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Medieco Oy

Viiden sairaanhoitopiirin (PPSHP, Soite, LPSHP, LSHP ja 
Kainuu) omistama verkkokoulutuksiin keskittynyt yritys.

MEDIECO OY

Medieco eLearn

Medieco Oy:n ylläpitämä verkko-oppimisympäristö, 
jota käytetään terveydenhuoltoalan henkilöstön 
ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja osaamisen 
varmistamiseen.

Verkko-oppimisympäristöön pääsee kaikilla laitteilla, 
joissa on internet-yhteys.



Mene osoitteeseen 
https://elearn.medieco.fi

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana 
niille tarkoitettuihin lokeroihin. 

KIRJAUTUMINEN

Mikäli olet unohtanut salasanasi, pääset vaihtamaan sen linkistä
https://elearn.medieco.fi/login/forgot_password.php

Huom! Tarvitset unohtuneen salasanan vaihtoon 
käyttäjätunnuksena toimivaa sähköpostiosoitettasi.

https://elearn.medieco.fi/
https://elearn.medieco.fi/login/forgot_password.php


Kirjautumisen jälkeen 
olet oppimisympäristön 
etusivulla.

SIVUSTOLLA 
NAVIGOINTI

Omat kurssini –painikkeesta näet ne kurssit/työtilat, joihin sinulla on voimassa oleva käyttäjätunnus.

Ohjeet –painikkeesta pääset lukemaan ohjeita verkko-oppimisympäristön käyttöön. 
Ohjeista löydät myös Medieco eLearn:n käyttösopimuksen ja rekisteriselosteen.

Usein kysytyt kysymykset –painike toimii linkkinä Mediecolle usein esitettyihin kysymyksiin. 

Uutiset –painike toimii linkkinä Mediecon nettisivujen uutisiin, joissa tiedotetaan ajankohtaisista 
asioista, mm. käyttökatkoista.



VINKKEJÄ

Sivuston vasemman yläreunan ”kotimökistä” pääset palaamaan takaisin etusivulle.

Sivuston vasemman yläreunan ”hampurilaispainikkeesta” voit halutessasi avata navigointipalkin.

Näppäinyhdistelmillä ctrl + ja ctrl – voit suurentaa ja pienentää näyttönäkymän 
haluamaasi kokoon. Tekstin koko suurenee siis ctrl ja + -yhdistelmällä.



Pääset vaihtamaan salasanasi 
valitsemalla ylhäältä oikealta 
(nimesi vierestä) alasvetovalikosta 
Asetukset -> Vaihda salasana.

SALASANAN 
VAIHTAMINEN

Salasanassa tulee olla vähintään 8 
merkkiä, joista ainakin 1 numero, 
ainakin 1 pieni kirjain, ainakin 1 ISO 
kirjain ja ainakin 1 erikoismerkki 
(esim. # ! ? &).



Pääset kurssille sen nimeä klikkaamalla.

OMAT KOULUTUKSENI

Voit tulostaa tai tallentaa osallistumistodistuksen suorittamastasi lääkehoidon tentistä. 

• Kaksiosaisista tenteistä (sisältää teoria- ja lääkelaskuosiot) avautuu erilliset todistukset. 

• Todistus on tulostettavissa omasta oppimisympäristöstä niin kauan kuin ko. kurssille on suoritusaikaa (12kk ilmoittautumisesta).

• Todistus-aiheen alle avautuu näkyviin hyväksytysti suoritetun tentin tai tentin osion todistus

Valitse Menneet kurssit valikosta kurssi/tentti, jonka todistuksen haluat tulostaa/tallentaa. 



Joillakin kursseilla 
aihealueet/osiot/teemat ovat 
järjestettynä kurssin etusivulla 
oleviin aihelaatikoihin.

KURSSEILLA 
NAVIGOINTI

Laatikkoa klikattuasi sisältö avautuu 
uuteen ikkunaan.  

Käytössä voi olla myös muita 
kurssimuotoja.



Materiaali voi olla koottuna 
esimerkiksi Oppitunteina.

OPPITUNTI

Oppitunnin tunnistat kuvakkeesta 

Sisältö avautuu otsikkoa klikkaamalla.

Oppitunnilla pääset etenemään 
valikon kautta tai alareunan 
painikkeilla.



Materiaali voi olla koottuna myös 
Sivuina.

SIVU

Sivun tunnistat kuvakkeesta 

Sisältö avautuu otsikkoa klikkaamalla 
luettavaksi joko suoraan tai erillisessä 
ponnahdusikkunassa.



Usein materiaali on koottuna myös erilaisina 
tiedostoina ja linkkeinä.

TIEDOSTOT

Tiedostot voivat olla mm. tekstidokumentteja, 
taulukoita, diaesityksiä, kuvia, videoita jne.

Tiedostot ja linkit avautuvat suoraan 
kurssinäkymässä tai erillisessä sovelluksessa, 
riippuen siitä millaisesta tiedostosta on kyse.



Kursseilla voidaan käydä 
keskustelua Keskustelualueilla

KESKUSTELUALUE

Keskustelualueelle pääset kuvaketta 
klikkaamalla. Keskustelu avautuu otsikkoa 
klikkaamalla.

Keskustelu aloitetaan Lisää uusi 
keskustelu -painikkeella.

Viestin otsikko

Viestin sisältö

Keskusteluun voidaan lisätä 
liitteitä omista tiedostoista.

Viestin lähetys

Keskusteluihin osallistuminen tapahtuu 
keskusteluketjussa klikkaamalla Vastaa.

Keskustelualuetta voidaan käyttää 
myös tehtävänpalautukseen, mikäli 
kaikki osallistujat saavat nähdä 
toistensa tehtävät.



OMAT ASETUKSET KESKUSTELUALUEELLA

Keskustelualueilta voi halutessaan tilata 
viestit suoraan omaan sähköpostiin.

Vaihtoehdot tilaustavoille



Lataa palautettavan tehtävän sisältävä 
tiedosto koneelta painikkeella 

TEHTÄVÄN PALAUTTAMINEN

Tehtävän tunnistat kuvakkeesta 

Klikkaa Lisää palautus.

Klikkaa Tallenna muutokset.



TEHTÄVÄN PALAUTTAMINEN 
–tiedoston lataaminen

Muista ylikirjoittaa aina, 
kun tallennat uuden 
samannimisen version!



ULOSKIRJAUTUMINEN

Työskentelyn päätteeksi muista kirjautua 
ulos oppimisympäristöstä klikkaamalla 
sivun oikeasta yläkulmasta Kirjaudu ulos.



Kiviharjuntie 11 (Medipolis)
90220 OULU

YHTEYSTIEDOT

tuki(a)medieco.fi

040 173 4587

www.medieco.fi


