
Psychosocial Risk Management eTraining 

 
-portaalin käyttöopas 

 

Tervetuloa Psykososiaalisten riskien hallinta PRIMAeT sähköiseen itseopiskeluportaaliin.  
Kurssin tavoitteena on lisätä työpaikan eri toimijoiden tietoisuutta psykososiaalisista riskeistä työssä  

sekä hyvistä käytännöistä niiden hallinnassa.  
Tämä opas auttaa sinua käyttämään portaalia.  

 

 

A) Sisäänkirjautuminen PRIMAeT portaaliin  
 

 
a) Mene osoitteeseen http://prima-ef.org/primaet.html  
ja paina PRIMA eTraining course: Login [1]. Voit vaihtaa 
kielen suomeksi oikealta ylhäältä [2]. 
 
b) Päästäksesi käyttämään portaalia, sinun tulee luoda 
itsellesi tunnukset. Lue ohjeet [3] ja valitse [4] 'uusi 
tunnus' tai 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus.' 
(vaihe B) 
 
c) Saatuasi tunnukset (käyttäjätunnus ja salasana), 
palaa aloitussivulle [5] ja kirjaudu sisään. (Tämän 
jälkeen voit jättää vaiheen B väliin) 

 
 
  

http://prima-ef.org/primaet.html


  
 

B) Uuden käyttäjätunnuksen luominen 

(vain kun kirjaudut portaaliin ensimmäistä kertaa) 
 

a) Valitse itsellesi käyttäjätunnus (pienet kirjaimet) ja 
salasana [1]. Salasanassa täytyy olla vähintään 8 
merkkiä ja sen tulee sisältää numeroita, suuria ja pieniä 
kirjaimia sekä ei-aakkosnumeerisia merkkejä (?=&%"#). 
 
b) Täydennä omat sekä työpaikkasi tiedot [2,3] ja valitse 
'Luo uusi käyttäjätunnus.' [4]. 
 
c) Kun olet lähettänyt tietosi, saat ilmoituksen: 
"Vahvistusviesti on lähetetty osoitteeseesi 
(sähköpostiosoitteesi). Se sisältää ohjeet, kuinka voit 
vahvistaa käyttäjätunnuksesi. Jos vahvistuksessa on 
ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään." 
Tämän jälkeen mene vaiheeseen C. 

 
 

 
 



C) Tunnuksen vahvistaminen  
(vain kun kirjaudut portaaliin ensimmäistä kertaa) 

 

a) Saat sähköpostiisi vahvistuskirjeen (esimerkki alla): 

"Uusi käyttäjätunnus on rekisteröity 'Psychosocial Risk 
Management - eTraining' käyttäen sinun osoitettasi. 
Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene 
selaimellasi osoitteeseen 
http://moodle.ispesl.it/primaet/login/ 
confirm.php?data=xxxx. Useimmissa postiohjelmissa 
sinun tarvitsee vain napsauttaa yllä olevaa linkkiä. Jos 
tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen 
osoitekenttään. Terveisin 'Psychosocial Risk 
Management - eTraining' pääkäyttäjä, Amministratore 
Utente alfredo.paradisi@ispesl.it" 
   
b) Vahvistaaksesi tunnuksesi klikkaa sähköpostiviestissä 
olevaa linkkiä (tai kopioi osoite nettiselaimeesi). Jos et 
saa em. sähköpostia, tarkista roskasähköpostiviestisi.  
 
c) Linkki ohjaa sinut rekisteröinnin vahvistussivulle. 
Valitse 'Kurssit" aloittaaksesi kurssin [1]. 
 
d) Tämän jälkeen saat sähköpostiisi alla olevan viestin: 
"Tervetuloa kurssille Psykososiaalisten riskien hallinta - 
eTraining! Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata 
käyttäjätietojasi, jotta muut voivat tutustua sinuun: 
http://moodle.ispesl.it/primaet/user/view.php?id=176&cou
rse=x" 

 

http://moodle.ispesl.it/primaet/login/%20confirm.php?data=
http://moodle.ispesl.it/primaet/login/%20confirm.php?data=


   
 

D) Saatavilla olevat kurssit  
(vain kun kirjaudut portaaliin ensimmäistä kertaa) 

 
Kun olet kirjautunut sisään PRIMAeT 
itseopiskeluportaaliin, näet listan saatavilla olevista 
kursseista painamalla nimesi alla olevaa Kurssit nappia 
tai vasemmalla olevan navigaatiopaneelin Kurssit linkkiä.   
 
