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 Tervetuloa Edisonin käyttäjäksi! 

 Edison on suomalaisten opettajien kehittämä oppimisalusta. Edisonin sähköinen työpöytä 

kokoaa käyttäjän kaikki sähköiset työvälineet yhteen näkymään. Tehtäväkorttien avulla 

sisältöjen esittäminen ja prosessointi, tehtävien annot ja palautukset sekä vuorovaikutus 

onnistuvat helposti ja vaivattomasti. Edisonia voidaan käyttää kurssien ja oppituntien 

luomiseen. 

 Edison yhdistää useita sovelluksia yhden kirjautumisen taakse. Edisoniin on integroitu mm. 

MS Office 365, Google Apps for Education, Wilma- ja Helmi-oppilashallintojärjestelmät, 

Moodle ja oppimateriaalien jakelukanava Edustore. Liitettyjen sovellusten määrä lisääntyy 

vähitellen ja niiden käyttöönotto vaihtelee kunnittain. 

 Edisonia voit tällä hetkellä käyttää suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. 

 Lisätietoa: http://www.edison.fi/ 

 

Mikä on Edison? 
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    < Sisällysluetteloon 

http://www.edison.fi/


Kirjautuminen 

 Mene selaimella osoitteeseen edison.fi ja 

paina kuntasi logoa. 

 

 Kirjoita kenttiin oppilasverkon käyttäjätunnus 

sekä salasana tai muut sinulle erikseen 

annetut tunnukset. 

 

 

Uloskirjautuminen 

 Kirjaudu ulos, sulje koko selain ja tyhjennä 

sen välimuisti. 

1 Kirjautuminen ja uloskirjautuminen 
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    < Sisällysluetteloon 



 Työpöydän kuvakkeita (laattoja, tiiliä) 

klikkaamalla eri toiminnot, sovellukset tai 

linkit avautuvat 

 Käyttäjä voi lisätä, poistaa ja järjestää 

kuvakkeita raahaamalla 

 Käyttäjä voi tuoda työpöydälle 

haluamiaan linkkejä kuvakkeina 

 

 Vasemman reunan sivupalkissa eli 

repussa on linkkivalikko 

2.1 Työpöytä 
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    < Sisällysluetteloon 



Kuvakkeen tuonti työpöydälle 

 Työpöydälle voi tuoda uusia kuvakkeita vasemman reunan 

sivupalkista  joko raahaamalla tai klikkaamalla Liitä työpöydälle 

 

Kuvakkeen poisto työpöydältä 

 Kuvakkeen voi poistaa työpöydältä raahamalla sen roskakoriin 

vasemmassa alanurkassa, tai valitsemalla sivupalkin 

linkkivalikosta Poista työpöydältä 

 Kuvake poistuu vain työpöydältä mutta sovellus tai linkki jää 

reppuun 

 

Omien linkkien lisääminen työpöydälle 

 Klikkaa ”Omat kortit” –kuvaketta ja Lisää kortti 

 Anna kortin nimi ja linkin osoite ja klikkaa Luo 

 Linkki tallentuu linkkireppuun ja voit halutessasi viedä sen 

työpöydälle 

2.2 Työpöytä: Mukauttaminen  
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    < Sisällysluetteloon 



3.1 Kurssi: Hierarkia 
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Kurssit 

Kurssi 1 

Oppitunti 1 

Tehtäväkortti 1 
Media-aineisto 1 

+ 

Media-aineisto 2 

Tehtäväkortti 2 Media-aineisto 1 

Oppitunti 2 Tehtäväkortti 1 Media-aineisto 1 

Matematiikka 7A 

(kurssi 2) 

Geometria 

Monikulmiot www.monikulmio.fi 

Vieruskulma 

(Word) 

Video 

+ 

Moodle-tehtävä 

Algebra Murtoluvut Sanomapro/linkki 

Tehtäväkortit Aineistot 

Kurssit-näkymä 

koostuu kursseista 

 

Kurssi voi sisältää 

useita oppitunteja 

 

Oppitunti voi 

sisältää useita 

tehtäväkortteja 

 

Tehtäväkortti voi 

sisältää useita 

erilaisia aineistoja 

    < Sisällysluetteloon 



 Avaa Kurssit-näkymä klikkaamalla Kurssit-
kuvaketta. 

