
Skhole
Käyttöohjeet Pääkäyttäjille ja Ohjaajille



Kirjautuminen & ohjeet

Voit kirjautua Skholen 
verkkopalveluun kahdesta eri 
paikkaa.
Joko Skholen verkkosivulta 
osoitteesta www.skhole.fi kohdasta 
“kirjaudu skholeen” tai osoitteesta 
app.skhole.fi, sähköpostiosoitteella 
ja salasanalla.

Kun olet syöttänyt tiedot, paina 
nappia “kirjaudu.”



Kirjautuminen & ohjeet

Kirjauduttuasi käytössäsi on opiskelupaneeli, josta 
voit jatkaa viimeksi opiskelemaasi kurssia tai nähdä 
ohjaajasi sinulle asettamat tehtävät, koetulokset, 
viestit ja keskusteluaiheita kursseissa ja 
luokkahuoneessa.
Skholen palvelusta löydät materiaalia kolmella eri 
kielellä: suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. 
Kielivalikon löydät oikeasta yläkulmasta profiili-
ikonin takaa.
Löydät samasta valikosta myös linkin 
“Asiakaspalvelu”, josta löydät ohjeet palvelun 
käyttöön.
Kirjaudu ulos Skholen palvelusta klikkaamalla 
“kirjaudu ulos”.



Kurssit

Kirjautumisen jälkeen näet käytössäsi olevat 
Skholen sisällöt ja kurssit. Voit järjestää ja 
lajitella kursseja erilaisin suodattimin. 

Voit myös lisätä kursseja omiin suosikkeihin 
klikkaamalla sydän-kuvaketta kurssin 
kohdalla. Löydät näin merkitsemäsi kurssit 
helposti Suosikit välilehdeltä.

Viemällä hiiren kurssin päälle näet lisätietoa 
kurssista. Klikkaa kurssia avataksesi kurssin 
sisältösivun.



Kurssit

Kurssin sisältösivulta löydät 
luentosisältöjen lisäksi kaikille 
Skholen opiskelijoille yhteisen 
kurssin keskustelualueen. 

Voit siirtyä luentosisältöhin 
klikkaamalla luentoa tai Aloita 
kurssi nappulaa.



Kurssit

Luento aukeaa oletuksena koko ruudun videona. 
Klikkaa mihin tahansa ruudulla poistuaksesi koko 
ruudun näytöstä. 
Luennosta saatavilla olevat mediaformaatit on 
havainnollistettu oikeassa yläkulmassa olevilla 
ikoneilla. Voit valita muodoista mieleisesi 
yhdistelmän.
Voit poimia luennon tekstistä osia muistiinpanoihin 
maalaamalla tekstin ja sen jälkeen klikkaamalla 
“Lisää muistiinpanoihin” kuvaketta. 

Kun 90% tekstistä tai videosta on katsottu luento 
merkitään automaattisesti suoritetuksi, voit myös 
manuaalisesti painaa “Merkitse suoritetuksi”.

Luennon videossa voit vaihtaa toistonopeutta 
videon oikeasta alakulmasta.



Käyttäjäroolit

Skholen palvelussa on kolme erilaista käyttäjäroolia:

Pääkäyttäjä
Pääkäyttäjätunnus on tarkoitettu organisaation pääasialliselle pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjänä voit hallita ja katsella käyttäjiä, ryhmiä, testejä, 
tehtäviä, tilastoja ja luokkahuoneen keskusteluketjuja. Näiden toimintojen lisäksi käytettävissä ovat myös samat toiminnot kuin opiskelijoilla. 
Pääkäyttäjätunnusta ei voi poistaa muuten kuin Skholen toimesta. Voit jakaa pääkäyttäjätunnuksen organisaatiosi sisällä esimiehille tai 
opettajille. Saman tunnuksen yhtäaikainen käyttö useamman henkilön toimesta voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. 

Suosittelemme luomaan esimiehille/opettajille “Ohjaaja” tunnukset

Ohjaaja
Ohjaajatunnus on tarkoitettu esimerkiksi opettajille tai esimiehille, jotka hallitsevat yhtä tai useampaa käyttäjäryhmää. Ohjaajana voit hallita ja 
katsella käyttäjiä, ryhmiä, testejä, tehtäviä, tilastoja ja luokkahuoneen keskusteluketjuja. Näiden toimintojen lisäksi käytettävissä ovat myös 
samat toiminnot kuin opiskelijoilla. 

Voit rekisteröidä uuden käyttäjän ohjaajaksi antamalla hänelle ohjaajan rekisteröintikoodin. Voit luoda jo olemassa olevasta käyttäjästä ohjaajan 
lisäämällä hänet minkä tahansa ryhmän ohjaajaksi.

Opiskelija
Opiskelijana voit opiskella Skholen luentoja, tehdä ja jakaa muistiinpanoja, keskustella kursseissa ja luokkahuoneessa, sekä tehdä sinulle 
merkittyjä tehtäviä kuten esimerkiksi koetapahtumia.



