
OPEPALVELU PÄIVITYKSET 24.5.2022 

 

Ryhmänluontia selkeytetty 

• Luo uusi ryhmä napauttamalla Opepalvelun Ryhmät osiossa +Lisää ryhmä- painiketta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Anna ryhmälle sitä kuvaava nimi Ryhmän nimi- kentässä  

 

2. Valitse ryhmän tyyppi sen perusteella, mitä ominaisuuksia haluat ryhmälle 

 

a) Jaa lisenssejä ja seuraa tehtäväsuorituksia 

o kun jaat ryhmälle koulun hankkimia opiskelijalisenssejä  

* koulun hankkimat lisenssit voivat olla LOPS16- tai LOPS21- lisenssejä 

o kun haluat liittää ryhmään muokattavan digiopetusaineiston 

o kun ryhmään liittyy opiskelijoita, joille jaetaan koulun hankkimia opiskelijalisenssejä sekä 

opiskelijoita, jotka hankkivat materiaalin itse 

o tällä ryhmävalinnalla seuraat ryhmään liittyvien opiskelijoiden suorituksia 

 

b) Seuraa vain tehtäväsuorituksia 

o kun et jaa ryhmälle koulun hankkimia lisenssejä (kaikki ryhmään liittyvät opiskelijat 

hankkivat materiaalin itse) 

o tällä ryhmävalinnalla seuraat ryhmään liittyvien opiskelijoiden tehtäväsuorituksia 

 

3. Valitse seuraavaksi ryhmään liitettävät materiaalit/kurssi 

 

a) Valintana Materiaalit, kun jaat ryhmässä koulun hankkimia lisenssejä 

 

o valitse listalta ryhmälle jaettavat koulun hankkimat opiskelijalisenssit 

o kun haluat liittää ryhmään muokattavan materiaalin, lisää myös digiopetusaineisto 

o jos kaikki ryhmään liittyvät opiskelijat ovat oikeutettuja koulun hankkimaan 

opiskelijalisenssiin, valitse ”Jaa kaikille”.  

o Jos ryhmään liittyy lisäksi opiskelijoita, jotka hankkivat lisenssin itse tai lisenssien jakoa 

halutaan muuten rajata, valitse ”Käytä tuotekoodia”. Tällöin koulun lisenssiin oikeutetut 

opiskelijat ottavat materiaalin käyttöönsä Opiskelijan maailmassa tuotekoodilla.   
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b) Kun seuraat ainoastaan ryhmän tehtäväsuorituksia, valintana on Kurssi 

 

o valitse ryhmän kurssi, jonka tehtäväsuorituksia haluat seurata analytiikkapalvelussa 

 

4. Kun ryhmän valinnat tehty, napauta lopuksi Tallenna. 

 

Ryhmässä näytetään tieto jäsenten käyttöönottamista lisensseistä, kun ryhmän valintana ”Jaa lisenssejä 

ja seuraa tehtäväsuorituksia” 

 

• Ryhmään liittyneiden jäsenten kohdalla esitetään lunastetut lisenssit (kpl määrä, Näytä) 
• Napauttamalla Näytä näet erittelyn lisensseistä ja niiden voimassaoloajasta 
• Jos kpl määrä on 0, ryhmän jäsen ei ole lunastanut lisenssiä käyttöönsä ryhmästäsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Opiskelija 1 

Opiskelija 3 

Opiskelija 2 opiskelija2@meili.fi 

opiskelija1@meili.fi 

opiskelija3@meili.fi 

Opiskelija 1 opiskelija1@meili.fi 



 

Lisenssitietojen esittäminen oppilaitoksen Tilaukset-osiossa 
 

• Oppilaitoksen Tilaukset-osiossa näkyy tieto lisenssien hankinnoista ja käyttöönotoista. 

• Tilaukset on jaettu kolmeen taulukkotyyppiin: oppilaslisenssit, opiskelijalisenssit ja koululisenssit.   

• Lisenssitiedoissa näkyy ostettujen, lunastettujen ja jaettavissa olevien lisenssien kappalemäärät.    

 

 
 

• Lisenssin Lisätietoja -painiketta napauttamalla saa näkyviin kyseisen lisenssin tiedot 
ohjeteksteineen.  

• Lisenssin lunastaneet- taulukossa näytetään lisenssin lunastaneet henkilöt, lisenssien tilat ja 
voimassaoloajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Napauttamalla Näytä tiedot- linkkiä saa listauksen lisenssikaudesta ja ryhmistä, joista käyttäjä on 
voinut saada lisenssin. Ryhmän status erittelee onko ryhmä aktiviinen, poistettu tai arkistoitu. 

 

Opiskelija 1 

Opiskelija 2 

Opiskelija 3 

Opiskelija 4 

Opiskelija 5 



Ryhmän arkistointi 

• Kun ryhmäsi opetus on päättynyt, sen arviointi on suoritettu, etkä enää halua jakaa lisenssejä 

ryhmän kautta, arkistoi ryhmä.  

o Mikäli ryhmää ei arkistoida ja koulu on hankkinut uusia lisenssejä, ryhmään kuuluvien 

opiskelijoiden on mahdollista aktivoida lisenssit Opiskelijan maailmassa. 

• Jos haluat käyttää arkistoitavan ryhmän aineistoa (esim. muokattua digiopetusaineistoa) uuden 

ryhmän pohjana, kopioi ryhmä ennen sen arkistointia. Kopioituun ryhmään siirtyvät materiaalit ja 

ryhmän kuvaus, ryhmän jäsenet eivät siirry uuteen ryhmään. 

• Arkistoinnista huolimatta ryhmän jäsenet voivat yhä käyttää materiaalia (edellyttäen, että lisenssi 

on edelleen voimassa) 

 

 

• Kun arkistoit ryhmän, se esitetään sekä sinulle että opiskelijalle arkistoituna.  Voit halutessasi 

palauttaa arkistoidun ryhmän aktiiviseksi. Voit myös aktivoinnin myötä vaihtaa lisenssinjakotapaa, 

esim. ”jaetaan kaikille” jakotavan voi vaihtaa tuotekoodilla jaettavaksi. 


