
 
 

Opiskelijan opas 
 
Opas on tarkoitettu opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristössä. Ohjeet on laadittu kesäkuussä 2012 käyttöön tulevan 
version (Moodle 2.2) mukaisiksi. Moodleen on perustettu opiskelijoiden oma harjoituskurssi, jonne voi liittyä mukaan ja vapaasti harjoitella yleisimmin 
käytettyjä toimintoja (mm. tehtävän palautus, tentin suoritus). Harjoituskurssi löytyy nimellä "Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 2012" 
osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=6884 (kategoria: Harjoituskurssit). Liitä itsesi mukaan kurssille (ei tarvitse antaa kurssiavainta) 
ja harjoittele Moodlen käyttöä opiskelijana! Näiden ohjeiden päivittämisestä vastaa opetusteknologiakeskus. Parannusehdotukset ja kommentit voi ohjata 
sähköpostitse osoitteeseen 
 ok-moodle@helsinki.fi 
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1. Yleistä Moodlesta 
Moodle on Helsingin yliopistossa käytettävä 
verkko-oppimisympäristö, jonka tavoitteena on 
tukea opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä 
työskentelyä kursseilla. Moodlea käytetään 
verkkoselaimella. Oikealla näet kuvan Helsingin 
yliopiston Moodlesta, esimerkkikurssin 
aloitussivulta.  
 
Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle 
opiskelijoiden ja opettajien väliselle 
vuorovaikutukselle. Moodlea voidaan käyttää 
esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna, 
opetusmateriaalien jakamiseen, 
verkkokeskustelemiseen, tenttimiseen tai 
oppimistehtävien/tiedostojen palautukseen, sen 
mukaan mitä työkaluja ja toimintoja kurssin 
vastuuopettaja on kurssille valinnut 
käytettäväksi. 
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2. Kursseille liittyminen (itserekisteröityminen) 
Moodle-kursseille voi liittyä itse osallistujaksi eli 
itserekisteröityä, mikäli kurssin 
vastuuhenkilö/opettaja on tämän sallinnut. 
Itserekisteröinnin voi tehdä Moodlen etusivun 
kautta: http://moodle.helsinki.fi. 
 
Ensin sinun tulee etsiä oikea kurssi Moodlesta, 
jos opettaja ei ole antanut suoraa verkko-
osoitetta kurssille. Avaa Moodlen etusivulta 
"Kurssikategoriat" ja etsi sieltä oikea tiedekunta 
tai käytä kurssien hakua "Etsi kursseja". 
Hakumääreenä voi olla kurssin nimi, nimen osa 
tai lyhenne. 
 
Mikäli et löydä oikeaa kurssia, tarkista 
opettajalta, millä tavalla kurssille liitytään. Mikäli 
opettaja on lähettänyt sinulle sähköpostilla 
suoralinkin kurssille, voit käyttää suoraan sitä 
myös itserekisteröitymisessä (tällöin sinun ei 
tarvitse hakea kurssia kategorioista vaan voit 
siirtyä ohjeen kohtaan kirjautuminen). 
Avoimen yliopiston ohjeet Moodleen 
kirjautumiseen ja kursseille liittymiseen. 

 

http://moodle.helsinki.fi/
http://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Avoimen+yliopiston+ohjeet+Moodleen+kirjautumiseen+ja+kursseille+liittymiseen
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Liity kurssille avaamalla oikea kurssi 
kurssikategorian alta (klikkaa kurssin nimeä).  

 

Anna oma HY:n käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 
Myös kevyttunnuksella kirjaudutaan kohdasta 
"Helsingin yliopiston tunnuksella". Muiden 
korkeakoulujen opiskelijat kirjautuvat kohdasta 
HAKA-luottamusverkoston tunnuksella. 
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Lopuksi anna vielä kurssiavain (mikäli sellainen 
on asetettu kurssille). Kurssiavain = kurssin 
rekisteröitymisen salasana, jota kysytään vain 
kurssille liityttäessä. Kurssiavaimen määrittelee 
kurssin vastuuhenkilö tai opettaja. 

