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RYHMIEN JA OPPILASTIETOJEN HALLINTA OPEPALVELUSSA 

1. RYHMÄT 

Ryhmien hallinta Ryhmät- näkymässä 

• Uuteen Opepalveluun on tuotu vanhan Opepalvelun ”Luokat ja Oppilaat”- osioon 

tallennetut luokat ja luokkiin kuuluneet oppilaat. 

• Uusien ryhmien luominen ja valmiiden ryhmien muokkaaminen, sekä digimateriaalien 

valinta ryhmille tehdään Ryhmät- näkymässä.  

• Ryhmät- näkymä on jaettu Omat ryhmät (ne ryhmät, jotka olet itse perustanut tai joihin 

olet liittynyt) ja Koulun ryhmät (kaikki kouluun perustetut ryhmät)- osiohin. 

• Huomioi, että koulun oppilaslistat löytyvät Koulu- näkymän Oppilaat- osiosta, jossa 

tapahtuu oppilaslistojen hallinta: esim. uuden oppilaan lisääminen kouluun tai poistaminen 

koulun tiedoista tehdään Koulu- näkymässä. Oppilaan avainkoodi löytyy Koulu- näkymän 

Oppilaat- osiosta. 

• Suurin muutos vanhaan Opepalveluun on, että oppilaita ei lisätä enää koulun toimesta 

ryhmiin, vaan oppilaat liittyvät itse ryhmään ryhmän kutsukoodilla.  Ryhmään liittymisen 

yhteydessä oppilas saa käyttöönsä ryhmälle määritellyt digimateriaalit.  

• Digimateriaalien oppilaslisenssejä ei enää jaeta oppilaskohtaisesti Opepalvelussa,, vaan 

oppilaat saavat materiaalit käyttöönsä Oppilaan maailmassa ryhmän kutsukoodilla (kts. 

tarkempi ohje kohdassa ”Ryhmään liittyminen ja materiaalien käyttöönotto Oppilaan 

maailmassa”). 

 

Omat ryhmät- osiossa näkyvät ryhmät (luokat), jotka käyttäjä on itse luonut tai ne koulun 

ryhmät, joihin käyttäjä on liittynyt.  

 

 

 

 

 

• Pääset luomaan uuden ryhmän ”+ Lisää ryhmä”- painikkeesta. Anna ryhmälle nimi ja 

valitse ryhmän käyttämät digimateriaalit. Napauta sen jälkeen Tallenna- painiketta.  

 
- Jos sinulla on koulun ylläpitäjä- oikeudet, pääset luomaan uuden ryhmän ilman 

materiaalien lisäämistä!   
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• Uusi ryhmä tallentuu nyt Omat ryhmät sekä Koulut ryhmät- osioihin. Kun haluat 

tarkastella ryhmän tietoja tai muokata ryhmää, napauta ryhmä auki.  

- Jos sinulla on ylläpitäjä- oikeudet, pääset muokkaaman kaikkia koulun ryhmiä ilman että 

sinun tarvitsee liittyä ryhmän opettajaksi! 

Ryhmän näkymässä voit päivittää: 

• Ryhmän nimeä (napauta Muokkaa- ikonia). Jos haluat esim. siirtää oppilaat seuraavalle 

luokalle, se onnistuu muokkaamalla ryhmän nimeä. Huomioi, että ryhmän nimessä on 

oltava vähintään 2- merkkiä ja voit muokata ryhmän nimeä vain, jos sinulla on valittuna 

ryhmälle materiaalit. 

• Voit lisätä tai poistaa ryhmälle materiaaleja (napauta Muokkaa). Voit lisätä ryhmään 

useamman materiaalin. Huomioi, että ryhmässä oltava vähintään 1 materiaali. Materiaalin 

valinnassa ryhmään on otettava huomioon, kenelle lisenssi on tarkoitus jakaa.  Ryhmien 

kokoonpano voi olla joissakin tapauksissa esim. koko luokka, jolle voi jakaa useamman 

oppiaineen lisenssin tai se voi olla toisaalta pienempi ryhmä, joka muodostuu eri luokkien 

oppilaista, jolloin ryhmä tarvitsee vain yhden lisenssin käyttöönsä. 

