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Opetustapahtuman ja aliopetustapahtumien 
näkyminen opiskelijalle WebOodissa 

 

Jotta opetustapahtuma näkyisi opiskelijoille WebOodissa, pitää seuraavien ehtojen 
täyttyä:  
a) koko opetustapahtumahierarkia on julkinen  
b) ko. opetustapahtumalla tulee olla valittuna kyllä kohdassa "opetustapahtuma 
näkyy opiskelijalle” 
c) opetustapahtuman status on oltava vahvistettu  
Jos opetustapahtuma on statukseltaan suunniteltu, ei se näy WebOodissa, vaikka 
näkyvyys opiskelijalle on em. tavalla varmistettu. 

 

 
 

Opetustapahtumat näkyvät WebOodissa myös niille käyttäjille jotka eivät ole 
kirjautuneet sisään WebOodiin. Opetukseen tai tenttiin ilmoittautuminen vaatii 
kirjautumisen, mutta opetustarjonnan selaaminen ei vaadi käyttäjätunnusta. 

 
Opiskelija voi etsiä WebOodissa opetustapahtumia neljällä eri tavalla 

1. hakuehdoilla (Haku->Nimi tai tunniste->hae opetus ja tentit) 
2. opinto-oppaan kautta 
3. opintojakson perustietojen kautta (Haku-> hae opintojaksoja) 
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4. hopsin kautta 
 
Erona näissä hakutavoissa opetustapahtuman näkymisen kannalta on, että 
opetustapahtuman luonnin jälkeen opetustapahtuma näkyy hakuehdoilla 
haettaessa vasta seuraavana päivänä. Syy tähän on tekninen, WebOodissa 
hakuehdoilla haettavien opetustapahtumien luetteloa päivitetään kerran päivässä 
puolilta öin. 
Muilla tavoin (opinto-oppaan/hopsin kautta haettaessa) opetustapahtuma näkyy 
välittömästi sen tekemisen jälkeen. 
 
1. Opiskelija hakee opetustapahtumia WebOodissa hakuehdoilla 
(valikosta valinta Opetus/Opintojaksot -> Haku->Hae opetus ja tentit) 
 
Opetustapahtuma löytyy WebOodin haussa opetustapahtuman luomisen jälkeisestä 
päivästä alkaen opetustapahtuman päättymispäivän loppuun saakka. 
 
Opetustapahtuma näkyy WebOodin haussa aikaisintaan sen tekemistä seuraavana 
päivänä, vaikka ilmoittautumisaika tai opetus alkaa heti samana päivänä.  
 
2. Opiskelija hakee opetustapahtumia WebOodissa opinto-oppaan kautta 
(valikosta valinta Opetus/Opintojaksot -> Opinto-oppaat) 
 
Opetustapahtuma näkyy WebOodista opinto-oppaan Opetus-välilehdeltä kun 

 vastaava opintokohde on liitetty oppaaseen 

 opetustapahtuma ei ole tentti (*) 

 opetustapahtuman aika osuu oppaan voimassaoloajalle tai opetustapahtuman 
ilmoittautumisaika osuu oppaan voimassaoloajalle (yksikin päivä riittää) 

 
Opetustapahtuma näkyy WebOodista opinto-oppaan Tentit-välilehdeltä kun 

 vastaava opintokohde on liitetty oppaaseen 

 opetustapahtuma on tentti (*) 

 tenttipäivä tai ilmoittautumisaika on oppaan voimassaoloaikana ja tenttipäivä 
ei ole vielä mennyt 

 
Opinto-oppaan kautta opetustapahtuma näkyy välittömästi sen tekemisen jälkeen. 
Tentit lakkaavat näkymästä oppaassa sen jälkeen kun tenttipäivä on mennyt. 
Opetus-välilehdellä olevat opetustapahtumat sen sijaan näkyvät oppaassa niin kauan 
kuin opas näkyy opiskelijoille. 
 
 
(*) tenteiksi katsotaan ne opetustapahtumat joiden tyyppi on Kesätentti, 
Kirjallisuuskuulustelu, Rästitentti, Tentti, tai Yleinen tentti 
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3. Opiskelija katsoo opetustapahtumia WebOodissa opintojakson perustietojen 
kautta 
 
Opiskelija voi hakea opintojaksoja joko hakutermeillä tai opinto-oppaan kautta. 
Opintojaksoon liittyvät menossa olevat ja tulevat opetustapahtumat näkyvät 
WebOodissa opintojakson perustietonäytön alareunassa. Opetustapahtumat 
näytetään aikajärjestyksessä vanhin ensin. 
 

 
 
Opetustapahtuma näkyy Meneillä oleva ja tuleva opetus -taulukossa kun 

 opetustapahtuman päättymispäivä ei ole vielä mennyt 

 jaksolla on opetustapahtumia 

 opetustapahtuma ei ole tentti (*) 
 
Opetustapahtuma näkyy Tulevat tentit -taulukossa kun 

 tenttipäivä ei ole vielä mennyt 

 opetustapahtuma on tentti (*) 
 
Opintojakson perustietonäytöllä opetustapahtuma näkyy välittömästi sen tekemisen 
jälkeen. Opetustapahtuma lakkaa näkymästä näytöllä opetustapahtuman 
päättymispäivän jälkeen. 
 
 
(*) tenteiksi katsotaan ne opetustapahtumat joiden tyyppi on Kesätentti, 
Kirjallisuuskuulustelu, Rästitentti, Tentti, tai Yleinen tentti 


