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LEXIA 4 -PIKAOPAS AMMATTIKÄYTTÖÖN ASENNUKSEN JÄLKEEN 

LEXIAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN JA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN 

 
Lexian pikakuvake löytyy yleensä tietokoneen Työpöydältä. Joskus Työpöydällä on kaksi pikakuvaketta: 
esim. ”Lexia-verkko” ja ”Lexia-login”, riippuen asennustavasta. ”Lexia-login” viittaa kirjautumiseen 
käyttäjäkohtaisella tunnuksella, eli niillä tiedoilla kirjaudutaan, jotka on määritelty sitä käyttäjää 
luodessa, jonka harjoitusympäristö aiotaan avata. ”Lexia-verkko” viittaa keskitettyyn 
palvelinasennukseen, joka on yleinen asennustapa esim. kunta- tai koululisensseillä, ja avaa Lexian 
neutraalin ”L”-valikon. Jos Lexia on asennettu konekohtaisesti, lukee pikakuvakkeessa yleensä vain 
”Lexia”, ja siitä aukeaa myös aluksi ”L”-valikko. Lexia voidaan käynnistää myös Käynnistä-valikosta 
(valitse ”Kaikki ohjelmat” ja sitten ”Lexia”). ”L”-valikossa ovat näkyvillä kaikki Lexian harjoitukset 
perusasetuksin, jolloin niihin voidaan tutustua mutta kun Lexiaa aletaan varsinaisesti käyttää, tulee 
kullekin Lexialla harjoittelevalle luoda omat harjoitusympäristöt, jolloin harjoitellessa ja harjoituksia 
muokatessa käyttäjänä tulee olla aina joku muu kuin ”L”. Oppilas- ja kuntoutujakohtaisia 
harjoitusympäristöjä luodessa voidaan Käynnistä-valikkoon asettaa myös suorat pikakuvakkeet kunkin 
oppilaan tai kuntoutujan harjoitusympäristöihin.  
 
Lexia kysyy asennuksen jälkeen ensimmäistä kertaa käynnistettäessä rekisteröintitietoja, kirjoita ne 
täsmälleen samassa muodossa kuin lisenssitodistuksessa. Lexia kysyy myös salasanaa, jos 
asennuksen yhteydessä tai käyttäjää määritettäessä on sellainen määritelty. Salasanojen suhteen 
kannattaa olla tarkkana, jos niitä haluaa käyttää! 
 
Epäselvissä asioissa voi ottaa tarvittaessa yhteyttä CognAidiin: info@opetusohjelmat.fi 
 

PUHESYNTEESIOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 

 

 

 

Lexia on voitu toimittaa puhesynteesillä tai ilman, versiosta riippuen. Useimmat muutkin kuin Lexian 

mukana toimitettu puhesynteesiohjelma toimivat Lexiassa. Ne tulee kuitenkin kertaluontoisesti kytkeä 

päälle Lexian kohdasta ”Yleinen”, sieltä ”Puhesynteesin asetukset…” ja sitten ”SAPI-puhesynteesi”, 

jolloin tulevat näkyviin kaikki kyseiselle tietokoneelle asennetut käytettävissä olevat yhteensopivat 

puhesynteesiohjelmat. Kysy tarvittaessa puhesynteesipäivitystä CognAidista: info@opetusohjelmat.fi 
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YKSILÖLLISET HARJOITUSYMPÄRISTÖT JA AMMATTILAISEN TYÖKALUT 

 

 

 

Oppilas- tai kuntoutujakohtaista harjoitusympäristöä voidaan lähteä luomaan klikkaamalla Lexian 

vasemmassa yläkulmassa näkyvää  -painiketta ja sieltä ”Luo uusi käyttäjä”. Käyttäjän luomiseen on 

useita eri tapoja, kuten käyttäen listatietokantaa, ohjelman valmiita profiileja, aiempia 

käyttäjäympäristöjä sekä erillinen Lexian kanssa yhteensopiva testiohjelma Provia. Ensimmäisen, 

”Käyttäjät”-painikkeen kautta pääsee näistä kolmella ensimmäiseksi mainitulla tavalla luomaan käyttäjiä. 

Mikäli Provia on asennettu, se voidaan käynnistää esimerkiksi Lexian kohdasta ”Tiedosto” ja sieltä 

”Provia..:” (avaa Provian demon mikäli Proviaa ei ole asennettu). Lue tarvittaessa lisää Proviasta 

osoitteesta www.opetusohjelmat.fi/provia 

Kun käyttäjäkohtainen harjoitusympäristö on luotu ja loppuun muokattu (käytetään edelleen ohjelman 

yläreunassa näkyviä työkalupainikkeita sen jälkeen kun käyttäjä on luotu ja löytyy ”Käyttäjät”-valikosta), 

päästään siirtämään harjoitusympäristöjä kotiin Mini−Lexialla.  

Huom! Käyttäjäksi tulee valita aina joku muu kuin ”L”, joka on neutraali valikko, jolloin näkyvissä ovat 
Lexian kaikki harjoitukset perusasetuksilla. Kenenkään ei koskaan tulisi harjoitella ”L”-käyttäjänä eikä 
kenenkään toisen ympäristössä. ”L”-käyttäjälle ei tulisi myöskään tehdä muutoksia vaan 
työkalupainikkeita (”kokki ja klemmarit” jne.) tulee käyttää vasta sitten kun käyttäjä on luotu ja/tai valittu, 
niin että hänen nimensä näkyy Lexian oikeassa yläkulmassa ”L”:n sijaan (esimerkki Kaisa Koululainen 
alla). 

