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1. Johdanto

Opas on tarkoitettu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toisen asteen opiskelijoille, 
jotka tarvitsevat ohjeita ja neuvoja tietokoneiden ja yleisten opintoihin liittyvien tieto-
järjestelmien ja ohjelmien/ohjelmistojen käyttöä ajatellen. Opas myös neuvoo mistä 
etsiä syventävää tietoa tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kenen puoleen 
kannattaa kääntyä. 

Opas ei ole kaikenkattava, vaan oppilaitokset, opettajat ja muu henkilökunta voivat 
antaa ohjeita eri tavalla toimimiseen, syventävää tietoa opiston koneiden, tietokone-
luokkien ja ohjelmien käytöstä sekä eriäviä ongelman ratkaisuja. Jokaisella yksiköllä on 
myös omat jo vakiintuneet toimintatavat, joista saat tietoa yksikkösi IT-tukihenkilöiltä, 
ryhmänohjaajaltasi tai yksikkösi atk-opettajilta.

Opasta tullaan päivittämään tarpeen mukaan. Mahdollisista lisäys- ja päivitystarpeista 
voit ilmoittaa Kpedun helpdeskiin.

uusin versio oppaasta on löydettävissä aina osoitteesta https://portti.kpedu.fi.

               uusin versio oppaasta on löydettävissä aina osoitteesta https://portti.kpedu.fi 

Asiakastuki: 044 725 0000
(ma-pe 8-16)

helpdesk@kpedu.fi
KPEDUHelpDesk
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2. Yleistä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tietokonei-
den pääsääntöisenä käyttöjärjestelmänä on Win-
dows. Yksiköissä saattaa olla käytössä muitakin 
käyttöjärjestelmiä, kuten Mac- ja Linux-luokkia. 

Opiskelijan näkökulmasta yksi tärkeä opin-
toihin liittyvä järjestelmä on Wilma. Wilma on 
opiskelijahallintojärjestelmä PrimusKurren opis-
kelijaliittymä, jota käytetään internet-selaimen 
välityksellä. Wilmasta näet mm. henkilökohtai-
sen opintosuunnitelmasi (hOPS), poissaolot, 
opintosuoritukset, opinto-oppaan, tiedotteet ja 
pystyt lähettämään viestejä opettajillesi tai huol-
tajallesi. Wilmasta löytyvät myös oppilaitoksesi 
lukujärjestykset.

Toinen itse opintoihin liittyvä järjestelmä on 
Moodle. Moodle on selainpohjainen oppimisym-
päristö, jonne opettajat luovat verkkokursseja 
ja jakavat kurssimateriaaleja. Moodle toimii siis 
lähiopetuksen tukena ja materiaalilähteenä. 
Tässä osassa käsitellään opiskelijoiden käyttäjä-
tunnuksien käsittelyä ja työskentelyä opistojen 
tietokoneluokissa sekä opiskelijoiden vastuita ja 
velvollisuuksia liittyen tietokonetyöskentelyyn 
koulutusyhtymän verkossa.

Moodle: https://vle.kpedu.fi • Wilma: https://wilma.kpedu.fi

Yksiköissä on myös 
Mac- ja Linux-luokkia.
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Käyttäjätunnukset
Käyttäjätunnukset tekee oman yksikön opinto-
sihteeri PrimusKurre -opiskelijahallintojärjestel-
män kautta. Käyttäjätunnukset jaetaan opintojen 
alkuvaiheessa. Yksiköstä ja käytännöstä riippuen 
ne voidaan jakaa ensimmäisellä ATK-tunnilla, 
vastuuopettajan toimesta tai opintosihteerin 
toimesta. Jos olet epävarma, mistä tunnukset 
saa, kysy vastuuopettajaltasi. Käyttäjätunnus on 
aina muotoa etunimi.sukunimi@kpedu.fi. Mikäli 
on useampi samanniminen henkilö, tulee lop-
puun numero, jolloin tunnus on muotoa etunimi.
sukunimi2@kpedu.fi. Tunnuksessa ei käytetä ns. 
skandinaavisia merkkejä, vaan ne korvataan å/ä 
= a, ö = o.

Käyttäjätunnuksilla pääset kirjautumaan EduT 
-toimialueelle Keski-Pohjanmaan koulutusyh-
tymän yksiköissä sekä Moodleen, Wilmaan ja 
sähköpostiin. Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa 
tietokoneelle, sinun tulee vaihtaa salasana. Sa-
lasanan vaihtaminen käydään läpi ensimmäisillä 
tietotekniikka tunneilla opastetusti. voit kysyä 
myös tunnuksiin liittyvistä asioista vastuu- tai 
tietotekniikkaopettajaltasi.

Käyttäjätunnus on olemassa ja sama koko 

opiskeluajan, salasana täytyy vaihtaa vähintään 
vuoden välein. Opiskeluoikeuden päätyttyä 
tunnus muuttuu passiiviseksi ja poistuu tietyn 
ajan jälkeen. Mikäli nimesi tai opiskelupaikkasi 
muuttuu, ota yhteys opintosihteeriin.

