
 

Moodle pikaopas SeAMK tutkinto- ja avoin 

AMK opiskelijalle 

 

Moodle 2 verkko-oppimisympäristö 

 

Tässä pikaoppaassa esitellään lyhyesti Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Moodle verkko-oppimisympäristön 

aloituskäyttöä. Voit käyttää Moodle verkko-oppimisympäristöä mistäpäin maailmaa tahansa edellyttäen, 

että Internet – yhteys on käytössäsi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoilla suositellaan 

käytettäväksi Microsoft Internet Explorer -selainta. 

 

Kirjautuminen oppimisympäristöön 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Moodle -oppimisympäristö löytyy osoitteesta: 

https://moodle.epedu.fi/seamk 

 

Moodle – oppimisympäristöön kirjautumista varten tarvitset tunnukset ja salasanan, joiden käyttöönotto on 

selvitetty avoin AMK opiskelijan oppaassa wwws.seamk.fi/avoinamk. SeAMK tutkinto-opiskelijat ovat 

saaneet nämä erikseen opintojen alussa. Yhteys Moodleen on salattu.  

 

Kuva 1. Valitse Kirjaudu. Moodle käyttäjätunnuksen ja salasanan antaminen https://moodle.epedu.fi/seamk 

  

https://moodle.epedu.fi/seamk
https://moodle.epedu.fi/seamk


Opintojaksolle liittyminen 

 

Kirjautumisen jälkeen sinulle avautuu näkymä ”KOTI: KATSAUS KURSSEISTANI”, jonka vasemman 

”NAVIGOINTI”-lohkon ”KURSSIT”-linkistä pääset selaamaan opintojaksoja yksiköittäin. Näet kurssit, joille olet 

liittynyt sivuston keskiosassa ”KURSSIN YHTEENVETO” -tekstin alla (kuva 2). Voit etsiä opintojaksoja myös 

sivun oikean ylälaidan ”Etsi kursseja” –toiminnolla (kuva 3). 

 

Kuva 2. Navigointi kursseille, sekä kurssit joille olet liittynyt. Kuvan tapauksessa yhdellekään kurssille ei ole 

liitytty: ”Ei kurssitietoja näytettäväksi”. 

 

 

Kuva 3. Kurssien hakutoiminto. 

 

Kurssille liittymisen mahdollisuuksia on kaksi: 

1) Opettaja ilmoittaa sinulle opintojakson sijaintilinkin Moodlessa sähköpostitse sekä avaintiedon 

(=salasanan) kurssille pääsemiseksi. Klikkaa hiiren osoittimella kurssin nimeä jolloin järjestelmä kysyy sinulta 

avaintietoa. Avaintietoa kysytään vain kerran. Tämä on yleisin liittymistapa opintojaksolle. 

2) Opettaja on lisännyt sinut jo suoraan kurssille suoraan jolloin et tarvitse erillistä avainta (edellyttää, että 

sinut on rekisteröity ensin koulutuskuntayhtymän Moodleen) eli klikkaat vain opettajalta saamaasi 

kurssilinkkiä. Mikäli pääset sisään kurssille, mutta et voi esimerkiksi palauttaa harjoituksia, ilmoita tästä 

opintojakson opettajalle. 

  



Verkko-opintojakson pääsivu 

Kun olet kirjautunut opintojaksolle, näet verkko-opintojakson rakenteen keskellä varsinaisen sisältöosan: 

käsiteltävän aiheen ja sen alapuolella opiskelumateriaalit elit esim. tekstiä, keskusteluita, videoita, tehtäviä, 

ym. joita tekemällä suoritus tulee myöhemmin valmiiksi. Opintojaksolta löytyy usein myös opintojakson 

kalenteri. Lisäksi näet kurssin rakenteesta riippuen mm. opintojakson muut osallistujat, viimeisimmät uutiset 

ja tapahtumat jne. Tarkasta ja täydennä myös omat henkilökohtaiset tietosi klikkaamalla oikealta ylhäältä 

omaa nimeäsi ja valitsemalla ”Muokkaa tietoja” (kuva 4.). Tutustu rohkeasti Moodlen käyttöön, osallistu 

aktiivisesti tehtäviin ja keskusteluihin. 

 

Kuva 4. Muokkaa tietoja 

 

”Tehtävä”-aktiviteetin kuvauksessa on yleensä kerrottu, kuinka tehtävät tehdään. Tehtävän palautus voi olla 

esim. tiedoston lähettäminen tai sanallinen vastaus. Klikkaa ensin tehtävää ja valitse ”Lataa tiedostoja”. Etsi 

tekemäsi tehtävät tietokoneeltasi ja raahaa ne hiiren vasemmalla painikkeella ”Lisää tiedostoja raahaamalla 

ne tähän”-kenttään (kuva 5). Jos palautat tekstitiedoston, käytä mieluiten .doc tai .rtf –muotoa (esim. Word) 

ellei muusta ole sovittu erikseen. 

 

Kuva 5. Tiedostojen lähetys / tehtävän palautus 

 

Verkko-opiskeluistunnon lopettaminen ja yhteystiedot 

 

Kirjaudu ulos Moodlesta opiskelun päätteeksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää nimeäsi, ja 

valitsemalla listalta ”Kirjaudu ulos” (ks. kuva 4). Mikäli sinulla ongelmia Moodlen käytössä opintojaksolla, ota 

rohkeasti yhteyttä opintojakson järjestävään opettajaan etunimi.sukunimi@seamk.fi tai soita järjestävään 

yksikköön. Mikäli vika näyttää tekniseltä voit ilmoittaa siitä Jelppariin: puhelin 020 124 5064, sähköposti: 

jelppari@epedu.fi 

Antoisia opiskeluhetkiä! 

mailto:jelppari@epedu.fi