 Luo kurssi klikkaamalla Uusi kurssi-kuvaketta. 

 Nimeä kurssi ja hyväksy         -napista. 

 

 

 

 Muokkaustoiminnot ovat Edisonissa yleensä 
ympyränmuotoisissa painikkeissa. 

 Muokkaa: Voit muokata kurssin nimeä 

 Arkisto: Voit arkistoida kurssin. 

 Vaihda kuva: Voit lisätä taustakuvan kurssin 
etusivulle tai vaihtaa, rajata tai poistaa kuvan 

3.2 Kurssi: Luonti ja muokkaus 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa kurssin Osallistujat-välilehti ja klikkaa 

Lisää osallistujia 

 Voit hakea osallistujia rajamalla hakua 

− Ryhmiin tai henkilöihin 

− Koulun mukaan 

− Oppiaineen mukaan 

 Aloita hakusanan kirjoittaminen 

hakukenttään, jolloin sopivat hakutulokset 

näytetään listana 

 Voit valita hakutuloksista osallistujiksi 

useampia henkilöitä tai kokonaisia ryhmiä 

kerralla 

 Valittuasi osallistujat paina nuolinappulaa 

 

 Kurssin osallistujat ovat automaattisesti 

kurssin oppituntien osallistujia  

 

3.3 Kurssi: Osallistujien lisääminen kurssille 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa kurssin Osallistujat-välilehti 

 Poista osallistuja kurssilta ruksilla 

 Kurssilta poistetut osallistujat poistuvat 

samalla kurssin oppitunneilta 

 

3.4 Kurssi: Osallistujien poistaminen kurssilta 

10 

    < Sisällysluetteloon 



 Kursseja ja oppitunteja voi siirtää arkistoon, jolloin osallistujat eivät näe niitä 

 Arkistoidut eivät poistu lopullisesti vaan ne voi tarvittaessa palauttaa aktiivisiksi 

 Arkistoiduissa kursseissa ja oppitunneissa osallistujat säilyvät mukana 

 

Arkistointi 

 Avaa kurssi tai oppitunti, jonka haluat arkistoida 

 Klikkaa nimen perässä olevaa ympyräsymbolia 

 Valitse Arkisto 

 

Arkistosta palauttaminen 

 Avaa Kurssit-näkymä, avaa valikko ja rastita 

Näytä arkistoidut 

 Avaa haluamasi kurssi, jonka halutat palauttaa 

 Klikkaa ympyräsymbolia nimen perässä ja valitse 

Palauta arkistosta 

3.5 Kurssi: Arkistointi ja arkistosta palauttaminen 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa kurssi klikkaamalla kurssin kuvaketta. 

 Luo uusi oppitunti kurssille klikkaamalla Uusi 

oppitunti. Kurssille voi luoda useita 

oppitunteja. 

 Nimeä oppitunti ja hyväksy       -merkillä. 

 

 

 

 Voit muokata oppituntia samalla tavalla kuin 

kurssia. 

 Muokkaa: Voit muokata oppitunnin nimeä 

 Arkisto: Voit arkistoida oppitunnin. 

 Vaihda kuva: Voit lisätä taustakuvan 

oppitunnin etusivulle tai vaihtaa, rajata tai 

poistaa kuvan. 

