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1.Kirjautuminen 

Käyttäessäsi Kyvyt.fi –palvelua selaimena kannattaa käyttää Mozillaa.  

Pääset kirjautumaan Kyvyt.fi -palveluun Haaga-Helian Moodlesta seuraavasti: 

Kirjaudu Haaga-Helian Moodleen. Kyvyt.fi -palveluun pääset tämän jälkeen kirjautumaan 
suoraan Moodlen vasemmassa reunassa Verkkopalvelimet-otsikon alla olevasta Kyvyt.fi 
–linkistä. 

 

1. kirjautumiskerralla Moodlesta Kyvyt.fi:hin päädyt Ensimmäinen kirjautuminen? -
sivulle, jossa valitset kahdesta vaihtoehdosta Luo uusi. Tämän jälkeen sinut pyydetään 
hyväksymään palvelun Käyttöehdot, jonka jälkeen päädyt sivulle, jossa luot itsellesi suorat 
tunnukset Kyvyt.fi:hin. Tietoturvasyistä anna Käyttäjätunnus  ja Salasana -kenttiin jotkut 
muut tunnukset kuin mitkä sinulla on Moodleen. Laita tunnukset talteen. Tarvitset näitä 
tunnuksia sen jälkeen, kun päätät opiskelusi Haaga-Heliassa, jolloin Moodle-tunnuksesi 
lakkaa toimimasta etkä pääse enää sitä kautta Kyvyt.fi:hin. Suorilla tunnuksilla pääset 
palveluun tämän jälkeen https://kyvyt.fi -sivulta.  

 
Jatkossa pääset Kyvyt.fi:hin joko suoraan Moodlen kautta tai sitten https://kyvyt.fi -sivulta 
palveluun luomillasi erillistunnuksilla. 

2. Kyvyt.fi aloitussivu 

Kyvyt.fi -palveluun ensimmäisen kerran kirjauduttuasi liityt Haaga-Helia Yleinen -ryhmään 
ja päädyt Haaga-Helian Kyvyt.fi -aloitussivulle. Voit valita tämän sivun pysyväksi 
aloitussivuksesi tai voit määritellä itsellesi oman aloitussivun Aloitussivu -> ”Oma työpöytä” 
-välilehdellä (ks. kohta 3) klikkaamalla ”Käytä aloitussivuna”. 

 

 

https://kyvyt.fi/terms.php
https://kyvyt.fi/
https://kyvyt.fi/
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3.Oman aloitussivun muokkaus 

Voit muokata itsellesi oman aloitussivun Oma työpöytä -välilehdellä klikkaamalla ”Muokkaa 

tätä sivua”  

 

 

ja raahaamalla sen jälkeen haluamasi alue (esim. ”Uusimmat foorumiviestit”) 
sivupohjaan. ”Muokkaa asettelua” -välilehdelle voit valita, miten sarakkeet näkyvät 
sivullasi. ”Valitse ulkoasu” -välilehdellä voit muokata sivusi ulkoasua. Klikkaa lopuksi 

”Näytä sivu”. 

 

 

4.Profiilisivu 

Profiilissasi voit määritellä omia tietojasi, esim. yhteystietosi. Sinusta näkyvät julkisesti 
kaikille käyttäjille seuraavat tiedot: 
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- Tiedot, kohdissa 'Etunimi' ja 'Sukunimi' tai vaihtoehtoisesti kohdassa 'Nimimerkki' 

- Tiedot, jotka täytät kohtaan 'Esittely' 

- Profiilikuvasi 

- Profiilisivullesi määrittämät tiedot 

Muiden tietojen osalta voit itse päättää haluatko tiedot julkiseksi näyttämällä ne 
profiilisivullasi tai jossain portfoliosivullasi. 

 

Oma profiilisivu 

Profiilisivu on kaikille palvelun käyttäjille näkyvä sivu silloin, kun käyttäjä klikkaa nimeäsi 
esimerkiksi Yhteisö ->Etsi kavereita -toiminnossa. 'Profiili -välilehdellä voit katsoa, miltä 
valmis profiilisivusi näyttää. Sivu näkyy tämän näköisenä myös muille käyttäjille.  

     

Tietoja minusta 

Voit määrittää profiilitietosi, mm. esittelytekstin sekä yhteystietosi. Nimesi ja esittelytekstisi 
näkyvät julkisesti kaikille käyttäjille 'Etsi kavereita' -toiminnossa sekä ryhmissä, joissa olet 
jäsen. Muut yhteystietosi eivät näy muille käyttäjille, ellet lisää niitä profiilisivullesi tai 
johonkin portfoliosivuusi. 

Profiilikuvat 

Voit ladata profiilikuvan palveluun. Voit käyttää eri profiilikuvia eri sivuissa. 
Oletusprofiilikuvaksi määrittämäsi kuva näkyy kaikille käyttäjille esimerkiksi 'Etsi kavereita' -
toiminnossa, palvelun oikean sivupalkin 'Läsnäolijat'-listassa sekä ryhmän jäsenlistalla 
ryhmissä, joissa olet jäsen. 

Voit muokata profiilisivusi sisältöä haluamaksesi valitsemalla ”Muokkaa tätä sivua”. Valitse 
alueet, jotka haluat näyttää profiilisivullasi ja raahaa ne profiilisivullesi. Voit näyttää kaverisi 
ja muita tietoja itsestäsi (kuten sivusi, ansioluettelosi, blogisi jne.) tai lisätä profiilisivuusi 
esim. seinän, jossa muut voivat lähettää sinulle kommentteja. 
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'Muokkaa asettelua' -välilehdellä voit muokata profiilisivusi näkymän sarakkeiden määrää ja 
kokoa. 

Profiilisivua muokataan kuten portfoliosivuakin. Profiilisivulla sinulla on muutama 
aluevaihtoehto enemmän kun portfoliosivussa, kuten kavereiden ja seinän näyttäminen 
profiilisivulla.  

5.Portfolio ja portfoliosivu 

Portfoliosivut ovat keskeinen toiminto palvelussa. Niiden avulla voit luoda erilaisia 
portfolioita eri osaamisalueistasi eri käyttötarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda sivun, johon 
kokoat ansioluettelosi. Voit myös luoda sivun tiettyä kurssia varten ja lisätä siihen vaikka 

tekstiä ja kurssilla pitämäsi blogin.  

 

Voit tehdä sivuistasi sivustoja ”Sivustot” -valikossa. 
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Sivuston sivut on linkitetty toisiinsa ja voit lisätä niihin navigointipalkin, jonka avulla voi 
navigoida sivuston sivujen välillä.  

Sivustoon määritellään oikeudet (Anna katseluoikeuksia) koko sivustoon kerralla, eli kaikkiin 
sivuston sivuihin on pääsy samoilla oikeuksilla. Voit luoda niin monta sivustoa kuin haluat, 

mutta kukin sivu voi olla vain yhdessä kokoelmassa. 

 

 

6.Asetukset 
      Oikean yläreunan ”Asetukset” –välilehdellä voit muuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä   
      määritellä yleisiä käyttäjäasetuksia, kuten viestien vastaanotto ja palvelun kieli. 

       

       Palvelun tarkemmat suomen-, englannin- ja ruotsinkieliset ohjeet löydät Kyvyt.fi – palvelun   

     oikeasta reunasta ”Linkit ja resurssit”.  