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

Skholen asiakasorganisaatio voi lisätä 
käyttäjiä palveluun käytössä olevan 
lisenssimäärän mukaisesti. Lisätyt käyttäjät 
näkyvät organisaation käyttäjinä.
Käyttäjien hallinnoinnin helpottamiseksi 
käyttäjät voidaan lisätä ryhmiin, 
esimerkiksi osaston, vuosikurssin tai 
toimipisteen mukaan. Tämä on 
suositeltavaa erityisesti, jos käyttäjiä on 
paljon.



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

Pääkäyttäjä tai Ohjaaja voi luoda 
organisaation sisäisiä ryhmiä esimerkiksi 
osastolle, toimipisteelle tai vuosikurssille.

Luo tarvittavat ryhmäsi klikkaamalla 
sivun oikeasta yläreunasta “Oma 
ryhmäni” ja valitse valikosta kohta 
“Käyttäjät” 

Käyttäjät sivulla klikkaa välilehteä 
“Ryhmän asetukset” ja kohdasta “Lisää 
uusi ryhmä”



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

Jokaisella ryhmällä on oma rekisteröintikoodinsa. Anna 
se uudelle käyttäjälle, jonka haluat lisätä ryhmään.
Käyttäjän voi halutessaan lisätä useampaan ryhmään, 
esimerkiksi “Osasto123” ja “Esimiehet”. 
Näin esimerkiksi viestit ja tehtävät, kuten tentit, 
tavoittavat oikeat henkilöt.
Huomioithan, että rekisteröintikoodin viereisessä 
sarakkeessa on ohjaajan koodi. Anna tämä koodi 
opettajillesi tai esimiehillesi, jolloin he rekisteröityvät 
ohjaajina ja pääsevät tutkimaan tilastoja sekä luomaan 
tehtäviä.
Voit luoda jo olemassa olevasta käyttäjästä ohjaajan 
lisäämällä hänet minkä tahansa ryhmän ohjaajaksi.



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

Kun ryhmä on luotu voi 
pääkäyttäjä tai ohjaaja liittää 
käyttäjiä ryhmään.

Liitä käyttäjä ryhmään klikkaamalla 
sivun oikeasta yläreunasta  ”Oma 
ryhmäni” ja valitse valikosta kohta 
“Käyttäjät”. Käyttäjät sivulla klikkaa 
halutun käyttäjän kohdalla 
“Muokkaa”.

…jatkuu seuraavalla sivulla ->



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

… jatkoa edelliseltä sivulta

Avautuvassa “Muokkaa 
käyttäjää” näkymässä klikkaa 
kohtaa “Ryhmät” ja kirjoita 
ryhmän nimi johon haluat 
käyttäjän lisätä.
Näin voit esimerkiksi päivittää 
työntekijän oikean osaston 
ryhmään mikäli hänen tehtävänsä 
vaihtuu.



Käyttäjien lisääminen ja ryhmät

Käyttäjiä ei enää lisätä Skholeen 
pääkäyttäjän toimesta vaan 
kaikki uudet käyttäjät 
rekisteröityvät itse palveluun 
syöttämällä tietonsa ja saamansa 
rekisteröintikoodin. Rekisteröinti 
tapahtuu osoitteesta 
app.skhole.fi klikkaamalla oikean 
yläkulman “Rekisteröidy” kohtaa



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Käyttäjät-listauksen löydät sivun oikeasta 
yläreunasta klikkaamalla “Oma ryhmäni” ja 
valitsemalla kohdan “Käyttäjät”.
Voit tarkastella kaikkia organisaatiosi 
käyttäjiä, jotka ovat järjestelmässä. Selaamalla 
saat näkyviin käyttäjiä. Voit hakea käyttäjiä 
myös nimellä ja sähköpostilla, sekä 
suodattamalla ryhmän ja tilan mukaan.

Käyttäjien nimiä, sähköposteja ja ryhmiä voi 
muokata. Painamalla “muokkaa” -nappia, 
pääset muokkaamaan tietoja käyttäjästä ja 
esimerkiksi käyttäjän julkiseen profiiliin. 
Päivitä muutokset painamalla “tallenna” -
ikonia sivun oikeassa alareunassa.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Tehtävät

Skholen oppimisympäristössä voit luoda 
Pääkäyttäjä tai Ohjaaja tunnuksilla 
tehtäviä, joita löytyy 3 eri tyyppiä.

Tehtävien tyypit ovat  “Kurssisuoritus 
päivään mennessä”, “Koetapahtuma” ja 
“Viesti”. Tehtävien avulla voit ohjata 
ryhmäsi opiskelua.

Löydät tehtävät sivun yläreunasta 
klikkaamalla kohdasta “Oma ryhmäni” ja 
valitsemalla valikosta kohdan“Tehtävät”.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Tehtävän, kuten kokeen, luominen 
tapahtuu “Tehtävät” sivulla 
“Ryhmän tehtävät” välilehdellä 
sivun oikean laidan “+” ikonia 
klikkaamalla.

