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Oppilaiden siirtäminen ylemmälle luokalle ja 

uusien oppilaiden perustaminen Opepalveluun 
 

Opettajan tai koulusihteerin tulee ensimmäisellä kerralla perustaa 
oppilaiden tiedot Opepalveluun https://opepalvelu.otava.fi/. 

Tämän jälkeen digitehtävien lisenssit pystytään jakamaan oikeille 
oppilaille. Samalla kullekin oppilaalle muodostuu henkilökohtainen 

Avainkoodi, jota käyttämällä oppilaat pääsevät jatkossa tekemään 
digitehtäviä Oppilaan maailmassa https://oppilas.otava.fi/. 
 

Seuraa ohjeita tilanteesi mukaan; jos 
1. oppilaiden tiedot on jo viime vuonna perustettu Opepalveluun, nyt 

ne pitää siirtää ylemmälle luokalle. 
2. Oppilaiden tiedot pitää perustaa Opepalveluun alusta alkaen. 

 

Kirjaudu Opepalveluun ja siirry yläpalkista Oppilaslisenssit-välilehdelle. 
 

 
1. Oppilaiden siirtäminen ylemmälle luokalle 
 

1. Oppilaiden siirtäminen ylemmälle luokalle kannattaa aloittaa niin, 
että koulusta poistunut ylin luokka, esimerkiksi kuudes luokka 

poistetaan ensin kokonaan. Silloin uudet ja vanhat 
kuudesluokkalaiset eivät sekoitu keskenään. 

2. Siirrä seuraavaksi 

viidesluokkalaiset 
kuudesluokkalaisiksi näin: 

 Klikkaa jonkun 
viidesluokkalaisen 
oppilaan nimen vieressä 

olevaa luokka-astetta.  
 Korjaa luokaksi 6 ja valitse ”Siirrä koko luokka”, ja paina 

Tallenna. Pop up  
-ikkunaan ilmestyy vielä vahvistus, että haluatko varmasti 
siirtää kaikki valitsemasi oppilaat ylemmälle luokalle. Paina Ok. 

 Siirrä tämän jälkeen neljäsluokkalaiset viidesluokkalaisiksi jne. 
 

 
2. Oppilaiden tietojen perustaminen Opepalveluun alusta alkaen 

 
Koulusihteeri voi tuoda kerralla koko koulun kaikkien oppilaiden tiedot 
Opepalveluun CSV-muotoon tallennetun Excel-tiedoston avulla, tai 

vaihtoehtoisesti luokan opettaja tai koulusihteeri voi kirjoittaa oppilaiden 
tiedot yksitellen. 
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Huomioi että Excel-tiedostossa pitää olla tiedot oikeissa sarakkeissa: 

A-sarake: Koulun nimi 

B-sarake: Luokka, esim. 4 A 
C-sarake: Etunimi 

D-sarake: Sukunimi 
 
Opepalvelun Oppilaslisenssit-välilehdeltä löydät  

Lataa koulun oppilaat -painikkeen.  
Klikkaa Valitse tiedosto -painiketta ja etsi 

tietokoneeltasi CSV-muotoon tallennettu  
Excel-lista oppilaiden tiedoista. Tuo tiedot ja 
muista vielä painaa Vahvista-painiketta oppilaslistan tuomisen jälkeen. 

 
Nyt kaikki oppilaat ovat tallentuneet oikeille luokille,  

sen mukaan mikä luokka heille oli Excel-listaan kirjoitettu. 
 
 

 
 

 

 
Oppilaan Avaintunnuksen vaihtaminen 
 

Mikäli oppilaan Avaintunnus on hukkunut tai 
joutunut vääriin käsiin, tai tuntuu hankalalta 

kirjoittaa, kannattaa tunnus vaihtaa. 
Opepalvelussa oppilaan tietojen kohdalla Avaintunnuksen vieressä näkyy 

harmaa kierre-symboli. Symbolia painamalla saat vaihdettua yksittäiselle 
oppilaalle uuden Avaintunnuksen. 
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