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TERVETULOA TILAISUUTEEN!  
Sometaduuniin-hanke järjestää syksyn 2018 aikana kaksi virtuaalista tapahtumaa Uudenmaan 
työnantajien ja opiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden kohtaamiseksi. Tavoitteena on tarjota 
virtuaalinen vastine perinteisille ura- ja rekrymessuille, joissa on mahdollisuus sekä tutustua 
työantajiin että keskustella työ- ja harjoittelupaikoista rennosti ja vapaamuotoisesti omalta työpisteeltä 
tai keittiön pöydän ääreltä. 

Matchmaking-tilaisuus on suomenkielinen ja järjestetään Zoom-etäyhteydellä, joka mahdollistaa helposti 
videokuvan, äänen ja ruudunjaon välittämisen sekä samanaikaiset pienryhmäkeskustelut. Tästä oppaasta 
löydät ohjeet tilaisuuteen liittymiseksi ja Zoomin toiminnoista. Tilaisuuden alussa tarkistamme kaikkien 
yhteyksien toimivuuden. 

Tavataan virtuaalisessa kohtaamisessa! 

https://laurea.zoom.us/j/837647203 

1 MITÄ TARVITSET TILAISUUTEEN OSALLISTUAKSESI 
 

Tilaisuuden sujumiseksi varmista jo etukäteen seuraavat: 

• Hiljainen tila oman keskittymisesi ja tietoturvan näkökulmasta.  
• Tietokone ja mielellään langallinen internetyhteys, jotta yhteys on vakaa. 
• Headset tai pöytämikrofoni äänesi välittämiseksi on välttämätön. Vaikka sinulla äänet kuuluisivat 

ilmankin, aiheuttaa tämä ääneen kiertämistä muille mukanaolijoille mikrofonisi ollessa auki. 
• Web-kamera – muut osallistujat haluavat nähdä sinut. 

Halutessasi voit testata Zoomia jo etukäteen testiympäristössä: https://laurea.zoom.us/my/testi 

 

Muutama sana tietoturvasta 
Luotettu verkko, ohjelmistopäivitysten asentaminen, palomuuri ja virustarjonta ovat tietoturvallisuuden 
peruselementtejä. Kun osallistut virtuaaliseen ura- ja rekrytapahtumaan, on muun valmistautumisen ohella 
hyvä ottaa huomioon myös oma ja muiden tietoturva.  Muistathan, että viime kädessä vastuu omien tai 
muiden tietojen jakamisesta on sinun vastuullasi. Harkitse siis aina tilannekohtaisesti kenelle, miten ja mitä 
tietoa jaat.  

Kokosimme avuksesi kolme tärkeintä käytännön vinkkiä tietoturvan varmistamiseksi tilaisuuden aikana: 

1. Ympäristö 

Varmista että olet hiljaisessa ja yksityisessä ympäristössä niin, ettei tilassa ole muita henkilöitä, eikä 
kukaan ulkopuolinen voi kuulla keskustelua tai nähdä näyttöäsi. Mikäli ympäristösi ei anna täyttä 
näkösuojaa koneesi näytölle, voit käyttää sen suojana tietoturvakalvoa. 

2. Henkilötietojen jakaminen 

Mieti jo etukäteen, mitä asioita haluat ryhmätapaamisen aikana jakaa itsestäsi tietoturva huomioiden. 
Esimerkiksi henkilötietojen, puhelinnumeroiden, sähköpostiosoitteiden yms. tarpeetonta julkista 

https://laurea.zoom.us/j/837647203
https://laurea.zoom.us/my/testi
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jakamista tulee välttää. Työantajille toimitetaan ilmoittautumisvaiheessa linkitetyt CV:t ja muut 
dokumentit. 

3. Tiedostojen jakaminen 

Jos haluat jakaa tiedostoja haastattelun aikana ruudun jaolla, varmista ettet samalla tule jakaneeksi 
jotain sellaista, mitä ei ollut tarkoitus. Esimerkiksi pikaviestimien ja sähköpostin ponnahdusikkunat 
kannattaa estää virtuaalisen kohtaamisen ajaksi esimerkiksi sulkemalla sovellukset. Varmin tapa on 
jakaa sovellus, jota haluat esittää (esim. PowerPoint-tiedosto). 

2 TILAISUUDEN AIKATAULU JA OSALLISTUJAT 
 

Tilaisuus etenee seuraavan suuntaa-antavan aikataulun mukaan: 

14-14.20 Esittäytymiset ja äänitestaukset: esittele lauseella itsesi ja toisella kerro, mikä itsellesi on tärkeintä 
työelämässä. 

14.20 Tervetuloa tilaisuuteen, projektikoordinaattori Anna Nykänen 

14.20-15.30 Matchmaking alkaa: 1 Työnantajat kertovat vuorotellen tarpeistaan: Mitä osaamista etsimme 
tai tarvitsemme? Kenet (ts. millaisen työntekijän) palkkaisin ”heti”? 

