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1. KIRJAUTUMINEN 

Kirjautuminen HAMKin Moodleen tapahtuu osoitteessa https://moodle.hamk.fi. 

 

HAMKin tutkinto-opiskelijat ja avoimen amkin 

opiskelijat kirjautuvat sisään käyttäen HAMK Login –

kirjautumista ja omaa HAMK-tunnustaan.  

FUASin ja muiden korkeakoulujen opiskelijat 

kirjautuvat sisään oman organisaationsa tunnuksilla 

käyttäen HAKA Login -kirjautumista. 

  

 

2. PROFIILITIEDOT 

 Moodlessa käyttäjän täytyy päivittää omat profiilitiedot. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi ja 

sähköpostiosoite. Lisäksi käyttäjän kannattaa syöttää puhelinnumero valinnaiseen matkapuhelin-kenttään, 

jotta hän voi saada tekstiviesti-ilmoituksia mahdollisista tuntiperuutuksista. Suositeltavaa on myös päivittää 

oma profiilikuva. 

 

 Profiilitietoja pääsee muokkaamaan sisäänkirjautumisen jälkeen Asetukset-valikosta > Omat 

profiiliasetukseni > Muokkaa tietoja. Miltä tahansa sivulta pääsee omalle profiilisivulle klikkaamalla 

omaa nimeään sivun oikeasta yläreunasta. 

 

 
 

3. KURSSITILAN AVAIN 

 HAMKin ja avoimen amkin opiskelijat siirtyvät toteutukselle hyväksynnän jälkeen automaattisesti 

Moodlen kurssialueelle. Kun opettaja on avannut kurssialueen, se löytyy opiskelijan omista kursseista tai 

esim. haulla. 

 

 FUASin ja muiden oppilaitosten opiskelijat kirjautuvat ensin Moodleen HAKA-loginin kautta oman 

oppilaitoksensa tunnuksilla ja salasanoilla.  Kurssialueeseen tarvitaan vielä erillinen avain, jonka toimittaa 

toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelija syöttää sen vaadittuun avain-kenttään ja lisää itsensä 

kurssialueelle. Rekisteröityminen tehdään vain yhden kerran ja avainta ei tarvita jatkossa. 

 

https://moodle.hamk.fi/
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4. TEHTÄVÄN PALAUTUS 

 Moodlessa oppimistehtäviä voi palauttaa usealla eri tavalla. Yleisimmät tavat ovat tiedoston/tiedostojen 

palautus suoraan Moodlen tehtävä-aktiviteettiin tai yhteiskäyttöiselle keskustelufoorumille viestin 

lähettäminen. Ensimmäisessä tavassa palautus on opiskelijan/opiskelijaryhmän ja opettajan välinen, 

jälkimmäisessä vaihtoehdossa viesti ja palautus näkyy opettajalle, mutta myös muille opiskelijoille. Tällöin 

voidaan hyödyntää mm. vertaisarviointia ja keskustelua. 

 

 Tehtävä-aktiviteetti sisältää useimmiten opettajan tekemän tehtävänannon ja viimeisimmän 

palautuspäivämäärän. Kun palautusaikaa on jäljellä, voi opiskelija lisätä palautuksen tiedostona suoraan 

Moodleen. Asetuksista riippuen tiedostoja voi palauttaa joko yhden tai useampia. Lisäksi opettaja voi 

vaatia, että tiedoston lataamisen lisäksi opiskelija lähettää työn arvioitavaksi. Tämän jälkeen tiedostoa ei 

voi enää muokata, vaan se siirtyy opettajalle arvioitavaksi. 

 

Tehtävän palauttaminen (tiedoston lataaminen) Tehtävän lähettäminen arvioitavaksi 
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5. KESKUSTELUFOORUMI 

 Opiskelijat voivat kirjoittaa Moodlen keskustelufoorumille (paitsi vain opettajien käytössä olevalle Uutiset-

foorumille), kun opettaja on niitä lisännyt kurssialueelle. Viestin lähettäminen tapahtuu avaamalla ko. 

keskustelufoorumi ja klikkaamalla Lisää uusi viesti. Tämän jälkeen päästään viestin lähettämiseen, jossa 

kirjoitetaan otsikko ja viesti. Tärkeää on myös huomata kohta Tilaus. Tässä opiskelija voi nopeasti valita, 

haluaako foorumin viestit sähköpostiinsa vai ei. Lisäksi viestiin voidaan lisätä liite/liitteitä. Lähetä viesti-

painikkeella viesti julkaistaan foorumilla, mutta sitä voi vielä muokata 30 min ajan. 

 

 

 


