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Kompassin käyttö Kampuksessa – Opiskelija 
Kompassi-digikokeiden käyttöä varten sinulla pitää olla henkilökohtaiset tunnukset Sanoma Pron 
palveluun. Ohjeet rekisteröitymiseen löydät tukisivustoltamme. Ennen ensimmäistä koetta sinun pitää 
liittyä Kampuksessa opettajan luomaan ryhmään avaimella. Tämän jälkeen opettaja voi julkaista sinulle 
kokeita Kompassissa ja pääset siirtymään Kompassiin ko. ryhmän kautta. 
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Ryhmään liittyminen Kampuksessa 
1. Kirjaudu Sanoma Pron palveluun osoitteessa http://sanomapro.fi  ja siirry Kampukseen 

napauttamalla koulusi nimeä. 
2. Liity opettajan ryhmään avaimella, jonka saat opettajalta. Napauta Kampuksen etusivun oikeassa 

ylänurkassa kirja-ikonia, kirjoita avain sille varattuun kenttään ja napauta Liity ryhmään. 

 
3. Ryhmän etusivu aukeaa. Nyt opettaja voi julkaista sinulle kokeita Kompassissa. 

Nyt olet liittynyt opettajan perustamaan ryhmään ja opettaja voi julkaista sinulle digikokeita Kompassissa. 
Suoritettavissa olevat kokeet ja tulevat kokeet tulevat näkyviin Kompassin etusivulle. 

Kompassin avaaminen 
Kun olet liittynyt opettajan ryhmään Kampuksessa, voit siirtyä Kompassiin suorittamaan kokeita. 

1. Avaa opettajan ryhmä napauttamalla sen nimeä Kampuksen etusivulla. HUOM! Mikäli opiskelet 
usean eri koulun kursseilla, sinun pitää siirtyä Kompassiin sen koulun ja ryhmän kautta, jonka kokeita 
haluat suorittaa. 

2. Ryhmässä, avaa Kokeet-kansio ja edelleen Kompassi-digikokeet. 
3. Napauta Kompassi-digikokeet linkkiä ja Kompassi avautuu uuteen ikkunaan. 

 

 

http://sanomapro.fi/
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Kokeen suorittaminen 
1. Avaa Kompassi. 
2. Pääset aloittamaan kokeen Kompassin työpöydältä, kun sen suoritusaika alkaa. Tällöin näkyviin 

tulee vihreä Aloita-painike. 
3. Napauta Aloita-painiketta. 

 

4. Siirry kokeessa tehtävästä toiseen napauttamalla reunoilla näkyviä nuoli-painikkeita. Kaikki 
vastauksesi tallentuvat automaattisesti.  
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5. Sivun alareunassa näet, missä kohtaa koetta olet menossa. Mikäli vahingossa hyppäät jonkun 
tehtävän ohi, se näkyy punaisena navigointipalkissa. Voit siirtyä tehtävään napauttamalla sitä 
navigointipalkissa. 
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6. Kokeen viimeisellä sivulla saat varoituksen (1.), mikäli et ole vastannut kaikkiin tehtäviin. Voit 
palata suorittamaan tehtävän napauttamalla tehtävän nimeä. Jos olet valmis, voit lähettää 
vastaukset (2.). 

 

7. Mikäli kokeen suoritus jostain syystä keskeytyy, esimerkiksi verkkoyhteyden katkettua, voit palata 
suorittamaan koetta siitä mihin jäit: avaa Kompassi uudelleen ja napauta Jatka-painiketta. Mikäli 
kokeen suoritusaika on jo päättynyt, kaikki tekemäsi vastauksesi ovat tallentuneet ja koe on 
automaattisesti palautettu opettajalle suoritusajan päätyttyä. 
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Kokeen tulosten katsominen  
Kun opettaja on tarkistanut kokeen ja julkaissut arvosanat, löydät oman suorituksesi tiedot Kompassin 
Omat tulokseni-näkymästä. Tsemppiä kokeisiin! 

 

 
Kaikissa ongelmatilanteissa voit olla suoraan yhteydessä tekniseen tukeemme:  
 
tuki@sanomapro.fi , puh. 0203 91000 (palvelee arkisin klo 8.00-16.00) 

mailto:tuki@sanomapro.fi
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