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Kirjaudu 
HENKILÖKUNTA –

Kirjaudu sisään -linkin 
kautta.

WebOodi sisäänkirjautuminen



Kirjaudu Aalto University
Weblogin-kirjautumisen kautta 
(käyttäjätunnus ja salasana).



WebOodin kuvakkeet ja rakenne

Opinto-opas
(opetussuunnitelma, 
vahvistetaan vuosittain/joka 
kolmas vuosi)

Opintokohteet
(oppaaseen liitettävät kurssit)

Opetustapahtumat
(toteutumia opintokohteista, 
sisältävät tarkat aika-
ja paikkatiedot)

Muokkaa

Lisää

Poista

Kopioi

Tallenna

Takaisin

Ilmoittautuneet



Pääopetustapahtumat

WebOodin pääopetustapahtumat ovat: 

• Kurssi  

• Tentti



Opetustapahtuman lisääminen



Opetustapahtuman lisäys -ikkuna



Hae ensin opintokohde, jolle 
teet opetustapahtumat.

Tee kurssihierarkian 
mukaan ensin kurssi 

pääopetustapahtumaksi.

Valitse 
opetustapahtuman 

tyypiksi Vahvistettu tai 
Suunniteltu.

Määrittele opetuskieli ja 
aikaväli sekä paina 

Tallenna.





Opetustapahtuman ”näkyminen” WebOodissa

Opetustapahtuma menee oletuksena 
tilaan Näkyminen Webissä = Ei. 

Asetus tulee muistaa muuttaa, kun se 
on valmis julkaistavaksi.



Organisaation lisääminen opetustapahtumalle 
(vain integroidulle opetukselle) 1/3

Opetustapahtumalle lisätään 
organisaatio Avoin-yliopisto Opinto-

oikeuden organisaatiot –roolille. 

Lisääminen aloitetaan 
painamalla + -painiketta. 



Organisaation nro = U91101
Rooli = Opinto-oikeuden organisaatiot
Vast.osuus = 0

Lopuksi painetaan Tallenna –
painiketta (levykkeen kuva).

Organisaation lisääminen opetustapahtumalle 
(vain integroidulle opetukselle) 2/3



Organisaatio lisätään aina pääopetustapahtumalle, 
kurssi-taso tai tentti-tapahtuma.

Organisaation lisääminen opetustapahtumalle 
(vain integroidulle opetukselle) 3/3



Opettajan/luennoitsijan/
virkailijan pääset 

lisäämään
+  -painikkeella.

Henkilöiden lisääminen opetustapahtumalle



Opetustapahtuman aika- ja paikkatiedot

Lisätään tarvittavat aika-
ja paikkatiedot.



Aikataulutietoja pääsee 
lisäämään painamalla + -
painiketta. Muista painaa 
lopuksi levykkeen kuvaa.



Ilmoittautumisaikojen 
lisäys ja muokkaus

Ilmoittautumisajat



Yksittäisen ilmoittautumisen 
avaus/muutos.

Ryhmäpäivityksen kautta voi 
ilmoittautumisen avata/muuttaa 
kerralla useammalle ryhmälle.



Ilmoittautumisaikojen 
muokkaus aloitetaan 

painamalla >> -painiketta.



Päivitä ilmoittautumisajat ja 
tallenna.



Ilmoittautuneiden 
listauksiin pääset 
klikkaamalla ukon 

kuvaa.

Ilmoittautuneiden lukumäärät 6/-
6 = tapahtumaan ilmoittautuneiden 
määrä
- = maksimi ilmoittautujamäärä

Ilmoittautuneiden käsittely



Voit vaihtaa listausjärjestystä 
klikkaamalla otsikosta. 
Järjestys näkyy myös 

tulosteessa.

Opiskelijoiden 
ilmoittautumisjärjestys näkyy 

numerojärjestyksessä.

Opiskelijoille voi lähettää 
sähköpostia kirjekuori-

kuvakkeen kautta. Valitse 
ensin kenelle kaikille 

sähköpostia lähetetään.



Listausten tulostus. 

Ilmoittautuneiden listaukset (xls, txt, pdf, xml -
muodot)



Jos opiskelijan ilmoittautuminen pitää 
poistaa ilmoittautumisajan päätyttyä, 

vaihda Status ”Varsinainen 
ilmoittautuminen”, tallenna levykkeen 

kuvalla ja sen jälkeen paina – merkkiä.

Opiskelijan ilmoittautumisen poisto

Opiskelijan ilmoittautumisen poisto ei onnistu hierarkisesta opetustapahtumasta 
ylemmältä tasolta, jos opiskelija on ilmoittautuneena jossakin alemmassa 

osaopetustapahtumassa. Poisto alhaalta ylöspäin!



Ilmoittautumisen jälkeen saat 
lisättyä opiskelijan painamalla 

ensin +painiketta.

Opiskelijan ilmoittautumisen lisäys



Opiskelijaluettelosta voit 
hakea opiskelijan ja lisätä sen 

ilmoittautuneisiin Lisää 
luetteloon –painikkeella.



Näyttö palautuu 
Ilmoittautuneet -ikkunaan 

lisäyksen jälkeen.



Lisää 
osaopetustapahtuma 

+painikkeella.

Osaopetustapahtuman lisääminen



Vaihda Tyyppi ja paina 
Lisää-painiketta.



Kun tehdään uusia 
osaopetustapahtumia, 
paina + -painiketta sillä 

rivillä, minkä hierarkian alle 
sen haluat.



Opiskelijan näkymä opetustapahtumasta, 
jossa osaopetustapahtuma



Opetustapahtuman julkaisu

Lopuksi julkaise opetustapahtuma 
muuttamalla Näkyminen 

webissä: Kyllä ja paina Tallenna.

Tarkista, että opetustapahtuma 
näkyy opiskelijalle oikein 

Opetustapahtuma –painikkeen 
kautta.



Ohjeet ja yhteystiedot

• Oodin ohjeet henkilökunnalle Inside: Palvelut -> 
Opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmät

• Yhteydenotot: oodi@aalto.fi