• Kutsukoodin. Voit päivittää ryhmälle tarvittaessa uuden koodin Päivitä- painikkeesta. 

 

 

• Oppilaat- osioon päivittyvät ryhmääsi liittyvät oppilaat. Ryhmään liitytään ryhmän 

kutsukoodilla Oppilaan maailmassa.  Ryhmästä on mahdollista poistaa ryhmään liittyneitä 

oppilaita (ruksi). Et voi kuitenkaan itse lisätä oppilaita ryhmään. Klikkaamalla ryhmään 

liittyneen oppilaan nimeä pääset muokkaamaan oppilaan tietoja koulun oppilaslistalla. 
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• Tulosta avainkoodit- painikkeesta pääset tulostamaan ryhmään liittyneiden oppilaiden 

avainkoodit. 

• Opettajat- osiossa näet ryhmän opettajat. Voit lisätä tai erottaa ryhmästä opettajia. 

• Poista ryhmä- painikkeesta poistat koko ryhmän. 

• Oikean yläkulman ruksista suljet ryhmä- näkymän. 

Ryhmään liittyminen ja materiaalien käyttöönotto Oppilaan maailmassa: 

• Uudistuneessa Opepalvelussa digimateriaaleja ei enää jaeta yksittäin oppilaille. Oppilaat 

saavat ryhmälle määritellyt materiaalit käyttöönsä liittymällä ryhmään Oppilaan 

maailmassa ryhmän kutsukoodilla. Kutsukoodi on kaikille ryhmään liittyneille oppilaille 

sama. 

• Oppilas kirjautuu entiseen tapaan etunimi-sukunimi-avainkoodi tiedollaan Oppilaan 

maailmaan (https://oppilas.otava.fi/#/login). Sen jälkeen hän syöttää opettajalta saamansa 

ryhmän kutsukoodin ”Syötä liittymiskoodi”- kenttään ja napauttaa ”Liity ryhmään”- 

painiketta.  

 

 

 

 

Lukiossa ryhmä muodostetaan opiskelijoiden suoritusten seurantaa varten. 

• Ryhmään lisätään oppiaineen kurssi, jonka suorituksia halutaan seurata. Kun opettaja on 
jakanut opiskelijoille ryhmän kutsukoodin, opiskelijat (joilla käytössä digimateriaali) liittyvät 
ryhmään Opiskelijan maailmassa Omat ryhmät -välilehdellä.  Ryhmän suoritusta pääsee 
tarkastelemaan Analytiikkapalvelussa.  

 

Koulun ryhmät - osiossa näkyvät kaikki koulun ryhmät/luokat. 

• Voit liittyä toisen ryhmän opettajaksi, jolloin pääset muokkaamaan ryhmän tietoja. Avaa 

ensin haluamasi ryhmä muokkaus näkymään ja napauta ”Liity ryhmään”- painiketta. 

Ryhmä siirtyy sen jälkeen näkyviin myös Omat ryhmät- osioosi. 

 

• Jos sinulla on koulun ylläpitäjän oikeudet, pääset muokkaamaan ryhmiä ilman, että sinun 

tarvitsee liittyä ryhmään. 

 

 

https://oppilas.otava.fi/#/login
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2. OPPILAAT 
 

Oppilastietojen hallinta Koulu- näkymässä 

Koulun oppilaiden tietoja hallinnoidaan Koulu- näkymän Oppilaat- osiossa. Kaikilla kouluun 

liittyneillä käyttäjillä on oikeus päivittää oppilastietoja. 

• Oppilaat- listalle on siirretty vanhaan Opepalveluun tallennetut Luokat ja oppilaat- osion 

oppilastiedot.  

