WebOodi – Opetukseen ja tentteihin
ilmoittautuminen
07.11.2011

Kuva: Ilpo Okkonen

WebOodi – Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen

1

Opiskelijan näkökulmasta yksi WebOodin hyödyllisimmistä toiminnoista on opetukseen ja tentteihin
ilmoittautuminen.
Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka opetustapahtumiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ensin esitellään
opetustapahtumien hakeminen a) haku-toiminnon kautta ja b) opinto-oppaita selaamalla. Tämän jälkeen
kuvataan ilmoittautumistoiminto ja omien ilmoittautumistietojen katselu WebOodissa.

1. Opetustapahtuman (opetuksen/opintojakson) haku
A) Haku-toiminnon kautta
Opetukseen voidaan ilmoittautua usealla eri tavalla. Yksi yleisimmistä tavoista on näpäyttää vasemmalla
olevasta navigointivalikosta otsikon ”Opetus/Opintojaksot” alta painiketta ”Haku”.

Kuva 1. Opetustapahtumien ja opintojaksojen haku-toiminto

Opetustapahtumia voidaan hakea seuraavilla hakuehdoilla: nimi (tai nimen osa), tunniste (opintojakson
rekisteröintikoodi), opiskelumuoto (esim. tentti tai opintojakso), vastuuyksikkö (opetusta järjestävä
tiedekunta/laitos), opinto-opas, opetustapahtuman ajankohta (edes osittain aikavälille osuvat) ja opetuskieli.
Lisäksi haku voidaan rajata koskemaan vain opetusta, jonka ilmoittautumisaika on käynnissä.
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Hakuehtoja on mahdollisuus käyttää eri tavoin yhdisteltynä. Kun sopivat hakuehdot on annettu, näpäytetään
”Hae opetus ja tentit” –painiketta. Hakuehtoihin sopivat opetustapahtumat näkyvät listana hakuehtojen
alapuolella. Huom! Jos haet opintojaksoa usealla hakukriteerillä, on niiden kaikkien toteuduttava saadaksesi
hakutuloksia.
Mikäli antamillasi hakuehdoilla ei löytynyt yhtään opetustapahtumaa, tulee hakuehtojen alapuolelle näkyviin
teksti: ” Haku ei tuottanut yhtään hakutulosta. Tarkista hakuehdot”. Mikäli puolestaan annoit liian
väljät hakuehdot, saat ilmoituksen ”Tarkenna hakuehtoja!”. Anna tällöin tarkemmat hakuehdot ja näpäytä
uudelleen ”Hae opetus ja tentit”.
Mikäli haun tuloksena löytyi yli 15 opetustapahtumaa, ikkunan alaosassa näkyy tunnisteen mukaisessa
järjestyksessä 15 ensimmäistä löytyneistä opetustapahtumista. Jos haluat selata näkyviin seuraavat 15
opetustapahtumaa, paina ”Seuraavat 15” –painiketta. Jos tiedät opintojakson tunnisteen (rekisteröintikoodi)
tai osan siitä, voit valita ”Siirry sivulle” –painikkeen vasemmalla puolella olevasta alasvetovalikosta
tunnistevälin, jolle ko. opintojakso kuuluu ja painaa ”Siirry sivulle” –painiketta, jolloin näkyviin tulevat
valitulle tunnistevälille osuvat opetustapahtumat.
Esimerkki haun tuloksesta:

Kuva 2. Esimerkki opetuksen ja opintojaksojen haun tuloksesta
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B) Opinto-oppaita selaamalla
Toinen tapa etsiä opetustapahtumia, joihin ilmoittaudutaan WebOodissa, on selata opetustapahtumia
opinto-oppaittain. Tätä mahdollisuutta pääsee kokeilemaan näpäyttämällä vasemmalla olevasta
navigointivalikosta otsikon ”Opetus/Opetusjaksot” alla kohtaa ”Opinto-oppaat”.
Huom! Opinto-oppaassa näkyvät vain ne opetustapahtumat, joiden voimassaoloaika osuu edes osittain
oppaan voimassaoloajalle.

Kuva 3. Opetustapahtumien haku opinto-oppaittain

Pääasiassa opinto-oppaat on esitetty opaslistassa laitoksittain. Pääset tarkastelemaan haluamaasi opasta
näpäyttämällä sen nimeä. Tiedekunnan nimen edessä on -painike, jota näpäyttämällä avautuu kyseisen
tiedekunnan opaslista, mikäli se ei ole näkyvissä.
-painikkeella voit vastaavasti sulkea hierarkian näkyvistä.
Näpäyttämällä oppaan nimeä pääset tarkastelemaan oppaan tarjoamaa opetusta. Opinto-opasnäyttö koostuu
kuudesta välilehdestä: Etusivu, Opetus, Tentit, Tutkintorakenteet, Opintokokonaisuudet ja
Opintojaksot. Mikäli oppaassa ei ole erillisiä opintokokonaisuuksia tai siihen ei ole liitetty
tutkintorakennetta, ei kyseistä välilehteä näytetä.
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Etusivu -välilehti
Välilehdellä näytetään oppaan yleinen kuvausteksti, jossa esitetään tyypillisesti koko opasta koskevia tietoja,
esimerkiksi oppaaseen kuuluvat opinnot ja yleiset vaatimukset.

