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OPINTONI
STUDENT.HELSINKI.FI
Ainoa osoite, jonka tarvitset
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OPINTONI-SIVU
Infopainikkeesta näet
sivun muiden toimintojen
esittelyn.
WebOodista löydät opinto-oppaat ja
ilmoittaudut kursseille ja tentteihin.
Hae opetusta –sivulla voit etsiä sinua
kiinnostavia kursseja.
Opiskelijan ohjeista löydät juuri sinua
koskevat ohjeet (kts. seuraava slide).
Opinderissa voit keskustella saman
kurssin osallistujien kesken tai
perustaa omia keskusteluryhmiä.
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OPISKELIJAN OHJEET
Valitsemalla koulutusohjelmavalikosta oma
koulutusohjelmasi (kirjautuneena oma ohjelmasi
valikoituu automaattisesti) näet sekä kaikkia
yliopiston opiskelijoita että juuri oman koulutusohjelmasi opiskelijoita koskevat ohjeet. Ohjeiden
sisältö muuttuu ohjelmavalinnan mukaan.
Etsi sisältöä haulla tai valmiista teemoista.
Teemat löytyvät ajankohtaisten aiheiden
alapuolelta. Voit myös järjestellä teemalaatikot
haluamaasi järjestykseen.
Pääset takaisin etusivulle yläpalkin painikkeesta
Opiskelijan ohjeet. Pääset takaisin Opintonisivulle talokuvakkeesta.
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OPISKELIJAN AVUKSI
OSALLISTU JA KYSY:
http://presemo.helsinki.fi/fuksikysely2017
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JOS ET MUISTA TÄSTÄ
ESITYKSESTÄ MUUTA…

helsinki.fi/helpdesk
• Ohjeet
• Melkein kaikkeen mitä voit tarvita!

• Chat
• Ajankohtaiset tiedotteet
• Esim. häiriötiedotteet, poikkeavat aukiolot
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MITEN APUA?
• Chat
• Sähköposti
• Jos sinulla ei ole kiire
• Tunnistamista vaativat asiat (esim. nimenmuutos)

• Puhelin
• Kiireelliset pidemmät asiat
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MUUTAMIA
PERUSJUTTUJA
• Sinulla on käyttäjätunnus
•

Käyttäjätunnus ei ole sama kuin sähköpostiosoite

• Tunnus vanhenee 30.9. tai 31.1. (ja jatkuu automaattisesti)
• Salasana vanhenee kerran vuodessa. Vaihda se ajoissa.
•

Jos et vaihda, et voi käyttää tunnustasi

•

Salasana vaihdetaan verkkopankkitunnuksilla tai ID Pointin avulla

• Älä ikinä kerro salasanaasi kenellekään. Älä edes Helpdeskille… tai kaverille.
• Lue yliopiston sähköpostia
•

Yliopisto olettaa saavansa sinut kiinni tästä osoitteesta

•

Ja jäät paitsi kaikesta tärkeästä: ilmoitukset vanhenevasta salasanasta,
erääntyvistä lainoista, tiedekunnan ja weboodin tiedotteet…
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VINKKEJÄ YLIOPISTON PALVELUT
•

Sähköposti = Microsoftin Office 365
•

OneDrive (tallennustilaa)

•

Office Online (Office-ohjelmat selaimessa)

•

Kalenteri, Skype, OneNote, Yammer…

•

OWA = posti selaimessa = www.helsinki.fi/office365
‒ Voit myös käyttää jotain postiohjelmaa, esim. Outlook tai Thunderbird
‒ Et voi lisätä yliopistotiliä Gmailiin

•

•

Postilistat
•

Kuka vaan yliopistolainen voi tilata niin monta listaa kuin haluaa

•

Ohjeet netistä: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ (hae sanalla ” Sähköpostilistat”)

Wiki
•

Wikiä voi käyttää esim. projektien ja työryhmien omana työtilana sekä kurssien ryhmätöihin.

•

Blogi (ei TIKE:n)

•

Unitube
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VINKKEJÄ YLIOPISTON KONEET
• Kampuksilla tiloja, joissa voi käyttää yliopiston tietokoneita
•

Osaan tiloista pääsee myös myöhään illalla avaimella (panttimaksullinen)

• Koneet vähän erilaisia kuin oma kone
•

Ohjelmia ei voi asentaa vapaasti
‒ Software Portal –ohjelmalla voi asentaa valmiiksi valittuja tavallisia ohjelmia (SPSS, Atlas.ti
yms.)

