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Opetustapahtumien ilmoittautumisajat- ja asetukset  

Ohje koskee erityisesti opetustapahtumia, jotka ovat mukana ilmoittautu-
misaikojen automaattisen generoinnin piirissä, mutta voi soveltaa myös 

muihin 

Ilmoittautumisaikojen automaattisessa generoinnissa on tarkoitus antaa pohja ilmoittautumisaikojen syöt-
töön. Aikojen generoinnin jälkeen voi olla vielä tarve muokata ilmoittautumisaikoja ja ilmoittautumisten 
vahvistamiseen liittyviä asetuksia, ja olisikin suotavaa, että aikoja muokattaisiin myös käsin tarpeiden mu-
kaan. Alla muutamia vinkkejä ilmoittautumisaikojen muokkaamiseen ja erilaisiin ilmoittautumisten vahvis-
tamiseen liittyviin seikkoihin: 

 Kun ilmoittautumisen halutaan päättyvän ennen opetuksen alkua 
o ajo on generoinut ilmoittautumisen päättyväksi ensimmäisenä opetuskertana ja vahvista-

mistavaksi ”ei vahvisteta automaattisesti” (Huom! Tähän on tehty muutos 13.5.2019, eli 
tästä lähtien ilmoittautumisajat päättyvät ensimmäisenä päivänä, tätä ennen generointi 
määrittely päättymisajaksi viimeisen opetuskerran.) 

o joten muokkaa ilmoittautumisajan päättyminen käsin  
o voit valita ilmoittautumisten vahvistustavaksi ”ilmoittautumiset vahvistetaan automaatti-

sesti ilmoittautumisjärjestyksen perusteella”  
o tämä helpottaa opettajan arviointia WebOodissa kurssin päätyttyä, kun ilmoittautumisia ei 
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tarvitse erikseen käydä vahvistamassa. 

 

 

 Kun ilmoittautumisen halutaan olevan auki koko opetustapahtuman ajan 
o automaattinen ajo on asettanut ilmoittautumisajan päättymään ensimmäisenä opetusker-

tana 
o  

o tällöin voi laittaa ilmoittautumiset vahvistumaan automaattisesti alkaen päivämäärästä jo-
ka on ennen opetuksen alkua TAI jättää tilaan ”ei vahvisteta automaattisesti” 

o kun ilmoittautumiset vahvistetaan automaattisesti esimerkiksi 5.3.2019 alkaen, voi opiskeli-
jat ilmoittautumisen alkuvaiheessa vielä perua ilmoittautumisensa. Lähempänä kurssin al-
kua, uudet ilmoittautumiset vahvistetaan eräajolla joka yö automaattisesti. 

 

 

 

 

 

o jos ilmoittautumisen halutaan olevan auki koko opetustapahtuman ajan, ei pitäisi käyttää 
vahvistamistapana automaattista vahvistamista vasta ilm.ajan päätyttyä, sillä toiminto hait-
taa kurssisivujen ja Moodlen toimintaa.  

 automaattinen vahvistamisen ollessa päällä, näytetään kurssisivuilla vain kurssin 
opiskelijoille tarkoitetut tiedot ja materiaalit ((esim. Moodle-avain) vasta sitten, 
kun ilmoittautumiset on vahvistettu. Jos automaattivahvistamista ei käytetä, näyte-
tään rajoitetut tiedot myös niille opiskelijoille, joiden ilmoittautuminen on tilassa 
”varsinainen ilmoittautuminen”. Tällä toiminnolla halutaan varmistaa se, että vain 
kurssille oikeasti hyväksytyt opiskelijat pääsevät käsiksi kurssin aineistoihin silloin, 
kun osallistujamäärä on rajattu.  
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o jos asetukseksi valitsee ”ei vahvisteta automaattisesti”, ilmoittautumiset voi vahvistaa ma-
nuaalisesti osallistujalistan kautta ennen suoritusten arviointia joko opettajan tai virkailijan 
toimesta.  

  