Kuva 4. Etusivu –välilehti.

Opetus-välilehti
Välilehdellä näytetään ne lähiopetukseksi luokiteltavat opetustapahtumat (opintojaksot, harjoitusryhmät
jne.), joihin pystyy ilmoittautumaan WebOodissa. Opintojaksojen osien (esim. 123456Y-02) opetus ei
välttämättä näy opinto-oppaan kautta. Opintojakson osien opetusta voi hakea Haku-toiminnon kautta
(ohjeen kohdassa A). Kaikkea opetusta ei välttämättä ole viety WebOodiin. Jos et löydä etsimääsi opetusta,
ota yhteys järjestävään yksikköön. Opinnot on jaoteltu tyypillisesti esimerkiksi syventäviin opintoihin,
aineopintoihin, perusopintoihin, yleisopintoihin sekä kieli- ja viestintäopintoihin, joiden sisältö avataan ja
suljetaan ja
-painikkeilla. Hierarkioita tarkastelemalla avautuu esimerkiksi seuraavanalainen näkymä:

Kuva 5. Opetus –välilehti.
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Opintokohteen tunnistetta näpäyttämällä pääsee kyseisen opintojakson perustietoihin. Opintokohteen nimi
vie opetustapahtuman perustietoihin. Opettajan nimi taas toimii linkkinä sähköpostin lähettämiseen
opettajalle. Mikäli opetustapahtumaan on mahdollista ilmoittautua, näytetään Toiminnot -sarakkeessa
”Ilmoittautumiseen” -linkki. Mikäli ilmoittautumisaika on umpeutunut, näytetään myös tämä tieto Toiminnot
-sarakkeessa.
Tentit -välilehti
Tentit -välilehdellä näytetään tentit, joihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Tenttitietoja voidaan tarkastella
kahdella eri tavoin, tenttipäivittäin ja opintojaksoittain. Opintojaksojen osien (esim. 123456Y-02) tentit eivät
välttämättä näy opinto-oppaan kautta. Opintojakson osien tenttejä voi hakea Haku-toiminnon kautta
(ohjeen kohdassa A). Kaikkia tenttejä ei välttämättä ole viety WebOodiin. Jos et löydä etsimääsi tenttiä, ota
yhteys järjestävään yksikköön.
Tenttien tarkasteleminen tenttipäivittäin näyttää ne päivämäärät, joina oppaaseen kuuluvilla opintojaksoilla
on tenttejä. Päivämäärää tai -painiketta näpäyttämällä aukeavat esille kyseisen päivän tentit.
Vaihtoehtoisesti tenttejä voidaan selata myös opintojaksoittain, jolloin näytetään kaikki ne opintojaksot,
joiden tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Opintojakson nimeä tai -painiketta näpäyttämällä aukeaa
lista tenttien tiedoista. Ilmoittautumismahdollisuus tenttiin esitetään samalla tavoin kuin opetus -välilehdellä.

Kuva 6. Tentit –välilehti.

Tutkintorakenteet -välilehti
Tällä välilehdellä voi selata opintojaksoja tutkintorakenteen mukaisesti. Painamalla
tutkinnon nimeä voi selata mitkä opintojaksot tai -kokonaisuudet kuuluvat valittuun tutkintoon.
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Opintokokonaisuudet -välilehti
Mikäli laitos on liittänyt oppaaseen erillisiä opintokokonaisuuksia, näytetään ne tällä välilehdellä.

Kuva 7. Opintokokonaisuudet -välilehti

Opintojaksot -välilehti
Opintojaksot -välilehdellä näytetään oppaaseen kuuluvat opintokohteet, joiden laji on opintojakso tai
opintojakson osa. Opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot) nimeä tai -painiketta näpäyttämällä pääsee
tarkastelemaan opintojaksoja. Toiminnot -sarakkeessa on linkki ”Hae opetus”, jota näpäyttämällä pääsee
tarkastelemaan opintojakson perustietoja ja ilmoittautumaan opetukseen, mikäli jakson ilmoittautumisaika
on voimassa.

