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Lukiolaisten kannettavien ohjeistukset opiskelijalle 

Laitteen vastaanottaminen 

- Koulusi vastuuhenkilö luovuttaa laitteen sinulle lukion alkaessa 

- Ennen laitteen vastaanottamista allekirjoitat sopimuksen laitteen käytöstä  

- Pidä huolta saamastasi laitteesta. Sopimuksessa on tarkemmin kerrottuna laitteen 

käyttöehdot. Huomioithan erityisesti, että laitteeseen ei saa liimata tarroja eikä laitteeseen 

saa tehdä kaiverruksia. Laitetarra täytyy säilyä ehjänä laitteessa eikä sitä saa siirtää 

laitteesta toiseen. 

Laitteelle kirjautuminen 

- Kirjaudu laitteelle käyttäen omia etunimi.sukunimi@edu.espoo.fi / 

etunimi.sukunimi@edu.esbo.fi -tunnuksiasi. Loppuosa määräytyy koulun opetuskielen 

mukaan.  

- Saat koulusihteeriltä Primuksesta ensikirjautumista varten tunnuksen ja salasanan. 

- Jos olet unohtanut salasanasi tai kirjautuminen ei onnistu, ota yhteyttä koulusi  

TT-vastuuopettajaan, joka voi resetoida salasanasi. 

Laitteen etähallinta ja päivitykset 

- Laitteet ovat Espoon kaupungin hallinnassa 

- Windowsin ja sovellusten päivitykset tehdään etäisesti, kun niitä on tarjolla. 

Uudelleenkäynnistä työasemasi, kun näet siihen liittyvän ilmoituksen.  

- Jos tietokoneesi alkaa hidastella, kannattaa tutkia yleisiä ohjeistuksia Windows-laitteiden 

suorituskyvyn parantamiseen, niitä on esimerkiksi Microsoftin sivuilla: Linkki 

Sovellusten asennus 

- Valmiiksi paketoituja sovelluksia voi asentaa kannettavaltasi Yritysportaalista (myöhemmin 

Software centeristä). Saat sen helpoiten auki Windowsin käynnistä-valikosta tai 

kirjoittamalla Windowsin hakuun ”Yritysportaali”  (myöhemmin ”software center”) 

- Et pysty itse asentamaan laitteelle sovelluksia muualta kuin Yritysportaalista (myöhemmin 

Software centeristä) tai Microsoft Storesta. 

- Mikäli sinulla on tarve asentaa koneelle muu sovellus kuin mitä on saatavilla yllä mainituista 

asennuspaikoista, ota yhteyttä TT-vastuuopettajaasi.  

 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@edu.espoo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.esbo.fi
https://support.microsoft.com/fi-fi/windows/vinkkej%C3%A4-windows-10-tietokoneen-suorituskyvyn-parantamiseen-b3b3ef5b-5953-fb6a-2528-4bbed82fba96


 

OHJE OPISKELIJALLE 
22.6.2021 

2 (2) 

  

 

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi 

Digitaalisten oppimateriaalien käyttö 

- Digitaalisten oppimateriaalien sisällöt tilataan lukioiden toimesta kustantajilta 

- Kustantajat myös informoivat aineistojen käyttöönotosta lukioita 

- Lukio ohjeistaa opiskelijoita, miten oppimateriaaleja voi käyttää.  

Käytön tuki 

- Mahdollisen käytön tuen osalta pyydä apua TT-vastuuopettajaltasi.  

- Mikäli TT-vastuuopettajasi ei ole tavoitettavissa, voit pyytää apua muultakin opettajalta.  

- Opettaja voi olla tarvittaessa yhteydessä Espoon helpdeskiin.  

 

Ongelmatilanteet  

- Mikäli laitteessa on ongelmia tai fyysinen vika, ota yhteyttä TT-vastuuopettajaasi. Hän tutkii 

mitä laitteelle voidaan tehdä. Jos vika ei selviä nopeasti, hän antaa sinulle varalaitteen 

käyttöösi, jotta sinulla on koko ajan toimiva laite.  

o Jos laitteessa on ohjelmallinen vika, TT-vastuuopettaja voi nollata laitteen. 

o Jos laitteessa on fyysinen vika, se lähetetään helpdeskin kautta huollettavaksi. 

- TT-vastuuopettaja ohjeistaa, käytätkö varalaitetta vain korjaustoimenpiteiden ajan vai jääkö 

varalaite pysyvästi käyttöösi. 

 

Laitteen palautus 

- Kun päätät lukio-opinnot, palauta laite sopimuksen mukaisesti TT-vastuuopettajallesi. 

- Ota laitteelta talteen kaikki tarvitsemasi sisältö esimerkiksi henkilökohtaiseen pilvipalveluusi 

(OneDrive tai vastaava) 

- Jos laite on edelleen käyttökelpoinen, se nollataan ja annetaan seuraavalle käyttäjälle.  

 