Salasanan vaihtaminen
voit vaihtaa salasanan sen jälkeen, kun olet 
kirjautunut sisälle Windowsiin, painamalla CTrL-
ALT-dEL yhdistelmää kerran ja valitsemalla 
Muuta salasana. 

Salasana tulee vaihtaa vähintään kerran vuo-
dessa, mieluiten  useammin. Järjestelmä pakottaa 
vaihtamaan salasanan, kun lähestytään vuoden 
määräaikaa.  Salasana on ehdottoman henkilö-
kohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenellekään. 
Sen tulee olla riittävän vahva ja muodostua 
vähintään 8 merkistä, joista vähintään kolme 
neljästä seuraavasta ehdosta tulee toteutua: iso 
kirjain (A-Z), pieni kirjain (a-z), numero (0-9), 
erikoismerkki (/{()} jne.). Esimerkkinä Kj8ag7-
h. Salasanan muodostuksessa tulee välttää ole-
massa olevia sanoja, syntymäaikaa, kotiosoitetta, 
lempinimeä tai muuta helposti arvattavaa. 

Mikäli herää epäilys, että joku on nähnyt tai 

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
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arvannut salasanasi, vaihda se välittömästi estääk-
sesi väärinkäytökset. Jos epäilet, että tunnustasi 
on ehditty käyttää väärin, ota heti yhteys yksik-
kösi opintosihteeriin, IT-tukeen tai ilmoita siitä 
helpdesk -sivuston välityksellä.

Jos unohdat salasanan tai salasanasi vanhentuu 
(ei ole vaihdettu vuoteen) tai jos nimesi muuttuu, 
ota yhteys yksikkösi opintosihteeriin tai kysy 
vastuuopettajaltasi, miten toimia. varaudu tässä 
tilanteessa todistamaan henkilöllisyytesi. 

Työskentely ATK-luokissa
Opistojen tiloissa olevat koneet ja laitteet ovat 
tarkoitettu pääsääntöisesti vain opiston opis-
kelijoiden, opettajien tai muun henkilökunnan 
käyttöön. Tietokoneilla työskentelevillä on oltava 
mukana opiskelijakortti (tai muu henkilöllisyysto-
distus) ja se on esitettävä pyydettäessä. 

Luokkatilat ovat ensisijaisesti tarkoitettu opet-
tajajohtoiseen opetuskäyttöön.  Luokan ollessa 
vapaana opetuskäytöstä ja oven ollessa auki, 
luokkatiloja voi käyttää yleisten käyttörajoitus-
ten ja hyvien tapojen puitteissa. Luokkatilojen 
muussa käytössä opintoihin liittyvät harjoitustyöt 
menevät lopputyön tekemisen, opintoihin liitty-
vien ohjelmistojen käytön ja laitteiston käytön 
harjoittelun edelle. 

Opistojen koneita ei saa lukita kuin tilapäisesti 
(esim. välitunnin ajaksi). Mikäli opetus ei jatku 
enää samassa tilassa, koneet tulee sammuttaa. 

Jos huomaat, että koneita on lukittu sääntöjen 
vastaisesti, ota yhteys opiston IT-tukeen.

Osassa luokista on käytössä etäopetus/valvon-
ta -ohjelmisto oppituntien aikana. Ohjelmiston 
avulla opettaja voi mm. ottaa oppilaskoneet 
etähallintaan, rajoittaa tietokoneen ja Internetin 
käyttöä joko konekohtaisesti tai luokkakohtaises-
ti, seurata oppilaskoneilla tehtävää työskentelyä, 
jakaa opettajan koneen näytön tai yksittäisen op-
pilaskoneen näytön koko luokalle ja sammuttaa/
käynnistää kaikki luokan koneet.

huomaa! Mikäli käytät siirtomediaa (Cd, 
dvd, uSB-muistitikku), lue ohjeet median tar-
kastamisesta virustorjuntaohjelmistolla.

Tulostaminen
Tulostamisessa on opistokohtaisia eroja. Tu-
lostamisessa on noudatettava kohtuullisuutta. 
Käytä esikatselua ennen kuin tulostat, tarkasta 
sivutus, ulkoasu ja muotoilu tätä kautta. Muista 
myös esilukea teksti ennen kuin tulostat. Tulosta-
misoikeus on tarkoitettu vain opintoihin liittyvän 
materiaalien tulostamiseen. Tulostimissa tulee 
käyttää tulostimelle soveltuvaa tulostuspaperia. 

