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HAMKin käyttäjätunnukset saat etukäteen 

• Aktivoi tunnuksesi saamasi ohjeen mukaan. 

• Vaihda salasanasi Patu-palvelussa 

• Varmista, että sinulla on toimiva HAMKin käyttäjätunnus ja salasana 
tullessasi elokuussa aloituspäiville.

• Lisätietoa HAMK ServiceDesk IT -palvelusta, 
puh. 03-646 3000 (ark. 8 - 16) tai ylläolevasta linkistä 

https://patu.hamk.fi/
https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/servicedesk-it/
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Reaaliaikaiset välineet - ohjeita

• Hanki kuulokemikrofoni  
(usb tai 3,5 mm plugeilla).

• Suositellaan kiinteää tai langatonta wlan-
verkkoyhteyttä.

• 3G/4G mobiiliyhteydet pätkivät ”ruuhka-aikaan”.

• Päivitä nettiselaimesi (suositusselaimet Firefox, 
Chrome, Safari).

• Päivitä Java

http://www.java.com/
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HAMK tarjoaa käyttöön opiskelun ajaksi mm.

• O365-palvelun erilaisia sovelluksia: sähköposti, Office Online -ohjelmat, 
Yammer, Sway, Forms, Teams yms.

• Voit kirjautua testimielessä Office 365 -palveluun jo ennen opintojen 
aloittamista osoitteessa www.hamk.fi, valitse sivun oikeasta yläreunasta 
kohta Kirjaudu. 

• Kirjautuminen O365-palveluun: käyttäjätunnus@student.hamk.fi ja 
salasanasi.

• Moodle-oppimisympäristön tarkempi perehtyminen aloituspäivillä

• Zoom- ja Kaltura-palvelut

http://www.hamk.fi/
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Zoom- ja Kaltura-palvelut

• Zoom käyttöhjeet (Online-kokoukset)

• Zoom-istunnon tallentaminen ja jakaminen

• HAMK videopalvelu Kaltura

https://blog.hamk.fi/ohjeet/zoom/
https://blog.hamk.fi/ohjeet/zoom-istunnon-tallentaminen/
https://blog.hamk.fi/ohjeet/kaltura-videon-lataus-ja-jakaminen/
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Google-tunnuksen luominen

• Suositellaan (vapaaehtoista) luomaan ilmainen Google-tunnus (gmail-tili)

• Tunnuksen (tilin) luominen Googlen sivuilla, suora linkki tunnuksen luomiseen

• Tilin luomiseen voidaan käyttää myös HAMKin sähköpostiosoitetta ja 
sisäänkirjautumiseen HAMKin käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Mahdollistaa: 

• Googlen Hang out - opintopiirin omat Online-kokoukset 

• Googlen Blogger-blogi (oppimispäiväkirja/portfolio)

• Google Driven käyttö opinnoissa (mm. muille jaetut dokumentit ja ryhmätyöt)

http://www.google.com/
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https://accounts.google.com/ManageAccount&hl=fi


w
w
w
.h
am

k.
fi

HAMK IT-palvelut

HAMKin IT-palvelut

Käyttäjätunnusasiat jne.

ServiceDesk IT -
palvelukanava 
Puh. 03-646 3000 (ark. 8 - 16)
Sähköposti: it@hamk.fi

https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/
https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/servicedesk-it/
mailto:it@hamk.fi
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VALMISTAUDU LÄHIPÄIVILLE elokuu 2020

1. Aktivoi HAMK:n käyttäjätunnus ja vaihda salasana.

2. Hanki kuulokemikrofoni (= Headset).

3. Päivitä nettiselaimet ja Java. 

4. Luo Googlen Gmail-tili (vapaaehtoista).

5. Ota oma kannettava tietokoneesi ja mahdolliset mobiililaitteesi 
(älypuhelin ja tablet-laite) mukaan aloituslähipäiville.

6. Optimoi tietokoneen toiminta. Kannattaa muun muassa tehdä tyhjää 
tilaa tietokoneen kovalevylle (jos se on lähes täynnä).
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Kiitos!