 

4.1 Oppitunti: Oppitunnin lisääminen kurssiin 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa oppitunnin Tiedot-välilehti 

 Muokkaa Asiasanat-kenttää painamalla 
muokkauskuvaketta 

 

 Kirjoita asiasanaa (vuosiluokka, oppiaine, 
lukuvuosi), valitse esisyötetyistä termeistä 
haluamasi asiasanat ja klikkaa Tallenna 

 

 Muokkaa Alkuaika- ja Päättymisaika-kenttiä 
muokkauskuvaketta painamalla 

 Valitse päivämäärät ja kellonajat avautuvan 
kalenterin avulla. Voit myös itse kirjoittaa 
ajan muodossa pp.kk.vvvv – hh:mm 

4.2 Oppitunti: Asiasanojen, alkuajan ja päättymisajan muokkaus 
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    < Sisällysluetteloon 



 Jos oppitunti kuuluu kurssiin, kurssin osallistujat 
ovat automaattisesti myös oppitunnin osallistujia 

 Osallistujia voi lisätä ja poistaa myös 
yksittäiselle oppitunnille 

 Valitse oppitunnin Osallistujat-välilehti ja Lisää 
osallistujia 

 Voit hakea osallistujia rajamalla hakua 

− Ryhmiin tai henkilöihin 

− Koulun mukaan 

− Oppiaineen mukaan 

 Aloita hakusanan kirjoittaminen hakukenttään, 
jolloin sopivat hakutulokset näytetään listana 

 Voit valita hakutuloksista osallistujiksi useampia 
henkilöitä tai kokonaisia ryhmiä kerralla 

 Valittuasi osallistujat paina nuolinappulaa 

4.3 Oppitunti: Osallistujien lisääminen oppitunnille 
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    < Sisällysluetteloon 



 Oppitunnille erikseen lisättyjä osallistujia voi 

poistaa tältä oppitunnilta 

 Kurssin osallistujan voi poistaa kurssiin 

kuuluvalta oppitunnilta poistamalla osallistuja 

kurssilta 

 

 Avaa kurssin Osallistujat-välilehti 

 Poista osallistuja kurssilta ruksilla 

4.4 Oppitunti: Osallistujien poistaminen oppitunnilta 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa oppitunnin Osallistujat-välilehti 

 Opettajilla on oletuksena Voi muokata- ja oppilailla 
Voi lukea -oikeudet 

 Voit muuttaa kunkin osallistujan käyttöoikeuksia 
oikeuksien muokkaus –napista 

 Oikeustasot: 

− Ei käyttöoikeutta 

− Voi lukea: Oppitunnin lukuoikeus ja tehtäviin vastaaminen 

− Voi lisätä: Voi luoda tehtäväkortteja. Kortit näkyvät ainoastaan 
sen luoneelle henkilölle, ei muille. Opettaja voi luoda kaikkia 
korttityyppejä, oppilas voi luoda ainoastaan seuraavia kortteja: 
normaali, OneDrive, Google Drive, mindmap, Wikipedia  

− Voi jakaa: Käyttäjä voi jakaa muille oppitunnin osallistujille 
sellaisia tehtäväkortteja joihin hänellä on muokkausoikeus. 

− Voi muokata: Käyttäjä voi muokata oppituntia, kuten vaihtaa 
sen otsikkoa tai kuvaa, sekä hallita oppitunnin jäseniä ja 
heidän oikeustasojaan. 

 

4.5 Oppitunti: Osallistujan käyttöoikeuksien muuttaminen 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa oppitunti 

 Napauta ympyräsymbolia ja valitse valikosta 

Moderointi päälle 

 Moderointitilassa opettaja tulee aina 

oppitunnissa tehtyyn tai tehtävään 

tehtäväkortin jakoon mukaan 

4.6 Oppitunti: Oppitunnin moderointi 
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    < Sisällysluetteloon 



 Oppituntinäkymässä oppitunteja voi lajitella 

− Aakkosjärjestykseen 

− Aikajärjestykseen 

− Asiasanojen mukaan 

− Alku- ja päättymisajan mukaan 

 

 Oppitunteja voi suodattaa näkymään 

− Lukuvuoden mukaan 

− Vuosiluokan mukaan 

− Oppiaineen mukaan 

 

