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WebOodin (oodi.aalto.fi/a) palvelut opiskelijoille Aallossa: 
 Kirjautumatta voit selailla WebOodissa opetusohjelmaa: kursseja ja niiden kuvauksia, tulevaa opetusta 

ja tenttejä sekä näiden ilmoittautumisaikoja. 
 Kirjautuneena pääset ilmoittautumaan kursseille ja tentteihin, tarkastelemaan suorituksiasi sekä 

päivittämään yhteystietojasi opiskelijarekisteriin. 

Opinto-oppaiden selailu  (Ei vaadi kirjautumista) 
Opinto-oppaita voi selailla yksiköittäin. Valitse Opetus/opintojaksot -otsikon alta Opinto-oppaat. Valitse 
ensin korkeakoulu ja seuraavaksi yksikkö. Yksikön opinto-opasta voit tarkastella eri välilehdillä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opintojaksojen, opetuksen ja tenttien haku   (Ei vaadi kirjautumista) 
Valitse Opetus/opintojaksot -otsikon alta Haku. Voit hakea esim. nimen tai kurssikoodin perusteella. 
 

HUOM! Kaksi hakunäppäintä:   
 
 
 
 
 

 -hakunäppäimen hakutulokset näyttävät tältä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -hakunäppäimen hakutulokset näyttävät samalta kuin opetusohjelman Kurssit-välilehti. 

Kurssikoodia klikkaamalla 
opintojakso-näytölle 
 Kurssikuvaus 
 Yhteenveto kurssin tulevasta 

opetuksesta ja tulevista 
tenteistä. 

 

Tietoa ilmoittautumis-
ajasta. Jos Ilmoittaudu-
linkki näkyy, ilmoit-
tautuminen on auki 
parhaillaan (vaatii 
kirjautumisen). 

Tentit
 Yksikön lukuvuoden tentit 
 Päivittyy noin puolivuosittain 

 

Opetus 
 Yksikön lukuvuoden opetus 
 Päivittyy noin puolivuosittain 

Kurssikoodia klikkaamalla opintojakso-näytölle 
 Kurssikuvaus 
 Yhteenveto opintojakson tulevasta opetuksesta ja tulevista tenteistä, joita klikkaamalla 

pääset myös ilmoittautumaan (vaatii kirjautumisen). 

Hakee vain opintojaksoja, joilla on 
tämänhetkistä tai tulevaa opetusta 
ja/tai tenttejä (=opetustapahtumia). 

Hakee kaikista opintojaksoista, 
oli niillä opetusta tai ei. 

Nimeä 
klikkaamalla 
suoraan 
ilmoittautumis-
näytölle 

Opetustapahtuman tyyppi eli 
tentti vai kurssi.  
 

 Kurssit
 Kaikki lukuvuoden oppaaseen kuuluvat 

opintojaksot kuvauksineen 
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Kirjautuminen 

Opiskelijana voit kirjautua WebOodiin (oodi.aalto.fi/a) Aalto -kirjautumisella.  Klikkaa linkkiä OPISKELIJA 
Kirjaudu sisään WebOodin etusivulla. Valitse Aalto-yliopisto ja kirjaudu sisään Aalto-tunnuksella 
sekä salasanalla. 
 
HUOM! Jotta pääset kirjautumaan, sinun tulee olla läsnä-/poissaoleva opiskelija. 
 

Opetukseen tai tenttiin ilmoittautuminen   (Vaatii kirjautumisen)  
1) Etsi haluamasi opetus tai tentti edellisen 

sivun ohjeiden mukaan. Siirry 
opetustapahtuman ilmoittautumisnäytölle 
(kuva vieressä). 

 
2) Ruksita ilmoittautumisnäytöltä tapahtumat, 

joihin haluat ilmoittautua. 
 Kurssi-ilmoittautuminen kerätään 

usein ”Luennot”-kohtaan. 
 Lisätietoja-kenttään voit kirjoittaa 

viestin opettajalle. 
 Paina lopuksi Tallenna 

ilmoittautuminen -nappulaa. 
 

 Jos olet ilmoittautunut jo aiemmin 
joihinkin näytön tapahtumista, 
näkyvät ne tällä näytöllä vihreällä 
huomiovärillä. 

 
 

3) Kaikki ilmoittautumisesi näkyvät koostetusti 
Omat opinnot > Ilmoittautuminen  
-kohdassa. 

 
 

Suoritusten tarkastelu ja suoritusotteen tilaus   (Vaatii kirjautumisen) 
Valitse päävalikosta Omat opinnot > Suoritukset. Tätä kautta pääset myös tilaamaan epävirallisen 
suoritusotteen, joka ilmestyy linkiksi omalle etusivullesi WebOodissa. Jos joku suorituksesi puuttuu 
rekisteristä, ota yhteyttä opetuksesta vastanneen yksikön henkilökuntaan. 
 

Omien yhteystietojen päivittäminen opiskelijarekisteriin   (Vaatii kirjautumisen) 
Valitse päävalikosta Muut toiminnot > Henkilötiedot. Näet opinto-oikeus- ja läsnäolotietosi. Näet myös 
yhteystietosi, joita voit päivittää klikkaamalla Muuta-näppäintä.  
 

Apua! 
Oodi-tuki auttaa WebOodin käytön pulmatilanteissa osoitteessa oodi@aalto.fi. 