 

 
 

 

 

Vinkkejä kurssille liittymiseen 
Jos Moodle-kurssia ei löydy oikeasta kurssikategoriasta, kurssille rekisteröitymistä ei ole ehkä vielä avattu. Varmista itserekisteröinnin avautuminen ja kurssin  
alkaminen tarvittaessa opettajaltasi/kurssin vastuuhenkilöltä. Jos itserekisteröitymiseen tarvittava "avain" on määritelty, et pysty liittymään kurssille ilman sitä.  
Jos kurssiavain on hukassa, pyydä se tarvittaessa uudelleen opettajaltasi/kurssin vastuuhenkilöltä. Jos oma käyttäjätunnuksesi on vanhentunut tai salasanasi  
unohtunut, et voi myöskään rekisteröityä Moodle-kursseille. Ota tarvittaessa yhteyttä yliopiston käyttölupapisteeseen, jossa lupa-asiat hoidetaan.  
Lisätietoja käyttöluvista:http://www.helsinki.fi/atk/luvat/ 
 
Huomioithan, että voit itse myös rekisteröityä pois Moodle-kursseiltasi. Tämä on kätevä ominaisuus siinä vaiheessa, kun haluat pois vanhentuneilta kursseilta 
 (joille sinun ei enää tarvitse päästä). Huomioithan, että poisrekisteröityminen piilottaa kurssin opettajalta kaikki oppimistehtäväsi kurssilla, joten älä poistu kurssilta 
 ennen kuin kurssin arviointi on rekisteröity WebOodiin. Joskus poisrekisteröityminen tapahtuu vahingossa. Ota tällöin yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön, jos et enää  
pääse liittymään kurssille uudelleen. 

 

  

http://www.helsinki.fi/atk/luvat/
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3. Kirjautuminen Moodleen 
Moodleen kirjaudutaan aina 
osoitteessa http://moodle.helsinki.fi. 
Valitse Moodlen etusivulta Kirjaudu-lohkosta 
linkki: "Helsingin yliopiston tunnuksella" (myös 
kevyttunnuksilla tästä). 
 
Mikäli haluat kirjautua HY:n Moodleen jonkun 
muun korkeakoulun käyttäjätunnuksella, valitse 
Kirjaudu-lohkon linkki "HAKA-
luottamusverkoston tunnuksella". 

 

http://moodle.helsinki.fi/
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Kirjautuessasi Moodleen, sinun tulee aina antaa 
oma HY:n käyttölupasi tunnus ja salasana (AD-
lupa). 

 

 

Vinkkejä kirjautumiseen 
Mikäli käyt usein samoilla Moodle-kursseilla, voit tallentaa kurssien omat verkko-osoitteet (muotoa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=00000) selaimen  
kirjanmerkkeihin, jolloin pääset rekisteröidyille kursseille suoraan. Mikäli Moodleen kirjautuminen ei onnistu, siihen voi olla useita syitä: 
Jos saat virheilmoituksen "Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed" (selaimen osoiterivillä lukee: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), 
 salasana tai käyttäjätunnus tai molemmat ovat virheellisiä. Onko käyttäjätunnuksesi voimassa? Annoithan tunnuksesi lyhyessä muodossa? Oletko unohtanut 
 salasanasi? Ota tarvittaessa yhteyttä yliopiston käyttölupapisteeseen, jossa lupa-asiat hoidetaan. Lisätietoja käyttöluvista: http://www.helsinki.fi/atk/luvat/ 
 
Jos olet aloittanut kirjautumisen oikeasta paikasta, antanut tunnuksesi oikein, etkä siltikään pääse sisään Moodleen ja tiedät etteivät muutkaan (opiskelutoverisi  
esimerkiksi) pääse kirjautumaan, on todennäköisesti kyse Moodlen laajemmasta katkosta tai päivityksestä. Voit tarkistaa ajankohtaiset käyttökatkot häiriötiedotteista: 
 http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.html  
Ota tarvittaessa yhteyttä yliopiston Helpdeskiin: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/ 

 

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=300
https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin
http://www.helsinki.fi/atk/luvat/
http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.html
http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/
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4. Kieliasetusten muuttaminen 
 
Moodlen etusivun kieli määrittyy selaimen 
oletuskielen mukaan ennen kirjautumista. 
Kielivalinnan voi vaihtaa helposti oikeassa 
ylänurkassa olevasta pudotusvalikosta. Valinnan 
voi tehdä myös kirjautumisen jälkeen. 
Kieliversioita on kolme: suomi, ruotsi ja englanti. 
Pudotusvalikosta vaihdettu kieli säilyy kyseisen 
istunnon ajan.  
 
