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1. Laitteen vastaanottaminen
Olet saanut käyttöösi kannettavan tietokoneen. Tietokone luovutetaan sinulle
henkilökohtaiseen käyttöön opintojen suorittamiseksi. Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa
edelleen tai myydä tietokonetta.
Laitetta ja ohjelmistoa tulee käyttää lain, hyvien tapojen ja käyttöehtojen mukaisesti.
Tietokonetta saa käyttää ainoastaan opiskelun vaatimiin tarkoituksiin. Sinulla on velvollisuus
huolehtia käyttämäsi tietokoneen asianmukaisesta kunnosta.
Alta löytyvät ohjeet auttavat sinua laitteen käytön aloittamisessa. Onnea opintoihin.

2. Laitteen käyttöönotto
Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijan kannettavan tietokoneen käyttöönottoon.
Saatuasi laitteen, käynnistä se. Ensimmäisenä valitaan alue. Valitse Suomi. Jatka
valitsemalla kyllä.
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Valitse näppäimistön kieli. Sen jälkeen on mahdollista lisätä muita näppäimistökieliä. Jos et
halua valita enempää kieliä, valitse Ohita.
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Yhdistä kone koululla Stadinet -verkkoon ja kotona kotiverkkoon / muuhun saatavilla olevaan
verkkoon. Valitse Seuraava.

Seuraavaksi kone määrittelee asetukset. Kone käynnistyy uudelleen määrittelyn aikana.
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Kirjaudu omalla käyttäjätunnuksellasi (käyttäjätunnus@edu.hel.fi) ja salasanalla. Valitse
Seuraava
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Seuraavaksi laitteesi määritellään. Odota.
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Määrittelyn valmistuttua kirjaudu uudelleen käyttäjätunnuksellasi ja salasanalla. Voit käyttää
tässä joko pelkkää käyttäjätunnustasi tai käyttäjätunnus@edu.hel.fi -muotoa.
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Tietokone valmistellaan käyttöä varten.

Tämän jälkeen kone on valmis käyttöön.
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3. Windowsin käyttövinkit
Windowsin mukana tulee Vinkit -sovellus, jossa on muun muassa ohjeita käytön
aloittamiseen sekä ajantasaista tietoa uusista ominaisuuksista. Sovelluksen löydät
klikkaamalla Windows -kuvaketta ruudun vasemmassa alakulmassa ja valitsemalla listasta
Vinkit.
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4. Ohjelmistot
Aula.edu.hel.fi

Löydät kaikki käytössäsi olevat Helsingin kaupungin tarjoamat oppimisympäristöt ja
pilvipalvelut osoitteesta: aula.edu.hel.fi. Tämän lisäksi sinulle on hankittu lisenssit ao.
ohjelmistoihin. Pystyt asentamaan opiskelussa tarvitsemasi ohjelmistot sekä päivitykset
koneellesi itse.

Microsoft Office
Microsoft Office 365 Education (M365) on kokoelma Microsoftin ohjelmia ja sovelluksia, jotka
helpottavat digitaalista arkipäivää. M365 antaa sinulle mahdollisuuden yhteistyöhön ja
viestintään. Office-ohjelmat päivitetään joka kuukausi uusilla ominaisuuksilla ja
tietoturvaparannuksilla. M365:n avulla voit luoda, muokata ja jakaa tiedostoja reaaliajassa
tietokoneella, puhelimella ja tablet-laitteella.
Koneessa on esiasennettuna Microsoft Office. Office ohjelmistot yhdistyvät automaattisesti
edu-tunnukseesi, mutta ensimmäisellä käynnistyskerralla kirjautumiseen voi mennä
normaalia pidempi aika.
Pikaohjeet Officen käyttöön löydät täältä: https://support.microsoft.com/fi-fi/office/officepikaoppaat-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud-käyttöoikeus sisältää seuraavat palvelut:
•
•

https://www.adobe.com/fi/creativecloud/catalog/desktop.html
pois lukien Substance-ohjelmisto

Myös mobiili (iOS/Android) ja nettiversiot ohjelmistoista kuuluvat lisenssiin.
Adobe CC-ohjelmistopakettia käytetään olemassa olevilla edu.hel.fi-tunnuksilla.
Käyttäjätunnusten avulla voit käyttää ohjelmistoja sekä aktivoida käyttöoikeuden sekä
oppilaitoksen koneella että kotikoneella, sillä käyttöoikeus sisältää kotikäyttöoikeuden.
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Adobe CC -ohjelmistopaketti sisältää 80 Gt tallennustilaa Adoben pilvipalvelussa.
Kaskon tietohallinto ei kuitenkaan suosittele tiedostojen tallentamista vain pilvipalveluun,
sillä kun käyttöoikeus poistuu, tiedostojen palauttaminen pilvipalvelusta ei ole enää
mahdollista. On tärkeää, että huolehdit tiedostojen tallentamisesta johonkin muuhun
paikkaan, kuten esimerkiksi muistitikulle tai kovalevylle. Käyttöoikeus poistuu viimeistään
siinä vaiheessa, kun valmistut.
Viesti käyttöoikeudesta tulee sinulle automaattisesti
Saatuasi alla olevan sähköpostin edu.hel.fi- sähköpostiisi, voit aloittaa käyttämään
Adobe-tuotteita. Jos et ole saanut viestiä, ota yhteyttä oppilaitoksesi tvt-opettajaan.