Pidä itse mukana soveltuvaa tulostuspaperia 
varmuuden vuoksi. huolehdi, että tulostimeen 
jää paperia käytön jälkeen. väriaineen ja pape-
rin (mikäli sen tarjoaminen kuuluu opistollesi) 
loppumisesta tulee ilmoittaa vahtimestarille, 
infopisteeseen tai opistokohtaisen ohjeen mu-
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kaiselle vastuuhenkilölle. väriaineen loppumisen 
musta-valko-laserissa tietää siitä, että teksti on 
harmaata tai tulostamistilanteessa tulevista tulos-
timen ilmoituksista, merkkivalon vilkkumisesta 
tms. informaatiosta.

Tiedostojen tallentaminen
Tiedostojen tallentaminen koneen kovalevylle, 
Omat Tiedostot -kansioon, on kielletty. har-
joitustyöt ja opiskeluun liittyvät tiedostot tallen-
netaan joko opiskelijan omaan kotihakemistoon 
verkkolevyllä tai omalle muistitikulle tms. tallen-
nuslaitteelle. Koneen omalle kiintolevylle voidaan 
tallentaa vain opettajan ohjeen mukaan opettajan 
mainitsemiin hakemistoihin. Opettajat antavat 
neuvoja niiden käytössä. huom! Lue ohjeet siirto-
median tarkastamisesta virustorjuntaohjelmistolla.

Ohjelmistojen luvaton käyttö ja kopiointi
Koulun palvelimilla ja koneilla olevien ohjelmien 
kopiointi ilman erillistä lupaa on ehdottomasti 
kielletty. Laittomien ohjelmakopioiden lataami-

nen Internetistä, niiden tallentaminen, jakami-
nen ja käyttö koulun koneilla on ehdottomasti 
kielletty. Kuvatiedostojen tallentaminen koulun 
koneille on ehdottomasti kielletty lukuun otta-
matta opintoihin liittyvien kuvien tallentamista 
kotihakemistoon tai opettajan osoittamaan paik-
kaan. Peliohjelmien asentaminen koulun koneille 
ja niiden pelaaminen on ehdottomasti kielletty.  
Ohjelmien asentaminen ilman lupaa on kielletty. 

Ohjelmien asentaminen
Jos koneelta puuttuu jokin harjoitustyössä tar-
vittava ohjelma, neuvottele siitä vastuuopettajan 
kanssa.  Omin luvin ohjelmia tai yleensä mitään 
asennusta vaativaa toimenpidettä EI saa suorittaa.

häiriöllinen toiminta
Internetissä on käytössä niin sanottu netiketti 
(Internetin hyvät tavat), johon jokaisen kannattaa 
tutustua (http://internetopas.fi). 

 Kaikki hyvien tapojen vastainen toiminta ja 
käyttäytyminen opiston koneilta omia verkko-
tunnuksia käyttäen on ehdottomasti kielletty.

Opistojen tietoturvallisuutta vaarantavien 
ohjelmien asentaminen ja ajaminen on ehdot-
tomasti kiellettyä. Olemassa olevien tietoturva-
aukkojen tai uusien etsintä on ehdottomasti 
kielletty. Kiellettyä on myös erilaisin ohjelmin 
ja laitteistojen avulla urkkia verkkoliikennettä. 
Mikäli törmäät edellä kuvattuun toimintaan, 
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ilmoita siitä välittömästi ylläpitohenkilökunnalle!
viime kädessä häiriöllisestä toiminnasta tai tekijänoikeuksien rikkomisesta opiskelija 

voi joutua vastaamaan oikeuden edessä. Opisto voi myös erottaa opiskelijan häiriötä 
aiheuttavasta toiminnasta joko määräaikaisesti tai kokonaan.

Joillekin opintoihin liittymättömille sivustoille pääsyä  
on rajoitettu tai se on kokonaan estetty.

Netiketti: internetopas.fi

Internetopas
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4. Miten toimin sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median avulla voi toimia vuorovaikut-
teisesti, lisätä avoimuutta, kerätä ideoita, lisätä 
osallistumista, oppia uutta, tehostaa viestintää, 
organisoida tehokkaasti, hallita tiedon tulvaa, 
koota ja yhdistellä tietoa, pysyä ajan tasalla, 
toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatonta op-
pimista. Sosiaalisen median monet muodot ja 
mahdollisuudet järkevästi käytettynä ovat voi-
mavara ja tukevat oppimista. Kuitenkin jokaisen 
tulee tiedostaa riskit ja muistaa hyvät käyttäyty-
missäännöt sosiaalisessa mediassa. 

Oppilaitoksessamme tutustumme oman 
ammattimme näkökulmasta sosiaalisen median 
tuomiin mahdollisuuksiin ja keskustelemme so-
siaalisen median vaikutuksista ja oppilaitoksessa 
noudatettavista käyttäytymissäännöistä. Opiske-
lija itse päättää haluaako hän käyttää sosiaalisen 
median kanavia oppimistilanteissa.