• Uuden oppilaan lisääminen (Lisää oppilas- painike) tai oppilaan poistaminen koulun 

tiedoista (Muokkaa -> Poista oppilas- painike) tehdään täällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Listausjärjestystä voi muuttaa etunimen, sukunimen, avainkoodin, lisätty ja kirjautunut 

tietojen perusteella. 

• Kirjautunut- kohdasta näet tiedon, milloin oppilas on viimeksi kirjautunut sisään Oppilaan 

maailmaan. Jos kohdassa ei näy päivämäärää, oppilas ei ole vielä kirjautunut palveluun. 

• Voit tehdä haun oppilaan nimellä tai avainkoodilla ”Suodata”- kentän hakuikkunassa. 

• Uuden oppilaan lisääminen tapahtuu ”Lisää oppilas” painikkeesta. Voit lisätä useita 

oppilaita yksitellen lisäämällä uusia tallennusrivejä valitsemalla + Lisää rivi. 

o Voit myös tuoda oppilaita oppilaslistalle CSV- tiedostolla. (”Lähetä CSV tiedosto 

koneeltasi”) 

o Lisäämisen jälkeen voit saman tien tulostaa uusien oppilaiden avainkoodit.  

• Oppilaan lisääminen koulun oppilaslistalle muodostaa oppilaalle avainkoodin, jolla hän 

kirjautuu Oppilaan maailmaan sisään.   

• Kun haluat tulostaa oppilaiden avainkoodit, ruksaa oppilasvalinnat nimen edessä olevaan 

ruutuun ja napauta sen jälkeen ”Tulosta avainkoodit” painiketta. 
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• Jos haluat poistaa useampia oppilaita yhdellä kertaa, ruksaa oppilasvalinnat nimen edessä 

olevaan ruutuun ja napauta sen jälkeen ”Poista” painiketta (Huom! Tämä toiminne on 

ainoastaan koulun ylläpitäjällä. Opettaja pääsee poistamaan yksittäisen oppilaan listalta 

oppilaan Muokkaa- näkymässä). 

 

• Yksittäisen oppilaan ryhmätiedon saat näkyviin Muokkaa-painiketta napauttamalla. Tässä 

näkymässä voit muokata oppilaan nimeä, poistaa oppilaan koulun oppilaslistalta, erottaa 

oppilaan ryhmästä (tai liittää ryhmästä erotetun oppilaan takaisin samaan ryhmään) sekä 

päivittää oppilaalle uuden avainkoodin. 

 

 

• Kun oppilas liittyy Oppilaan maailmassa ryhmään ja tieto päivittyy Opepalvelun Ryhmät- 

näkymään, ryhmätieto näkyy myös täällä (Oppilaan ryhmät- osio). Voit erottaa oppilaan 

ryhmästä myös tässä näkymässä. Et voi kuitenkaan lisätä täällä oppilasta uuteen ryhmään, 

vaan oppilas liittyy itse ryhmään ryhmän kutsukoodilla. 

• Jos oppilas on erotettu ryhmästä, oppilas ei voi itse liittyä uudestaan ryhmään Oppilaan 

maailmassa. Oppilaan palautus ryhmään tehdään Liitä ryhmään- valinnasta. 

• Oppilaita ei ole mahdollista suodattaa (hakea) ryhmätiedon perusteella. 

• Jos haluat tulostaa esim. uusille oppilaille avainkoodit voit suodattaa tietoja ”Lisätty”- 

päivämäärän perusteella, jolloin saat esim. listauksen viimeksi lisätyistä oppilaista samalle 

sivulle. Avainkoodin saa tulostettua myös ryhmistä Ryhmät- näkymässä, kun ryhmään on 

liittynyt oppilaita. 

• Voit myös lisätä sivulla näytettävien oppilaiden määrää sivun alalaidan ”Näytä kerralla”- 

valinnasta (maksimimäärä 250).  