Löytyykö osaajia joukostamme? Mahdollisuus tarkempaan keskusteluun tai työhaastatteluun työantajan 
kanssa erillisessä kokoushuoneessa heti yrityksen puheenvuoron jälkeen. 

Klo 15.30-16 Mahdollisuus jatkokeskusteluun pienryhmissä virtuaalisilla yritysständeillä sekä palautekeruu: 

15.30 Matchmakingmeeting 1: osallistujat jakaantuvat syntyneen kiinnostuksen mukaan vielä pienryhmiin 
keskustelemaan työmahdollisuuksista, organisaatiosta ja osaamisesta sekä sopimaan jatkosta kiinnostavan 
työantajan kanssa. Mikäli et jatka tapaamiseen, siirretään sinut tässä kohti palautteenantoryhmään. Tässä 
vaiheessa on tarkoitus, että keskustellaan mahdollisesta jatkosta ja varmistetaan että osapuolilla on 
toistensa yhteystiedot. 

15.40 Matchmakingmeeting 2: mahdollisuus keskustella vielä toisenkin valitsemansa työantajan kanssa tai 
siirtyminen antamaan palautetta.  

15.50 Palautteenkeruu lopuilta osallistujilta 

16.00 Tilaisuus päättyy 

Työantajilla on käytössä osallistujien etukäteen toimittamat CV:t, portfoliot ja LinkedIn-profiilit. Mukana 
olevien työantajien listan sekä heidän esittämänsä päälimäiset tarpeet näet täältä. 

Huolehtikaa tilaisuuden aikana, että tulette vaihtaneeksi yhteystietoja niiden henkilöiden kanssa, joihin on 
tarkoituksenmukaista pitää jatkossakin yhteyttä. 

 

  

https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=49a998cEbC266B5138
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=49a998cEbC266B5138
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3 TILAISUUTEEN VALMISTAUTUMINEN 
 
Työnantajan vastuulla on tutustua työnhakijoihin etukäteismateriaalin pohjalta. Toimitettu raportti on 
automaattisesti päivittyvä, joten tulijalistaa kannattaa katsoa vielä tiistainakin ennen tilaisuutta. Lisäksi 
valmistaudu esittäytymään ja kertomaan lyhyesti (maks. 5 min) uramahdollisuuksista ja yrityksestä. Tässä 
yhteydessä suosittelemme jakamaan visuaalista materiaalia omalta tietokoneeltasi Share-toiminnolla 
(esim. PowerPoint, PDF tai video) kuulijoiden huomion kiinnittämiseksi. Pidä auki myös webkamerasi. 
Mikäli haluat, että esittelysi tallennetaan ja jaetaan jälkikäteen Laurean opiskelijoille sekä hankkeen some-
tileillä, käy päivittämässä ilmoittautumistietoihisi asiaa koskeva täppä. 

Työnhakijan vastuulla on valmistautua esittelemään itsensä lyhyesti yhdellä lauseella sekä kertomaan 
lauseella, mikä työelämässä on itselleen tärkeintä. Esittäytymiset tehdään äänitestauksen yhteydessä. 
Mikäli tarpeet näyttäisivät kohtaavan, tulee sinun toki olla valmistautunut myös laajempaan itsesi ja 
osaamisesi esittelyyn. Itseään esitellessä pidetään päällä mikrofonia ja webkameraa. Työantajan kanssa 
työantajien esittäytymisten jälkeen käytävissä keskusteluissa on mahdollisuus näyttää lyhyesti esimerkiksi 
omia keskeisiä työnäytteitä osaamisen todentamiseksi omalta tietokoneelta Share-toiminnolla. Lopun 
lyhyissä tilaisuuksissa tämä on mahdollista, mikäli aika sallii. Aktiivisuus on tilaisuudessa valttia niin chatissä 
kuin puheenvuoroja käyttäen. 

4 TEKNISET OHJEET 
Useimmat ovat kokeneet Zoomin käytön intuitiivisesti helpoksi. Seuraavat ohjeet on koottu tueksesi 
tilaisuuteen. Zoomin käyttöön liittyviä vinkkejä annetaan myös tilaisuuden aikana, joten ei huolta, jos 
ohjeita tuntuu olevan liikaa. Jokainen osaa varmasti alustaa käyttää. Vastaavat toiminnot ovat käytettävissä 
myös rinnakkaisissa kokoushuoneissa pidettävien pienryhmä- tai yksilötapaamisten aikana. 

Miten liityn tilaisuuteen Zoomissa? 
Liittyäksesi virtuaaliseen kohtaamiseen Zoomissa, siirry osoitteeseen https://laurea.zoom.us/j/837647203. 

Jos et ole aiemmin käyttänyt Zoomia, lataa liitännäinen kohdasta download & run Zoom. Kirjoita 
seuraavaksi Your name kenttään oma etu- ja sukunimesi. Jos olet työnantaja, kirjoita nimesi perään myös 
yrityksesi nimi. Valitse lopuksi Join liittyäksesi kokoukseen. 