HUOM, nimen alla olevasta painikkeesta tulee näkyviin 
kaikki kurssit. Suomenkielisen kurssi avautuu 
valitsemalla: 

Psykososiaalisten riskien hallinta - eTraining 

Valitse haluamasi kurssi klikkaamalla kurssin nimeä [1].  
 
HUOM! Tunnukset käyvät vain yhteen kurssiin, eli jos 
valitset suomenkielisen kurssin ja haluat tutustua 
vastaavaan kurssiin englanninkielisenä, joudut luomaan 
uudet tunnukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.ispesl.it/primaet/course/view.php?id=6


 

E) Kirjautuminen kurssille  
(vain kun kirjaudut portaaliin ensimmäistä kertaa tai kun 

kirjaudut uudelle kurssille) 
 
 
a) Kun olet valinnut haluamasi kurssin, sinut ohjataan 
kirjautumissivulle.  
 
b) Klikkaa 'Kirjaudu' [1]. nyt lukee Enroll me 
 
c) Jos sinulta pyydetään rekisteröitymisavainta, ota 
yhteyttä PRIMAeT ylläpitäjään? 

 

 



F) PRIMAeT kurssi - aloitussivu 

 

a) Kirjauduttuasi portaaliin näet listan kursseista, joille 

olet ilmoittautunut/kirjautunut. Klikkaa sen kurssin nimeä, 
jonka haluat aloittaa.  
 

b) Aloitussivulta löydät linkkejä kurssimateriaaliin sekä 
ohjekirjan. [*]. 
 

c) Aiheen kuvauksen jälkeen [1], löydät linkit kurssin 
tavoitteisiin ja rakenteeseen sekä keskustelupalstalle [2]. 
 

d) Näiden linkkien alapuolella on lista kurssin osioista 
[3]. Klikkaa jokaista osiota saadaksesi lisää tietoa sen 
sisällöstä.  
 

e) Voit liikkua portaalin sivuilla, joko vasemmassa 
reunassa olevan listauksen avulla [4a] tai sivun 
yläosassa olevien 'leipätekstien' [4b] avulla. Kilkkaamalla 
PRIMAeT Suomi tekstiä [4b] pääset takaisin 
aloitussivulle. 

 

f) Aloitussivun oikean laidan sivustojen toiminnot: 

 Viimeisimmät uutiset osioon [5] voit lisätä omia 
kommenttejasi, huomioitasi tai viestejäsi 

 Tulevat tapahtumat [6] 

 Viimeisimmät tapahtumat, tästä pääset myös 
kalenteriin [7], 

 
Näet myös muut linjalla olevat käyttäjät. 

 
 

 

 



G) Kurssin osiot 
 

a) Kaikkien kurssien opintomateriaali on jaettu 
kahdeksaan osioon (moduliin). Saadaksesi kuvan 
kurssin sisällöstä, klikkaa kurssirakennetta aloitussivulla 
(Katso vaihe F edellä). 
 

b) Jokainen osio on mainittu aloitussivulla. Klikkaa osion 
otsikkoa [1, 2] tutustuaksesi sen sisältöön [4].  
 
c) Jos et halua tutustua kaikkiin osioihin, voit valita 
haluamasi osion klikkaamalla kyseisen osion kuvaketta. 
[3]. Tämä piilottaa muut osiot ja ne tulevat näkyviin 
alasvetovalikossa, joka on sivun alaosassa. Jos haluat 
nähdä kaikki osiot, klikkaa kuvaketta uudelleen [3]. 

 
 
 
 

 

 



 

H) Accessing lessons  

 
a) Jokainen osio on luotu interaktiiviseksi 
oppimisympäristöksi, mikä edellyttää käyttäjältä 
aktiivisuutta. Jokainen osio sisältää tietoa 
keskeisemmistä aiheista, mutta myös videoita, 
vuorovaikutteisia taulukoita ja lyhyen "Testaa tietosi" -
osion.  
 

b) Aloittaaksesi opiskelun, klikkaa haluamaasi osiota 
kurssin aloitussivulla. Klikkaamalla 'Liity' [1] osio avautuu 
uuteen selainikkunaan (tarkista ettei "pop-up blocker" ole 
päällä. Hyväksy myös ActiveX tarvittaessa.) 
 
c) Kun olet suorittanut osion, sulje ikkuna poistuaksesi 
siitä. Voit palata suoraan aloitussivulle klikkaamalla 
PRIMAeT tekstiä sivun yläosassa [2], tai voit avata 
Lisätieto-osion oppiaksesi lisää mm. Suomen ja muiden 
maiden tilanteesta, menetelmistä ja lainsäädännöstä [3]. 

