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Opiskelijan ATK‐palvelut
Käyttämällä Office365‐ ja Google‐palveluita teet opiskelustasi helpompaa.
Voit käyttää kännykällä, tabletilla sekä tietokoneella molempia palveluita. Näin
sähköpostit, tiedostot ja muut palvelut ovat aina saatavillasi.
Asenna tietokoneellesi sekä puhelimeesi Microsoftin ja Googlen ohjelmat, niin käyttö
on helppoa.
v. 8.8.2022
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aula.sataedu.fi
Kaikki Sataedun opiskelijan tarvitsemat tiedot/tiedotteet koottu samaan intra‐palveluun.
Valitse Toimipaikkasi ja seuraa sitä!
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Käyttäjätunnus
• Yksi käyttäjätunnus (eeesss) kaikkiin Sataedun palveluihin
•
•
•
•
•
•

Wilma (http://sataedu.inschool.fi)
(Kirjaudutaan lyhyt tunnus)
Sähköposti etunimi.sukunimi@edu.sataedu.fi (Tarkista Wilmasta)
(Kirjaudutaan sähköpostilla, muutos 2022!!)
Moodle (moodle.sataedu.fi)
Google‐palvelut https://drive.google.com/a/edu.sataedu.fi
Google Drive, docs.sataedu.fi
OneDrive (Microsoft), o365.sataedu.fi

• Sataedun koneilla automaattinen kirjautuminen, Moodle,
Web‐/Pilvipalveluihin
• Kotikoneella kysyy sähköpostia ja salasanaa

• Tunnus on henkilökohtainen
• Sitoudut käyttösääntöjen noudattamiseen!

Huomaa, että Moodle
ja Wilma ovat koulu‐
kohtaisia.
Jos siirryt niihin
hakukoneen kautta
tarkista, että olet
kirjautumassa
Sataedun palveluihin.
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Tietoturvasitoumus
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskeluun liittyvien tietojärjestelmien käyttöön.
Tietoliikenneverkossa oleville organisaatioille, tietojärjestelmille tai käyttäjille ei saa aiheuttaa
haittaa tai vahinkoa. Ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa käyttöluvan sulkemisen.
Yksityisyyttä tulee kunnioittaa, jokainen käyttää vain omia tunnuksiaan. Laittoman tai hyvän tavan
vastaisen materiaalin julkaiseminen, välittäminen tai jakelu sekä järjestelmän resurssien tarpeeton
kuormittaminen esim. pelejä pelaamalla on kiellettyä.
1. Käytön rajoitteet
Oppilaitoksen tietojärjestelmät on tarkoitettu työvälineiksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun.
Tietokoneisiin ei saa asentaa mitään ohjelmia.
2. Käyttäjän vastuu
Kaikkien käyttäjien tulee omalta osaltaan huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista.
Mikäli opiskelija saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden
hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava järjestelmän
ylläpitohenkilöstölle ja/tai asianomaiselle käyttäjälle. Opiskelija sitoutuu noudattamaan
oppilaitoksen tietoturvaohjetta.
Älä avaa roskaposteja, älä jatka ketjukirjeitä ja ole harkitsevainen sosiaalisessa mediassa, koska
edustat verkossa myös Sataedua.
3. Käyttölupa ja käyttäjätunnukset
Opiskelijalla on käyttölupa koko opiskelun ajan. Älä luovuta salasanojasi muille ja vaihda salasana
riittävän usein. Käyttölupasi voidaan peruuttaa väärinkäytösten perusteella.
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Salasana
• Vähintään 13 merkkiä pitkä
• Hyvä salasana sisältää ISOJA ja pieniä kirjaimia numeroita ja
erikoismerkkejä #%&/()‐_
• https://pidempiparempi.fi/

• Vaihdetaan säännöllisesti – itse huolehdit sen vaihdosta!
• Salasanan vaihto:
• Koulun koneella koululla ollessa: Ctrl+Alt+Del ‐> Muuta salasana
• sataedu.fi/ssvaihto

tästä erillinen ohje myöhemmin.

• EI Wilmassa vaihtoa eikä uuden pyyntöä!
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Wilma‐salasanan vaihto
”Unohditko salasanasi”‐toiminto ei ole käytössä Sataedun Wilmassa!
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Salasanan vaihtaminen
Olet saanut uuden salasanan tai haluat vaihtaa uuden salasanan.

Wilman osoite: sataedu.inschool.fi

• Sinulle annettu salasana
toimii vain yhden kerran
• Sinun pitää määritellä uusi
oma 13‐merkkiä pitkä
salasana, jota käytät
jatkossa.
• Salasanan vaihtolinkki
löytyy Wilman
vasemmasta alakulmasta!
Wilmaan ei tarvitse
kirjautua.

Tai menemällä suoraan osoitteeseen:

sataedu.fi/ssvaihto
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Salasanan vaihtaminen alkaa
• Uudesta vaihtamattomasta salasanasta
huomautetaan vanhentuminen‐
termillä.
• Paina Jatka
• Palvelu siirtyy Sataedun
tunnistautumissivulle.
• Jossa kirjaudut sähköposti‐osoitteella!
• Ja annat uuden 13‐merkkiä pitkän
salasanan.