 Oppitunteja voi hakea myös 

− Omistajan nimellä 

− Valitsemalla aktiiviset tai arkistoidut oppitunnit 

− Otsikon perusteella 

 

 

 

 

4.7 Oppitunnit: Oppituntien lajittelu ja suodatus 
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    < Sisällysluetteloon 



Kopiointi 

 Avaa oppitunti 

 Paina ympyräsymbolia ja valitse Kopioi oppitunti 

− Oppitunti kopioituu Edisonin työpöydän Oppitunnit-
kansioon 

− Vaihda tarvittaessa oppitunnin nimi, muuten kopiolle 
tulee alkuperäisen oppitunnin nimi + ”(kopio)” 

− Oppitunnin osallistujat eivät säily kopioitaessa 

 

Kopion liittäminen kurssiin 

 Avaa kurssi 

 Klikkaa valikko auki 

 Klikkaa kopioimaasi oppituntia 

− Kopioitu oppitunti siirtyy uuteen kurssiin 

− Samalla oppitunti poistuu Edisonin repusta 

4.8 Oppitunti: Oppitunnin kopioiminen ja uudelleenkäyttö 
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    < Sisällysluetteloon 



 Kursseja ja oppitunteja voi siirtää arkistoon, jolloin osallistujat eivät näe niitä 

 Arkistoidut eivät poistu lopullisesti vaan ne voi tarvittaessa palauttaa aktiivisiksi 

 Arkistoiduissa kursseissa ja oppitunneissa osallistujat säilyvät mukana. Kopioidussa 

oppitunnissa osallistujat eivät säily. 

 

Arkistointi 

 Avaa kurssi tai oppitunti, jonka haluat arkistoida 

 Klikkaa nimen perässä olevaa ympyräsymbolia 

 Valitse Arkisto 

 

Arkistosta palauttaminen 

 Avaa Oppitunnit-näkymä, vailtse suodatin Arkistoidut 

 Avaa haluamasi oppitunti, jonka halutat palauttaa 

 Klikkaa ympyräsymbolia nimen perässä ja valitse 

Palauta arkistosta 

4.9 Oppitunti: Arkistointi ja arkistosta palauttaminen 
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    < Sisällysluetteloon 



 Luo uusi tehtäväkortti oppitunnille 

klikkaamalla Lisää tehtäväkortti. Oppitunnille 

voi luoda useita tehtäväkortteja. 

 Anna tehtäväkortille nimi ja kuvaus ja klikkaa 

Tallenna. 

 

5.1 Tehtäväkortti: Tehtäväkortin lisääminen oppituntiin 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa tehtäväkortti 

 Paina tehtäväkortin nimen edessä olevasta 

ympyränmuotoisesta kuvakkeesta 

 Muokkaa: voit vaihtaa tehtäväkortin nimeä ja 

kuvausta 

 Lisää linkki: voit liittää tehtäväkorttiin linkin 

haluamallesi nettisivulle. 

 Osallistujat: voit hallita tehtäväkortin 

osallistujia ja heidän käyttöoikeuksiaan 

 Poista: voit poistaa tämän tehtäväkortin 

− Jos haluat arkistoida tehtäväkortin, arkistoi koko 

kurssi tai oppitunti. 

5.2 Tehtäväkortti: Tehtäväkortin muokkaus ja poisto 
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    < Sisällysluetteloon 



5.3 Tehtäväkortti: Osallistujien lisääminen tehtäväkortille 
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 Valitse muokkausvalikosta Osallistujat 

 

 

 Paina Osallistujat-nappia 

 Lisää osallistujiksi kaikki oppitunnin 

osallistujat: paina Lisää kaikki oppitunnin 

jäsenet –nappia 

 Lisää osallistujiksi yksittäisiä henkilöitä: 

kirjoita hakukenttään nimeä, valitse halutut 

henkilöt ja paina Lisää valitut käyttäjät -

nappia 

    < Sisällysluetteloon 



 Valitse muokkausvalikosta Osallistujat 

 Osallistujalla on oletuksena Voi lukea –oikeudet 

 

