
Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen Koulumaaliin, uusien käyttäjien ohje

Kirjautuminen
https://moodle.smedu.fi/koulumaali

1. Käyttäjätunnusten hakeminen
Jokainen uusi käyttäjä tekee käyttäjätunnusanomuksen Koulumaaliin etusivun kautta va-
litsemalla Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus:

Seuraavalla sivulla avautuu Koulumaalin tietosuojaseloste, johon käyttäjän tulee
tutustua ja hyväksyä se ennen käyttäjätunnuslomakkeen avautumista:



2.  Koulumaalissa käyttäjätunnuksena toimii henkilökohtainen sähköposti-
osoite.
Lomake täyttää sähköpostiosoitteen samaan aikaan käyttäjätunnus-, sähköposti- sekä
varmistuskenttään automaattisesti. Tarkistathan siis sähköpostiosoitteen oikeinkirjoituk-
sen ennen lomakkeen lähettämistä.

Käyttäjätunnuslomakkeella on pakollisena tietona määriteltävä myös organisaatio, jonka al-
le tunnus luodaan. Valikossa on eritelty alueelliset pelastuslaitokset, pelastuslaitosten so-
pimushenkilöstö sekä vaihtoehto Muu:

 Sopimushenkilöstössä toimivat valitsevat organisaatiokseen
Satakunnan pelastuslaitos, sopimushenkilöstö.

 Jos olet virassa pelastuslaitoksella, valitse organisaatioksi oman alueesi pelas-
tuslaitos ilman mainintaa sopimushenkilöstöstä, vaikka toimisit esim. koulutta-
jana sopimushenkilöstökursseilla.

 Valitse muussa tapauksessa organisaatioksi Muu.



3. Käyttäjätunnuslomakkeen tiedot ja anomus tarkistetaan ennen tunnusten
hyväksymistä.

Koulumaaliin nimetyt pääkäyttäjät vastaavat tunnusten esitarkastuksesta (laitosten oma
koulutus sekä sopimushenkilöstö), jonka jälkeen tunnuspyynnöt siirtyvät eteenpäin Pe-
lastusopiston tietohallintoon hyväksyttäväksi.

Uusi käyttäjä saa lomakkeella ilmoittamaansa sähköpostisoitteeseen vahvistuksen sen jäl-
keen, kun tarkastus on tehty ja tunnukset ovat käytettävissä.

4. Kirjautuminen Koulumaaliin ja navigointi
Etusivun vasemmassa laidassa on näkyvissä kaikki ne kurssit, joille käyttäjä on liittynyt.
Kursseja voi hakea etusivun hausta joko kurssin nimellä tai lyhenteellä, tai vaihtoehtoisesti
etsiä kursseja Kaikki kurssit -valikon kautta.

5. Oikealle kurssille liittyminen:
Kurssilaiset liittyvät Koulumaalissa kurssialueille itse. Kurssille pääsee rekisteröitymään kir-
joittamalla kurssiavaimen kohtaan Itserekisteröityminen. Kurssiavaimen saa vastaavalta kou-
luttajalta (kurssinjohtaja) tai muulta koulutuksen järjestäjän ilmoittamalta yhteyshenkilöltä.



6. Tietoturvakurssi

Kun Koulumaaliin on luotu tunnukset, ihan ensimmäisenä pitää tehdä tietoturvakurssi, joka on siellä
nimellä Sopimushenkilöstön tietoturvakurssi – Satakunta. Jos tietoturvakurssia ei ole suoritettu, ei ole
mahdollista liittyä millekään kurssille koulumaalissa.

Lue ohjeet huolellisesti ennen tietoturvakurssin aloittamista. Vastaa jokaisen osion jälkeen välikysy-
myksiin ja tee lopuksi tentti.

Jos tulee ongelmia minkä tahansa Koulumaaliin liittyvät asian kanssa, ole yhteydessä

- Palomestari, Markku Rintala, markku.rintala@satapelastus.fi tai puh. 044 7011505.