Jos et ole saanut yllä olevaa viestiä, mutta muilla ryhmäsi opiskelijoilla on
käyttöoikeudet, voit kokeilla kirjautua alla olevalle sivulle ja varmistaa asian:
https://www.adobe.com/fi/
Adobe Sparks-palvelun käyttöoikeudesta tulee myös erillinen vahvistusposti
Creative Cloud käyttöoikeus-sähköpostissa oleva Aloita-linkki ohjaa sivulle, jossa
ohjelmien käyttöoikeudet eivät näy oikein.
Toimiva linkki: https://creativecloud.adobe.com/apps
Creative Cloud- työpöytäsovelluksen asentaminen
Voit asentaa uusimman version Adobe Creative Cloud-ohjelmasta, jonka kautta
ohjelmien hallinta ja asentaminen tapahtuu.
Linkki lataussivulle: https://creativecloud.adobe.com/apps/download/creative-cloud
Ohjelman asennuttua kirjoita kenttään käyttäjätunnus@edu.hel.fi. Älä luo uutta tiliä,
lisenssi on jo sidottu valmiiksi luotuun @edu.hel.fi tiliin. Valitse jatka.
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Tämän jälkeen sinut ohjataan edu.hel.fi -kirjautumisikkunaan. Kirjaudu sisään käyttäen
edu.hel.fi– sähköpostiosoitettasi

Käytä kirjautumiseen käyttäjätunnus@edu.hel.fi muotoista osoitetta.
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TI-Nspire™ CX CAS -ohjelmisto
TI-Nspire™ CX CAS henkilökohtaisen lisenssikoodin saat oppilaitoksestasi. TI-Nspire™ CX
Opiskelijan ohjelmisto sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka
löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä

Opiskelijaohjelmiston lataussivu on nspire.fi/aloita. Huomioithan että koodi on
henkilökohtainen ja että sinun on säilytettävä se koko voimassaoloajan ongelmatilanteiden
varalta. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön löydät Nspiren sivuilta https://nspire.fi/opi/

Näppistaituri
Näppistaituri on pelillinen työkalu, jonka avulla pääsee harjoittelemaan monenlaisia näppäinja tekstitaitoja. Vasta-alkajat voivat tutustua näppäimistöön ja merkkien paikkoihin pelaillen ja
harjaantuneemmat ottaa koko näppäimistön haltuun kymmenellä sormella.
Näppiksen avulla pääset sujuvoittamaan ja vahvistamaan monenlaisia tulevaisuuden
osaajan ja digiajan kirjoitus- ja viestintätaitoja. Näppiksen voit ottaa käyttöön yhtälailla
perusopetuksessa, toisella asteella kuin vapaassa sivistystyössä.
Jokaisella oppilaitoksella on oma kirjautumisosoite NäppisTaituriin. Tarkista osoite täältä:
https://www.nappistaituri.fi//helsinki.html

ROI
ROI on oman talouden Personal Trainer -sovellus joka opettaa sinulle hauskalla ja
innostavalla tavalla rahataitoja, säästämisen ja sijoittamisen aloittamista sekä myös
tutustuttaa sinut miten toimia osamaksujen ja luottokortin kanssa. ROI- sovelluksen ohjelmat
koostuvat lyhyistä video- ja tekstisisällöistä, viikkotehtävistä sekä innostavista visoista.
Sinulla on mahdollisuus myös osallistua ROI:n valmennuksiin, missä saat vinkkejä
säästämisen, sijoittamisen aloittamiseen sekä omaan talouden eteenpäin viemiseen.
Mahtavaa saada sinut mukaan!
Asennuslinkin saat ryhmänohjaajaltasi elo-syyskuun aikana.
Lisätietoja löydät: https://roi-app.com/
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5. Tietokoneen boottaaminen Abitti-muistitikulta
Windows 10 -sisäänkirjautumisruudussa paina Shift-näppäin pohjaan ja valitse hiirellä
sammutusikonin takaa Käynnistä uudelleen (Restart) pitäen Shift-näppäimen pohjassa.
Käynnistyksen jälkeen avautuva valikko vaihtelee tietokoneesta toiseen. Valitse sieltä
ulkoinen USB-käynnistysmedia.
Lisätietoja saat Abitin sivuilta: https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/