 
 
 
 
 

 
 



   
 

I) Osioiden rakenne ja sivulla liikkuminen  
 

 
a) Jokainen osio avautuu omaan ikkunaan ja jokaisella 
on oma navigaation paneeli [1]. Klikkaa oikealla olevaa 
nuolta mennäksesi eteenpäin ja vasemmalla olevaa 
nuolta palataksesi taaksepäin. Voit mennä seuraavalle 
sivulle myös klikkaamalla sivun alaosassa olevaa 
'continue' painiketta. Nuolien välissä näet osion 
sivumäärän ja sen sivun, jolla parhaillaan olet.  
 
b) Päästäksesi suoraan tietylle sivulle, voit käyttää 
"Table of content" kuvaketta [2a], joka näyttää osion 
sivut [2b]. Valitse haluamasi sivu ja paina 'go to page'-
painiketta. 
 
c) Halutessasi voit muokata sivuston värimaailmaa, 
ruudun kokoa, tekstin tyyliä sekä kokoa sivun 
alareunassa olevasta paneelista (3). 

 
 
 
 
 
  



   
 

J) Kurssin erillissivut 
 

 
a) Osa kurssimateriaalista (lisätiedot) on 
"sivumuodossa".  
 
b) Päästäksesi näille sivuille, klikkaa sivun nimeä ja 
tutustu materiaaliin vierittämällä sivupalkkia [2]. 
Palataksesi kurssin aloitussivulle voit klikata yläreunan 
paneelia [1] ja jatkaaksesi tutustumista muihin 
kurssiosioihin käytä vasemmalla olevaa sivustolistausta.  
 
 

 



  

K) Keskustelupalsta 

 
a) Keskustelupalsta (discussion forum) on portaalin 
käyttäjille julkinen sivusto, jolla voit jakaa ajatuksiasi ja 
kokemuksia muiden käyttäjien kanssa tai esittää 
kysymyksiä muille käyttäjille ja antaa omia vastauksiasi 
toisille.  
 
b) Aloittaaksesi uuden keskusteluaiheen, klikkaa 
aloitussivulla olevaa Keskustelualue-linkkiä ja valitse sen 
jälkeen “Add a new discussion topic” [1]. Anna aiheelle 
nimi “Subject” kohtaan, kirjoita viestisi ja lähetä se 
“Message” kohdasta.  
 
Kun olet lähettänyt viestisi, sinulla on 30 minuuttia aikaa 
muokata sitä. 
 
c) Vastataksesi keskusteluaiheeseen, klikkaa aiheen 
nimeä ja valitse “Reply” painike oikeasta alareunasta. 
Täytettävät kentät ovat samoja kuin lisätessäsi uutta 
keskustelunaihetta.  
 
d) Voit myös etsiä eri keskustelunaiheita, klikkaamalla 
'search forums'-painiketta [2]. 
 
 

 



   
 

L) Viestit 
 
a) Voit lähettää henkilökohtaisia viestejä kenelle tahansa 
joka osallistuu kurssille. Nähdäksesi kurssille osallistujat, 
valitse PRIMAeT "my contacts" listalta [1]. 
 
b) Valitse henkilön nimi, jolle haluat laittaa viestin, kirjoita 
ja lähettää viestisi. 
 
c) Voit myös etsiä ihmisiä ja viestejä [2]. 
 
d) Päästäksesi takaisin PRIMAeT kurssin aloitussivulle, 
klikkaa "my courses" [3] ja valitse PRIMAeT. 

 
 
 
 
 

 



   
 

M) Oma kotisivusi 
 

Sivu on englanninkielinen 
a) 'My home' [1] on henkilökohtainen kotisivusi, jota voit 
muokata [4].  
 
 
b) Omalle kotisivullesi voit lisätä omia tiedostoja [2] jotka 
auttavat sinua opiskelussa, esimerkiksi lisäämällä 
muistiinpanoja. Muut kurssilaiset eivät näe näitä 
tiedostoja ellet päätä tehdä niistä julkisia.  

 
 
 
 
 

 



   
 

N) Henkilökohtaisen kotisivusi 
muokkaaminen 

 
 
a) Muokataksesi kotisivuasi, klikkaa 'customise this 
page'. 
 
b) Muokkauspainikkeet ilmestyvät listalle [2], kuten myös 
'Add a block' valikko. 
 
c) Käytä valikkoa lisätäksesi kotisivuillesi haluamaasi 
materiaalia. Lisää tietoa muokkausominaisuuksista saat 
linkistä Moodle Blocks (Huom! kaikkia ominaisuuksia ei 
ole käytössä PRIMAeT itseopiskeluportaalissa). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ucl.ac.uk/isd/staff/e-learning/tools/moodle/guide/blocks/#add