…jatkuu seuraavalla sivulla ->



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

…jatkoa edelliseltä sivulta

Sivulle aukeaa pop-up ikkuna, jossa nimeät 
tehtävän, esimerkiksi Käsihygienian tentti, 
ryhmä123.
Alasvetovalikosta “Tehtävän tyyppi” valitset 
haluamasi tehtävätyypin “Koetapahtuma”
Alle ilmestyy valikko “Valitse testi” josta valitset 
halutun tentin.
Kohdasta “Valitse kurssi” voit halutessasi valita 
kurssin johon tämä liittyy.

…jatkuu seuraavalla sivulla ->



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

…jatkoa edelliseltä sivulta

Voit kohdistaa tentin halutessasi koko 
organisaatiolle, haluamillesi ryhmille tai 
yksittäisille henkilöille.

Voit määrittää kokeen uudelleenyrityskerrat, 
halutun läpäisyprosentin, valita lähteekö 
tehtävästä ilmoitus ryhmälle, sekä halutessasi 
järjestää kokeen koodilla jolloin tentin tekijä 
löytää kokeen vain syöttämällä jaetun koodin. 

Sinun tulee myös syöttää tentille haluamasi 
aikaikkuna, jonka aikana käyttäjät voivat 
tehdä tentin.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Kurssi päivään mennessä -tehtävällä voit 
pyytää opiskelijaa suorittamaan kurssin 
tiettynä ajanjaksona.

Voit kohdistaa tehtävän halutessasi koko 
organisaatiolle, haluamillesi ryhmille tai 
yksittäisille henkilöille.

Sinun tulee myös syöttää tehtävälle 
haluamasi aikaikkuna, jonka aikana 
käyttäjät voivat tehdä tehtävän.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Viesti -tehtävän avulla voit lähettää 
viestin tietylle ryhmälle tai valituille 
opiskelijoille.

Voit kohdistaa tehtävän halutessasi koko 
organisaatiolle, haluamillesi ryhmille tai 
yksittäisille henkilöille.

Sinun tulee myös syöttää tehtävälle 
haluamasi aikaikkuna, jonka aikana 
käyttäjät voivat tehdä tehtävän.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Pääset katsomaan kaikkien 
uudessa oppimisympäristössä 
tehtyjen tenttien suorituksia 
vaihtamalla asetusta kohdasta 
“Valmis”



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Voit seurata tehtävien etenemistä 
Tehtävät listauksessa. Saat 
tarkemman raportin tehtävän 
kohdalta Tulokset painikkeesta.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Skholen tilastoista pääset seuraamaan 
opiskelijoidesi tilastoja palvelun 
käytöstä. Tilastoista löydät tiedot 
kurssien ja testien suorittamisesta. 
Kurssi ja testitilastoja voit tarkastella 
ryhmä tai käyttäjäkohtaisesti.

Löydät tilastot klikkaamalla sivun 
oikeasta yläreunasta “Oma ryhmäni” 
ja valitse valikosta kohta “Tilastot”



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Kurssien tilastot -osiosta pääset 
tarkastelemaan kurssien suorituksia. 
Täältä näet, kuinka pitkälle kursseja on 
suoritettu. Kun kurssi on suoritettu, 
tulee sen suorituspäivämäärä näkyviin.
Voit myös ladata tilastot excel 
tiedostona tai tulostaa näkymän.

Voit muokata hakukriteerejä 
suoritusajanjakson tai “kurssi 
aloitettu/kurssi suoritettu” 
suodattimien mukaan.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Kurssien tilastot -osiosta pääset 
tarkastelemaan kurssien suorituksia. 
Täältä näet, kuinka pitkälle kursseja on 
suoritettu. Kun kurssi on suoritettu, 
tulee sen suorituspäivämäärä näkyviin.
Voit myös ladata tilastot excel 
tiedostona tai tulostaa näkymän.

Voit muokata hakukriteerejä 
suoritusajanjakson tai “kurssi 
aloitettu/kurssi suoritettu” 
suodattimien mukaan.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Testien tilastot -osiosta voit 
nähdä itseopiskelutestien ja 
tenttien suorittajat, yrityskerrat 
sekä suoritukset.

Voit suodattaa tuloksia testin, 
ryhmän, henkilön ja ajanjakson 
perusteella.

Voit myös ladata tilastot excel 
tiedostona tai tulostaa näkymän.



Käyttäjien ja tehtävien hallinta

Ryhmän tilastot -osiosta näet koko 
organisaation tai valitsemasi 
ryhmän aktiivisimmat opiskelijat 
sekä parhaiten tuloksiaan 
parantaneet opiskelijat. 



Asiakaspalvelu

Skholen palvelun ongelmakohdissa, 
kysymyksissä, tai muissa asioissa voit 
ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 
joko sähköpostitse, tai klikkaamalla 
oppimisympäristön viesti-kuvaketta 
oikeassa alalaidassa. Käyttöohjeet 
löydät asiakaspalvelu-sivustolta,  
johon pääset sivuston oikeasta 
yläkulmasta profiili-ikonin takaa 
kohdasta “Asiakaspalvelu”.