6. Ongelmatilanteet ja tuki
Ongelmatilanteissa ensisijainen tukikanava on Lenovon Premier Support. Lenovo Premier
Support -tuki oikeuttaa sinut seuraaviin palveluihin:
· Lenovon tekninen tuki, joka on avoinna 24/7/365. Palvelua saa suomeksi ja ruotsiksi
arkipäivisin klo 9–17 (klo 17 – 9 välisenä aikana, sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä tuesta
saa palvelua englannin kielellä)
· Alkuperäisen laitteen valmistajan ohjelmisto- käyttöönotto- ja lisälaitetuki
· Tuki käyttöjärjestelmille kuten Windows- sekä OEM -tuetuille ohjelmistoille. OEM-tuettu
ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa, joka on esiasennettu ostamaasi Lenovo-tuotteeseen. Se
voi sisältää ohjelmia, kuten Norton AntiVirusTM, Microsoft® Office ja Adobe® Acrobat®.
Lenovo pyrkii ratkaisemaan myös muut ongelmat, mutta ei ole vastuussa kolmansien
osapuolten sovellusten aiheuttamista ongelmista tai niiden ratkaisemisesta.
· Uuden laitteen käyttöönottotuki.
Voit ottaa yhteyttä Lenovo Premier -tukitiimiin useilla tavoilla. Löydät sinulle parhaiten
soveltuvan menetelmän Lenovo-tukisivustolta:
1. Käy osoitteessa support.lenovo.com
2. Syötä laitteen sarjanumero
3. Napsauta Premier Support -kuvaketta
4. Valitse yksi useista yhteydenottovaihtoehdoista

Asiointi Premier -tuen kanssa
Ennen kuin soitat Lenovo Premier -tukikeskukseen, varmista, että sinulla on laitteen
sarjanumero ja malli tiedossa. Kun olet ottanut yhteyttä Premier-tukikeskukseen, vikaa
aletaan selvittää. Tähän voi liittyä jonkin verran diagnostista testausta laitteellasi. Kun
ongelma on selvitetty ja jos sitä ei voida ratkaista puhelimitse, Premier Support avaa
tilauksen varaosien ja huollon koordinoimiseksi määritettyyn osoitteeseen laitteen
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korjaamiseksi. Huoltoteknikoille lähetetään huoltotilauksessa mainitut yhteystiedot, jotta he
voivat soittaa etukäteen varmistaakseen, että on sopiva aika tulla korjaamaan laite. Jos aika
ei ole sopiva, voit siirtää korjauksen toiseen päivään sopimalla siitä suoraan huoltoteknikon
kanssa. Premier-asiakkaana varaosat ja työ priorisoidaan tapahtuvaksi seuraavana
arkipäivänä, jos huoltokutsu on lähetetty ennen klo 14 (UMT). Jos seuraavan arkipäivän
korjausta ei voida toteuttaa , johtuen esimerkiksi varaosien viivästymisestä, Lenovo ottaa
yhteyttä 24 tunnin kuluessa siitä, kun huoltokutsu on lähetetty. Premier Support -tukihenkilö
pysyy yhteyshenkilönä palvelutilauksessasi, kunnes se on suljettu ja ongelma on ratkaistu.
Palveluun liittyvät kyselyt voidaan osoittaa Premier-tukitiimille sähköpostilla tai puhelimella.
Yhteystiedot
0800 774 245 (maksuton puhelu)
Sähköposti fi_premier@lenovo.com
Tiketöinti tukisivuston kautta: support.lenovo.com

7. Laitteen nollaus ja Windowsin palautus
Mikäli laitetta ei muutoin saada käyttökuntoon, sen voi nollata ja palauttaa tehdasasetuksille
seuraavilla ohjeilla. Huomioithan että laajemmassa nollauksessa laitteen ohjelmistot ja
tiedostot poistetaan.
Kirjoita hakukenttään Asetukset ja avaa sovellus.
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Valitse kohta Päivittäminen ja suojaus.

Valitse kohta Palauttaminen
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Valitse tietokoneen palautusasetukset joko niin, että henkilökohtaiset tiedostosi säilyvät tai
kaikkien tietojen poistaminen.

Valitse paikallinen uudelleenasennus

17

Versio 0.5
11.8.2021
Voit muuttaa uudelleenasennuksen asetuksia kohdasta Muuta asetuksia

Vaihtoehto 1
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Vaihtoehto 2

Jatka valitsemillasi asetuksilla kohdasta Seuraava.
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Koneen palauttaminen käynnistyy. Palautuksen jälkeen kone otetaan käyttöön tämän ohjeen
kohdan 2 mukaisesti.

20

Versio 0.5
11.8.2021

8. Laitteen palautus oppilaitokselle
Laitteet ovat toimipistekohtaisia. Opintojen päättyessä tai keskeytyessä, poista tiedostosi ja
palauta laitteeseen tehdasasetukset em. ohjeen mukaisesti. Palauta laite oppilaitoksesi tvtvastaavalle. Vastaanottava henkilö merkitsee luovutussopimukseen laitteen kunnon ja
palautuspäivämäärän. Saat palautuksesta itsellesi palautuskuitin.

9. Laitteen häviäminen tai rikkoontuminen
Tietokoneen katoamisesta tai vahingoittumisesta sinun tulee olla välittömästi yhteydessä
oppilaitokseen, samoin jos tietokoneen toiminnassa ilmenee puutteellisuuksia. Mikäli
tietokoneen katoamiseen tai vahingoittumiseen liittyy rikos, esimerkiksi varkaus, tulee sinun
tai huoltajasi tehdä asiassa rikosilmoitus ensin ja olla tämän jälkeen välittömästi yhteydessä
oppilaitokseen.
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