Sääntöjä ja ohjeita

1. MIETI MITä LAITAT nETTIIn

- Kaikesta, mitä laitat nettiin, kirjoituksistasi,   
kuvistasi ja äänitteistäsi, jää nettiin jälki, jota   
et saa pois

- älä julkaise mitään, mitä et halua vanhem-
 pien, opettajien, tulevien työnantajien, kave- 

reiden tai muiden ulkopuolisten näkevän
 vielä vuosienkin päästä
- Olet itse vastuussa siitä, mitä kirjoitat ja jul-  

kaiset sosiaalisessa mediassa

2. KunnIOITA TOISIA MYöS vErKOSSA

- Muista hyvät käytöstavat myös netissä
- älä loukkaa ketään – hyvä sääntö on, että
 älä kirjoita toisesta mitään, mitä et haluaisi   

löytää itsestäsi kirjoitettuna netistä
- Kuuntele
- Ole asiallinen, kun olet eri mieltä
- Jaa yhteistä hyvää
- Tee yhteistyötä
- Tuota sisältöä
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3. äLä KIuSAA

- Kerro jos sinua kiusataan
- älä kiusaa muita

4. nOudATA LAKIA

- Muista vaitiolovelvollisuus
- Muista tekijänoikeudet – jos lainaat jonkun
  tuottamaa tekstiä, laita aina lainaukseen   

lähdeviite mistä ja kenen tekstistä olet ottanut 
 lainauksen
- Kysy kuvissa ja videoissa olevilta henkilöiltä lupa 
 niiden julkaisemiseen
- älä varasta muiden ajatuksia 

5. MuISTA, ETTä vErKKOPErSOOnASI On OSA 
SInuA

- Kunnioita omaa ja muiden verkkopersoonaa
- älä varasta toisen identiteettiä
- älä tekeydy toiseksi kuin olet

6. OLE vArOvAInEn hEnKILöKOhTAISTEn   
TIETOJEn KAnSSA

- nimi
- Puhelinnumero
- Salasana
- Osoite
- Syntymäaika
- henkilökohtaiset kuvat
- Pankkitilinumero

7. vArMISTA, ETTä TEKEMIESI LInKKIEn TAKAnA 
OLEvA TIETO On ASIALLISTA

- älä levitä asiatonta tai luvatonta materiaalia
- älä levitä huonoa käytöstä

8. ILMIAnnA EPäILYTTäväT SIvuT

- Puutu halveksuntaan
- Kerro asiattomuuksista opettajallesi
- Ilmianna loukkaava materiaali

9. PIdä TASO KOrKEAnA

- Kirjoita hyvällä suomen tai muulla kielellä
- Katso, että ulkoasu on siisti
- Kiinnitä huomiota kuvien laatuun
- Katso, että myös videot ovat tasokkaita

10. nOudATA näITä SäänTöJä

- Jos rikot näitä sääntöjä, voit menettää oikeuden 
koulun kautta toimiviin sosiaalisiin medioihin
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5. Valokuvaaminen ja tallenteet

TEKIJänOIKEudET,  YKSITYISYYdEn SuOJA JA 
KäYTöSSäännöT

valokuvien, äänen ja videon tallentajan on huo-
mioitava tekijänoikeusasioiden lisäksi erilaisia 
yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja. Tässä on 
10 tärkeintä ohjetta:

1. älä tallenna mitään tiloista, joihin sinulla ei ole 
oleskeluoikeutta.

2. Kotirauha on ehdoton, ilman haltijan lupaa ei 
saa tallentaa mitään.

3. rakennuksia saa kuvata ja kuvia käyttää.
4. Pysyvästi julkisessa tilassa olevia teoksia saa 

kuvata, mutta kuvia ei saa käyttää ansiotoi-
mintaan.

5. Muita suojattuja teoksia ja tuotoksia saa tal-
lentaa vain, jos ne ovat tallenteessa sivuosassa.

6. Ihmisiä ei saa kuvata tai videoida tunnistetta-
vasti heitä halventavissa tilanteissa.

7. Tunnistettavia ihmisiä sisältävän kuvan tai 
tallenteen julkaisu edellyttää lähes aina lupaa. 
Julkisessa tilassa, jossa on vapaasti ihmisiä 
hyvin laajasta piiristä, otetun kuvan saa kui-
tenkin julkaista.

8. Mainoksessa ei koskaan saa käyttää ihmisen 
kasvoja ilman nimenomaista lupaa.

9. Tilan haltijalla voi olla sääntöjä kuvaamisesta, 
joita on hyvä seurata.

10. Kohteliaisuussäännöt edellyttävät yleensä 
luvan kysymistä, vaikka laki sitä ei edellyt-
täisikään.

Julkaistu 26.5.2011 Opettajan tekijänoikeusop-
paan sivustolla: http://www.opettajantekijanoi-
keus.fi/ Kirjoittanut: Tarmo Toikkanen
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Koulun mainoskuvissa 
esiintyviltä opiskelijoilta 
kysytyään aina luvat kuvien 
käyttöön. 
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6. Windows käyttöopastus ja 
 kirjautuminen

