
 

 

Millä tunnuksella minne? 
  

OPAS\ -tunnukset ADTURKU\ -tunnukset tunnus@edu.turku.fi -tun-
nukset 

Omat tunnukset 

kirjaudutaan 
 Omaan työkoneeseen 

(opettajat ja opiskeli-
jat) 

 OneDriveen tietoko-
neen kanssa Office 
365 –ohjelmiin 
(edu.turku.fi-sivulla) 

 Moodleen 
  

Huom! Sanaa OPAS\ ei tar-
vitse ikinä kirjoittaa minne-
kään. Jos jossain näkyy sana 
OPAS\, pitää sen tilalle lähes 
aina kirjoittaa ADTURKU\ 
  
Tunnus annetaan muodossa: 

tunnus 
koneeseen kirjautumi-
sen salasana 

  
  

 Sähköposti 
 Wilma 

  
Adturku\käyttäjätunnus -
muoto 
 MeTku  
 DoTku 

  
Tunnus annetaan wilmaan 
ja postiin muodossa: 

tunnus 
sähköpostisalasana  

  
Tunnus annetaan MeT-
kuun ja DoTkuun muo-
dossa: 
  

ADTURKU\tunnus 
sähköpostisalasana 
  

Salasana sama kuin OPAS-
tunnuksissa 
  
Mobiililaitteiden kanssa kun 
kirjaudutaan mobiililaittee-
seen asennettuihin Office 
365 -ohjelmiin 
 OneNote 
 OneDrive 
 Yms ohjelmat 

  
  
Tunnus annetaan muodossa: 

tunnus@edu.turku.fi 
koneeseen kirjautumi-
sen (OPAS)salasana 

  
Tällä tunnuksella kirjaudu-
taan myös MobilTAI:hin 

 SAP HR (pika-
linkeistä MeT-
kusta) 

 

Kuinka vaihdan salasanani? 
Näin vaihdat salasanasi (ADTURKU-verkon käyttäjät) 
OPAS-verkon käyttäjät (= opettajat) vaihtavat salasanansa edu.turku.fi-etusivulla painike salasannan 
vaihto.  
 
Mitä tehdä, kun salasana ei toimi? 
Jos turku.fi-salasanasi ei toimi, niin käänny servicedesk:n puoleen. 
Jos Opas salasana ei toimi, niin vaihda sen KVH- palvelussa (edu.turku.fi-etusivulla painike salasannan 
vaihto).  
 
 

Sähköposti 
Turun kaupungin sähköpostiin/sähköpostiisi pääsee https://posti.turku.fi/owa -osoitteella, Outlookista, 
tai vaikka www.turkuai.fi –sivulta etusivun alareunasta pikalinkit –kohdasta (henkilökunnan sähköposti). 
Käyttäjätunnus ja salasana samat kuin koneelle kirjautuessasi. 

MeTku - henkilöstön digityöpöytä (Internet Explorer = IE-selain)  

MeTku on Turun kaupungin henkilöstölle tarkoitettu intranet-palvelu, tiedotuskanava, josta löytyvät 
esim. työsuhteisiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet sekä päivittäisiä uutisia ja koulutusvinkkejä yms.  

MeTkun osoite on https://tyo.turku.fi/ . MeTkuun pääsee myös www.turkuai.fi –sivulta, pääsivun ala-
laidasta pikalinkit-kohdasta. 
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Hallintoverkosta eli ADTURKU-verkosta MeTkuun pääsee IE-selaimella suoraan ilman erillistä kirjautu-
mista.  

Opetusverkosta (opettajat) eli OPAS-verkosta MeTkuun pääsee kirjautumalla ADTURKU-tunnuksella 
(postitunnus) ja -salasanalla.  

Huom! Internet Explorer -selaimella tunnus pitää OPAS-verkossa syöttää pidemmässä muodossa: tun-
nus@adturku.fi tai adturku\tunnus.  

Jokaisen tulee päivittää omat yhteystietonsa MeTkuun! 

 
DoTku, asiankirjahallinta (kaupungin intranet, Internet Explorer-selain) 

DoTkuun tallennetaan asiakirjoja, joita ei säilytetä asianhallintajärjestelmä JoutseNetissa tai muissa tie-
tojärjestelmissä, esim. sisäiset muistiot, koulutusaineistot, yksiköiden säännöt, määräykset ja ohjeet, 
omat lomakkeet yms.  
DoTku löytyy Metkusta ja www.turkuai.fi sivun alareunasta pikalinkkinä. Dotkun etusivu – Sivistystoi-
miala –Ammatillinen koulutus – Tiimien omat Dotku-alueet.   

 
SAP HR (Internet Explorer-selain) http://ttepp.erp.int.kuntien.fi:50100/irj/portal  

Koulutusanomukset, matkanhallinta, poissaolot, lomat, kehityskeskustelut. Esimies hakee henkilöstölle 
SAP HR –oikeudet (käyttäjätunnus sama kuin koneelle sisään kirjautuessa, sähköpostiin). 
Tukihenkilöt: Virva Kaavi (matkanhallinta), p. 044 907 3912, virva.kaavi@turku.fi, Krista Raitanen (koulu-
tusanomukset), krista.raitanen@turku.fi, p. 040 356 3795 ja Maarit Nummi, maarit.nummi@turku.fi, p. 
040 672 3279. Loma-asiat ja kehityskeskustelut esimiehen kanssa.  
SAP HR:ään pääsee MeTkun kautta, voit hakea sen, kuten myös esim. DoTkun, itsellesi esim. pikalinkkei-
hin (Metkun pääsivun oikeassa ylälaidassa, muokkaa pikalinkkejä). 
 

Wilma/Kurre/Primus (salasana sama kuin koneelle sisään kirjautuessa) 
Lukujärjestykset, arvioinnit yms.  
Kurre työohjelma opetuksen ja resurssien suunnitteluun, lukujärjestykset ja opettajien palkkatiedot (tii-
mivastaavat, koulutuspäälliköt).  
Wilma on opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja 
poissaolot ym.  
Primus on lähinnä opintosihteereiden työkalu, oppilashallintaohjelma, jonne viedään koulutusten ja 
opiskelijoiden tiedot yms.  
 
Joutsenet  
Kaupungin asiakirjahallintajärjestelmä. Päätösten ja asiakirjojen sähköinen arkisto ja jakelu.   
 
 

ServiceDesk  
Kaikissa ATK-ongelmissa auttaa ServiceDesk arkisin klo 8-16 (arkisin klo 16–22 kevennetty päivystys). 
Puh. 27 000 (02 262 7000) tai  servicedesk –portaali osoitteessa https://servicedesk.turku.fi 
Portaaliin ei tarvitse erikseen kirjautua ADTURKU –työasemalta kun oletusselaimena on Internet Explo-
rer. Sivistystoimen OPAS –työasemalta ja mobiililaitteelta kirjaudutaan käyttäen ADTURKU-tunnusta ja 
salasanaa (sähköpostitunnus). 
 
 

https://dotku.adturku.fi/
http://www.turkuai.fi/
http://ttepp.erp.int.kuntien.fi:50100/irj/portal
mailto:maarit.nummi@turku.fi
https://servicedesk.turku.fi/


 

 

HUOM. Laatukäsikirja ja toimintaohjeita löytyy www.turkuai.fi etusivun alalaidasta, kohta laatukäsikirja. 
Toimintaohjeet löytyvät myös Dotkusta, Dotku – Sivistystoimiala – Ammatillinen koulutus – ja vasem-
malta palkista Toimintaohjeet. 
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