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KOOSTE TYÖN 
TAVOITTEISTA

Yhteisellä työllä haetaan erityisesti 
näkemystä etänä tapahtuvan osaamisen 
osoittamisen ja todentamisen toiminnan 

tarpeista ja niiden muutoksesta

Ideamuotoilun avulla kootaan 
ratkaisuvaihtoehtoja näiden 

toteuttamiseksi.

• Haluamme tunnistaa millaisia ratkaisuskenaarioita 
osaamisen osoittamisen ja todentamisen toteuttamiseksi 
oli sitten kysymys valintatilanteesta, (näytöstä tai tentistä).

• Haluamme tunnistaa minkälaisia erityyppisiä 
toiminnallisia vaatimuksia osaamisen osoittamiselle ja 
todentamiselle etänä on.

• Haluamme tukea opiskelijavalintojen
korkeakoulukohtaisesti järjestetyn ja keskitetysti tuetun 
toimeenpanon laatua tunnistamalla toimintaprosesseja, 
tukitarpeita ja ratkaistavia asioita, jotka mahdollisesti 
muutoin jäisivät painetilanteessa huomioimatta ajoissa.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA TODENTAMINEN ETÄNÄ 
JÄRJESTETTÄVISSÄ VALINTAKOKEISSA



KOOSTE TYÖN 
LÄHTÖKOHDISTA

• Ideamuotoilun tulee jäsentää, mitä ovat uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
tarpeet, mitä haluttaisiin ratkaista. Ideamuotoilun tulee perustua valmiisiin selvityksiin ja 
linjauksiin tarpeista. Tarpeita koskeva tiivis yleiskuva tarvitaan ennen kuin 
kehityskohteista tai ratkaisuista voidaan valita yhdessä edistettäviä konkreettisia 
kohteita. Ideamuotoiluun tarvitaan erityisesti näkemystä toiminnan tarpeista ja niiden 
muutoksesta.

LÄHTÖKOHDAT IDEAMUOTOILULLE 



ERI NÄKÖKULMAT JA LÄHESTYMISEN TASOT

Opiskelijavalinnat hakijan näkökulmasta

Esivalinnat Toisen vaiheen valinnat
Opintolinja kohtaiset tarpeet 

Osaamisen 
osoittaminen

Osaamisen 
todentaminen

Opiskelijavalinnan palvelupolku
”Opintopolun hakijaksi ilmoittautumisesta paikan vastaanottamiseen”

Hakijan kokemus ja palvelun sujuvuus

Työvälineet ja ratkaisut

• Hakuprosessin ja opiskelijavalinnan polun yhteinen kuvaus auttaa 
työryhmää pääsemään keskustelussa lähemmäs konkretiaa (tehdään validoimalla 
olemassa olevista materiaaleista)

• Eri palvelupolkujen yhdistyminen ja näihin liittyvin tukipalveluiden 
tunnistaminen auttaa työryhmää selvittämään mitkä yhteiset toimet olisivat 
ensiarvoisen tärkeitä 

• Mahdollisuus liittää työn aikana ja sen jälkeen polun varrelle suosituksia, 
ohjeistuksia ja parhaita käytäntöjä (”etävalintakokeiden Playbook”)

• Työ tuo pohjan soveltuvien teknologioiden arvioinnille saatavilla olevien 
ratkaisujen valikoimasta. Tavoitteena on tuottaa pohja, jonka kautta 
olemassa olevien teknologioiden valinta voidaan tehdä tietoisena 
ratkaisujen ja niiden yhdistelmien rajoituksista. (Tuotokset antavat pohjan myös 
ratkaisujen soveltuvuuden arviointiin tenttien, näyttöjen tai muiden käyttökohteiden 
osalta) 

Valinnan toteutuksen elementit korkeakoulujen näkökulmasta • Eri palvelupolkujen yhdistyminen ja näihin liittyvin tukipalveluiden sekä 
teknologia ratkaisujen kannalta tarkastelua tehdään opiskelijavalinnan 
kannalta keskeisistä näkökulmista 

• Näkökumista tunnistetaan tärkeimmät pullonkaulat ja mahdolliset haasteet 
opiskelijavalinnan palvelupolun varrelta. Näin saadaan tukea yhteisten 
toimintojen suuntaamiseen sekä teknologiavalintoihin

MITEN NÄMÄ HUOMIOIDAAN IDEAMUOTOILUSSA?TASOT

Teknologiat



RAJAUKSEN JA FOKUKSEN SOPIVUUS

KIRJOITA CHATTIIN:
• Numero työn rajauksen ja painotuksen sopivuudesta 
• Kerro myös millaisia odotuksia sinulla on tälle työlle?

Rajaus ja 
painotus ovat 
juuri sopivat

Rajaus on liian laaja 
tai väärä 

Painotusta tulee 
merkittävästi 

muuttaa 

Rajaus on sopiva

Painotuksessa tulee 
tehdä muutoksia

1. 2. 3. 4. 5.

