
Turnitin Feedback Studio 
-ohje opettajalle

Kun Admin on luonut sinulle tunnuksen, 

saat siitä sähköpostiisi viestin.


- Klikkaa ”Aloita/Getting started”

- luot itsellesi tilin Turnitin-palveluun


Sen jälkeen olet valmis kirjautumaan palveluun!



www.turnitin.com -> login

http://www.turnitin.com


Kirjaudu omilla 
tunnuksillasi



Luo luokka, kurssi, jolle teetät  
yhden tai useamman tehtävän



Luo luokka/kurssi ja sille aikataulu

Nämä valinnat ovat  
vain tilastollisia  
tarpeita varten



Tässä näkymässä on kaikki  
sinun luokat/kurssit. 

Klikkaa kurssin nimeä,  
pääset lisäämään tehtäviä.



Klikkaa ”Lisää tehtävä”



Voit tarvittaessa vaihtaa 
haluamasi kielen ylävalikosta.



Kun luot tehtävän, anna sille a) nimi b) pisteet c) päivämäärät. 
Kun valitset ”kaikki formaatit”, voidaan palauttaa vaikka kuvia. 

Julkaisupäivämäärä kertoo, milloin antamasi palaute näkyy opiskelijalle.

Julkaisupvm voi olla heti aloituspäivämäärän jälkeen.


Tehtäväkohtaisesti voi vaihtaa ”Valinnaisia asetuksia”



Suositeltavia 
asetuksia

Voit sallia myöhästyneen palautuksen. 

Aina välillä niin käy ja asetus helpottaa. 


Myöhästynyt palautus näkyy 

punaisena palautuslaatikossa. 

Toki aina luodaan ja 

katsotaan tekstin 


alkuperäisyyden raportti.

Kun valinta on ”heti”, 

näkee opiskelija raportin heti. 


Jos huomaa virheitä, 

voi korjata ja palauttaa 


uudelleen kolmesti, sitten 24h tauko.

Näitä pieniä samankaltaisuuksia 

ei ole syytä välttää. 


Halutessasi voit tehtävästä 

suodattaa ne pois klikkaamalla 


”suppilo”-kuvaketta.



Kaikki julkiset opiskelijatehtävät kannattaa tallettaa ”töiden vakioarkistoon”.

Jos joku kääntää suoraan 

kielestä toiseen, 


voi Turnitin sen havaita. Toimii ”isoilla” 

kielillä, mm UK, GER, Kiina, jne

Tämä on erikoistoiminto, jossa ohjaajan 

tai oppijan henkilöllisyyttä


ei kerrota arvioinnin yhteydessä.

Kun tehtävä palautetaan Turnitiniin, 

voidaan tekstin samankaltaisuuksien 

vertailussa käyttää kaikkia arkistoja.

TÄRKEÄ 
Minne oppilastyö 

arkistoituu? 

Vakioarkisto: 
= globaali tietokanta, kirjoittajan 

tekstiä suojellaan kaikkialla 

Laitoksen työarkisto: 
= testiä vertaillaan vain MPKK:n 
muiden dokumenttien kesken 

Ei arkistoa: 
Luo raportin ja tehtävää voidaan 

arvioida, mutta tekstejä ei 
vertailla muiden kanssa. 

Opiskelĳa arkistovalinta: 
Kun ohjaajana valitset tämän 

vaihtoehdon, saa opiskelĳa itse 
valita, mihin tehtävä arkistoituu. 

Tämä usein epäselvää 
opiskelĳoille. 

VALITSE tehtäväkohtaisesti: 
Vakioarkisto TAI  

Laitoksen työarkisto 



Tehtävään voit liittää  
oman arviointimatriisin

Mikäli tehtävä on kirjoitettu  
englanniksi,  
käynnistyy  

ETS-kielenkielenhuoltotyökalu

Huomaa ruksi  
”Haluatko tallentaa  

oletusasetukset” 
-> seuraava tehtävä nopea luoda,  
kun asetukset ovat kohdallaan.

Palauta (= Submit)



Kurssi luotu. 
Lisää vielä ”opiskelijat”



Voit lisätä opiskelijan yksittäin, tai tuoda palveluun xls-tiedostolla koko ryhmän. 
muotoile xls-tiedostoon omiin sarakkeisiin: 

etunimi, sukunimi, email



Voit lisätä opiskelijan yksittäin, tai tuoda palveluun xls-tiedostolla koko ryhmän. 
muotoile xls-tiedostoon omiin sarakkeisiin: 

etunimi, sukunimi, email

Browse…  
hae opiskelijaluettelo 

tietokoneeltasi ja lataa



Kun kaikki hyvin, klikkaa kyllä.



Hyvä. Luokka on tehty, nyt sille ensimmäinen tehtävä. 
Klikkaa ”näkymä”, josta pääset sinulle tärkeimpään näkymään.



Tästä näkymästä näet, ketkä ovat palauttaneet työnsä, ketkä ei.

Ja oletko itse arvioinut ja antanut pisteet.


Voit myös palauttaa opiskelijan sinulle toimittaman tiedoston opiskelijan 
 puolesta niin, että se kirjautuu opiskelijan omaan arkistoon.



Valitse listasta  
kurssisi oppilas,  

jonka puolesta haluat  
palauttaa tehtävän



Anna tehtävälle  
palautusnimi,  

tarkista arkistointi ja  
hae dokumentti



Tämä näkymä 
tietoineen 

vahvistaa, että olet 
lataamssa oikean 

dokumentin.



Nyt tehtävä palautettu ja raportti luotu  
- voit klikata tehtävää ja aloittaa sen 
lukemisen, ohjauksen ja arvioinnin.



Kun klikkaat punaista 
lukua,  

näet tekstien 
samankaltaisuuksien  

lähteet.



Klikkaamalla lähteen numeroa,  
näet mistä kohtaa weblähteestä 

samankaltaisuus on.



Klikkaamalla sinisiä 

työkaluja, 


pääset antamaan 

ohjausmerkintöjä. 

Voit hiirellä klikata 
tehtävään, saat pudotustyökalut, puhekuplan tai 

tekstityökalun. 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