Käynnistä-valikko

Tehtäväpalkki
Internet Explorer
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6. Windows käyttöopastus ja 
 kirjautuminen

Käynnistäessäsi tietokoneen tulee esiin sisäänkirjautumisikkuna. Seuraa ohjeita. Kirjoita 
tunnuksesi muodossa etunimi.sukunimi@kpedu.fi käyttäjätunnus-kohtaan ja salasanasi 
(huomioi isot ja pienet kirjaimet) salasana kohtaan. Paina EnTEr. Joissakin yksiköissä 
Windows lataa käyttäjäprofiilisi verkon yli, mikä voi kestää palvelimen sen hetkisen 
kuorman mukaan. Tämän ominaisuuden ollessa käytössä, Windows tallentaa profiiliin 
tehdyt muutokset palvelimelle, josta asetukset latautuvat seuraavalla kerralla. näin sinulla 
on samat profiiliasetukset käytössäsi eri koneilla työskennellessäsi.

Tehtäväpalkista löytyy Käynnistä (Start) painike, jota painamalla saat päävalikon esiin. 
Pääset käynnistämään Internet Explorerin suoraan päävalikosta, johon viimeksi käyttä-
mäsi ohjelmat jäävät muistiin. 

Sammuta tietokone aina tunnin päättyessä poistuessasi koneelta. Se tapahtuu pai-
namalla Käynnistä painiketta tehtäväpalkissa ja valitsemalla Sammuta. varmista, että 
kone todella sammuttaa itsensä, eikä jää virhetilanteessa auki. uloskirjautumisen ja 
sammumisen epäonnistuessa on mahdollista, että joku ulkopuolinen käyttää auki ole-
vaa tunnustasi väärin poistuttuasi paikalta. Sammuta tuntien loppuessa myös monitori.

Internet Explorer -selain
Internet Explorerin logo löytyy tietokoneen työpöydältä ja Käynnistä -valikosta sekä 
mahdollisesti myös tehtäväpalkista. Klikkaa Internet Explorer -kuvaketta avataksesi 
selaimen. 

Kirjoita osoiteriville se osoite mihin haluat mennä ja paina EnTEr. 

Internet Explorer  
osoiterivi

Kun lopetat selaimen kautta käytettävien Wilman, Moodlen tai sähköpostin käytön, 
muista kirjautua järjestelmästä ulos. Huom! osassa opistojen koneista on asennettuna 
myös esimerkiksi  Mozilla firefox -selainohjelma, jonka käyttöön liittyvät samat ohjeet 
kuin edellä käsiteltyyn Internet Exploreriin.
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7.	 Portti.kpedu.fi
 kirjautumissivun käyttäminen

Portti-sivun kautta kirjaudutaan koulutusyhtymän yleisiin järjestelmiin. Löydät sieltä 
sähköpostin, wilman, moodlen ja myös isojen tiedostojen jakamiseen tarkoitetun 
fileSenderin. Sivun kautta voit myös tehdä vikailmoitukset helpdesk-ohjelmaan. Portti-
sivustoon kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.
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Avaa Internet-selain, kirjoita osoiteriville http://portti.kpedu.fi ja paina EnTEr. Avautu-
van ruudun oikeassa laidassa on kentät tunnustasi ja salasanaasi varten. Käyttäjätunnus 
ja salasana Wilmaan ovat samat kuin verkkoon kirjautuessasi.

8. Wilma käyttöopastus

 nyt edessäsi on Wilman pääsivu. näet vasemmassa laidassa valikon, josta voit valita 
erilaisia toimintoja. näet keskeltä ajankohtaisia tiedotteita: henkilökohtaisia ja koko 
koulua koskevia. 

näet myös onko sinulle saapunut pikaviestejä tai onko sinulla selvittämättömiä pois-
saoloja. näet oikeassa laidassa työjärjestyksesi ja kurssitarjottimen. 

Wilma: https://portti.kpedu.fi

Wilma  
kirjautumissivu
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Päävalikko vasemmassa laidassa

PIKAvIESTIT

Pystyt lukemaan sinulle lähetetyt pika-
viestit ja lähettämään niitä Pikaviestit 
-kohdasta. vaikka ominaisuus ei ole sama 
kuin sähköposti, se toimii sähköpostimai-
sesti Wilman sisällä. Pystyt viestimään vain 
opettajillesi tai huoltajallesi. 

TYöJärJESTYS

näet kuluvan viikon, jakson ja lukukauden 
lukujärjestykset. 

SuOrITuKSET

näet suoritetut tutkinnonosat ja opinto-
jaksot (kurssit) ja niistä saamasi arvioinnit.

POISSAOLOT

Kaikki poissaolot näkyvät Poissaolot 
-osiossa eriteltyinä syittäin, päivittäin ja 
jaksoittain. 

TuLOSTEET

Löydät Tulosteet -osiosta opiston lomak-
keita, opintokortin, todistuksia ym. itse 
tulostettavaa materiaalia.