•

Valmiina tietyt ohjelmat (Word, Firefox, Chrome jne. – tutki start-valikkoa!)

•

Muista aina lukita kone: win + L

•

Tallenna tiedostot aina kotihakemistoon tai OneDrivelle (molemmat ovat
varmuuskopioituja)
‒ Kotihakemisto = Z-levy
‒ Muistitikut ja ulkoiset kovalevyt hajoavat herkästi ja hukkuvat – tuhoutunut gradu
harmittaa
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VINKKEJÄ - OMA KONE
• Haluatko päästä omalta koneelta käsiksi yliopiston
tiedostoihin? Entä käyttää e-kirjastoa kotoa käsin?
• Käytä VPN:ää
‒ VPN-portaali https://www.vpn.helsinki.fi

tai
‒ VPN-asiakasohjelmaa (Pulse Secure)

• Tai etäkäytettävää työasemaa (VDI)

• Haluatko kotikoneelle ohjelmia?
• Office-paketin saat Microsoftilta (Office Pro Plus)
• Ohjelmistojakelusta löytyy muut
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VINKKEJÄ TULOSTAMINEN
• Tulostus ei ole yliopiston palvelu eli palautteet ja kysymykset Unigrafialle
•

Ohjeet löytyvät kuitenkin Helpdeskin sivuilta

• Maksullinen palvelu
•

Saldoa saa Unigrafian verkkokaupasta
‒ Printtaa kaksipuoleisesti, säästät rahaa ja luontoa
‒ Printtaa useampi kalvo samalle sivulle

• Tarvitset tulostuskortin (esim. matkakortti käy)
•

Kortti rekisteröidään ensimmäisellä kerralla

• Näin tulostat

•

1.

Valitse tulostimeksi smartcard pcl –niminen tulostin

2.

Etsi jokin kiva tulostin

3.

Näytä korttia tulostimelle

4.

Valitse haluamasi tiedosto ja paina ”print”-painiketta kosketusnäytöllä

Voit siis tulostaa mille tahansa tulostimelle, vaikka eri kampukselle. Työ säilyy jonossa 2 h.
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VINKKEJÄ –
LANGATTOMAT VERKOT
• Langaton verkko
•

Eduroam
‒ Käytä tätä, turvallisempi
‒ Toimii myös ulkomailla monessa paikassa
1. Asenna omalle kannettavalle: https://cat.eduroam.org/
2. Kirjaudu tunnuksella omakäyttäjätunnus@helsinki.fi

•

HUPnet
1. Ota yhteys
2. Avaa selain
3. Mene salaamattomalle (= alkaa http, ei https) sivulle
4. Kirjaudu
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KIITOS
• Muistathan vielä: helsinki.fi/helpdesk
• Ohjeet
• Chat

Antoisaa opiskelua!
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MIKÄ EI MUUTU

Opiskelijan digitaidot 3 op
16

TERVETULOA SUORITTAMAAN
DIGITAIDOT-OPINTOJAKSOA!
• Opintojakso on perehdytysjakso yliopiston digitaaliseen työskentelyympäristöön. Saat myös muita yliopisto-opiskelussa tarvittavia tvtvalmiuksia.
• Pakollinen kanditutkintoa suorittaville, vapaaehtoinen muille.
• Yhteinen sisältö kaikissa kandiohjelmissa. Sisällöllisesti suurin piirtein
aiempi Tvt-ajokortti.
• Kampuksen kaikilla kandiohjelmilla on yhteiset kurssikoodit, kurssialueet ja
näyttökokeet.
• Ruotsinkielisenä suorituksen tekeville on tarjolla omat kurssikoodit,
kurssialueet ja näyttökokeet, jotka ovat yhteisiä kaikille yliopiston
kandiohjelmille.
• Opintojakson voi korvata vain HY:ssä tai HY:n Avoimessa suoritetulla 3
op:n laajuisella tvt-ajokortilla. Kaikki 2 op:n orientaatio-osuudet vastaavat
toisiaan, samoin 1 op:n (pienin poikkeuksin).
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OPINTOJAKSON OSAT
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
- Atk-perusteet, HY:n tietotekninen ympäristö, tiedonhankinta ja
tietoturva ja tietosuoja => vanhan tvt-ajokortin osiot 1,2,4 ja 5.
- Suoritusajankohta: heti opintojen alussa.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
- Tiedon muokkaaminen ja esittäminen => vanhan tvt-ajokortin osio 3.
- Voi ajoittaa itselleen otollisempaan ajankohtaan. Suositus:
suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
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ITSEOPISKELU +
VERKKOTENTTI
• Opintojakso on itseopiskelukurssi, jonka päättää verkkotentissä
suoritettava näyttökoe. Suoritetaan kahdessa osassa (2 op ja 1 op).
• Avoin yliopisto tarjoaa harjoitusryhmän heikon lähtötason omaaville
opiskelijoille. Hae WebOodissa tunnisteella: AYDIGI-500A.
Työskentelyn päättää normaalisti verkkotentissä suoritettava
näyttökoe. Työskentely alkaa 26.9.2017.
• Opintojakson sisällöt:
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KESKUSTAKAMPUKSEN
KURSSIT
Suomeksi ja englanniksi suorittaville:

DIGI-000 Opiskelijan digitaidot (Keskusta) 3 op
• DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Keskusta) 2 op
• DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Keskusta) 1 op
Ruotsiksi suorittaville:

DIGI-400 Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig) 3 sp
• DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) 2 sp
• DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier
(Svenskspråkig) 1 sp
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NÄIN PÄÄSET ALKUUN
Ei kurssille kirjautumista WebOodissa!
Kirjaudu Moodlessa (moodle.helsinki.fi)
kurssialueelle:
DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio
(Keskusta).
Om du vill avlägga på svenska:
DIGI-400A Studentens digitalkompetens:
orientering (Svenskspråkig) 2 sp
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KURSSIAVAIMET
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OPISKELE
KURSSIALUEELLA
• Kurssialueelta Moodlesta löydät suoritus- ja opiskeluohjeet,
oppimateriaalit (ml. lähtötasotestit). Myös näyttökokeen
suorituspaikka!
• Sinun on saatava jokaisesta lähtötasotestistä vähintään 17,5
pistettä, jotta näyttökoe on käytettävissäsi. Lähtötasotestien
pisteet lasketaan mukaan näyttökoepisteisiin, ota siis täydet,
25 pistettä/osio!
• Kun olet valmis, ilmoittaudu näyttökokeen verkkotenttiin
WebOodissa.
• Verkkotentti on tietokoneella tehtävä ”kotitentti”; voit valita
mieleisesi ajankohdan (päivän ja kellonajan) tenttijaksolta,
jolloin suoritat kokeen.
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TENTTIJAKSOT
• 3 viikon pituisia tenttijaksot on tarjolla lukuvuoden loppuun asti;
suorita kuitenkin orientaatio-osa mahdollisimman pian!
• Ilmoittaudu tenttijaksolle WebOodissa vasta kun aiot tehdä tentin.
Ilmoittautumatta et voi osallistua!
• Tenttijakson ilmoittautumisaika = tenttijakson aika (esim. jakson 2.22.10. ilmoittautumisaika on 2.-22.10.).
• Peru ilmoittautumisesi ennen tenttijakson päättymistä, jos et tee
näyttökoetta ao. jaksolla. Lähtötasotestien pisteet säilyvät
kurssialueella.
• Keskustakampuksen tenttijaksot WebOodissa:
DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Keskusta) – Verkkotentti.
DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (svenskspråkig) –
Nättentamen.
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SYVENTÄVÄT TAIDOT 1 OP
• Suorita 1. opintovuoden aikana.
• Keskustakampuksen kurssialueet Moodlessa:
DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Keskusta).
DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier
(svenskspråkig).

• Voit ilmoittautua syventävien taitojen näyttökokeen
verkkotenttiin sen jälkeen kun suorituksesi orientaatio-osasta
on rekisteröity Oodiin.
• Suorituksia rekisteröidään kerran kuussa; aina tenttijakson
päättymisen jälkeen.
• Kurssialueet ja tenttijaksot julkaistaan pian.
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JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ
Ota yhteyttä:
digitaidot@helsinki.fi
digiskills@helsinki.fi
digikompetens@helsinki.fi
Opintojaksosta vastaa:
Opetusteknologiapalvelut

Muista myös Opintoni –sivu , jonka kautta löydät
opintojaksoon liittyviä ohjeita ja tenttijaksojen kurssisivut;
hae hakutermeillä: digitaidot / digitalkompetens / digital
skills
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