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Uuden kannettavan tietokoneesi käyttöönotto  
käy helposti seuraamalla tätä ohjetta. Jos kuitenkin  
jokin kohta jää epäselväksi tai törmäät virheeseen,  
ota yhteyttä DigiTutoreihin tai IT-Helpdeskiin. Käyttöönoton 
yhteydessä tarvitset käyttöönotetun  
Omnian käyttäjätunnuksen.

1.
Käynnistä kannettava.  
Ellei kannettava käynnisty, kytke virtalähde ja paina virtapainiketta. 

K Ä Y T T Ö Ö N O T T O

HUOM!  Kannet tava e i  väl t tämät tä käynnis ty  e l le i  v i r ta lähde 
o le  k ytket ty  ens immäisel lä  käynnis tyskerral la
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2.
Odota, kunnes näet alla olevan näkymän ja valitse näppäimistöasettelu. Täs-
sä ohjeessa on valittu näppäimistöasetteluksi suomi. Jatka painamalla Kyllä.

3.
Ohita toisen näppäimistöasettelun lisääminen.
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4.
Valitse verkkoyhteys jota haluat käyttää, rastita Yhdistä automaattisesti  
ja paina Yhdistä. 

5.
Jos valitsemasi langaton verkko on salasanasuojattu, 
anna langattoman verkon suojausavain ja paina Seuraava.

HUOM!  
Jos olet Omnian 
langattoman  
verkon kuuluvuus-
alueella tai olet 
yhdistänyt kannet-
tavan langalliseen 
verkkoon, sinua  
ei pyydetä  
muodostamaan 
yhteyttä verkoon.  
Hyppää tässä  
tilanteessa 
kohtaan 7.
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6.
Onnistuneen yhdistämisen jälkeen paina Seuraava.

7.
Laite saattaa käynnistyä tässä vaiheessa uudelleen ja voit joutua yh-
distämään langattoman verkon uudelleen kohdan 4. mukaisesti.
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8.
Kirjoita Omnian käyttäjätunnuksesi muodossa tunnus@omnia.fi  
(korvaa kohta tunnus omalla opiskelijanumerollasi) ja paina Seuraava.

9.
Kirjoita vielä salasanasi ja paina Kirjaudu sisään.
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10.
Kirjaudu Windowsiin antamalla käyttäjätunnuksesi muodossa 700000210 
(korvaa 700000210 omalla opiskelijanumerollasi) sekä salasanasi.

11.
Odota hetki, kunnes tilin määritys on tehty.  
Tämä vaihe kestää noin 1-5 minuuttia.
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12.
Kannettava on valmis käyttöön kun Windowsin työpöytä avautuu.  
Microsoft Teamsin, Yritysportaalin sekä IT-Helpdesk -linkin  
asentuminen kestää hetken.

Tukipalvelut 
Käyttötuki 
DigiTutorit auttavat sinua kannettavan sekä Omnian tarjoamien sovellusten  
käytössä. DigiTutoreille voit lähettää postia osoitteeseen digitutorit@omnia.fi.

Tekninen tuki 
Teknisissä ongelmissa sinua palvelee IT-Helpdesk. Luo tukipyyntö osoitteessa  
supportrequest.omnia.fi ja kuvaile ongelmasi mahdollisimman tarkasti.  
Voit liittää tukipyyntöön myös liitteitä, kuten ruutukaappauksia.  
IT-Helpdeskin yhteystiedot: helpdesk@omnia.fi +358 400 223 112

V I N K K E J Ä  J A  O H J E I T A 
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Huol lon tar vet ta? 
Kun huomaat, että kannettava 
tietokone tai sen virtalähde ei 
toimi oikein, ota heti yhteyttä 
IT-Helpdeskiin, jotta voimme 
arvioida tilanteen ja tarvittaessa 
huoltaa laitteen. Huollon 
ajaksi saat varalaitteen. 

T ietokoneen 
uudel leenkäynnis täminen 
Tietokone on hyvä käynnistää 
välillä uudelleen, jotta 
sovellukset toimivat oikein.

Päiv i t ykset 
Tietokoneesi saa Windows-, Office-, 
sekä muita sovelluspäivityksiä 
automaattisesti ja ilmoittaa kun on 
aika käynnistää Windows uudelleen. 

