
1 
OpasOodi  ohje kurssikuvausten päivittämiseen   15.1.2014 / Katri Laaksonen  

 
 

OpasOodi / Kurssikuvaukset  
 
Osoite WebOodiin:   https://oodi.aalto.fi/a/ 
 
WebOodi käyttää Aallon käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
 
WebOodin päävalikosta valitaan Kurssikuvaukset  / Oppaiden ylläpito  
 

 
 

 Valitaan Tulevat –oppaat kohdasta opas jota halutaan päivittää (opaslistassa näkyy vain ne 
oppaat joihin  käyttäjällä on päivitysoikeudet). 

 

 
 

 Valitaan opas jota päivitetään, klikataan oppaan nimilinkistä. 
 

 
 
 

 Valitaan Opintokohteet ja tutkintorakenteet välilehti. 
 Oppaaseen kuuluvat kurssit löytyvät Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet –

linkin kautta.  
 
 

 

https://oodi.aalto.fi/a/
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 Mikäli kurssi puuttuu oppaasta tai se halutaan poistaa ko.oppaasta, voi tämän  tehdä vain 

OpasVastuu –käyttäjäoikeuksilla. Kyseiset oikeudet ovat yleensä kunkin koulun / laitoksen 

opetuksen suunnittelusta  / opas asioista vastaavalla henkilöllä. Kurssin voi poistaa oppaasta ko. 

kurssin kohdalla Toiminnot  /  miinus –painikkeella.  Kursseja voi lisätä oppaaseen  
Lisää opintokohteita –painikkeella. Nämä painikkeet näkyvät vain henkilöillä, joilla on 

Vastuukäyttäjäoikeudet ko.oppaaseen.   
 

 Kurssin / Opintokohteen tietoja pääsee muokkaamaan  Toiminnot kohdassa olevalla 

    muokkaa -painikkeella.  

 

 Muokattavia tietoja ovat:   Vastuuopettajat ja Kuvaukset.  Muita kohtia ei päivitetä.  

 

 
 

 Kauppakorkeakoulu käyttää myös Oppimateriaali kenttää (tästä kohdasta erillinen ohje). 
 

Vastuuopettajat 

 

+ -painikkeella.    Uusi opettaja lisätään  Toiminnot  / 

 

 
 Hae –painikkeella, siirrytään hakemaan opettajaa nimellä   

 

  
 Valitse  -painikkeella valitaan ko.opettaja.   
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 Muutetaan voimassaolon päättyminen 21.12.2112 päivään. 

 Tallennetaan lisäys / muutos tallenna    -painikkeella.   
 
 
 

Mikäli kurssilla on jo oikea vastuuopettaja  

 

 Tarkistetaan kurssin vastuuopettajatiedot. Vastuuopettajan vaihtuessa vain 
voimassaoloaika päätetään, koskaan ei poisteta edellistä vastuuopettajaa, vain 
vastuuopettajatiedon voimassaolo päätetään esim. 31.07.2014. Lisätään plussalla uusi 
vastuuopettaja alkaen 01.08.2014. Uuden vastuuopettajan voimassaolo merkitään 
aina päättymään  21.12.2112 päivään.  
 

 
 

 Voimassaoloaikoja voi muuttaa     >>  -muokkaa painikkeella.   

 Tehdyt muutokset voimassaoloaikoihin tulee lopuksi tallentaa  tallenna -
painikkeella.    

 
 
 

Kuvaukset  
 

 Kurssin kuvaus tekstejä pääsee muokkaamaan  / lisäämään Kuvaukset otsikon vasemman 

puoleista    >>    muokkaa   –painikkeesta.  

 

 
 

 Sisällölliset ohjeet kurssikuvausten tekemiseen löytyy osoitteesta 

https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=56200491  
Tässä ohjeessa on kerrottu mm.  minkätyyppistä tietoa kussakin kuvauskentässä tulee olla ja 

mitkä kentät ovat pakollisia.  Linkki ohjeisiin löytyy myös kuvauskenttä sivun vasemmasta 

ylälaidasta.  