Kuva 8. Opintojaksot -välilehti
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2. Opetustapahtumaan ilmoittautuminen
Kun olet joko haku-toiminnon kautta tai Oodin opinto-opasta selaamalla löytänyt etsimäsi
opetustapahtuman, voit suorittaa varsinaisen ilmoittautumistoiminnon.
Näpäytä ”Ilmoittautumiseen” -linkkiä (toiminnot-sarakkeessa) sen opetustapahtuman kohdalla, johon
haluat ilmoittautua. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna, jossa näkyy opetustapahtuman tiedot:

Kuva 9. Opetustapahtumaan ilmoittautuminen

Haettuun opetustapahtumaan ilmoittaudutaan laittamalla ruksi ”Ilm.” -ruutuun ja näpäyttämällä
”Tallenna” –painiketta. Halutessasi voit lisätä ilmoittautumistasi koskevaa lisätietoa (esim. erityistoive
opetus- tai tenttijärjestelyjen suhteen) Lisätietoja -kenttään ennen tallennusta.
Huom! Mikäli ”Ilm.” -ruudussa ei ole ruksia näpäytettäessä ”Tallenna” -painiketta, ei ilmoittautuminen
tallennu.
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Mikäli ilmoittautuminen onnistui, saadaan seuraava ilmoitus:

Kuva 10. Onnistunut ilmoittautuminen opetustapahtumaan

”Takaisin opetuksen tai tentin tietoihin” -painikkeella päästään takaisin edelliselle sivulle. ”Katso
kaikki ilmoittautumisesi” -painikkeella päästään katsomaan kaikkia ilmoittautumisia ja voidaan tarkistaa,
että juuri tehty ilmoittautuminen on varmasti tallentunut.
Jos järjestelmä havaitsee puutteita osallistumisoikeudessa tai esim. opetustapahtumalle määritelty
osallistujien maksimimäärä on jo täysi, järjestelmä antaa ilmoituksen asiasta. Jotkin osallistumisoikeuden
tarkistukset, esim. opinto-oikeuden puuttuminen, estävät ilmoittautumisen ja joistakin tulee vain huomautus.
Opetustapahtuman ylläpitäjä määrittelee opetustapahtuman osallistumisoikeuden rajoitukset.
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3. Ilmoittautumiset
Opiskelija voi tarkistaa omat ilmoittautumistietonsa ”Omat opinnot” kohdan alta, ”Ilmoittautumiset”
-painikkeesta.

Kuva 11. Opiskelijan opetustapahtumien ilmoittautumiset

Ilmoittautumisen status on tavallisimmin joku seuraavista:
Varsinainen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehty vahvistettuun opetustapahtumaan.

Vahvistettu

Opetustapahtuman ylläpitäjä on hyväksynyt ilmoittautumisen.

Peruutettu

Ilmoittautuminen on hyväksytty, mutta muutettu peruutetuksi
esimerkiksi jos opiskelija on jättänyt kurssin kesken.

Hylätty ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on hylätty. Ilmoittautuminen voidaan hylätä,
jos esim. opinto-oikeus, läsnäoloilmoittautuminen tai
pakolliset edeltävät opinnot puuttuvat.

Taulukko 1. Ilmoittautumisen statukset
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Voit lajitella ilmoittautumisiasi opintojakson tunnisteen, nimen tai ajan perusteella näpäyttämällä vastaavaa
sarakeotsikkoa. Näpäyttämällä opintokohteen tunnistetta saat näkyviin opintokohteen perustiedot.
Näpäyttämällä tietyn ilmoittautumisen kohdalla opintokohde-sarakkeen nimilinkkiä, saat näkyviin tarkemmat
tiedot opetustapahtumasta ja ilmoittautumisestasi.
”Poista” -painikkeella voit poistaa ilmoittautumisen, mikäli poisto on sallittu. Voit myös piilottaa
ilmoittautumisia näytöltä (”Piilota” -painike) tai tuoda piilotetut takaisin näkyviin (sivun yläosassa oleva
linkki ”Piilotetut ilmoittautumiset” ja siinä ikkunassa painike ”Palauta”). ”Poistetut
ilmoittautumiset” - linkistä näet joko itse poistamasi tai virkailijan poistamat ilmoittautumiset.
Ilmoittautumisrivin lopussa olevasta ”ilm.tiedot” -linkistä näet kaikki toimenpiteet, jotka olet tehnyt
ilmoittautumisesi yhteydessä.
Mikäli opetustapahtuma on suoritettu hyväksytysti ja siitä on syntynyt opinto, ei opetustapahtumaan
ilmoittautuminen enää näy ilmoittautumisten listassa. Hyväksytyn suorituksen tiedot voidaan katsoa
navigointivalikon otsikon ”Omat opinnot” kohdasta ”Opintosuoritusote”.
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