Akun kunnosta 
huoleht iminen 
Akku on kuluva osa ja se 
säilyy parhaassa kunnossa, jos 
kannettava ei ole jatkuvasti 
kytkettynä virtalähteeseen. 
Irroita virtalähde kannettavasta 
kun akku on täyteen ladattu.

Akun kesto? 
Akun kestoon vaikuttaa moni 
tekijä, kuten näytön kirkkaus, akun 
kunto, ympäröivä lämpötila, mitä 
sovelluksia käytät ja niin edelleen. 
Oikeita vastauksia on siis yhtä monta 
kuin on käyttäjiäkin. Valmistaja 
lupaa uuden laitteen akun kestoksi 
noin 8-10 tuntia. Suosittelemme 
pitämään laturia mukana.

Tulostaminen 
Tulostus Omnian tiloissa 
Tulostustyön voit lähettää sähkö- 
postin liitteenä osoitteeseen  
print@omnia.fi. Saat vastauksena 
tunnuksen ja salasanan, joilla voit 
vapauttaa tulosteen turvatulostimelta. 
Oman tulostimen käyttö 
Windows tunnistaa suuren  
osan USB-yhteydellä toimivista 
tulostimista. Jos tulostimesi asennus 
vaatii järjestelmänvalvojan tunnuksia, 
et valitettavasti voi käyttää sitä 
Omnialta saamallasi kannettavalla.

Sovel lus ten asennus 
Kannettavalle voi asentaa sovelluksia, 
joita tarvitset opiskelujen tukena.

• Yritysportaali tai Company Portal -sovelluk-
sesta voit asentaa Omnian tarjoamia opiske-
luja tukevia sovelluksia. Sovellus löytyy aloi-
tusvalikon Tuottavuus -nimisestä ryhmästä.

• Microsoft Storesta voit asentaa  
sieltä saatavilla olevia sovelluksia.

T iedostojen ta l lennus 
Suosittelemme tallentamaan 
tiedostot OneDriveen tietokoneelle 
tallentamisen sijaan. 
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P A L V E L U K U V A U S
 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, jäljempänä 
Omnia, tarjoaa 1.8.2021 alkaen opiskelijan käyttöön kannettavan 
tietokoneen. Laitepakettiin kuuluu kannettava tietokone, 
laturi sekä kantopussi. Laitteen mukana toimitetaan ohjeet 
käyttöönottoon. Tällä palvelukuvauksella rajataan Omnian 
IT-Helpdeskin laitteelle tarjoama tuki sekä palvelut.

Tarjot tava tuki  sekä palvelut 
•  Valmistusvirheet 
•  Akun toimintaan liittyvät vikatilanteet 
• Näyttöpaneelin viat 
• Laitteen virtalähteen viat 
• Syöttölaitteiden viat (kosketuslevy, näppäimistö) 
• Laitteen liittimien viat

Laitteen käyttöjärjestelmään tai  ohjelmistoihin liittyvien  
palvelupyyntöjen sekä vikatilanteiden ratkaisut, kuten 
• Windowsin virhetilanteet 
• Omnian tarjoamien sovellusten asennukseen liittyvät virhetilanteet 
• Verkko-ongelmat Omnian kampusalueella

Palvelun rajaukset 
• Palvelua ei tarjota laajempana kuin mitä on kuvattu kohdassa tarjottava tuki sekä palvelut. 
• Palvelua tarjotaan Omnian opiskelijoille. 
• Palvelupyyntöjä ja vikatilanteita ratkaistaan vain IT-Helpdeskin päivystysaikoina  
    tai DigiTutor-palvelupisteen aukioloaikoina. 
• IT-Helpdesk ei tarjoa sovellusten käyttötukea. 
• Omien oheislaitteiden asennukseen tai käyttöön ei tarjota tukea. 
• Muun kuin Omnian verkkoyhteyden käyttöön ei tarjota tukea. 
• Opiskelija on velvollinen itse hankkimaan tarvitsemansa käyttökoulutuksen.

Palvelun käyt tö 
Palvelu koskee Omnian opiskelijoita. Lomakausina tukipalvelussa saattaa olla lyhennetty 
aukioloaika. Loma-aikojen poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan www-sivuilla.



Opiskelijakannettava vinkkejä ja ohjeita |  11

O m i a  m u i s t i i n p a n o j a




