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Ehtojen ohjeiden muutokset vuodesta 2018 vuoteen 2019
                Lisätyt ja uudelleen muotoillut kohdat merkitty vihreällä. Versio 1.0 / 18.1.2019

Aikaan liittyvät ehdot

Huom.! Mikäli mahdollisia aikoja on vain 1–2 , aikataulutetaan event manuaalisesti ja lisätään opettaja. Mikäli syyslukukaudelta
kevätlukukaudelle jatkuvan kurssin halutaan ajoittuvan samaan aikaan myös keväällä, aikataulutetaan kevätlukukauden event manuaalisesti.

Milloin saa käyttää +/- 100% Muut käytettävät tasot

Event_Slot (timeslot)

· Tietyn ajan suosiminen tai
välttäminen Timeslotin
tarkkuudella.

· jos on ulkopuolinen opettaja, jolle käy vain tietyt
ajat: kaikki muut timeslotit paitsi aloitusajat ja
opetuksen keston mukaiset ajat -100% avoid

· jos halutaan ilta-aika klo 16 alkaen tai jälkeen ja
useampi viikonpäivä käy: muut paitsi ma-to klo 16,
17,18 ja 19 -100% avoid

· jos keskustassa tai Kumpulassa halutaan
nimenomaan klo 8 alkava aika ja useampi
viikonpäivä käy: kaikki muut paitsi opetukseen
sopivat timeslotit -100% avoid

Huom. Parillisten tuntien sääntöä noudatettava
mahdollisuuksien mukaan.

· parilliset tunnit 120/240 min. eventit:
o 90% pref timet klo 10, 12 ja 14 tai

vastaavat timeslotit ma-pe
o 80% pref timeslotit ma-to klo 8, 16 ja 18

(18 vain 120 min) sekä pe klo 8
· kolmen tunnin opetus 180 min. eventit:

o 90% pref timeslotit ma-to klo 9 ja 14 sekä
pe klo 9 ja 12

o 80% pref timeslotit ma-to klo 8, 15, 16 ja
17 sekä pe klo 8 ja 14

· 60 min. eventit:
o 90% pref time klo 9
o 80% pref timeslotit ma-to klo 8, 16, 17, 18

sekä pe klo 8

Huom. On kätevintä lisätä nämä ehdot massana juuri
ennen automaattisijoittelua.

Event_Day

· Tietyn viikonpäivän suosiminen.

· 100% pref pedagogisesti perustelluista syistä kun
vain tietty viikonpäivä / tietyt viikonpäivät käyvät,
esim. kurssilla opetusta viitenä päivänä viikossa

· Voidaan joissain tapauksissa käyttää
Event_DifferentDayBefore-ehdon sijaan.

· ei käytetä muita tasoja
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Milloin saa käyttää +/- 100% Muut käytettävät tasot

Event_SlotDateAvoid

· Toistuvan tai yksittäisen ajankohdan
(koko päivän tai osan päivästä)
välttäminen. Ehdon sijaan voidaan
käyttää myös ns. haamu-eventiä.

· kaikkia koulutusohjelman opiskelijoita ja/tai
opettajia koskevat tapahtumat 100% pref (full)

· 50% pref jos koskee vain osaa
opiskelijoista/opettajista eikä tiedossa keitä (esim.
vapaaehtoiset, isot tapahtumat)

Event_SameSlot

· Eventit samassa Timeslotissa joko
samoilla tai eri viikoilla.

· samansisältöiset ryhmät, joissa eri opettaja,
opiskelijat ja tila 100% pref

o jos ryhmiä on useampi, voi ne ryhmitellä
o käytetään mikäli sopivia tiloja on riittävästi

saatavilla
o mikäli saman modulen/coursen eventit

(samoilla viikoilla), tulee laittaa Ignore clash
-ruutuun ruksi

· mikäli event on jaettu esim. vaihtuvan opettajan tai
tilan takia 100% pref

· 50% pref jos samansisältöiset ryhmät, joissa eri
opettaja, opiskelijat ja tila ja samanaikaisuus vain
toivottavaa

o jos ryhmiä on useampi, voi ne ryhmitellä
o käytetään mikäli sopivia tiloja on riittävästi

saatavilla
o mikäli saman modulen/coursen eventit

(samoilla viikoilla), tulee laittaa Ignore
clash -ruutuun ruksi

· 50% pref eri moduleiden opetus, joka halutaan
samaan aikaan

Event_Before

· Eventit samalle päivälle, niiden
järjestys ja väliin jäävä aika
minuuteissa. Voi mennä myös eri
päivälle mikäli Maximum Gap -
kenttä jätetty tyhjäksi.

· Huom.! Sama event ei voi olla
tämän ehdon molemmissa kentissä.

· 100% pref pedagogisesti perustelluista syistä esim.
luennot ja harjoitusryhmä halutaan peräkkäin

· ei käytetä muita tasoja

Event_SameTime

· Eventit samaan kellonaikaan eri
päivinä.

· ei käytetä · 50% pref tarvittaessa esim. mikäli luennot kaksi
kertaa viikossa
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Milloin saa käyttää +/- 100% Muut käytettävät tasot

Event_DifferentDayBefore

· Eventit eri päivinä, niiden järjestys
ja väliin jäävä aika päivissä.

· Huom.! Sama event ei voi olla
tämän ehdon molemmissa kentissä.

· 100% pref pedagogisesti perustelluista syistä esim.
luennot alkuviikosta ja harjoitukset loppuviikosta

· Joissain tapauksissa kannattaa käyttää tämän sijasta
Event_Day-ehtoa.