Rajaus on sopiva

Painotuksessa tulee 
tehdä muutoksia

Rajaus on liian 
suppea tai väärä 

Painotusta tulee 
merkittävästi 

muuttaa 

Työ rajataan opiskelijavalinnan palvelupolun ja tähän liittyvien tukipalveluiden liittymäpintojen  kuvaamiseen.
Tarkastelu tehdään osaamisen osoittamisen ja todentamisen vaatimusten näkökulmista 

yhteisten toimien tunnistamiseksi ja myöhemmän teknologia arvioinnin toteuttamiseksi.

Pääpaino on opiskelijavalintojen tukemisessa poikkeustilanteessa. 



TYÖSKENTELYTAVAT

Hyödynnetään Roundtable-palvelua ja agilea
toimintatapaa. 
• Lisätietoa seuraavalta kalvolta. 

Alustan esittelyvideo

Projektin jäsenten tulisi varata aikaa Roundtable
tehtävien tekemiseen noin 15 minuuttia / työpäivä eri 
vaiheiden aikana.
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https://sofigate.sharepoint.com/teams/roundtable/Shared%20Documents/Videos/Roundtable%20Marketing%20Video%20FULL.mp4


ROUNDTABLE
PÄÄTÖKSENTEON FASILITOINNIN KOKONAISPALVELU
Roundtable on menetelmä ja työkalu, jonka avulla avainhenkilöt 
voidaan tehokkaasti osallistaa yhteiseen päätöksentekoon

Fasilitaattori johtaa keskustelua sosiaalisen median ympäristössä 
ajasta ja paikasta riippumattomasti

Kutsutut henkilöt osallistuvat keskusteluihin ja intuitiivisiin 
aikataulutettuihin tehtäviin. Työpajat täydentävät työskentelyä
tarvittaessa.

15 minuuttia päivässä riittää osallistumiseen

Lopputuloksena syntyy päätöksiä ja löydöksiä, 
joihin kaikki voivat sitoutua.

Tarvittavat henkilöt voivat osallistua ajasta ja 
paikasta riippumatta

Ammattimainen fasilitointi takaa parhaat tulokset

Roundtablesta löydät lisätietoja osoitteesta www.sofigate.com/roundtable LUOTTAMUKSELLINEN

http://www.sofigate.com/roundtable


TYÖSKENTELYN LÄPIVIENTI

Viikko Aika Miten Mikä Tulosten saatavuus Osallistujat Allokaatio

16 to 16.4.
klo 14:30 –
15:30

Zoom palaveri Kick-off Ideatoimikunta 30 min

17 Ti 21.4. Zoom palaveri Esityöpaja Ensimmäiset
tulokset 22.4.

Työryhmä 1,5 tuntia

17-18 23.-26.4. Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

18 ti 28.4. Zoom palaveri 1. Työstöpalaveri Toiset tulokset 29.4. Työryhmä 3 tuntia

18-19 30.4.-3.5. Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

19 ti 5.5. Zoom palaveri 2. Työstöpalaveri Kolmannet tulokset 
6.5.

Työryhmä 3 tuntia

19-20 7.-10.5. Roundtable Vastaan Roundtable tehtäviin Työryhmä 15 min

20 ti 12.5. Zoom palaveri 3. Työstöpalaveri Lopputulokset 14.5. Työryhmä 3 tuntia

22 to 28.5. Zoom palaveri Lopputuotosten esittely ja lopetuspalveri osana 
Ideatoimikunnan palaveria

Ideatoimikunta 30 
minuuttia

ALOITUS VIIKOLLA 17 



KOOSTE TYÖN 
TAVOITTEISTA

Yhteisellä työllä haetaan erityisesti 
näkemystä etänä tapahtuvan osaamisen 
osoittamisen ja todentamisen toiminnan 

tarpeista ja niiden muutoksesta

Ideamuotoilun avulla kootaan 
ratkaisuvaihtoehtoja näiden 

toteuttamiseksi.

• Haluamme tunnistaa millaisia ratkaisuskenaarioita 
osaamisen osoittamisen ja todentamisen toteuttamiseksi 
oli sitten kysymys valintatilanteesta, (näytöstä tai tentistä).

• Haluamme tunnistaa minkälaisia erityyppisiä 
toiminnallisia vaatimuksia osaamisen osoittamiselle ja 
todentamiselle etänä on.

• Haluamme tukea opiskelijavalintojen
korkeakoulukohtaisesti järjestetyn ja keskitetysti tuetun 
toimeenpanon laatua tunnistamalla toimintaprosesseja, 
tukitarpeita ja ratkaistavia asioita, jotka mahdollisesti 
muutoin jäisivät painetilanteessa huomioimatta ajoissa.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA TODENTAMINEN ETÄNÄ 
JÄRJESTETTÄVISSÄ VALINTAKOKEISSA



MIKSI 
EHDOTAMME 
ESITYÖPAJAA?

October 3, 2017 Confidential

12

Työpajassa halutaan saavuttaa / työstää seuraavia:

• Validoidaan palvelupolku tai keskeiset toteutusskenaariot

• Tuotetaan priorisoitu lista vaatimuksista joita työskentelyn ja 
valittavien teknologioiden tulee tukea (arvioinnin kriteerit)

• Valitaan kriittisimmät kysymykset ja alueet työryhmän 
työskentelyn keskiöön 

Tuotetaan koko työryhmän 
työskentelylle selkeät lähtökohdat, 
jotta tuloksista tulee konkreettisia