 

 
 
 
 

  

https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=56200491
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Millä kielillä kuvaukset tulee päivittää ? 
 
Eri kieliset kuvaustekstikentät saadaan avattua kielilinkeistä sivun oikeasta yläkulmasta.  

 
HUOM !  Kannattaa tallentaa usein ! Mikäli kuvausten kirjoittamiseen / kopioimiseen menee paljon 

aikaa, voi WebOodissa tulla vastaan ns. aikakatkaisu,  jolloin kuvaukset eivät tallennu ja kaikki työ 

menetetään. 
 
Kuvauskenttiin ei saa tallentaa html / xml-koodia !!! 

 

BIZ, kuvaustekstikenttien kielet:  
 Mikäli opetuskieli on suomi,  tallennetaan kuvaustekstit vain suomeksi suomenkielisiin 

kenttiin.  

 Mikäli opetuskieli on englanti, tallennetaan kuvaustekstit englanniksi sekä suomen 

kielisiin että englannin kielisiin kuvauskenttiin täysin identtisesti. 

 

Näin kuvausteksti näkyvät opiskelijoille myös WebOodin kaikissa eri kielisissä 

käyttöliittymissä. Noppa näyttää kurssikuvaukset kurssille määritellyn kielen mukaan. Suomen 

kieliselle opasraportille saadaan myös näin tulostumaan kaikkien kurssien kuvaukset kielestä 

riippumatta (su, engl.) riippumatta.  
 

ARTS, kuvaustekstikenttien kielet:  

 Mikäli opetuskieli on suomi, tallennetaan kuvaustekstit vain suomenkielisiin kenttiin.   

 Mikäli opetuskieli on ruotsi, tallennetaan kuvaustekstit ruotsiksi sekä suomen kielisiin että 

ruotisin kielisiin kuvauskenttiin täysin identtisesti.   

 Mikäli opetuskieli on englanti, tallennetaan kuvaustekstit englanniksi sekä suomen kielisiin 

että englannin kielisiin kuvauskenttiin täysin identtisesti. 

Näin kuvausteksti näkyvät opiskelijoille myös WebOodin kaikissa eri kielisissä 

käyttöliittymissä. Noppa näyttää kurssikuvaukset kurssille määritellyn kielen mukaisesti.  

 

TEKNIIKAN KOULUT , kuvauskenttien kielet:  

 Mikäli opetuskieli on suomi, tallennetaan kuvaustekstit kaikilla kolmella kielellä (su, ru, engl.).  

 Mikäli opetuskieli on ruotsi, tallennetaan kuvaustekstit kaikilla kolmella kielellä (su, ru, engl.).  

 Mikäli opetuskieli on englanti, tallennetaan kuvaustekstit englanniksi sekä suomen 

kielisiin että englannin kielisiin kuvauskenttiin täysin identtisesti. 

Näin kuvausteksti näkyvät opiskelijoille myös WebOodin kaikissa eri kielisissä käyttöliittymissä. 

Noppa näyttää kurssikuvaukset kurssille määritellyn kielen mukaisesti.  

 

HUOM !!  Kuvauskenttiin liitettävä teksti  EI SAA sisältää htlm tai xml –koodia muuten koko 

kurssin kuvaus rikkoutuu, eikä tulostu raportille, ei tule myöskään  näkyviin WebOodiin eikä 

Noppaan.  

Mikäli teksti kopioidaan WebOodiin esim. Wordin kautta pitää teksti ensin viedä 

leikepöytätoimintojen avulla (Ctrl+c  = kopioi  &  Ctrl+ v = liitä)  Notepadiin mistä se kopioidaan 

vasta WebOodin kuvauskenttiin.  Näin Wordin ns. piilomerkit saadaan poistettua tekstistä,  eivätkä 

ne tule häiritsevästi Nopan kurssikuvaus teksteihin näkyviin (esim. <p>Bachelor level</p>).  

