla allekkain. 
Raportti tulostuu pystyyn A4 paperiin. 

Opintojen lukumäärä lukukausittain (vaaka) 

Raportilla saadaan tiettyjen opiskelijoiden opintojen lukumäärät lukukausittain. Raportilla näkyy viimeisimmät 4 
lukukautta rinnakkain. Raportti tulostuu vaakaan A4 paperiin. 

Opintokohteen suoritukset (Oracle) 

Voidaan ottaa lähtökohdaksi haluttu opintokohde halutulla ajalla ja saadaan lista suorittajista. Lopussa on yhteen-
veto opiskelijamäärästä laajuuksista. Tenttitulokset saadaan siten että annetaan alku- ja loppupäiväksi tentin päivä. 
Voidaan ottaa lähtökohdaksi myös jokin organisaatio ja aikaväliksi vaikka koko lukukausi. Tällöin saadaan vastuu-
alueen kaikkien kurssien suorittajien tiedot annetulta aikaväliltä. Raportissa on mahdollisuus ottaa vain yhteenveto-
tiedot ja opintoviikkomäärät. Tällöin tulostuu jokaista koodia kohti suoritusten määrä, opintoviikkomäärä ja opinto-
pistemäärä sekä loppuyhteenveto. 

Opintokohteen suoritukset Exceliin 

Raportti on sama kuin Opintokohteen suoritukset (Oracle), mutta se tehdään Excel-tiedostomuotoon. 

Opintokohteet – luettelo (Oracle) 

Annetulta vastuualueelta saa tulostettua opintokohdeluettelon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (tai kaikki yhteen). 
Raportti on ulkoasultaan hyvin väljä ja vaatii paljon paperia. Kun antaa Ajalta / alkaen ja Ajalta / päättyen valin-
ta-arvoksi kuluvan päivän, tulosteeseen tulee vain sinä päivänä voimassaolevat opintokohteet. Jos halutaan 
katsoa, mitä opintokohteita on voimassa esim. 1.8., annetaan molempiin tämä päivämäärä. Voimassaolevan luet-
telon saaminen edellyttää opintokohteen voimassaolo tiedot ovat kohdallaan. Ne opintokohteet, joilla ei 
nykyisin ole opetusta kannattaa merkitä päättyneeksi. Oodi-tuki neuvoo, miten päättyminen kirjataan. 
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Opintosuoritusote (hier.) organisaation muk. ryhm. 

Tämä on virallinen opintosuoritusote, jonka voi ottaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tässä raportissa on paljon 
rajaustekijöitä. Voidaan valita esimerkiksi jonkin vastuualueen opinnot, jonkin aikavälin opinnot tai jossakin tilassa 
olevat opinnot. Virallisella suoritusotteella näkyvät aina kaikki opiskelijan opinnot. 

Opiskelijaluettelo2 

Opiskelijajoukko valitaan Hae – Opiskelija näytön kautta. Raportissa näkyvät valitun ryhmän henkilöt ja heidän 
yhteystietojaan. 

Opiskeijaluettelo2 Exceliin 

Raportti on sama kuin Opiskelijaluettelo 2, mutta se tehdään Excel-tiedostomuotoon.  

Organisaation opetus – luettelo (Oracle) 

Raportti tulostaa annetun organisaation opetustapahtumat annetulta aikaväliltä. 

Osallistujalista 

Ks. HY-Osallistujalista 

Tenttikuori 

Ks. HY-Tenttikuori 

 
  

 

 