Moodle-kurssilla käytettävä kieli määräytyy 
ensisijaisesti opettajan mahdollisesti kurssille 
pakolliseksi valitseman kielen mukaisesti, 
toissijaisesti kirjautumisen jälkeen itse 
pudotusvalikosta valitsemasi kielen mukaisesti 
tai omaan käyttäjäprofiiliisi tallentamasi 
oletuskielen mukaisesti. 
 
Mikäli haluat muuttaa Moodlen oletusarvoista 
kieltä, voit tehdä sen muokkaamalla omaa 
käyttäjäprofiiliasi. Näin Moodle-ympäristö 
näytetään profiilissasi valitun kielen mukaisesti 
aina, kun kirjaudut Moodleen (mikäli opettaja ei 
ole kurssikohtaisesti pakottanut muuta valintaa). 
Lisätietoja käyttäjäprofiilin muokkaamisesta 
luvussa: "6. Käyttäjäprofiilin asetukset". 
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5. Katsaus kursseistani 
 
Kirjautumisen jälkeen näet oman, 
henkilökohtaisen Katsaus kursseistani -
aloitussivun, jonka keskellä näytetään lista 
omista kursseistasi (joilla olet jäsenenä tällä 
hetkellä) ja niihin liittyviä ajankohtaisia 
tapahtumia. Kurssin otsikkosta pääset siirtymään 
suoraan kurssialueelle. 
 
Mikäli omien kurssien listastasi puuttuu 
kursseja, et ole vielä liittynyt niille kursseille 
mukaan. Navigointilohkon kohdasta "Sivuston 
etusivu" pääset selaamaan Moodlen kaikkia 
kurssikategorioita ja tarvittaessa 
itserekisteröitymään uusille kursseille. Katso 
tarkemmat ohjeet itserekisteröinnistä luvusta 2. 

 

 
  



10 
 

6. Kurssialueella liikkuminen, navigointi ja lohkojen telakointi 
 
Navigointilohkon "Omat kurssini" linkin kautta 
voi siirtyä kurssialueelta toiselle. Omat kurssini -
näyttää 5 ensimmäistä kurssiasi - jos olet 
mukana useammalla, löydät ne kaikki Katsaus 
kursseistani -sivulta. 

 

Kurssin sisällä liikkumisessa auttaa 
navigointipolku, joka muodostuu aina 
kurssialueen vasempaan yläreunaan. Siitä näet, 
missä kulloinkin kurssialueella olet ja voit liikkua 
taaksepäin muun muassa takaisin kurssin 
etusivulle (linkistä, jossa näkyy kurssin lyhenne). 
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Navigointi-lohkosta pääset HY:n Moodlen 
etusivulle takaisin linkistä "Sivuston etusivu" 
Navigointilohkosta voit myös tarkistaa ja säätää 
omat profiiliasetuksesi (tarkemmin esitelty 
kappaleessa 7.) 
 
Omat kurssini -valikosta voit suoraan siirtyä 
kurssin aiheiden/viikkojen alta löytyviin 
aktiviteetteihin (keskustelut, 
tehtävänpalautukset, tentit, wikialueet jne.). 

 

Navigointilohkon, kuten kaikkia muitankin 
Moodlen lohkoja (myös kurssialueella näkyviä) 
voi myös telakoida eli piilottaa vasemman 
reunan sivupalkkiin, käyttäjäkohtaisesti. 
Telakoinnin saa päälle ja pois päältä samasta 
napista. 
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7. Käyttäjäprofiilin muokkaus 
 
Voit tarkastella ja muokata käyttäjäprofiiliasi 
kirjautumisen jälkeen Navigointilohkon kohdasta 
"Oma profiilini" tai valitsemalla oikeassa 
yläreunassa näkyvän linkin "Olet kirjautunut 
nimellä Oma Nimesi". Linkki käyttäjäprofiiliisi 
löytyy näiden em. kohtien lisäksi myös jokaisen 
sivun alareunassa (myös jokaisella 
kurssialueella). 
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Voit muokata profiilisi tietoja ja valitsemalla 
Asetukset-lohkosta "Muokkaa tietoja". 
Huomioithan, että profiili on käyttäjäkohtainen ja 
näkyvissä kaikilla Moodle-kursseillasi. Voit 
päivittää profiilissasi muun muassa seuraavia 
kohtia: 
 