KYSELYT

voit vastata erilaisiin henkilökunnan ja 
opettajien tekemiin kyselyihin Kyselyt 
-osiossa.

Wilman etusivu
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KurSSITArJOTIn

Ei käytössä yleensä. Silloin kun sivun 
oikeassa reunassa oleva kurssitarjotin on 
auki, valinnat tehdään sitä kautta.

vALInnAT

Tässä kohtaa näet, mitä opintojaksoja 
tai tutkinnon osia (kursseja) sinulla on 
valittuna lukuvuosittain. Muuta valintojasi 
-painikkeen takaa löytyy opetussuunnitel-
ma kokonaisuudessaan. Tästä kohtaa et 
kuitenkaan itse pysty valintoja tekemään 
(ei voi tallentaa, käytössä vain peruuta 
-painike).

TIEdOTTEET

Opettajien ja muun henkilökunnan julkai-
semia tiedotteita.

OPInTO-OPAS

Opinto-opas esittelee opiskeluusi kuuluvat 
opinnot (henkilökohtainen opintosuunni-
telma) ja sisältää lyhyet kuvaukset opinto-
jaksoista ja tutkinnon osista.

OPISKELIJAT

Löydät Opiskelijat-valikosta listat opiston 
luokista, opiskelijoiden nimilistat ja luokan-
valvojat/ryhmänohjaajat. voit myös lähet-
tää viestin joko yksittäiselle opiskelijalle tai 
ryhmälle tätä kautta.

OPETTAJAT

näet opettajaluettelot ja koulun muun 
henkilökunnan. näet opettajan lukujärjes-
tyksen klikkaamalla opettajan nimeä ja voit 
lähettää hänelle yksityisviestin painamalla 
kirjekuoren kuvaa.

huOnEET

näet opistosi opetustilat ja niiden lukujär-
jestykset jaksoittain.

LOMAKKEET

Tässä kohdassa on kaikki lomakkeet, joita 
sinun tulee täyttää, mm. henkilötietoloma-
ke, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
(hOPS) yms.

vIESTIASETuKSET

voit valita, miten vastaanotat tiedot poissa-
oloistasi ja pikaviesteistä, sähköpostina vai 
tekstiviestinä. Tarkista vastuuopettajaltasi, 
onko toiminto käytössä opistossasi.
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viestin lähettäminen Wilmassa 
Kilkkaa sivun vasemmasta laidasta Pikaviestit-tekstiä. Kirjoita viestiisi otsikko ja määrittele 
vastaanottaja. Tätä kautta voit lähettää viestejä vain opettajillesi tai huoltajillesi. Kirjoita 
viesti tekstiosuuteen ja lähetä viesti.

Pikaviestit Wilmassa
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9. Moodle käyttöopastus

Kirjautuminen Moodleen
1.  Moodleen kirjaudutaan porttipalvelun kautta: Avaa Internet-selain ja kirjoita   
  osoiteriville portti.kpedu.fi 

Käyttäjätiedot
Kun klikkaat kirjautumisen jälkeen painat omaa nimeäsi sivun oikeassa 
yläreunassa, näet omat tietosi. Muokkaa tietoja -välilehdeltä voit tarvitta-
essa muuttaa omia tietojasi. Muista tallentaa muokkaamasi tiedot Tallenna 
tiedot -painikkeesta.

Moodle: https://portti.kpedu.fi/

Kpedu Moodlen  
kirjautumisikkuna 

Omien tietojen 
päivittäminen.
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Omien tietojen 
päivittäminen.

Kirjautuminen kurssille

Keskellä etusivua näet kurssikategoriat eli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän eri opistot  
» valitse omasi.

Pääset nyt selailemaan tarjolla olevia kursseja ja ilmoittautumaan niille painamalla 
kyseisen kurssin nimeä. valittuasi kurssin järjestelmä pyytää kirjaudu kurssille.  Joihinkin 
kursseihin tarvitaan kirjautumisavain, jonka saat kurssin opettajalta. Anna kirjautumisavain 
ja paina Kirjaudu-painiketta. 

Kurssille rekisteröityminen

Kirjautumisavainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautues-
sasi kurssille. Mikäli olet jo aiemmin kirjautunut jollekin kurssille, 
näet Moodleen kirjautumisen jälkeen omat kurssisi automaattisesti 
Moodlen etusivulla Omat kurssini -kohdassa. 

Poistuminen Moodlesta
Poistuessasi muista lopuksi kirjautua ulos Moodlesta napsauttamalla 
oikean yläkulman Kirjaudu ulos -painiketta. 

 

Omat kurssit Moodlessa  
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Pääset sähköpostiin avaamalla Internet-selaimen. Kirjoita osoiteriville https://portti.
kpedu.fi ja paina EnTEr. Kirjoita käyttäjätunnuksesi etunimi.sukunimi@kpedu.fi 
käyttäjänimi-kohtaan ja salasanasi Salasana-kohtaan. 