 

 

 

Kun esimerkin ”Kaisa Koululainen” tulee harjoittelemaan Lexialla, saadaan ammattilaisen 

työkalupainikkeet pois näkyvistä ja tarvittaessa takaisin näkyviin painamalla samanaikaisesti 

näppäimistön ”alt” + ”v”-painikkeita.  

Työkalupainikkeista ”kokin” kautta päästään mm. lisäämään ja poistamaan harjoituksia, ensimmäisestä 

”klemmarista” säätämään yleisiä ominaisuuksia, toisesta ”klemmarista” harjoituskohtaisia 

ominaisuuksia, ”Listat” -painikkeesta katsomaan ja muokkaamaan kunkin harjoituksen listoja 

vaihtoehtoineen jne.  

KÄYTTÄJÄN PAINIKKEET JA MINI-LEXIA 

Kun Lexialla tai Mini-Lexialla harjoitellaan, ovat 

aina käytössä käyttäjän painikkeet: Aloita/OK, 

Tulokset, Ohje sekä Lopeta sekä joskus myös 

muita painikkeita riippuen asetuksista 

(esimerkiksi silloin kun puhekupla on näkyvissä, 

kuulee sitä napsauttamalla tarvittaessa ohjeet 

uudelleen).  
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Mini−Lexia toimii käyttäjän painikkeineen kuten Lexia, mutta ilman työkalupainikkeita (aiemmin 

kuvatut kokki, klemmarit jne.). Näin ollen käyttäjäkohtaisen harjoitusympäristön tulee olla valmis 

kaikkine asetuksineen ennen kuin harjoitusten siirto Lexiasta Mini-Lexiaan voidaan tehdä. Sitten kun 

Mini-Lexiaa aletaan käyttää, lainataan Mini−Lexia-CD kerran oppilaalle tai kuntoutujalle kotiin ja sen 

jälkeen siirretään Lexiassa luodut ja muokatut käyttäjäkohtaiset harjoitusympäristöt tavallisesti joko 

sähköpostilla tai muistitikulla. Lue lisää: www.opetusohjelmat.fi/minilexiaopas.pdf. Mini-Lexia-

oppaassa on myös ohje harjoitusten vastaanottamiseen loppukäyttäjän kotona.  

 

PÄIVITYKSET JA LISENSSIASIAT 

Lexian päivitykset löytyvät osoitteesta www.opetusohjelmat.fi/lexia 

Lexian ja Mini−Lexian yhteensopivuuksien vuoksi Lexiaa päivitettäessä tulee myös Mini-Lexiat 

päivittää uusimpaan versioon. Mikäli käytetään vanhempia Mini-Lexia CD:itä, tulee päivitys 

asentaa aina erikseen käyttäjien koneille. 

Lexia 4:n lisenssin haltijoille pääosa päivityksistä on maksuttomia, muista päivityksistä ja mahdollisista 

lisenssiasioista voi tiedustella myös CognAidista:  info@opetusohjelmat.fi, puh. 010 387 7890. 

 

LEXIAN AMMATTIKÄYTÖN EDELLYTYKSET 

Lexia on laaja opetus- ja kuntoutusohjelmisto, jonka asianmukainen käyttö edellyttää käyttäjältään 

hieman tätä pikaopasta laajemman perehtymisen siihen. Lexian toimitukseen sisältyy aina myös 

laajempi käsikirja, jossa asiat käydään yksityiskohtaisemmin läpi.  

Edellytyksenä Lexian onnistuneelle käytölle on, että vastuulliset ammattihenkilöt tutustuvat ajan kanssa 

ohjelman mahdollisuuksiin ja hyödyntävät niitä. Jos jonkun annetaan harjoitella Lexialla ilman 

harjoitusten vaikeusasteiden määrittelemistä ja muiden yksilöllisten sovitusten tekemistä, ei ohjelmaa 

käytetä asianmukaisesti! 

Huom! Lexian ammattikäyttö edellyttää, että jo ohjelman asennuksen yhteydessä annetaan 
henkilöstölle täydet käyttöoikeudet ohjelman Lexia4Fi-kansioon ja sen alikansioihin. Tällöin 
mahdollistuvat esimerkiksi harjoituslistojen muokkaaminen, omien listojen luominen sekä 
omien kuvien ja sisältöjen tuominen ohjelmaan. Oppilaille ja kuntoutujille riittää luku- ja 
kirjoitusoikeus STU-kansioon. 

 

KOULUTUKSET JA TUKI 

CognAidissa pidettävistä koulutuksista ilmoitetaan osoitteessa www.opetusohjelmat.fi/koulutus. 

Paikkakunta- ja toimipaikkakohtaisista koulutuksista voidaan sopia esimerkiksi sähköpostitse: 

info@opetusohjelmat.fi tai puhelimitse: 010 387 7890. Palautetta, toiveita ja kysymyksiä sekä 

pyynnön liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotetaan myös päivityksistä ja koulutuksista, voi 

lähettää myös esimerkiksi osoitteessa http://www.opetusohjelmat.fi/feedback.php 
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