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eRiverian opinnot ja ohjeet

> Kaikki opinnot ja ohjeemme ovat nähtävillä suoraan verkossa. 
Kirjoita joko hakukenttään eriveria, tai selaimen osoiteriville 
https://eriveria.fi

> Kaikki pääsevät katselemaan näitä sisältöjä.

> Verkosta olevien opintokuvakkeiden kautta klikkaamalla 
siirrytään opiskelemaan. Opiskelu tapahtuu Moodlessa. Sinne 
kirjautumiseen tarvitaan tunnukset.

https://eriveria.fi/
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Miten ilmoittaudutaan?

> Opiskelija ilmoittautuu eRiverian verkko-opintoihin oppilaitoksen 
omalla ilmoittautumiskaavakkeella.

> Linkki kaavakkeeseen löytyy lähiohjaajalta. Hän päättää 
oppilaitoksessa, mitä opintoja opiskelijoille valitaan.

> Lomakkeen täyttämisen jälkeen luomme tunnukset.

> Kun tunnukset on luotu, lähetämme sähköpostilla ohjeet ja 
tiedot tunnuksesta opiskelijalle. Huom! Opiskelijan täytyy 
seurata koulun sähköpostia! Muuten hän ei pääse alkuun.

> Opiskelija voi aloittaa opiskelun heti. Muita tunnuksia ei tarvita.



ERIVERIA.FI

Opiskelijan Moodle-tunnukset

> Kun opiskelijoille luodaan uudet tunnukset, heidän 
tunnuksensa on aina seuraavaa muotoa: 

etunimi.sukunimi.kouluntunnus

> Kouluntunnus on esim .ingman tai .kao tai .varia

> Samoin salasana on ensimmäiselle kirjautumiselle aina sama / 
lukuvuosi. Oppilaitoksen aloitussalasanan tietää lähiohjaaja.

> Opiskelijan tulee vaihtaa salasana ensimmäisellä kerralla. 
Muistamisen kannalta voisi olla joku käytössä oleva.

> Jos salasana unohtuu, uusi tilataan eRiveriasta.
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Mistä mennään opintoihin?

> Opintoihin kannattaa ohjata aina eriveria.fi verkkosivujemme 
kautta.

> Asiakasoppilaitoksilla on omat opintosivut.

> Opiskelijan pitää olla tarkka, että valitsee 
oikean opsin mukaiset opinnot. Tämä ohjataan opiskelun 
aloitusvuoden mukaan. Ennen tai jälkeen 2018 aloittaneet.

http://www.eriveria.fi/
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Mitä opintoja?

> Tarjontamme on ammatillisen toisen asteen yhteiset opinnot.

> Kaikki opintomme löytyvät verkkosivuilta, myös seuraavat 
taulukot:

• Tiivis lista uusista opinnoista -> Vuonna 2018 aloittaneet

• Tiivis lista vanhoista opinnoista -> 2017 tai aiemmin aloittaneet

> Uuden opetussuunnitelman Yhteiset opinnot avautuvat 
vaiheittain tämän lukuvuoden aikana. Kesään mennessä on 
tarjolla n. 60 osp opintoja.

https://pkky.arcusys.fi/verkko-opinnot-2018-19-uusi-ops
http://eriveria.fi/vanhaops/
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Lähiohjaajan rooli

Oppilaitoksessa tarvitaan ns. Lähiohjaaja. Yleensä työ sopii
opolle. Isossa oppilaitoksessa lähiohjaajia voi olla useita.

1. Lähiohjaaja on tärkeä yhteyshenkilö eRiveriaan päin.

2. Hän suunnittelee yleensä opintojen valinnan yhdessä
opiskelijan kanssa (myös ryhmänvalmentajat). Lähiohjaaja
täyttää/ ohjaa opiskelijaa täyttämään
ilmoittautumislomakkeen.

3. Hänelle luodaan Moodleen omat ohjaajatunnukset. Hänet
myös koulutetaan miten siellä seurataan opintoja.

4. Hän suunnittelee ja mahdollistaa paikallisen verkko-opiskelun
paja- ja muun tukitoiminnan yhdessä oppilaitoksen kanssa.
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Teams-sivut

> Luomme jokaiselle asiakasoppilaitokselle omat Teams-sivut.

> Sieltä löytyvät tärkeimmät tiedot, mm. linkki 
ilmiottautumislomakkeeseen.

> Viestintä pyritään hoitamaan mieluummin Teams-sivuilla kuin 
sähköpostitse.



ERIVERIA.FI

Opintojen seuranta

> Asiakasoppilaitoksen lähiohjaajat ja valitut henkilöt, joilla on 
pääsy Teams-sivuille seuraavat opiskelijoiden opintoja 
parhaiten Seurantataulukosta. Se löytyy Teams-sivuilta.

> Siellä opiskelijat ja heidän opintonsa esitetään 
taulukkomuodossa. Suodatuksella otsikoista voi tehdä 
nopeasti erilaisia hakuja.

> Moodlesta lähiohjaaja näkee opiskelijoidensa opintojen 
tilanteen vaikka tehtäväkohtaisesti. Moodlessa tietoja 
tarkastellaan opintokohtaisesti.
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eRiverian yhteystiedot

> Verkko-opettajien yhteystiedot löydät aina opinnon etusivulta. 

> Kaikki yhteystiedot: http://eriveria.fi/eriverian-tekijat/

> Asiakasoppilaitosten tukena toimii:
Anu Lehtimäki

050 438 6864 

anu.lehtimaki@riveria.fi

> Lisäksi eRiverian tukihenkilöinä toimivat:
Hannele Hartikainen Juha Miettinen

050 577 7062 050 547 4384 

hannele.hartikainen@riveria.fi juha.miettinen@riveria.fi

http://eriveria.fi/eriverian-tekijat/
mailto:anu.lehtimaki@riveria.fi
mailto:hannele.hartikainen@riveria.fi
mailto:juha.miettinen@riveria.fi
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www.eriveria.fi

Ota yhteyttä!

http://eriveria.fi/ota-yhteytta/