 

 Voit muuttaa kunkin osallistujan käyttöoikeuksia 

oikeuksien muokkaus –napista 

 Oikeustasot: 

− Voi lukea 

− Voi muokata 

5.4 Tehtäväkortti: Tehtäväkortin käyttöoikeuksien muokkaus 
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    < Sisällysluetteloon 



5.5 Tehtäväkortti: Tehtäväkortin työkalujen käyttö 
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 Tehtäväkortin työkalualueella on oletuksena käyttäjän 
henkilökohtainen muistiinpanoalue 

 Silmä-nappula           vasemmassa alakulmassa piilottaa 
muistiinpanosi tarvittaessa 

 

       -painikkeesta avautuu lisää pedagogisia työkaluja: 

 Vastausalue 

− Vastausalueelle oppilaat voivat raahata vastauksia tiedostoina 
omalta Drivelta 

 Etherpad 

− Etherpad on tekstieditori jossa käyttäjät voivat työskennellä 
reaaliaikaisesti yhdessä 

 Chatti 

 Valintatyökalu 

− Työkalu kyselyitä ja gallupeja varten, useita 
vastausvaihtoehtoja 

 Tehtävä 

− Voit antaa oppilaille kysymyksen ja tehtävän. Vastaus 
kirjoitetaan vastausruutuun. 

 

    < Sisällysluetteloon 



 Jos oppilaalla on palautettava tiedosta 

Onedrive-pilvessä, hän voi palauttaa sen 

oppitunnin tehtäväkorttiin. 

• Oppilas etsii tiedoston OneDrive-repun 

kautta ja vetää sen ”Palauta tänne”-alueelle.  

• Palautukset näkyvät opettajalle 

muistiokentän välilehdellä. 

• Jos tehtäväkortille ei ole lisätty 

palautuskenttää, palautettu tiedosto liitetään 

tehtäväkorttiin. 

• Tehtävien palauttaminen voi tapahtua myös 

Moodle-toiminnoilla 

5.6 Tehtäväkortti: Oppilastehtävän palauttaminen 
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    < Sisällysluetteloon 



• Tehtäväkortin Vastaukset-välilehdellä näkyy oppilaiden 

palautusten tilanne 

• Punainen huutomerkki: oppilas ei ole palauttanut tehtävää 

• Vihreä merkki: oppilas on palauttanut tehtävän 

• Klikkaamalla nimeä saat oppilaan palauttaman 

tiedoston näkyviin. 

 

5.7 Tehtäväkortti: Oppilastehtävien tarkastelu 
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    < Sisällysluetteloon 



 Voit lisätä tehtäväkorttiin aineistoa 

− OneDrivesta 

− Edisonin Moodlesta 

− Internetistä 

− Edustoresta 

− Wikipediasta 

− Luomalla ajatuskartta-tehtäväkortin 

6.1 Aineisto: Aineiston lisääminen tehtäväkortille 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa tehtäväkortti 

 Klikkaa vasemmassa sivupalkissa olevaa 

OneDrive-pilvikuvaketta 

 

 

 Raahaa haluttu tiedosto tehtäväkortin 

vihreälle alueelle 

 

6.2 Aineisto: Aineisto OneDrivesta 
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    < Sisällysluetteloon 



 Vasemmalla olevasta Moodle-

repusta voit luoda uusia Moodle-

toimintoja 

 Moodlen tehtävät tulevat aina 

omaksi tehtäväkortikseen 

oppituntiin 

6.3 Aineisto: Tentti, keskustelualue tai sanasto Edisonin Moodlesta 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa tehtäväkortti 

 Paina tehtäväkortin nimen 

edessä olevaa 

ympyräsymbolia ja valitse 

Lisää linkki 

 

 

 

 

 Anna linkin osoite 

tekstikenttään. ”http://” linkin 

nimessä on pakollinen. 

