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Oppimateriaalin lisääminen 
 

Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että 

opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen tiedot siten, että 

opiskelija pääsee suoran linkin kautta tarkastelemaan kirjan saatavuutta Helkassa tai 

Melindassa. Oppimateriaalitiedon syöttäminen WebOodiin mahdollistaa myös oppikirjojen 

kysymisen lisätietona esim. opiskelijan kurssi- tai tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ohjeessa käsitellään oppimateriaalitiedon lisäämistä kahdessa eri tilanteessa: silloin, kun 

oppimateriaalia ei ole vielä aikaisemmin lisätty Oodiin ja tilannetta jolloin oppimateriaali 

löytyy jo Oodista. 

Oppimateriaalin lisääminen opetustapahtumalle  

 

 

Oppikirjan lisääminen on mahdollista 

opetustapahtuman muokkausnäytön 

kautta, eli valitse sisään kirjautumisen 

jälkeen opetustapahtumat ja etsi 

haluamasi opetustapahtuma esimerkiksi 

tunnisteella tai nimellä hakemalla. 

Opetustapahtuman muokkaus -näkymään 

pääset klikkaamalla opetustapahtuman 

nimen perässä -painiketta. 
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Valitse muokkausnäytölle oppimateriaalin lisäys -rivi.  

1. Nimike - Tekijä - Pakollisuus - Toiminnot -> klikkaa  

 

2. Syötä oppikirjan ISBN ja klikkaa Hae Oodista. Kirjaa voi hakea myös tekijän tai kirjan 

nimen perusteella.  

 

3.  Mikäli oppimateriaali löytyy jo Oodista, järjestelmä tuo kirjan tiedot näytölle.  

Tästä klikkaamalla näet onko oppimateriaali lisätty myös jollekin toiselle opintojaksolle tai 
opetustapahtumalle.  

Klikkaa Valitse, jolloin kirja tulee lisätyksi opetustapahtumalle 
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4. Valitse-painiketta klikattuasi pääset Opetustapahtuman muokkaus -näytölle. Täytä 
tiedot loppuun.  
 

- Pakollisuus: onko kyseinen kirja pakollinen? 
- Lisätiedot: tieto esimerkiksi muista soveltuvista painoksista, tenttiin tulevista 

luvuista, sivumääristä tms. 

 
 

Muista lopuksi tallentaa tiedot - painikkeella! 
 

Jos opetustapahtumalle on lisätty useampi kirja, voi kirjojen opiskelijalle näkyvää 

järjestystä muuttaa nuolilla. Useamman kirjan kohdalla kirjalistaa voi olla myös hyödyllistä 

jaotella väliotsikoiden avulla.  
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Mikäli oppimateriaalia ei ole aikaisemmin lisätty Oodiin, kysyy järjestelmä ensin 

haetaanko tiedot myös Melindasta. Klikkaa kyllä. Järjestelmä tuo kirjan tiedot näytölle. 

 

HUOM! Tästä voit määritellä näytetäänkö opiskelijalle kyseisestä kirjasta saatavuuslinkki 

Helkaan vai ei. Linkkiä ei kannata näyttää, jos kirja on esim. luentomoniste, jota ei 

kirjastossa ole. 

Klikkaa Tallenna ja saat ilmoituksen onnistuneesta oppimateriaalin lisäämisestä. 

Klikkaamalla Takaisin pääset samanlaiselle näytölle kuin kohdassa 3 (sivu 3). Toimi kuten 

kohdissa 3. ja 4. 
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HUOM! 

 Järjestelmä saattaa joskus myös ilmoittaa, ettei tietoja löytynyt Melindasta. Haluatko lisätä 

oppimateriaalin Oodiin? -> klikkaa Lisää uusi oppimateriaali Oodiin  

 

Syötä valkoisiin kenttiin ainakin kirjan nimi ja tekijä(t) ja klikkaa Tallenna. Saat edellisten 

kohtien tapaan ilmoituksen onnistuneesta oppimateriaalin lisäämisestä. Toimi kuten edellä.  

 

Opetustapahtuman oppimateriaalit ja linkit Helkaan näkyvät opiskelijalle näin: 
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Oppimateriaalitiedon lisääminen opintokohteelle 
 
 

 

 

 

 

 

 

Huom!: Opintokohteelle tallennettu 

ajankohtainen tutkintovaatimusten 

mukainen oppimateriaali-tieto koskee 

myös kohteelle rakennettavia 

opetustapahtumia eikä tietoa siis 

tarvitse viedä enää toistamiseen 

opetustapahtumalle. Opiskelija näkee 

oppimateriaalin tarkastellessaan 

opintojakson tietoja. 

 

 

1. Valitse vasemman reunan valikosta 

opintokohteet ja syötä tunniste-kenttään 

haluamasi opintojakson tunniste. 

Opintokohteen tietojen muutos -näkymään 

pääset klikkaamalla opintojakson nimen 

perässä -painiketta. 

2. Valitse näytölle ilmestyvästä listasta 

Oppimateriaali klikkaamalla sen edessä 

olevaa -painiketta. 
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3. Järjestelmä pyytää määrittelemään opintokohteen oppimateriaalin voimassaoloajan. 

Jos opintokohteen tiedot (eli tutkintovaatimukset) on vahvistettu vain vuodeksi 

eteenpäin, valitaan tässäkin vain vuosi. Oppimateriaalitiedot voivat olla voimassa myös 

useamman vuoden, mikäli näin on päätetty. Mikäli teet oppimateriaalin lisäystä 

oppaan hallintanäytön kautta, ei voimassaoloaikaa tarvitse määritellä! Jos 

opintokohteella on jo aikaisemmin ollut oppimateriaali, sen voi kopioida klikkaamalla 

Kopioi ja tallenna oppimateriaali edelliseltä aikaväliltä. 

Kun voimassaolovuodet on määritelty, klikkaa tallenna. 

 

 

 

4. Klikkaa seuraavaksi avautuvalta näytöltä -kuvaketta, niin pääset lisäämään 

oppimateriaalitiedon. Tästä eteenpäin toimi kuten opetustapahtumienkin kohdalla (sivu 
3).  
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5. Kun olet lisännyt oppimateriaalin opintokohteelle, pääset takaisin Opintokohteen 
oppimateriaali -näytölle. Lisää tarvittavat tiedot -painikkeiden kautta.  

- Väliotsikko: hyödyllinen esim. jos oppikirjoja on useampi ja listaa pitää 
jaotella jotenkin 

- Lisätieto: tieto esim. tentittävästä alueesta tms.  

Tallenna muuttamasi tiedot  -kuvakkeella ja klikkaa lopuksi vielä koko näytön 
Tallenna-nappia. 

 

Oppimateriaalitieto näkyy opiskelijalle näin: 

 