Sähköpostiosoitteen näyttö: Saat itse valita, 
kenelle sähköpostiosoitteesi näkyy. Riippumatta 
tässä asetuksessa valitsemastasi vaihtoehdosta 
Moodle lähettää sinulle tulevat viestit ko. 
osoitteeseen. 
Postin keräilytapa: Asetus määrittelee, 
millaisessa muodossa Moodle-kursseiltasi 
mahdollisesti lähetettävät keskustelualueiden 
viestit ohjataan sähköpostiosoitteeseesi. Mikäli 
keskustelualueiden käyttö on runsasta, voit 
valita tilan "Otsikot (Posti päivässä, vain 
otsikot)", jolloin saat enintään yhden 
koosteviestin päivässä Moodlen 
keskustelualueelta (jonka olet tilannut tai jonka 
opettaja haluaa sinun tilaavan). Koosteviesti 
toimitetaan klo 17.00.  
Automaattinen tilaus: Asetus määrittelee, millä 
tavalla keskustelualueet tilataan omaan 
sähköpostiin - oletusarvoisesti osallistuessasi 
keskusteluun vai ainoastaan erikseen tilattaessa 
(keskustelualuekohtaisesti). Usein kurssin 
alkuvaiheessa on kätevää laittaa asetus tilaan 
"Kyllä: tilaa uusi keskustelualue osallistuessani 
keskusteluun". Opettaja on myös saattanut 
pakottaa keskustelualueen tilauksen kaikille 
opiskelijoille. 
Haluttu kieli: Moodlen käyttöliittymässä 
oletuksena käytettävä kielivalinta. 
Käyttäjäkuva: voit lisätä oman kasvokuvasi 
profiiliisi, jolloin valokuvasi näytetään kurssiesi 
jäsenille kurssialueella osallistujalistassa ja 
keskusteluviestien yhteydessä. Etenkin 
vuorovaikutteisilla kursseilla on suositeltavaa, 
että jäsenet lisäävät oman kasvokuvansa 
osallistujaprofiiliinsa. 
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Mikäli et lue aktiivisesti @helsinki.fi -postiasi, 
mutta haluat kaikki tärkeät Moodle-viestit 
itsellesi ajallaan, voit korvata 
oletussähköpostiosoitteen jollakin toisella 
sähköpostiosoitteella. Osoitteenvaihto tehdään 
oman käyttäjäprofiilin asetuksista, kohdasta 
Viestit. Viestit-sivun lopussa voit määritellä 
osoitteen, johon Moodlesta lähtevät viestit 
ohjatataan (oletus on 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi, kevyttunnuksilla 
tunnukseen luonnin yhteydessä sidottu 
sähköpostiosoite). Laitathan kenttään vain 
sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on voimassa 
ja aktiivisesti omassa käytössäsi. 

 

Vinkkejä käyttäjäprofiiliin liittyen 
Käyttäjäprofiilin tiedot näkyvät automaattisesti sinulle itsellesi ja kurssin opettajalle. Muut kurssiesi opiskelijat näkevät profiilistasi hieman suppeamman näkymän; valokuvan lisäksi kohdat Nimi, Maa, Paikkakunta, Sähköpostiosoite ja 
Rooli sekä mahdollisesti muut vapaaehtoisesti profiiliisi lisäämäsi valinnaiset kentät (kiinnostukset, matkapuhelinnumero jne.). 
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8. Moodlen toimintoja (tehtävän palautus, keskustelualue ja wiki) 
 
Moodle-kurssien käytetyimmät toiminnot ovat 
materiaalien jakamisen ohella keskustelualueen 
hyödyntäminen opiskelussa, oppimistehtävien 
palautus (tiedostot, kirjalliset tehtävät) sekä 
ryhmätyöt kurssin wikialueella. 
Oppimistehtäviä voi Moodlessa palauttaa 
keskustelualueella viestien liitteinä (näkyy 
kaikille kurssilaisille) tai yksilötehtävien kautta 
(suljettu, palautettu tehtävä näkyy vain 
opettajalle). Wikialueet voivat olla kaikille 
avoimia, ryhmäkohtaisia (suljettuja) tai 
yksilökohtaisia (suljettuja). Eri tehtävätyyppejä 
kuvaa Moodlen tehtäväikonit, kuten kuvassa 
olevasta esimerkissä. 
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Keskustelualue 
 

