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Opiskelijatunnusten rekisteröinti

▪ Palvelua käytetään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla (mielellään oppilaitoksen antama 
sähköpostiosoite + itse keksitty salasana).

▪ Uudet opiskelijatunnukset voi rekisteröidä 1.8.2022 alkaen (ja vanhat opiskelijatunnukset 
aktivoida vasta 1.9.2022 alkaen) tämän linkin kautta:

https://app.eduhouse.fi/palvelu/organisaatiolisenssi/rr1YD3aPz2f02TUQMEof

Huom! Jos sinulla on jo ollut tunnukset aiemmin, et voi luoda uusia, joten klikkaa linkistä 
avautuvalla lomakkeella kohdasta ”tästä”. (Vanhaa tunnusta aktivoidessa se toimii noin 
10 min viiveen jälkeen.)

https://app.eduhouse.fi/palvelu/organisaatiolisenssi/rr1YD3aPz2f02TUQMEof


Jos unohdat salasanasi

▪ Klikkaa palvelun oikean yläkulmasta ”Unohtuiko salasana”



Miten palvelua käytetään?
▪ Palvelu toimii tietokoneella, tabletilla ja kännykällä.

▪ Hyödynnä sisältöjä oman osaamisesi kehittämisessä ja päivittämisessä.                   
Voit perehtyä myös sellaisiin itseäsi kiinnostaviin aiheisiin, joita sinua ei suoraan 
ohjata katsomaan.

▪ Muistathan kirjautua palveluun sisälle, kun menet katsomaan videoita. Ilman 
kirjautumista videoista näkyy vain muutama sekunti.

▪ Palvelun jokaisen osion alta löytyy palvelun käyttöohjevideot:
https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutuskokonaisuudet/797321-eduhouse-
miten-eduhouse-palvelua-kaytetaan

https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutuskokonaisuudet/797321-eduhouse-miten-eduhouse-palvelua-kaytetaan


Palvelun sisältö
▪ Käyttöoikeus palvelun kaikkiin aihealueisiin:

▪ Digitaidot
▪ HR & Palkka
▪ Johtaminen
▪ Talous & Vero
▪ Työelämätaidot
▪ Myynti ja asiakaskokemus
▪ Juridiikka
▪ Perusteet (Laajasti liiketoiminnan perusteita; myös englannin ja ruotsin  kielellä; taso 0-1)
▪ Mepco HRM ja Mepco-Tilitoimisto

▪ Uusia koulutuksia joka viikko, koulutusten kesto 2-60 minuuttia

▪ Videoiden yhteydessä on myös vapaasti hyödynnettävissä oleva luentomateriaali.

▪ Live-lähetyksen aikana mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta ja saada vastaus 
asiantuntijalta

▪ Videokirjastossa tuhansia videotallenteita ja satoja koulutuskokonaisuuksia.



Koulutusten vaativuustasot 0-4
0 = ALKEET / Alkeita nuorille perustutkinto-opiskelijoille                   

1 = PERUSTEET / Perusteita liiketoiminnan opiskelijoille

2 = KEHITTÄVÄ / Yleisluontoista ja helposti sisäistettävää       
asiantuntijatietoa ammattitaidon ylläpitoon ja vahvistamiseen

3 = SYVENTÄVÄ / Kapeat ja syventävät aihealueet, jonkin verran 
erityiskysymyksiä ammattitaidon syventämiseen

4 = VAATIVA / Paljon syventävää tietoa ja erityiskysymyksiä työn 
vaativiin tilanteisiin



Hakutoiminteet
▪ Voit hakea koulutuksia sanahaulla joko koko palvelusta tai vain palvelun 

yhdestä aihealueesta (esim. Talous & Vero).
▪ Saat hakutulokset sekä ”Koulutuksina” (yksi tai useampi video, luentomateriaali, 

mahdolliset harjoitukset ja monivalintalopputesti) että ”Koulutuskokonaisuuksina” 
(useampi yhteen kuuluva koulutus).

▪ Yhden aihealueen alla (esim. HR & Palkka)
▪ Voit suodattaa koulutuksia myös esimerkiksi kouluttajan nimellä, koulutuksen kielellä ja 

vaativuustasolla. 

▪ Voit vaihtaa näkymää:

▪ Voit järjestää hakutuloksia eri tavoin:                                   

▪ Saat ennakkotietoa ”Tulossa olevista” koulutuksista:                                                               
(etäkoulutukset eivät sisälly oppilaitoslisenssiin)



Opintosuunnitelma-ominaisuus
▪ Jokainen käyttäjä voi helposti lisätä koulutuksia ja 

koulutuskokonaisuuksia omiin opintosuunnitelmiinsa 
klikkaamalla pientä lippua koulutuksen tai 
koulutuskokonaisuuden oikeassa yläkulmassa.

▪ Jokainen voi lisätä ja nimetä vapaasti useita 
henkilökohtaisia opintosuunnitelmia.

Löydät itse tekemäsi ja sinulle mahdollisesti jaetut 
opintosuunnitelmat klikkaamalla palvelun vasemmasta reunasta 
profiilikuvakkeen alta valikosta ”Opintosuunnitelmat”



Oppimisen ja käytön seuranta
▪ Useimpien koulutusten lopussa voi tehdä testin, joka aktivoituu, kun videota on 

katsottu riittävästi. (Emme suosittele ”hyppelyä” aikajanalla, koska testi ei tällöin 
aina aktivoidu.)     

▪ Suoritus syntyy, kun on suorittanut testin hyväksytysti tai katsonut 80 % videosta, 
jossa ei ole lopputestiä. 
▪ Kun koulutuksessa ei ole lopputestiä, aktivoituu painike ”Vahvista suorituksesi”, jota voi 

klikata, niin saa suorituksen.

▪ Palvelun jokainen käyttäjä näkee omasta profiilista reaaliaikaisen yhteenvedon
omista suorituksistaan sekä keskeneräisistä videoista (näihin on helppo palata ja 
jatkaa katselua).

▪ Käyttäjä voi helposti tulostaa omista suorituksistaan todistuksia (koulutuksen
yhteydestä) ja suoritusrekisteriotteita (omasta profiilista) mm. koulutusvähennystä
varten tai opettajalle.  



Videoiden vanheneminen

▪ Pidämme huolta koulutussisältöjen ajantasaisuudesta, joten niitä myös 
poistuu palvelusta kaiken aikaa. Hyvät perussisällöt kuvataan käytännössä 
uudestaan, mutta linkki saattaa muuttua.

▪ Voit katsoa koulutuskokonaisuuden                                               
esittelysivulta, koska se on poistumassa:

▪ Koulutusten poistot pyritään ajoittamaan joulu- ja kesäkuulle.



Käytön tuki

puh. 0207 571 650 (ark. klo 8-16)

asiakaspalvelu@eduhouse.fi
riippumatta. Voit julkaista työntekijöillenne opintosuunnitelman helposti 
ja muokata sitä tarvittaessa. 


