
 

 

 

 

 
Ylläpitäjän opas 

Lukulumo ja  

Lukulumo koulu 

 

Luo ja hallinnoi 

käyttäjätunnuksia  

ylläpitoportaalissa 



 
 
 

 
 
 Päivämäärä Sivu 
 2020-09-09 1 / 6 

 

ILT Oppiminen OY 

Eteläesplanadi 24  

00130 Helsinki  

  

Sisällysluettelo 

1 Johdanto .................................................................................................................................. 2 

2 Luo uusi käyttäjätunnus henkilökunnan jäsenelle................................................................... 2 

3 Luo monta käyttäjätiliä yhtä aikaa ........................................................................................... 4 

4. Kuinka tiedän, onko organisaatiossamme ylläpitäjiä?............................................................. 5 

5. Organisaatiossamme ei ole ylläpitäjää, miten minusta voi tulla sellainen? ............................ 6 

6. Tee käyttäjästä ylläpitäjä ......................................................................................................... 6 

7. Apua ja tukea ........................................................................................................................... 6 

  

  



 
 
 

 
 
 Päivämäärä Sivu 
 2020-09-09 2 / 6 

 

ILT Oppiminen OY 

Eteläesplanadi 24  

00130 Helsinki  

1 Johdanto 

Nyt voit luoda käyttäjätilejä henkilökunnan jäsenille kotisivujemme Ylläpitoportaalin kautta.  

Tässä oppaassa käymme kohta kohdalta läpi, miten ylläpitäjät voivat luoda ja päivittää 

käyttäjätilejä. Kirjaudut ylläpitoportaaliin kotisivuillamme.   

 

2 Luo uusi käyttäjätunnus henkilökunnan jäsenelle 

1. Kirjaudu tilillesi osoitteessa iltoppiminen.fi  

2. Valitse tarvittaessa organisaatio, jonka alle uusi käyttäjätunnus luodaan. Kuvassa organisaation 

nimi on ”Polyglutt preschool and school”.  

3. Klikkaa ”Luo uusi työntekijä” -nappia ja täytä käyttäjän tiedot.  
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Käyttäjälle lähetetään sähköposti, joka sisältää kirjautumistiedot sekä linkin salasanan valintaan. 

 

3 Luo monta käyttäjätiliä yhtä aikaa 

Jos sinulla on ylläpito-oikeudet, voit luoda käyttäjätilejä Excel-tiedoston avulla.  

1. Kirjaudu tilillesi. 
2. Valitse Organisaatio (jos kuulut useampaan) 
3. Klikkaa ”Luo käyttäjätilejä Excel-tiedoston avulla”. 

 

  

4. Lataa mallitiedosto (latauslinkki löytyy sivulta). 
5. Täytä tiedosto ja tallenna se tietokoneellesi. Täyttöohjeet löydät sivulta ja itse 

mallitiedostosta. 
6. Klikkaa ”Valitse tiedosto” -nappia. Etsi tiedostosi.  
7. Valitse ”Aloita tuonti”. 
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4. Kuinka tiedän, onko organisaatiossamme ylläpitäjiä?  

Näet sen, kun kirjaudut profiiliisi kotisivuillamme. Käyttäjällä, jolla on ylläpitäjän oikeudet on 

pieni ”Admin”-teksti käyttäjätunnuksensa edessä.  
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5. Organisaatiossamme ei ole ylläpitäjää, miten minusta voi tulla 
sellainen? 

Ota yhteyttä vastuuhenkilöönne tai asiakaspalveluumme, info@iltoppiminen.fi tai 0400 448 488 

(arkisin 10-17).  

 

6. Tee käyttäjästä ylläpitäjä 

Jos tahdot antaa jollekin käyttäjälle ylläpito-oikeudet, toimi näin: 

1. Kirjaudu sisään tilillesi. Valitse tarvittaessa oikea organisaatio.  

2. Valitse Henkilökunta-välilehti ja valitse henkilö, jolle tahdot antaa oikeudet. Jollei 

henkilöllä vielä ole tiliä, voit ensin luoda hänelle käyttäjätilin (ks. luku 2). 

3. Tee valinta kohdassa ”Ylläpito-oikeudet”. (esimerkissä organisaation nimi on 

”Polyglutt preschool and school).  

4. Lähetä tämä opas uudelle ylläpitäjälle!  

 

 
 

 

 

7. Apua ja tukea  

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään. Voit soittaa meille arkisin 10-17 numeroon 0400 

448 488. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@iltoppiminen.fi 

mailto:info@iltoppiminen.fi
mailto:info@iltoppiminen.fi
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