· ei käytetä muita tasoja

Event_DifferentDay

· Eventit eri päivinä ja väliin jäävä
aika päivissä silloin kun eventien
keskinäisellä järjestyksellä ei väliä.

· 100% pref pedagogisesti perustelluista syistä esim.
luennot kaksi kertaa viikossa

· ei käytetä muita tasoja

Event_Ignore_Clash

· Hyväksyy päällekkäisyyden.

· tarvittaessa 100% full · ei käytetä muita tasoja

Event_IgnoreGroupClash

· Hyväksyy samaan groupiin
liitettyjen eventien
päällekkäisyyden.

· tarvittaessa 100% full · ei käytetä muita tasoja

Event_IgnoreModuleClash

· Hyväksyy modulen eventien
päällekäisyyden.

· tarvittaessa 100% full · ei käytetä muita tasoja
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Tilaan liittyvät ehdot

Huom.! Automaattisijoittelussa sijoitellaan ainoastaan Kumpulan ja keskustan (pl. Siltavuorenpenger) tiloja.

Mikäli manuaalisesti ajoitetulla eventillä on vain 1–2 mahdollista tilaa, voi sille varata tilan manuaalisesti.

Milloin saa käyttää +/- 100% Muut käytettävät tasot

Event_Room / kampus

· Tilaan liittyvät ehdot.
· Samalla määritellään myös tilatyyppi

sekä tarvittaessa varustelu,
esteettömyys ja kalusteet.

· ei käytetä · jos tiettyä rakennusta tai tilaa ei ole määritelty
ehdolla, luodaan ehto kampus + room dept + room
type (+ tarvittaessa muut ominaisuudet) pref 90%

· 50% pref kampus + room dept + room type (+
tarvittaessa muut ominaisuudet) voi käyttää kun on
luotu rakennuksen määrittävä ehto, mutta
tarvittaessa mikä tahansa kampuksen rakennus käy

Event_Room / rakennus

· Tilaan liittyvät ehdot.
· Samalla määritellään myös tilatyyppi

sekä tarvittaessa varustelu,
esteettömyys ja kalusteet.

· ei käytetä · yksi tai useampi samanarvoinen rakennus + room
dept + room type (+ tarvittaessa muut
ominaisuudet) 90% pref

· rakennuksia voi asettaa toivomusjärjestykseen
rakennus + room dept + room type (+ tarvittaessa
muut ominaisuudet) 90%, 80%, 70% pref jne.

Event_Room / tietty tila

· Tilaan liittyvät ehdot.

· kyseessä on "oma" tila ja kaikkien tilaa käyttävien
kanssa näin sovitaan pref 100%

· tilavaihtoehtoja ei ole kuin yksi/muutama pref
100% (mielellään perustelu Comments-kenttään)

· ei käytetä muita tasoja
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Event_Room_Equipment

· Välttämätön jos tarvitaan kaksi tai
useampia varusteita yhtä aikaa.

· Voi käyttää myös muissa
tapauksissa.

· Huom.! Jos käytät tätä ehtoa, älä
määrittele varustelua ko. eventin
Event_Room-ehdoissa.

· tietty varusteyhdistelmä tarvitaan välttämättä · varusteyhdistelmiä voi asettaa
toivomusjärjestykseen 90%, 80%, 70% pref jne.

Event_SameRoom

· Eventit samassa huoneessa, mutta
eri aikaan.

· mikäli samaan aikaan sijoittuva event on jaettu
esim. vaihtuvan opettajan tai tilan takia 100% pref

· 50% pref tarvittaessa, esim. mikäli luennot pidetään
kaksi kertaa viikossa

Event_SameBuilding

· Eventit (mahdollisesti) eri huoneissa,
mutta samassa rakennuksessa.

· eventien on ehdottomasti oltava samassa
rakennuksessa, esim. yhtä aikaa pidettävät ryhmät
joilla yhteinen opettaja

· 50% pref eventien tärkeää, muttei välttämätöntä
olla samassa rakennuksessa

Event_DontNeedRoom

· Ei tarvita tilaa.

(taso ei säädettävissä) (taso ei säädettävissä)
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Opettajaan liittyvät ehdot

Huom.! Manuaalisesti ajoitetuille eventeille tulee lisätä opettaja(t) suoraan Staff-välilehdelle, ei ehdo(i)ksi.

Milloin saa käyttää +/- 100% Muut käytettävät tasot

Event_Staff

· Opettajan asettaminen ehdoksi.

· aina 100% pref · ei käytetä muita tasoja

Event_DontNeedStaff

· Ei tarvita opettajaa.

(taso ei säädettävissä) (taso ei säädettävissä)

Event_CanShareStaff

· Eventeillä on sama opettaja.
· Ei pakota eventejä samaan aikaan, mutta

mahdollistaa sen opettajan osalta.

· aina 100% full · ei käytetä muita tasoja

Staff_Slot

· Ajankohdat, päivät tai viikot, jolloin opettaja ei
voi opettaa.

· Ajankohdat, jolloin opettaja opettaisi mieluiten.
· Ehto luodaan pääsääntöisesti OptimePortalin

kyselyn kautta.

· esteet -100% avoid · mieluisat opetusajat +40% pref

Staff_Room

· Opetustilat, joissa opettaja ei pysty opettamaan.
· Ehto luodaan pääsääntöisesti OptimePortalin

kyselyn kautta.

· aina -100% avoid · ei käytetä muita tasoja