 Keskustelualueen etusivulla näytetään 
alueen viestien otsikot, keskusteluketjun 
aloittajan nimi (ja mahdollinen kuva), vastausten 
määrä, lukemattomien viestien määrä sekä 
viimeisimmän viestin ajankohta (päivämäärä ja 
kellonaika). Keskustelualueen viestejä voi myös 
hakea hakusanalla (Etsi viesteistä). 
Keskustelualueen viestit voi tilata omaan 
sähköpostiin keskustelualueen etusivun linkistä 
"Tilaa tämä keskustelualue", mikäli 
oletusarvoinen tilaus ei ole päällä. Katso 
tarkemmin käyttäjäprofiilin muokkaus 
kappaleessa: "6. Käyttäjäprofiilin asetukset". 
Uusi keskustelu(ketju) aloitetaan kohdasta "Lisää 
uusi viesti". Esimerkkikeskustelualueella on 
kaksi erillistä viestiketjua. Viestit saat auki 
klikkaamalla niiden otsikkoa. 

 

Oletusarvoisesti viestit lähtevät ne tilanneiden 
kurssilaisten sähköpostiin 30 min kuluttua 
viestin tallennuksesta. Samat 30 min sinulla on 
aikaa muokata viestiä. Jos haluat, että viestisi 
lähtee heti osallistujien sähköpostiin, käytä 
viestinäkymästä rastia Postita nyt (ks viereinen 
kuva). Käytännössä Moodle postittaa lähtevät 
viestit 5 minuutin välein. Heti lähettämisestä 
huolimatta viesti on muokattavissa 30 min ajan; 
toki viestiin tehdyt muokkaukset eivät enää näy 
lähteneessä sähköpostissa.  
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Keskustelut rakentuvat Moodlessa allekkain ja 
oletusarvoisesti sisäkkäin (kuten 
esimerkkikuvassa). Jokainen käyttäjä voi 
halutessaan muuttaa viestien näkymää, mikäli 
haluaa tarkastella viestejä esimerkiksi säikeittäin 
tai peräkkäin, uusin ensin. Viestinäkymää voi 
päivittää nuolen osoittamasta pudotusvalikosta 
keskustelun yläreunasta. 
Keskusteluviestiin vastataan valitsemalla 
"Vastaa". Vastausviestin otsikko kopioituu 
automaattisesti aloitusviestistä, joten muistathan 
päivittää sen viestisi sisältöä hyvin kuvaavaksi. 
Omia viestejä voi muokata ja poistaa 30 min. 
kuluessa niiden lähettämisestä, mutta ei enää 
tuon ajan jälkeen. Mikäli myöhemmin tulee 
tarvetta muuttaa tai poistaa viestejä, pyydä 
tarvittaessa apua kurssisi opettajalta. 
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Tehtävät 
 
Tehtävät ovat yleensä Moodlessa liitetiedoston palautuksia tai suoraan Moodlen tekstieditoriin kirjoitettavia tekstejä, joissa opettaja on määrittänyt tehtävälle sallitun 
palautusajan. Varsinainen tehtävä laaditaan usein tekstinkäsittelyohjelmalla esim. Wordissa ja ladataan valmiina Moodlen yksilötehtävän palautusalueelle "Valitse 
tiedosto" > "Lähetä tämä tiedosto". Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, voiko tiedostoja ladata useita vai ainoastaan yhden. Palautettava tiedosto kannattaa 
nimetä kuvaavasti ja ilman skandi-aakkosia (å, ä, ö). 