 



5 
OpasOodi  ohje kurssikuvausten päivittämiseen   15.1.2014 / Katri Laaksonen  

 

 

Kuvaukset  / Vastuuopettaja  

 

 Kuvaukset Vastuuopettaja kenttään kirjoitetaan opettaja VAIN mikäli vastuuopettajaa ei löydy 

haulla varsinaisesta vastuuopettajat  kentän haussa.  Opettajasta ilmoitetaan seuraavat tiedot: 

Etunimi Sukunimi. Mikäli opettajaa ei haulla löydy, tietoja ei ole tällöin vielä 

henkilöstöjärjestelmässä (Personec).  Kun tiedot tulevat Perconec –järjestelmään lisätään 

ko.opettaja kurssin vastuuopettaja –kenttään kts. Kurssikuvausohje ja poistetaan 

ko.vastuuopettaja tieto kuvauskentän Vastuuopettaja kentästä.  

 

 

 

Kurssin kotisivu 
 

  Kurssin Noppa kotisivu tulee tallentaa muotoon  

https://noppa.aalto.fi/noppa/KURSSIKOODI     esim. https://noppa.aalto.fi/noppa/S-72.3110/ 

Jo olemassa olevat linkit jotka ovat muotoa https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/KURSSIKOODI 

toimivat edelleen, eikä niiden osoitetta tarvitse muuttaa.  

Huom ! s-pääte https 

 

 Kurssin kotisivu kohtaan kirjoitetaan kurssin koko kotisivun täydellinen osoite (tällöin 

myös tulosteisiin tulee näkyviin kotisivun osoite, eikä vain esim. pelkkä koodi, joka ei 

lukijalle kerro kurssin kotisivun osoitetta) esim. https://noppa.aalto.fi/noppa/S-72.3110/ 

kotisivun osoite maalataan ja painetaan työkalurivin linkki-painiketta      = Insert / Edit 

link. Tämän jälkeen avautuu Lisää/muokkaa linkkiä näyttö. 

 

 

Kurssin kotisivun täydellinen URL-osoite viedään Link 

URL kenttään.  Kun osoite on ko. kentässä painetaan 

lopuksi 

 

 Päivitä  –painiketta  
 

 

 

 

 

Nyt kurssin kotisivun osoite toimii opiskelijalle WebOodissa linkkinä kurssin Noppa kotisivuille. 

 

https://noppa.aalto.fi/noppa/KURSSIKOODI
https://noppa.aalto.fi/noppa/S-72.3110/
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/KURSSIKOODI
https://noppa.aalto.fi/noppa/S-72.3110/
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Kun kaikki tarvittavat kohdat kaikilla kielillä on täytetty ja tallennettu. Palataan Takaisin –

painikkeella edelliselle näytölle, jossa vaihdetaan kurssin / opintokohteen –tila oppaassa valmis 

vahvistettavaksi ja Tallennetaan tehty muutos.  

 

Opasraportti 

 Valitaan päävalikosta Course descriptions / Study programme report   

 Valitaan opas, josta raportti tulostetaan (valittavaksi tulevat vain ne oppaat, joihin 

käyttäjällä on oikeus). 

 Valitaan tulostettavaksi opintojaksot (poistetaan rasti kohdasta opetustapahtumat). 

 Valitaan opintojaksojen tilat. Raportti tulostaa kaikkien niiden kurssien / opintojaksojen tiedot, 

jotka ovat valitussa tilassa / tiloissa esim. valmis vahvistettavaksi. Raportille voidaan valita 

tulostumaan myös kaikissa tiloissa olevat (pohja, muokattavana…) kurssikuvaukset, jolloin 

saadaan kaikki ko.oppaaseen kuuluvat kurssit kuvauksineen tulostumaan raportille.  

 Valitaan raportin kieli  

 JTidy tarkistus  = käytössä 

 Valitaan tiedostomuoto,  jossa raportti halutaan tulostaa esim. pdf tai rtf.  

Pdf-tiedostoa ei voi muokata,  rtf-muoto on muokattavissa esim.Wordilla. 

 Tiedostojen muodoksi kohtiin raportiksi valitaan aalto.xsl 

 Käynnistä tiedonsiirto –nappi käynnistää raportin muodostumisen.  
 

Kun raportti on valmis, se voidaan avata 

linkeistä        Load PDF  /  Load RTF. 

 

 

 


