Ohjeet
HAKUEHTOJEN KÄYTTÄMINEN
1. Jos sinulla on kurssinumero, kirjoita se hakukenttään ja paina Etsi-painiketta tai Enter-näppäintä.
2. Voit kirjoittaa hakukenttään myös minkä tahansa hakusanan. (esim. leiri)
3. Aineet-kohdasta voit selata aineryhmiä ja valita niistä haluamasi vaihtoehdon. Ainealue on valittava
listalta (tausta tummennettuna), jotta se toimii hakuehtona. Paina Etsi-painiketta. Halutun aineryhmän
kurssiluettelo tulee näkyviin oikealle.
4. Opetuspaikka -kohdasta voit valita haluamasi opetuspaikan. Kirjoita opetuspaikan nimi hakukenttään.
Valitse opetuspaikka klikkaamalla. Paina Etsi -painiketta.
6. Tyhjennä annetut hakuehdot Tyhjennä -painikkeesta. Kaikki käyttämäsi hakuehdot ovat voimassa, vaikka
valikko olisi kiinni.

REKISTERÖITYMISOHJE:
Rekisteröidy käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla – pääset määrittelemään ilmoittautumista varten
tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan.
1. Aloita klikkaamalla harmaasta yläpalkista kohtaa Kirjautuminen.
2. Valitse laatikon vasemmalta puolelta kohdasta ”Verkkopankin tunnuksilla” Kirjaudu.
3. Järjestelmä ohjaa sinut tunnistus.suomi.fi -sivustolle, jossa tunnistautuminen tapahtuu.
4. Tunnistautumisen jälkeen eteesi avautuvat omat tietosi. Luo itsellesi käyttäjätunnus (pituus vähintään 8
merkkiä) ja salasana (pituus vähintään 8 merkkiä). Käyttäjätunnus ei voi alkaa välilyönnillä eikä päättyä
välilyöntiin. Salasanan tulee sisältää isojen ja pienten kirjainten lisäksi numeroita tai erikoismerkkejä eikä se
voi alkaa numerolla.
5. Tarkista ja täydennä puuttuvat tiedot ja klikkaa Tallenna -painiketta. Muista lisätä sähköpostiosoitteesi ja
matkapuhelinnumerosi.
6. Tämän jälkeen voit selailla ja ilmoittautua kursseille.
ILMOITTAUTUMISOHJEET:
1. Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla (halutessasi voit kirjautua myös
verkkopankkitunnuksilla). Jos palvelu on käyttämättä 30 minuuttia, järjestelmä kirjaa sinut automaattisesti
ulos.
2. Anna kurssitunnus tai etsi haluamasi kurssi hakuehtoja määrittelemällä (kts. kohta "kurssihaun ohje").
Paina lopuksi Etsi-painiketta.
3. Avaa halutun kurssin tiedot napsauttamalla kurssin otsikkoa.
4. Ilmoittaudu napsauttamalla Ilmoittaudu-painiketta. Painike tulee näkyviin vasta kun ilmoittautuminen
kurssille on mahdollista. Jos olet hakenut kurssin ennen ilmoittautumisen alkamista, muista päivittää sivu
painamalla kurssin kohdalla olevaa Päivitä tiedot –linkkiä, jotta ilmoittautumispainike tulee näkyviin.
5. Jos haluat vain tallettaa kurssin suosikkilistallesi, valitse Lisää suosikkeihin. Voit myös jakaa kurssilinkin
Facebookin tai Twitterin kautta kyseisiä painikkeita klikkaamalla.
6. Saat ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiosoitteeseesi.

7. Toistaiseksi voit ilmoittaa kurssille vain itsesi ja perheenjäsenesi. Jos haluat ilmoittaa kurssille jonkun
muun, se on tehtävä puhelimitse.

ALLE 18 -VUOTIAAN ILMOITTAUTUMINEN / ILMOITTAMINEN KURSSILLE:
1. Vanhempi kirjautuu järjestelmään omilla tunnuksillaan, ja lisää lapsen tiedot "HENKILÖTIEDOT" välilehdelle. (Henkilötiedoista löytyy "PERHE" valikko johon voit lisätä perheenjäseniäsi syöttämällä heidän
henkilötietonsa.)
2. Etsi ja valitse kurssi aikaisempien ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ilmoita lapsesi kurssille valitsemalla
" PERHEENJÄSENEN ILMOITTAUTUMINEN". Painike tulee näkyviin vasta kun ilmoittautuminen kurssille on
mahdollista. Jos olet hakenut kurssin ennen ilmoittautumisen alkamista, muista päivittää sivu painamalla
kurssin kohdalla olevaa Päivitä tiedot –linkkiä, jotta ilmoittautumispainike tulee näkyviin.
3. Saat ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiosoitteeseesi.
KÄYTTÄJÄTUNNUS ON UNOHTUNUT:
Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, valitse yläpalkista kohta Kirjautuminen ja klikkaa avautuvasta
ruudusta kohtaa ”Käyttäjätunnus tai salasana unohtunut” Kirjaudu-painikkeen alapuolella tai
käyttäjätunnuksen oikealla puolella olevaa kysymysmerkkiä. Näytölle aukeaa uusi ruutu, jossa voit tilata
käyttäjätunnuksesi sähköpostiisi. Kirjoita kenttään henkilötiedoissasi oleva sähköpostiosoite ja paina
Lähetä-painiketta. Ohjelma palaa tämän jälkeen automaattisesti kirjautumisruutuun.
Voit aina myös kirjautua sisään suoraan verkkopankkitunnuksilla, jolloin pääset muokkaamaan omia
tietojasi, myös käyttäjätunnusta ja salasanaa.
SALASANA ON UNOHTUNUT:
Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa kohtaa ”Käyttäjätunnus tai salasana unohtunut” Kirjaudu-painikkeen
alapuolella tai Salasana-kentän oikealla puolella olevaa kysymysmerkkiä. Näytölle aukeaa uusi ruutu, jossa
voit tilata salasanan aktivointikoodin järjestelmään antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kirjoita kenttään
henkilötiedoissasi oleva käyttäjätunnus ja paina Lähetä-painiketta. Saatuasi aktivointikoodin kopioi se
näytölle avautuneeseen ikkunaan ja kirjoita uusi salasana ikkunassa näkyviin kenttiin.
Huom! Salasanan aktivointikoodi lähetetään vain, jos annettu käyttäjätunnus on oikea. Tietoturvasyistä
järjestelmä ilmoittaa joka tapauksessa, että aktivointikoodi on lähetetty.

