
Kilpailuinfo: virtuaalisten 
kohtaamisten kehittäminen

13.3.2017 klo 15-16 & 29.3.2017 klo 13-14



Mihin tarpeeseen kilpailulla 
haetaan vastausta?

Virtuaalisten välineiden käyttö korkeakouluissa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisten 
tukemiseksi on vielä vähäistä:

VÄLINEITÄ JA NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA EI 
TUNNETA EIKÄ NIIDEN SOVELTUVUUTTA OLE 

POHDITTU TÄHÄN TARKOITUKSEEN.



YKKÖSJUTTU HANKKEEN NÄKÖKULMASTA:

HARJOITTELUPAIKAN TAI TYÖPAIKAN HAKEMINEN 
VALMISTUESSA

Toisaalta virtuaalinen kohtaaminen mahdollistaa myös yritysmielikuvan muokkaamista ja 
opiskelijoiden informointia työelämästä, työmahdollisuuksista sekä työnhaussa tarvittavista 

taidoista.



Hankkeen odotukset kilpailulle

Saada  tuoreita, raikkaita, opiskelijoiden tarpeista nousevia ideoista virtuaaliseen 
kohtaamiseen.

Ajatuksia siitä, mikä voi toimia ja mikä ei toimi, ja miksi.

Toivotaan löytyvän kustannustehokkaita tapoja, jotka ovat helppoja ottaa käyttöön.



Mitä kilpailuideassa ei haeta?
Ajatuksia uusista alustoista tai jonkin sovelluksen tai ohjelman koodin muuttamisesta.



Ilmoitusalustoja ja keinoja osaamisen 
esille tuomiseen on runsaasti



Eri lähestymistapoja ongelman 
ratkaisuun

Lähtökohdaksi virtuaalista kohtaamista mahdollistava ohjelma: mitä tämä mahdollistaa 
verrattuna toiseen ohjelmaan? Millaista kohtaamista tämän ympärille voisi kehittää?

Lähtökohdaksi suunnitelma kohtaamisesta: millä ohjelmalla tai sovelluksella tämä 
mahdollistuisi? Ohjelmien vertailu käyttötarkoitukseen.



Kun puhutaan työnhausta…
… ollaan tekemisissä henkilötietojen kanssa. 

NIIDEN KÄSITTELYSSÄ VIRTUAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ TULEE OLLA ERITYISEN HUOLELLINEN!



Muista ensivaikutelman tärkeys
• Raportin pituus on maksimissaan 10 sivua. 
• Lähdeviittaukset ja lähteet ovat paikallaan silloin, kun niitä on käytetty. Lähdeluettelo voi 

ylittää 10 sivun laajuuden.
• Hyvä raporttirakenne ja selkeä otsikointi helpottaa lukijaa löytämään etsimänsä tiedon.
• Visualisointi tiivistää tietoa ja tekee ideoiden hahmottamisesta nopeampaa.
• Vaikka kieltä ei arvioida, antaa hyvä suomenkielen käyttö kuvan, että tekijä on muutenkin 

tehnyt huolellista työtä ratkaisuja miettiessään ja niiden toimivuuteen voi luottaa. 
• Jos olet hakemassa opintopisteitä suorituksesta oppilaitoksestasi, vaateita raportoinnille 

voi asettaa myös ohjaaja; kilpailua varten toimitetaan kuitenkin kilpailun ohjeiden 
mukainen tuotos



Tärkeitä päiviä
Muistakaa ilmoittautua kilpailuun!

Kyselytunnit ovat 6.4. klo 9-10.30 ja 3.5. klo 14.30-16. Hyödynnäthän mahdollisuudet 
palautteen saamiseen ja ajatusten vaihtoon!

Raportti tulee toimittaa 21.5.2017 mennessä e-lomakkeen kautta.
Kilpailun voittaja ratkeaa 16.6.2017 mennessä.



Kiinnostaako mukanaolo myös 
jatkokehittämisessä tai testaamisessa?
Konsepteja pilotoidaan ensin Laurean toimesta. Pilotin pohjalta kehitetään ohjeistusta ja 

konseptia. Tämän jälkeen paranneltujen ohjeiden perusteella toimintamallia testataan lisää 
myös TAMK, Lapin AMK ja Itä-Suomen yliopisto osallistaen.

Hankkeen aikana on tarkoitus testata kuutta eri konseptia. Pilotointi ajoittuu vuoden 2018 
loppuu asti, jonka jälkeen toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan käyttöön.

Jos haluat olla mukana, ota yhteys stara@laurea.fi tai Marjo Ritmalaan puh. 040 6734 076.

mailto:stara@laurea.fi


Seuraathan hanketta

Facebookissa (Someta duuniin) tai kotisivuillamme.

Informoimme kilpailuun ilmoittautuneita webinaarista sen suunnittelun edetessä myös 
sähköpostilla.



Kiitos mielenkiinnosta!


