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1 Yleistä Palautuslaatikosta
Palautuslaatikko on tiedostojen palautuspaikka. Palautuslaatikon tarkastajat voivat helposti seurata
palautettujen tiedostojen luetteloa ja antaa arvosanoja (esim. hyväksytty tai 3/5) ja kommentteja
(joko tekstimuodossa tai videonauhoituksena). Vertaisarviointi antaa käyttäjille mahdollisuuden
lukea ja kommentoida muiden palauttamia tiedostoja. Lisäksi on mahdollista palauttaa töitä
palautusryhminä.

1.1

Palautuslaatikon luominen

Uusi palautuslaatikko luodaan kohdasta: Uusi objekti > Palautuslaatikko
Ensin valitaan palautuslaatikon tyyppi (tyyppiä ei voi muuttaa jälkikäteen):


Käyttäjäkohtainen palautus. Tiedostot palautetaan ja arvioidaan yksilökohtaisesti

tai


Ryhmäpalautus käytössä. Käyttäjät voivat määritellä palautusryhmänsä ja arviointi koskee
automaattisesti kaikkia palautusryhmään kuuluvia.

Kun tässä näkymässä on tehty valinta ja OK:ta on klikattu, päästään näkymään, jossa määritellään
palautuslaatikon yleisasetukset. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Mikäli pakollisista kentistä
puuttuu tietoja ja klikataan OK-painiketta sivun alaosassa, ohjelma kertoo, että tietoja on
täydennettävä ja merkitsee punaisella taustalla.
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Luo uusi palautuslaatikko osiossa annetaan laatikolle nimi ja mahdollisesti kuvaus. Tämä kuvaus
(jota voidaan käyttää esim. ohjeistuksen antamiseen) voidaan asettaa näkymään ennen itse
palautuslaatikon avausta valitsemalla Näytä objektin ohjeet ensin.

Tiedostojen palautus
Palautuksille voidaan asettaa alkamis- ja päättymishetki, minkä välisenä aikana käyttäjät voivat
palauttaa dokumentteja. Tätä aikaa ennen tai jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa vaan käyttäjä saa
asiasta ilmoituksen avatessaan palautuslaatikon. Käyttäjä voi siis nähdä palautuslaatikon esim.
palautusajan umpeuduttua, jotta hän näkee arvosanansa ja voi lukea tarkastajan antamat
kommentit.
Tiedostojen palautustapa: On määritettävä, miten dokumentteja palautetaan: tuodaanko omalta
tietokoneelta vai kopioidaanko Optimasta. Käyttäjille voi antaa käyttöön myös molemmat tavat.
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Arviointi
Arviointiskaala: Voit määrittää jonkun ympäristön käytössä olevista arviointiskaaloista käyttöön
tähän palautuslaatikkoon. Jos arviointiskaalaa ei määritetä, arvosanakenttä on vapaa kaikille
numeerisille tai sanallisille arvosanoille palautusta arvosteltaessa.
Tarkastamisaika: Tarkastamisajan päivämäärä on ohjeellinen. Tarkastaminen on mahdollista myös
asetetun päivämäärän jälkeen.
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Plagioinnintunnistus (tämä vaihtoehto näkyy, jos ympäristöön on asetettu
plagioinnintunnistusjärjestelmä käyttöön)
Valitse, onko palautuslaatikossa käytössä Urkund-plagioinnintunnistustoiminto. Tarvitset
tätä varten tunnistusohjelman käyttäjätunnuksen (muotoa xxx@analysis.urkund.com). Voit
lisäksi valita sen, analysoidaanko kaikki palautukset vai voiko palauttaja päättää
analysoidaanko hänen palautuksensa. Jos palauttaja saa valita analysoidaanko palautus
vai ei, valinnan yhteyteen voidaan liittää plagioinnintunnistuksen sopimusteksti. Tämä
asetetaan ympäristön hallinnassa (Ympäristön hallinta > Toiminnot > Urkund click-wrap).
Lisäksi voidaan valita se, näytetäänkö plagioinnintunnistusraportti myös palauttajalle.

Näkyvyys
Näkyvyys-asetuksissa voit määritellä sen, näkyvätkö palautetut tiedostot muille
palauttajillekin tarkastajan lisäksi ja milloin.
Vertaisarviointi: Mikäli Näkyvyys-asetuksissa on valittu Näkyvissä kaikille käyttäjille - tai
Nähtävissä vain jos on itse palauttanut tiedoston -valinta, voidaan ottaa käyttöön
Vertaisarvointi-toiminto. Tähän liittyen voidaan valita ketkä kaikki näkevät vertaisarvioinnin
(Käyttäjät näkevät myös muiden palauttajien tiedostoja koskevat kommentit ja/tai
Tarkastajat näkevät vertaisarvioinnin).
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Julkisuuden ja vertaisarvioinnin aikarajaus: Mikäli palautetut tiedostot valitaan näytettäväksi
myös muille käyttäjille, voidaan määritellä koska tiedostot ovat nähtävissä. Voidaan valita
joko Alkaa palautusajan päätyttyä tai määrittää omavalintainen ajastus näkyvyydelle.

Tallenna palautuslaatikko klikkaamalla OK-painiketta. Tämä jälkeen valitaan Tarkastajat ja
Käyttäjät, jotka voivat palauttaa dokumentteja. Tämän jälkeen palautuslaatikko ilmestyy
objektilistaukseen vasemmalle.