 Linkin voi poistaa linkin nimen 

edessä olevan 

ympyräsymbolin kautta  

6.4 Aineisto: Aineisto internetistä 
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    < Sisällysluetteloon 



 Avaa oppitunti 

 Klikkaa vasemmasta reunasta Edustore-kuvaketta 

 Klikkaa Edustore-tekstiä 

− Siirryt Edustoreen Oma sivulle 

− Edustoren Oma sivulla opettaja näkee koululleen hankitut 
tuotteet ja tuotteet, jotka hän on ottanut itselleen 
koekäyttöön. 

 Etsi materiaali Edustoren hakutoimintojen avulla 

− Jos materiaalia ei vielä ole, voit hakea tuotteita Kaupasta 
(ks. ohjeen seuraava sivu) 

 Lisää materiaali Edisoniin klikkaamalla 

 Siirryt takaisin oppituntiin klikkaamalla 

– Voit muokata tekstejä (oppimateriaalin nimi, ohjeet ja 
kuvaus) ennen tallentamista 

– Oppimateriaalin linkki on nyt alustalla  

– Klikkaamalla linkkiä siirryt materiaaliin 

– Kaikilla, joilla on pääsy oppitunnille, on mahdollisuus 
käyttää materiaalia 

6.5 Aineisto: Aineisto Edustoresta (1/2) 
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1. 

2.  

3. Etsi oppimateriaali 

4. Klikkaa 

5. Klikkaa   

    < Sisällysluetteloon 



1. Käyttäjätietojen antaminen 

Ensimmäisellä kerralla palvelu kysyy sinun tietojasi. 

Anna tiedot ja klikkaa Jatka.  

2. Aloitusnäkymä 

Kirjauduttuasi Edustoreen olet Oma sivulla, jossa näet kaikki oppilaitoksesi hankkimat ja 
koekäytössä olevat materiaalit. Oma sivu on tyhjä, jos hankittuja materiaaleja ei vielä ole. 

3. Koekäyttöjen tilaaminen ja ostoesitykset 

Voit hakea tuotteita koekäyttöön Kaupasta. Klikkaa oikeasta yläreunasta Kauppa. Kaupassa pääset 
hakemaan materiaaleja. Klikkaa haluamasi materiaalin kohdalla              -painiketta. Materiaali siirtyy 
Oma sivulle. Koekäyttö on veloitukseton ja kestää 14 päivää / tuote. Voit tehdä kaupassa myös 
ostoesityksiä rehtorille klikkaamalla painiketta             .  

4. Tuotteen esikatselu ja linkittäminen alustalle 

Palaa takaisin Oma sivulle. Oma sivulla voit esikatsella tuotetta klikkamalla      -painikkeesta.  

Jos tuotteessa on useita osia, saat näkyviin ne klikkaamalla sisällöt-painikkeesta  

Siirrä tuote oppimisalustalle            -painikkeesta  

 

6.5 Aineisto: Aineisto Edustoresta (2/2) 
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    < Sisällysluetteloon 



Wikipedia 

 Avaa oppitunti 

 Valitse vasemmasta reunapalkista 
Wikipedia-kuvake ja hae aihetta 
hakusanalla 

 Valitse haluamasi Wikipedia-artikkeli, jolloin 
siitä syntyy oma tehtäväkortti oppituntiin 

Ajatuskartta 

 Avaa oppitunti 

 Valitse vasemmasta reunapalkista 
Ajatuskartta-kuvake ja klikkaa Lisää 
ajatuskartta 

 Ajatuskartta tulee omaksi tehtäväkortiksi 
oppituntiin 

6.6 Aineisto: Aineisto Wikipediasta ja ajatuskartta 
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    < Sisällysluetteloon 



 Kurssin ja oppitunnin 

keskusteluhuoneessa voidaan käydä 

kurssia ja oppituntia koskevaa yleistä 

keskustelua 

7 Kurssi ja oppitunti: Keskusteluhuoneet 
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    < Sisällysluetteloon 