Sähköpostiosoite
Vanha salasana/
kertakäyttösalasana
Uusi salasana kahteen
kertaan

• Uudessa salasanassa on oltava ISOJA ja
pieniä kirjaimia sekä numeroita ja
erikoismerkkejä.
• Lisäksi sen on erottava vanhasta
salasanasta riittävästi.
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• Salasana on vaihdettu!
• Jos tulee virheilmoitus
• Usein virhe johtuu, että

• Sähköpostiosoite on väärin
• On kirjauduttu lyhyellä
tunnuksella
• Vanha kertakäyttösalasana
on väärin
• Uusi salasana ei täytä
sisältömäärityksiä.
• Uutta salasanaa ei ole
kirjoitettu kahta kertaa
samalla tavalla.
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m365.sataedu.fi
Nämä ovat Office‐ohjelmistot Web‐selaimessa!
HUOM!
Sinulla on käytössä ILMAINEN
Office2016‐ohjelmistopaketti koko
opintojen ajan!
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Sähköposti, m365.sataedu.fi/posti
• etunimi.sukunimi@edu.sataedu.fi
• joillakin voi olla nimikirjaimet etunimien ja sukunimen välissä
nimikaimojensa vuoksi
• Voit ohjata koulun sähköpostit omaan sähköpostiisi
• Opettajat lähettävät sähköpostia vain @edu.sataedu.fi‐osoitteisiin
• Sähköpostin lukeminen on keskeisessä roolissa viestinnässä
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edu.sataedu.fi sähköpostin ohjaaminen omaan sähköpostiin
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Pilveen tallentaminen
• Sataedussa on käytössä Googlen Drive‐ ja Microsoftin OneDrive‐pilvipalvelut
• Microsoftin OneDrive integrointi toimii ohjelmatallennuksessa paremmin

OneDrive‐pilveen pääset web‐
selaimella ositteessa: m365.sataedu.fi
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Pilveen tallentaminen
•
•
•
•

Pilveen voit tallentaa myös työaseman virtuaalikansion kautta.
Tallennus tähän paikkaa kopioi tiedot suoraan pilveen.
Tiedot näkyvät paikallisesti vaikka ne ovat pilvessä.
Tämä on erittäin kätevä vanhemmilla ja ei Microsoft‐ohjelmilla.
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Tallentaminen ei MS‐ohjelmistolla pilveen

• Adoben ohjelmistot
• CAD‐ohjelmistot
• HR‐työpöydän
tiedostolinkit
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OneDrive kuvakeet
Tiedosto on käytettävissä vain verkossa. Vain online ‐tiedostot eivät vie tilaa
tietokoneesta. Ei voi avata, kun laitteesta ei ole Internet‐yhteyttä.
jaettu
Kun avaat vain online‐tiedoston, se ladataan laitteeseesi ja siitä tulee paikallisesti
käytettävissä oleva tiedosto. Voit avata paikallisesti käytettävissä olevan tiedoston
milloin tahansa, myös ilman Internet‐yhteyttä.
Jos tarvitset enemmän tilaa, voit vaihtaa tiedoston takaisin vain online ‐tilaan. Napsauta
tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vapauta tilaa.
Tiedostot, jotka merkitset nimellä "Säilytä aina tässä laitteessa", ovat vihreällä ympyrässä, jossa
on valkoinen valinta merkki.
Tiedostot latautuvat laitteeseesi ja vievät tilaa, mutta ne ovat aina käytettävissä, vaikka olisit
offline‐tilassa. Ryhmäkäyttö hankalaa!
Uusi tiedosto
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sataedu.inschool.fi

Osa palveluista voi olla menu‐valikon takana

sataedu.inschool.fi
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Lomakkeet‐valikko
Opiskelijalle tärkeitä ohjeita ja
toimintoja on koottu Lomakkeet‐
valikon alle!

Opiskelupaikan vastaanottaminen,
alussa mahdollisuus päivittää
tietonsa!
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Wilmassa:
Lomakkeet:
1. Opiskelijan tietojen
ylläpito

Ohje opiskelijakortin käyttöönottoon tästä
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Tulosteet‐valikko
Opiskelijan tulosteet löytyvät Tulosteet‐valikon alta!
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Huomaa ero!
Wilma‐sovellus kännykässä
‐ Vain tietojen lukeminen
Web‐Wilma (sataedu.inschool.fi)
‐ Tietojen luku ja syöttäminen
esim. hakemukset ja valinnat
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Wilma‐sovellus

Helpoin tapa:

Valitaan listasta, kirjoita alku!

sataedu.inschool.fi
sataedu.inschool.fi
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Tärkeät linkit

www.sataedu.fi

• sataedu.fi
• Sivun alalaidassa linkki sähköpostiin,
Wilmaan sekä Moodleen

• moodle.sataedu.fi
• Sivun yläosassa linkit pilvipalveluihin

• aula.sataedu.fi
• Opiskelijoiden intra

23

Jos ongelmia
kortin kanssa,
kuva vaihtuu..

Jos Slice‐
tunnuksesi ei
toimi nollaa se
itse osoitteessa:

slice.fi/resetoi

Pyydä
sähköpostiisi
uudet
aktivointikoodit
slice.fi/resetoi
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Sähköinen allekirjoitus
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AMIS‐kyselyyn vastaaminen Ehoks‐palvelussa
Opiskelijan koulun sähköpostiin tulevan linkin sijaan Amis‐kyselyyn voidaan vastata opiskelijan Ehoks‐
palvelussa.
Kirjaudu pankkitunnuksillasi osoitteessa
opintopolku.fi/ehoks
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Seuraa sivuston ohjeita!
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