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1 Johdanto 

Lukulumon kouluversiota käyttävät opettajat voivat luoda oppilastunnuksia oppilailleen. 

Jos oppilailla ei ole sähköpostiosoitetta tai sitä ei tahdota käyttää, tämä opas tarjoaa 

vaihtoehtoja tunnuksen luomiseen ja salasanan asettamiseen. Esittelemme vaihtoehdot 

ylläpitäjille (jotka voivat käyttää Excel-latausta) ja opettajatunnukset saaneille käyttäjille.  

HUOM. Vain ylläpitäjät voivat käyttää Excel-latausta. Käyttäjät, joilla ei ole ylläpito-

oikeuksia, voivat luoda yksittäisiä oppilastilejä ja ryhmiä sekä päivittää näiden 

käyttäjätietoja.  

 

2 Kaikki käyttäjät: luo yksittäinen oppilastili ilman 
sähköpostiosoitetta. 

1. Kirjaudu tilillesi osoitteessa iltoppiminen.fi  

2. Valitse ”Luo uusi oppilas” -nappi oikeassa yläkulmassa.   

 

3. Täytä käyttäjän tiedot. Jos oppilaalla ei ole sähköpostiosoitetta tai ette halua käyttää 

sitä, kirjoita osoitteeksi noname@iltoppiminen.fi. Valitse salasanan manuaalinen 

luominen, ks. kuva alla.  

mailto:noname@iltoppiminen.fi
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4. Voit myös lisätä käyttäjän luokkaan/ryhmään klikkaamalla ”Hallinnoi ryhmiä” -

painiketta ja seuraamalla valintaikkunan ohjeita.  
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3 Ylläpitäjä: luo monta oppilastiliä Excel-latauksella 

Jos sinulla on ylläpito-oikeudet, voit luoda käyttäjätilejä ja ryhmiä 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. Jos ette tahdo käyttää oppilaiden sähköpostiosoitetta, täytä 

jokaiselle oppilaalle sähköpostiosoitteeksi noname@iltoppiminen.fi  

6. Lisää oppilaat ryhmään/luokkaan kirjoittamalla ryhmän/luokan nimi 

sarakkeeseen E. Tällöin voit lisätä oppilaille salasanan kohdan 9 ohjeiden 

mukaisesti.  

7. Klikkaa ”Valitse tiedosto” -nappia. Etsi tiedostosi.  

8. Valitse ”Aloita tuonti”. 

mailto:noname@iltoppiminen.fi
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9. Kun olet ladannut listan, etsi ryhmä/luokka ylläpitoportaalista. Mene osioon 

“Ryhmä”. Valitse haluamasi ryhmä klikkaamalla ryhmän nimeä.  
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10. Valitse sen jälkeen ”Vaihda kaikkien oppilaiden salasana” oikeasta yläkulmasta. 

Seuraa ohjeita vaihtaaksesi salasana.  

 

 

 

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. 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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