10. Sähköposti käyttöopastus

Sähköposti: https://portti.kpedu.fi

 
Koska sähköpostilaatikon koko on rajoitettu, muista välillä tyhjentää laatikosta van-
hat postit. Muista myös tyhjentää Lähetyt ja Luonnokset-kansiot sekä roskakori. 
Sähköpostin vastaanottaminen ja lähettäminen epäonnistuu, mikäli postilaatikko on 
liian täysi. Liian täyden sähköpostilaatikon tyhjentäminen ei onnistu, jolloin sinun pitää 
ottaa yhteyttä IT-tukeen. Muista siis tyhjentää säännöllisesti sähköpostilaatikkosi edellä 
mainitut kansiot, jotta sähköpostin vastaanottaminen ja lähettäminen eivät häiriintyisi 
ja turhalta työltä vältyttäisiin.

Sähköpostin 
-kirjautumisikkuna
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Sähköposti: https://portti.kpedu.fi

Suositeltavaa on myös käyttää opiston tarjoamaa sähköpostiosoitetta vain opintoihin 
liittyvään viestintään. henkilökohtainen sähköpostiosoite on hyvä olla olemassa hen-
kilökohtaiseen viestintään. näin ollen ne tärkeät viestit jotka haluat säilyttää, säilyvät 
myös opiskeluajan jälkeen. Jatkossa tulevassa sähköpostin ohjeistuksessa on suluissa 
mainittu englanninkielinen vastine toiminnolle jos käytät Webmailia englanninkielisenä.

Sähköpostin lukeminen
Avaa yhteys ja anna tunnuksesi/salasanasi. Avaa Saapuneet (Inbox) kansio. uusi viesti 
näkyy lihavoituna. Klikkaa viestin otsikkoa ja viesti avautuu. voit vastata tähän viestiin 
ylälaidassa olevan Vastaa (reply) näppäimen kautta. 

Sähköpostiviestin kirjoittaminen
Klikkaa Uusi (new) ylälaidassa olevasta valikosta. Avautuvan ikkunan kohtaan Vas-
taanottaja (To:) kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite. halutessasi lähettää viestin 
useammalle henkilölle, kirjoita kohtaan Kopio (Cc:) toinen sähköpostiosoite. Mikäli 
kirjoitat Piilokopio (Bcc:) kohtaan osoitteen, alkuperäinen lähettäjä ei näe kenelle muille 
olet lähettänyt viestin. Kirjoita Aihe-kenttään (Subject:) mitä asia koskee. Kirjoita viestisi 
viestikenttään. Lähetä viesti painamalla Lähetä (Send).

 

viestin vastaanottaja 
-kentät
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Liitteen lisääminen
halutessasi lähettää liitteen viestin mukana, paina Liitä tiedosto (Attach file).

 
valitse liitettävä tiedosto Selaa (Browse:) näppäimen takaa. valittuasi tiedostonhal-
linnasta liitettävän tiedoston, paina OK. Palaat takaisin edelliseen ikkunaan. Kun tiedosto 
on liitetty, voit joko lähettää viestin painamalla Lähetä (Send) tai palata muokkaamaan 
viestiä.

Luettujen viestien poistaminen
valitse poistettava(t) viesti(t). Paina näppäimistön delete-näppäintä tai työkalupalkin 
poista painiketta. Avaa Kansiot (folders) ja sieltä Poistetut (deleted items) ja valitse 
uudelleen poistettavat viestit. Paina uudelleen delete näppäimistöltäsi ja viestit pois-
tuvat pysyvästi.

Liitteiden 
lisäämisikkuna
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Käyttäjän on huolehdittava omasta kannettavastaan ja sen tietoturvasta. Sama 
koskee matkapuhelimia. 

KokkoLAN on vapaa suojaamaton langaton yhteys Kokkolan alueella. 
Se toimii Kokkolan alueen opistoissa ja julkisissa tiloissa. Koska kyseessä on 
suojaamaton yhteys, täytyy käyttäjän itsensä huolehtia tietoturva-asioista 
käyttämällään päätelaitteella (palomuuri, virustorjunta) ja huolehtia ne 
kuntoon ennen yhteyden muodostamista. Suojaamattomien langattomien 
verkkojen käyttäjän suositellaan käyttävän www-selaimessa https-yhteyksiä.

Koneessa täytyy olla wlan-kortti, jotta langattomia verkkoja voidaan 
käyttää. vanhemmat koneet tarvitsevat erillisen wlan-kortin, uudemmissa 
se on usein sisällytetty valmiiksi järjestelmään.

Muissa koulutusyhtymän opistoissa saattaa olla opistojen omia langattomia 
verkkoja, joista kannattaa kysyä opiston henkilökunnalta. 