  Yksilötehtävä palautetaan kurssin 
opettajalle, joten kurssin opiskelijat eivät näe 
toistensa yksilötehtäviä. Palautusajan jälkeen 
opettaja voi antaa Moodlessa yksilöpalautetta 
tehtävästä, jonka pääsee lukemaan 
yksilötehtävän palautusalueelta (samasta 
paikasta, josta palautus on tehty). Tiedoston 
palautus aloitetaan kohdasta "Valitse tiedosto", 
jonka jälkeen tiedosto haetaan omalta koneelta 
tai esimerkiksi muistitikulta ja lähetetään 
palautettavaksi painikkeesta "Lähetä tämä 
tiedosto". Muista lähettää työ myös arvioitavaksi, 
mikäli tehtävässä näkyy painike "Lähetä 
arvioitavaksi". Näin toimimalla kuittaat 
opettajalle, että palauttamasi työ on lopullinen 
versio, eikä siihen ole tulossa enää muutoksia. 
Muista palauttaa tehtävä ja lähettää se 
arvioitavaksi ennen opettajan asettamaa 
määräaikaa! 

 

 Verkkoteksti palautetaan valitsemalla 
"Kirjoita". Teksti kirjoitetaan suoraan Moodlen 
tekstieditorissa tai kopioidaan käsin 
tekstinkäsittelyohjelmasta esim. Notepadista tai 
Wordpadista (kopioi + liitä) tekstieditorin 
kenttään "Palautus". Tekstieditorissa on painike 
"Liitä Wordista", jolla kannattaa puhdistaa 
Wordin tekemät tekstimuotoilut. Nyrkkisääntönä 
voisi pitää, että teksti kannattaa muotoilla vasta 
Moodlessa (Moodlen omalla tekstieditorilla). 
Katso tarvittaessa tarkempiohje. 

 

http://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Tekstin+kopiointi+MS+Wordista+Moodleen
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Wiki 

 Wiki on yhteiskirjoitusalue, jossa 
opiskelijat voivat kirjoittaa yhdessä sisältöä, yksi 
opiskelija kerrallaan. Mikäli joku opiskelijoista 
on wikisivun muokkaustilassa, eivät muut pääse 
sillä hetkellä tekstiä kirjoittamaan. Wikissä voi 
lähettää kommentteja esimerkiksi ryhmätyön 
aikataulutuksesta, opiskelijoiden keskenään 
sopimastaan työnjaosta, wikisivulla tehdyistä 
muutoksista jne.  
Wikialueelle voi lisätä myös sivuja ja alasivuja, 
jos halutaan eriyttää sisältöä useammalle eri 
sivulle (puumainen rakenne). Laajoissa 
tehtävissä kullekin käsiteltävälle teemalle voi 
luoda oman sivunsa tai ne voivat toimia 
pienryhmien tai parityöskentelyn omina 
kirjoitusalueinaan. Wikialueelle voi uusia sivuja 
tehdä Navigointi-lohkon valikon kautta, 
valitsemalla "Uusi". 
Wikisivuille saa vielä alasivuja niin, että ensin 
kirjoitetaan wikin päätasolla muokkaustilassa 
alasivujen nimet kukin omalle rivilleen. Tämän 
jälkeen jokaisen nimen ympärille laitetaan 
"tuplahakasulkeet" eli alasivut näkyvät tässä 
muodossa: 
[[[Johdanto]]] 
[[[Kirjallisuuskatsaus]]] 
[[[Menetelmät]]] 
[[[Tulokset]]] 
[[[Pohdinta]]] 
[[[Lähteet]]] 
Tallentamisen jälkeen wikisivut näkyvät 
punaisella. Linkin valittuaan pääsee luomaan 
varsinaista sivua ja kirjoittamaan sille sisältöä. 
Mutta edelleenkin, kutakin alasivua voi 
kerrallaan muokata vain yksi opiskelija. 
Wikin historia-välilehdeltä nähdään, ketkä 
opiskelijoista ovat tehneet muokkauksia sivulle 
ja eri muokkausversioita voidaan vertailla 
keskenään (mitä kukakin on kirjoittanut). 
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9. Apua Moodlen ongelmatilanteissa 
 

 

Neuvontaa opiskelijoille 
Moodle-kurssin sisältöön liittyvissä ongelmissa (kurssiavain, materiaalit, tehtävät, tentit, keskustelualueet, ohjeet, suorituskriteerit, aikataulut ym.)  
kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä kurssin opettajaan. Jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa toiminnasta ja sisällöstä. 
 
Yleisemmissä Moodlen käyttöön liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Helpdeskiin helpdesk@helsinki.fi tai puh. (09) 191 55555.  
Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/ 
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