2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä
Alla on Palautuslaatikon hallinnoijan päänäkymän ennen kuin yhtään palautusta on laatikkoon tullut.
Vasemmalla näkyy graafinen esitys palautuksien tilasta ja oikealla Palauttajat-lohko. Hallintavalikosta hallinnoidaan Käyttöoikeuksia, Tarkastajia ja palautuslaatikon Asetuksia.
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2.1

Palautusten tarkastelu

Kun palautuslaatikkoon on tullut palautuksia, näkymää voi suodattaa esim. palautuksen tai
arvioinnin perusteella. Alla näkyvässä kuvassa näkyy oletusnäkymä (eli Palauttajat-lohkosta
oikealta on valittuna Palautettu) ja tällöin taulukkoon listautuvat ne käyttäjät, jotka ovat
tiedoston/tiedostoja palauttaneet. Samoin käyttäjät listautuvat Palauttajat-lohkon alapuolelle.
Taulukkoon listattavia käyttäjiä voidaan suodattaa myös klikkaamalla vasemman yläkulman
piiraskaaviota, eli kun klikkaat esim. sinistä aluetta (Ei palautettuja tiedostoja), taulukkoon listautuvat
käyttäjät, jotka eivät ole vielä palauttaneet mitään.
Taulukon punainen tähti Palautetut dokumentit -sarakkeessa merkitsee sitä, että käyttäjä on
palauttanut jotakin viimeisen vuorokauden aikana.

Vastaavasti kun oikealta valitaan esim. Ei palautettuja tiedostoja, taulukkoon listautuvat ne käyttäjät,
jotka eivät ole mitään vielä palauttaneet. Oikealla, Palauttajat-lohkossa sijaitsevaa Lähetä
sähköpostia -toimintoa voidaan tällaisessa tilanteessa hyödyntää esimerkiksi niin, että muistutetaan
käyttäjiä, jotka eivät ole palautusta tehneet, että eräpäivä on lähestymässä.
Lähetä sähköpostia -toiminto siis lähettää sähköpostia niille henkilöille, jotka listautuvat Palauttajatlohkon alaosaan sen mukaan mitä lohkon vaihtoehdoista valitaan. Lähetä sähköpostia -toiminnossa
voit itse määritellä viestin aiheen ja viestisisällön ja mikäli vastaanottajalistan käyttäjiltä puuttuu
sähköpostiosoitteita käyttäjäkorteistaan, saat asiasta tiedon samassa näkymässä.
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2.2

Arvosanojen antaminen

Arvosanan voi helposti antaa alla olevassa näkymässä klikkaamalla Anna Arvosanan –linkkiä.
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Tällöin avautuu ponnahdusikkuna, jossa on alasvetovalikossa valittavissa asetuksissa valitun
arviointiskaalan vaihtoehdot. Mikäli skaala ei ole valittuna, tilalla näkyy tekstirivi, johon voi kirjoittaa
haluamansa arvosanan/arvostelun. Tila valitaan näistä vaihtoehdoista: Tila avoinna, Arviointi
kesken ja Arvioitu. Tila näkyy palauttajalle. Lisäksi on mahdollista lisätä kommentti. Jos kommentti
on annettu, se näkyy taulukossa puhekuplana Arviointi-sarakkeessa.

Mikäli tarvitsee lisätoimintoja arvostelun yhteydessä (kuten esimerkiksi liitteen lataus), avataan
täydellinen arvostelunäkymä klikkaamalla käyttäjän nimeä taulukossa ja painiketta Siirry
yksityiskohtaisiin tietoihin. Sama näkymä saadaan auki klikkaamalla käyttäjän nimeä oikealla,
Palauttajat-lohkossa.
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Täydellisessä arvostelunäkymässä on arvosanan ja kommentin antamisen lisäksi mahdollista
palauttaa tiedosto käyttäjän puolesta, liittää arvosteluun liitetiedosto, antaa palautetta nauhoitteen
(ääni tai video) avulla ja poistaa palautus.
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2.3

Ryhmäpalautukset

Jos käytössä on Ryhmäpalautus, tarkastajan näkymä on alla olevan mukainen.
Ryhmäpalautuslaatikossa ensimmäinen palauttaja valitsee ryhmänsä jäsenet (ja hän voi sen
kokoonpanoa myös myöhemmin muuttaa, samoin kuin tarkastaja) ja palauttaa tiedoston/tiedostot.

3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle
Tallenna-valikosta löytyy kaksi toimintoa: Pakkaa zip-arkistoon ja Tallenna tiedot omalle koneellesi
(CSV/Excel).
Pakkaa zip-arkistoon -toiminnolla saat tallennettua kaikki palautuslaatikkoon ladatut tiedostot omalle
koneellesi.
Tallenna tiedot omalle koneellesi (CSV/Excel) -valinta tallentaa tiedot palautuksista Exceltaulukkoon. Taulukkoon listautuvat seuraavat tiedot: palauttajien nimi, palautusten nimet ja
palautusten ajankohdat, arvosana ja arvosanan antopäivä.
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4 Opiskelijan näkymiä
Tältä näyttää palautuslaatikko palauttajalle silloin kun palautusaika ei ole vielä alkanut:

Palauttajan näkymä ryhmäpalautuslaatikossa kun hän on ensimmäinen palauttaja ja valitsee
ryhmänsä jäseniä.
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