11. Langaton verkko (KokkoLAN) 
 ja kannettavat päätelaitteet
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Tyypillisimmät haittaohjelmat ovat viruksia, 
matoja tai vakoiluohjelmia. Tyypillisimmin niitä 
tulee koneille sähköpostin liitetiedostoissa, 
vertaisverkoista, latausten ja siirtomedian mu-
kana. Perinteinen haittaohjelma aiheuttaa kiusaa 
koneella hidastaen sen toimintaa, hidastaen 
Internet-yhteyksiä, aiheuttaen ohjelmistojen 
toimintahäiriöitä, koneen sammumista itsestään 
jne. haittaohjelmat myös kajoavat kovalevylle 
tallennettuihin tiedostoihin hävittäen, muuttaen 
tarvittavia tiedostoja tai lähettäen niitä eteenpäin. 
haittaohjelmat voivat aiheuttaa myös ylimääräis-
tä liikennettä tietoverkkoon, jolloin operaattori 
saattaa jopa joutua sulkemaan yhteyden.

Sähköpostimadot nimensä mukaan leviävät 
sähköpostin liitetiedostoissa, minkä vuoksi ei 
kannata aukaista tuntemattoman lähettäjän 
sähköpostiliitetiedostoa. Sähköpostimadot 
leviävät esimerkiksi lähettämällä sähköpostia 
osoitekirjaan tallennettuihin osoitteisiin monista-
en itseänsä eteenpäin. Tämän vuoksi kannattaa 
varautua myös siihen, etteivät kaikki näennäisesti 
kaverien lähettämät sähköpostitkaan aina ole 
luotettavia. Jos sähköpostiviestin otsikko tai 
teksti vaikuttaa epäilyttävältä, tarkista kaveriltasi 
onko hän lähettänyt postin ennen kuin avaat sen. 
Sähköpostimadot voivat myös muuttaa koneen 
roskapostipalvelimiksi. 

Troijalaisiin eli haittaohjelmiin törmää aika 
usein. ne naamioidaan usein erilaisiksi peleiksi 
tai hyötyohjelmiksi, joita ladataan netistä. Troi-
jalainen voi sisältää mitä tahansa haittatoimintoja 
tai tuhota koneen kovalevyn sisällön.

12. Virus- ja haittaohjelmien torjunta

Opiston koneiden virustorjuntaohjelmis-
toa ei missään tapauksessa saa kytkeä 
pois päältä!
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Tehtäväpalkissa on f-Securen logo. Klikkaa sitä hiirellä ja valitse Tarkista sekä tarkistet-
tavat kohteet. valitse tarkastettava asema tai kansio ja paina OK.
 

13. Siirtomedian tarkastaminen
 virustorjuntaohjelmistolla

f-securen tarkistus
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Löydät http://helpdesk.kpedu.fi -sivustolta neuvoja ja kommentteja esimerkiksi Office-
ongelmista, tietoturva-asioista, sähköpostiasetuksista ja f-Securen virustorjuntaohjelmis-
ton käytöstä sekä tiedotteita käyttökatkoksista ja huolloista. Ongelmatilanteessa tulee 
ensisijaisesti kääntyä helpdeskin tai yksikön vastuuhenkilön puoleen. vastuuhenkilöillä 
on vastaanottoaika yksilöissä arkisin 8 – 12. Kiireellisissä tapauksissa voi puhelimitse 
olla yhteydessä yksikön vastuuhenkilöön. vikailmoituksen voit lähettää portti.kpedu.
fi -sivuston kautta.

14. Hyödyllisiä linkkejä

Tarvittaessa IT-tukihenkilö voi ottaa 
koneellesi etätuki yhteyden. Tästä 
on sovittava erikseen IT-tukihenkilön 
kanssa. 

Tietoturvaopas 
http://www.tietoturvaopas.fi
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 Koulutusyhtymän vaihde

Puhelin    06 825 0000

Puhelinluettelo   http://www.kpedu.fi
 » Yhteystiedot

 HelpDesk 

helpdesk    044 725 0000

E-mail    helpdesk@kpedu.fi

www    https://portti.kpedu.fi

 Yksiköiden IT-tukihenkilöt

Vastaanottoaika yksiköissä arkisin klo. 8:00 – 12:00. 

Vain kiireelliset tapaukset puhelimitse!

Tukihenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kpedu.fi

helpdesk Puh. 044 725 0000 • https://helpdesk.kpedu.fi/



  sähköposti: etunimi.sukunimi@kpedu.fi • numerohaku: www.kpedu.fi • vaihde Puh. (06) 825 0000 



  sähköposti: etunimi.sukunimi@kpedu.fi • numerohaku: www.kpedu.fi • vaihde Puh. (06) 825 0000 



Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Käyntiosoite: Peikkolinnankatu 6
Puh. (06) 825 0000 • Fax (06) 825 2009

info@kpedu.fi • www.kpedu.fi

RegiOnline – IT-palvelut
Korpintie 8, 67100 Kokkola

Puh. (06) 825 0000 
info@regionline.fi • www.regionline.fi


