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Opettajat voivat merkitä jakson/lukukauden aikana pidettävät tentit, palautettavat tehtävät 
ja kaiken muun oppimisen arviointiin liittyvän Wilmaan, jolloin opiskelijat ja huoltajat 
näkevät ne heti etusivullaan. Kun arviointi julkaistaan saavat opiskelijat palautetta 

oppimisestaan. Oppimistehtävät/Tentit näkyvät myös muilla opettajilla, jolloin on helppo 
etsiä sellainen Tenttipäivä, joka on vapaana kaikilla ryhmän opiskelijoilla. 

Oppimistehtäviä/Tenttejä voi myös tarkastella oppilaskohtaisesti. 

Uuden oppimistehtävän/tentin merkitseminen 

 
1) Valitse opetusryhmä johon haluat lisätä oppimistehtävän/tentin 

2) Klikkaa opetusryhmän oman sivun ylälaidassa näkyvää Oppimistehtävät/Tentit-

välilehteä. 

 

3) Tenttinäkymä avautuu kuluvalta viikolta. Kirjoita sopiva päivänmäärä tai siirry Seuraava-

linkistä sille viikolle, jolla haluat merkitä oppimistehtävän/tentin. 



4) Taulukosta näkyy tämän opetusryhmän oppilaille jo merkityt oppimistehtävät/tentit. 

Samalle päivälle voi merkitä useampia oppimistehtäviä/tenttejä, jos tarpeen. 

5) Oppimistehtävä/Tentti lisätään klikkaamalla Lisää oppimistehtävä/Tentti  -
painiketta. Sivun ylälaitaan tulee lisätty oppimistehtävä/tentti. Valitsemalla Muokkaa 

pääsee syöttämään lisätietoja. 

 

 

Oppimistehtävän/Tentin poistaminen tai korjaaminen 

 Oppimistehtävä/Tenttipäivää muutetaan poistamalla vanha ja tekemällä uusi. Kopioi 
ennen poistoa lisätiedot, niin voit liittää ne sellaisenaan uuteen. 

 Oppimistehtävän/Tentin Aiheen voi tarkentaa ja Lisätietoja voi muuttaa suoraan 
tekstikenttään. Muista tallentaa tekemäsi muutokset.  

 

 
 



Oppimistehtävän/Tentin näkyminen Wilmassa 
 

 

 Oppilaat näkevät Wilmasta yhteenvedon itseään koskevista 

oppimistehtävistä/tenteistä. Etusivulla näkyy seuraavan 10 päivän kokeet.  

 

 Oppimistehtävät/tentit sivun kautta opiskelijat näkevät kaikki Tulevat ja Menneet 
oppimistehtävät/tentit. 

 Jos oppimistehtävä/tentti on arvioitu ja julkaistu, niin arvosana ja sen lisätiedot 
näkyvät menneet välilehdellä. 

 Huoltajat näkevät oppimistehtävät/kokeet samalla tavalla kuin oppilaatkin. 



 

 Opettajat näkevät Wilman etusivulla yhteenvedon omien ryhmiensä eli itse 
merkitsemistään oppimistehtävistä/tenteistä.  

 Opettaja näkee myös oman luokkansa oppimistehtävät/tentit  

 Muiden opettajien merkitsemät oppimistehtävät/tentit näkyvät kaikki välilehdellä. 

Valitsemalla Aikaväli: Jokin muu saa listan muotoon jota voi järjestää ja etsiä. 



Yksittäisen opiskelijan oppimistehtäviä/tenttejä voi tarkastella opiskelijan oman sivun 

kautta.  

 

 

Menneet valinta avaa oletuksena vain kuluvan lukuvuoden Oppimistehtävät/Tentit 

 

 



Kirjoittamalla alkaen kohtaan toisen päivänmäärän ja painamalla Näytä, saa kaikki oppimistehtävät/tentit 

näkyviin. 

 

Kirjoittamalla Koe sarakkeen hakulaatikkoon esim. englanti, saa kaikki oppimistehtävät/tentit näkyviin, 

joissa esiintyy sana englanti. 

  


