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Ohje oppilaalle iPad -laitteiden luovutukseen 
liittyvistä etukäteistehtävistä ja luovutushet-
keen vaiheista 
1 Etukäteistehtävät ennen luovutushetkeä  

Varmista etukäteen, että pystyt kirjautumaan opetusverkkoon omilla henkilökohtaisilla verk-
kotunnuksillasi. Kirjautuminen tulee tehdä koulun käytävätyöasemilla tai luokkatyöasemilla.  
 
Varmista, että pääset kirjautumaan myös Google sähköpostiisi. 
Sähköpostiosoitteen on oltava muotoa etunimi.sukunimi@koulut.kaarina.fi 
Jos et onnistu em. tarkistuksissa, niin ota välittömästi yhteyttä opettajiin. 
   
2 Yleiskuvaus iPAD -toimintaympäristöstä koulussa 

Luovutettavat iPad -laitteet omista Kaarinan kaupunki. Laitteet ovat lainassa oppilailla, ja lait-
teita käytetään pääasiassa opiskelutarkoitukseen. Opettajat ohjaavat ja ohjeistavat iPAD -
laitteiden opiskelukäyttöä. Jos laitteesi rikkoontuu tai katoaa, niin ota välittömästi yhteyttä 
opettajaasi.  Ongelmatilanteissa kysy neuvoa muilta oppilailta tai opettajilta.  
 
3 Luovutushetken vaiheet 

Oppaan sivulla 3 on kohta muistiinpanoille, joihin voit laittaa ylös kaikki vastaukset ja tärkeät 
tiedot, joita käytät seuraavassa kohdassa Apple ID:si luomiseen. Nämä tiedot ovat VAIN si-
nulla, joten suosittelemme ne kirjaamaan ylös ja säilyttämään oppaan huolellisesti kotonasi 
laitteen luovutuslaatikossa. Niissä kohdissa, joissa suosittelemme muistiinpanon tekemistä 
on kirjoitettu ”-muistiinpano-” 
 
3.1 iPadin luovutuspiste 

1 Kun olet vastaanottanut iPadin kuittausta vastaan, asenna iPadin suojakuori paikalleen. 
Kun saat luvan, siirry opettajien ohjeistamaan tilaan, jossa tehdään seuraava vaihe. 
 

3.2 iPadin käyttöönottopiste 

Alla olevat vaiheet käydään läpi opettajan ohjauksessa, älä tee näitä omatoimisesti! 
 

1 Kytke laitteeseen virta virtapainikkeesta. Odota hetki kunnes avausruutu tulee ja kehottaa 
useilla eri kielillä avaamaan lukituksen laitteesta. 

2 Avaa lukitus ja jatka ohjeiden mukaan valitsemalla ensin kieli, jolla haluat laitetta jatkossa 
käytettävän sekä sen jälkeen kotialue. Valinta tehdään ensin ja sen jälkeen laitteen oike-
assa yläkulmassa lukee ”Seuraava”, jota koskettamalla pääset eteenpäin. 

3 Valitse langaton verkko: Koulu-Radius ja syötä oppilasverkon tunnuksesi ja salasanasi. 
Jatka eteenpäin ”Seuraava” painikkeesta. 
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4 Seuraavassa ruudussa valitse ”Ota sijaintipalvelut käyttöön”. Tämä aktivoi paikannuspal-
velut laitteessa. 

5 Valitse ”Ota käyttöön uutena iPadina” 
6 Kosketa ”Luo ilmainen Apple ID” kohtaa. -muistiinpano- 
7 Syötä syntymäaikasi ja seuraavalle sivulle nimesi. -muistiinpano- 
8 Jos olet alle 13 -vuotias, Apple ID:n luonti keskeytyy ja voit käyttää iPadia rajoitetuin omi-

naisuuksin. Luo Apple ID myöhemmin yhdessä huoltajan kanssa saamasi ohjeen mukaan. 
9 Valitse kohta, jossa syötät jo olemassa olevan sähköpostiosoitteen. Oppilailla se on aina 

muotoa etunimi.sukunimi@koulut.kaarina.fi -muistiinpano- 
10 Syötä seuraavaksi salasana, jota haluat käyttää jatkossa Apple ID:n salasanana.  

-muistiinpano- 
11 Apple ID kysyy seuraavaksi 3 turvakysymystä ja niihin vastaukset. Valitse sellaiset, jotka 

muistat varmasti. -muistiinpano- 
12 Jos sinulla on joku toinen sähköpostiosoite, voit sen laittaa palautusosoitteeksi.  

-muistiinpano- 
13 Ota käyttöön iCloud, jos haluat että laite varmistetaan pilvipalveluun. Ota samoin käyttöön 

Etsi iPadini. Voit itse päättää haluatko lähettää Applelle käyttötietoja. 
14 Koska käytit omaa sähköpostiosoitetta, tulee sinun käydä omassa sähköpostissasi ja seu-

rata Applelta tulleita ohjeita, jotta Apple ID aktivoidaan oikein. Tämä tulee suorittaa mah-
dollisimman nopeasti laitteen käytön alettua, jottei aktivointi vanhene!  
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iPadin ohjelmistot hankitaan App Storesta. Jotta voit tehdä hankintoja, tulee Apple ID viimeis-
tellä ostoksia varten 
 
1 Kosketa App Store kuvaketta kotinäytöllä. 
2 Laite ehdottaa heti aluksi Applen maksuttomia ohjelmia ladattavaksesi. Klikkaa kohtaa la-

taa ilmaiseksi. 
3 Laite kysyy tämän jälkeen Apple ID:täsi. Valitse ”Nykyinen Apple ID” ja syötä laitteelle oma 

Apple ID:si, jonka juuri loit. 
4 App Store pyytää tarkistamaan Apple ID:si. 
5 Valitse Store: ”Suomi” ja ”Seuraava”. 
6 Hyväksy käyttöoehdot vierittämällä alas sivua joka aukeaa. Hyväksy vielä ponnahdus. 
7 Aukeavaan sivuun valitse maksuvaihtoehdoksi ”Ei mitään”. Tämän voit vaihtaa myöhem-

min tai voit ladata myöhemmin lahjakortilla saldoa Apple ID -tilillesi. 
8 Täytä kaikki kentät oikeilla tiedoilla. Myös puhelinnumerosi. Apple ei soittele turhan takia 

asiakkailleen, mutta jos sinun jostain syystä tarvitsee soittaa Applelle päin, he voivat näin 
tarkistaa että tili on juuri sen kenelle se kuuluukin! -muistiinpano- 

9 Klikkaa seuraava nappia ja olet valmis. Vielä kuitenkaan ei ole ladattu ohjelmia ja varsi-
nainen ohjelmien lataus tehdään yhteisen käyttöönottotilaisuuden jälkeen. 

 
Apple ID:n kaikkien kohtien pitäisi olla sellaiset, että ne muistaa ulkoa. Kuitenkin suositte-
lemme tekemään hyvät muistiinpanot eri kohdista 
 
Apple ID: 
 
Salasana: 
 
Turvakysymys 1: 
 
Vastaus: 
 
Turvakysymys 2: 
 
Vastaus: 
 
Turvakysymys 3: 
 
Vastaus: 
 
Osoite: 
 
Puhelinnumero: 
 
Palautussähköpostiosoite: 
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