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Asiakaspalvelupäällikkö Lahden kampus

- Salasana
- Käyttäjätunnus ja sähköposti

- Verkko
- Peppi

- Lukkarikone
- Opetustarjonta ja opinto-opas

- Moodle
- O365-portal
- Ota yhteyttä



Käyttäjätili ja salasana
ID.lut.fi –palvelu

§ Voit itsepalveluna rekisteröityä 
pankkitunnuksilla, 
mobiilivarmenteella tai
henkilökortilla.

§ Id.lut.fi palvelussa voit:
• Rekisteröityä LABin tietojärjestelmiin uutena 

käyttäjänä

• Vaihtaa unohtuneen salasanan, jos olet jo 
LABin  opiskelija

• Tai vaihtaa salasanan, jos olet jo LABin 
opiskelija

• Voit myös piipahtaa ensimmäisinä päivinä 
1.krs A112 –tilassa

Lisätietoja: https://it.lab.fi/fi/

Uuden salasanan tulee täyttää seuraavat ehdot:
•Salasanassa huomioidaan isot ja pienet kirjaimet
•Pituuden pitää olla vähintään 16 merkkiä
•Ei saa sisältää osaa nimestäsi tai käyttäjätunnuksestasi
•Ei saa sisältää yleisiä sanoja eikä kirjainyhdistelmiä
•Tulee sisältää vähintään kolmea seuraavista tyypeistä:

• Isot kirjaimet (A-Z)
• Pienet kirjaimet (a-z)
• Numeroita (0-9)
• Erikoismerkkejä (!, #, $, etc.)
• Muun kielen merkkejä, joita ei mainittu 

edellä
•Uutta salasanaa ei todennäköisesti ole käytetty 
aikaisemmin
•Ei saa sisältää seuraavia merkkejä: Å Ä Ö å ä ö ; \ ‘ ” / < 
> ` | . _ € — /* */ ‘– // @ ‘
•example (don’t use ) J@mes-OO7-Bond0nAg€ntti

https://it.lab.fi/fi/


Käyttäjätunnus ja 
sähköpostiosoite

Sähköposti

§ Etunimi.sukunimi@student.lab.fi

Käyttäjätunnus
§ X111111
§ Alussa x ja perässä 6 

numeroa.

LABin palveluihin kirjaudutaan riippuen järjestelmästä seuraavilla tavolla

SP + salasana tai Käyttäjätunnus + salasana

http://student.lab.fi


Eduroam

Koululla on tarjolla langaton verkko Eduroam
§ Kirjaudutaan sp+salasana

§ Toimii muissakin korkeakouluissa
§ LAB/LUT verkot ovat tarkoitettu 

henkilökunnalle



Peppi.lamk.fi -
>peppi.lab.fi -tulossa

• Peppi on kaiken toiminnan 
ydin!

• Huom! 
• HAKA-kirjautuminen:
• Valitse organisaatioksi vielä 

LAMK-ammattikorkeakoulu 
(myöhemmin lab-
ammattikorkeakoulu)

• käyttäjätunnus+salasana

Pepissä on: 
• Omat tietosi 
• Lukuvuosi-ilmoittautuminen 1.5.-31.8, pitää 

tehdä joka vuosi, muutoin et voi opiskella!
• Opintojen suunnittelu HOPS

• Tarkastelu
• Opintosuoritusotteen lataaminen

• Ilmoittautuminen opintojaksoille
• Käyt nämä läpi tutoropettajasi kanssa.

• Liitännäiset löytyvät kyllä Pepistä:
• Lukkarikone lukkarit.lab.fi (lamk.fi)
• Opetustarjontahaku opetustarjontahaku.lab.fi
• Opinto-opas opinto-opas.lab.fi
• eAHOT (tästä erillinen info)



Pepin etusivu
§ Välilehti –rakenne
§ Etusivulla kuvakkeet

§ Linkit muihin järjestelmiin



Lukkarikone
lukkarit.lab.fi
• Jotta pääset alkuun, hae 

oman ryhmän lukkari esim. 
08SOS20KV, löydät ryhmäsi 
tiedon Pepistä. 

• Avaa varaus; näet 
toteutuksen tunnuksen, jota 
tarvitset kun teet Peppiin 
ilmoittautumisen> vasta 
kun olet ilmoittautunut 
Pepissä, näet oman 
henkilökohtaisen lukkarisi 
Lukkarikoneessa.

• Muista aina kirjautua 
Lukkarikoneeseen, jotta näet 
omat tietosi.



Opetustarjontahaku
opetustarjontahaku.lab.fi

Täältä näet kaikki LAB 
Lahden opintotarjonnan. 

Kun löydät jotain mihin 
haluat osallistua, poimi 
toteutuksen tunnus, 
tarvitset sen kun 
ilmoittaudut Pepissä.

Opinto-opas
opinto-opas.lab.fi

Opinto-oppaassa näet oman OPS 
tutkintosi opetussuunnitelma, 
mitä sinun pitäisi ja voisit 
opiskella.



opinto-opas.lab.fi

Opinto-oppaassa näet oman OPS 
tutkintosi opetussuunnitelma, 
mitä sinun pitäisi ja voisit 
opiskella.

Opinto-opas



Moodle = Reppu

• Opintojaksojen tehtävät, materiaalit, palautukset 
yms. 

• Opintojakson opettajalta saat enemmän tietoa 
sisällöistä

• Hae opintojakso ja lisää itsesi kurssille, saat 
kurssiavaimet opintojakson opettajalta.



O365-portaali1. 
Kirjaudu
portal.office.com
sähköposti-
osoitteellasi

2. Syötä 
salasanasi, 
Älä huoli, meillä on LUT-
universityn kanssa 
yhteinen O365-pilvi!

3. Voit käyttää kaikkia ohjelmia, jotka avautuvat 
pilvipalvelussasi. 
- Sähköposti
- OneDrive 1TB
- Office -ohjelmat 

(voit ladata ne myös koneellesi)



Respa.lab.fi

• Respa on 
meidän 
intra!

• Jos etsit 
tietoa, 
kurkkaa 
ensin 
täältä!

• Klikkaa 
Opiskele
massa-
valikkoa!



Kysy, olemme täällä sinua varten!



Kysy, olemme täällä sinua varten!

• Kaikkien alojen opiskelijoille tarkoitetut opojen Sähköiset työvälineet työpajat / 
Digital Tools Workshopit

• Opiskelija voi osallistua mihin työpajaan tahansa, ei ilmoittautumista.
• ti 14.1. klo 13-15 luokka C250
• to 16.1. klo 15-17 luokka C250
• ti 21.1. klo 13-15 luokka C246
• ti 28.1. klo 13-15 luokka C246



Kiitos!