HUOM! Myös mobiililaitteella osallistuminen erikseen ladattavalla ZOOM Cloud Meetings -sovelluksella on 
mahdollista, mutta se voi rajoittaa käyttöäsi ja toimintaasi tilaisuudessa. Suosittelemme siis ensisijaisesti 
tietokoneen internetselaimen käyttöä, esimerkiksi Google Chromea tai Mozilla Firefoxia. Tarkistathan, että 
selaimesi on päivitetty ajan tasalle. Tarvittaessa kokeile liittymistä toisella selaimella. Seuraavat ohjeet on 
tehty tietokoneen kautta osallistuvien näkökulmasta. 

 

https://laurea.zoom.us/j/837647203
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Kun saavut sisään kokoushuoneeseen, valitse Join with Computer Audio ja testaa tarvittaessa. Äänet pääset 
tarvittaessa testaamaan vielä erikseen alempana ohjeistetun mukaisesti kokoushuoneen alareunan 
valikosta. 

 
Tapaamisen toiminnot 
Tässä kappaleessa käydään läpi Zoom-tapaamisen tärkeimpiä toimintoja ja ominaisuuksia. Huomioithan, 
että tapaamisen edetessä ruudunjaon aikana siirryt kokoruutu-tilaan. Kokoruutu-tilasta kannattaa poistua 
Esc-näppäimellä tai yläreunan exit full-screen toiminnolla (6), jolloin voit käyttää esiteltyjä toimintoja 
esitysten aikana näkymän sivussa. 

Seuraavassa kuvassa näkyy kaikki Zoomin sinulle osallistujana keskeiset toiminnot numeroituna. 
Toiminnot selitetään numeroidussa järjestyksessä. Jos toiminnot ovat piilossa, yläreunan ja yläreunan 
toiminnot tulevat esille, kun siirrät hiiren ruudun alareunaan/yläreunaan. 
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1. Tästä painikkeesta hallitaan Zoomin ääntä (mute=mykistä, unmute=ota ääni käyttöön). Kun 
tapaaminen käynnistyy, Zoom automaattisesti valitsee äänentoistossa käytettävät laitteet, mutta 
jos tämä syystä tai toisesta epäonnistuu käynnistysvaiheessa tai haluat vaihtaa käytettävän laitteen, 
pystyt aktivoimaan tai vaihtamaan valintasi painikkeesta tai vierestä nuolesta aukeavasta valikosta. 
Kun ääniyhteys on kytketty muuttuu painike join audio-painikkeeesta mikrofoni-kuvakkeeksi. 

HUOM! Mikäli et saa ääniäsi toimimaan, kokeile yhteydestä poistumista ja uudelleen 
kirjautumista. Tämä korjaa usein ongelmat. 

 

2. Tämä painike aktivoi videokameran, tai jos videokamera on valmiiksi päällä, sulkee sen. Samaan 
tyyliin kuin äänten kohdalla, nuolipainike avaa valikon, josta voi valita käytettävän videokameran. 

3. Paina painiketta Manage participants heti tilaisuuden alkaessa avataksesi osallistuvien 
henkilöiden hallintapaneelin oikealle (kuva). Tästä näet helposti, ketkä ovat tapaamisessa mukana. 
Listan alapuolella on erilaisia reagointipainikkeita, joilla voit ilmaista olevasi samaa mieltä, pyytää 
esittäjää etenemään hitaammin jne. More-painikkeesta avautuu lisää vaihtoehtoja reaktioille. 

 

 

4. Tästä painikkeesta pystyy aloittamaan ruudunjaon. Sitä painamalla avautuu valintaikkuna, jossa 
pääset valitsemaan, minkä näkymän jaa tietokoneeltasi (kuva). 

Jos valitset Desktop, jakaa Zoom kaiken tietokoneesi näytöllä näkyvän katsojille. Jos valitset jonkun muun 
koneellasi auki olevista ohjelmista, jakaa Zoom vain kaiken valitussa ohjelmassa näkyvän katsojille, 
riippumatta siitä, mitä ohjelmia koneesi näytöllä on auki. Jos haluat, että jaettavan sisällön äänet (esim. 
videon) kuuluvat katsojille, laita ruksi vasemman alakulman Share computer audio –valintaan. 
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Vahvista valinta tuplaklikkaamalla valintaa tai painamalla Share Screen oikealta alhaalta. 

 

 

Ruudunjaon aikana käytettävät toiminnot, kuten jakamisen lopettaminen, löytyvät ruudun yläreunassa 
hiirtä liikuttamalla.  

 

5. Avaa tästä painikkeesta Zoomin oma chatti oikealle puolelle ruutua. Voit kirjoittaa viestejä alhaalla 
olevan tekstikentän kautta. Tekstikentän yläpuolella on painike, joka määrittää viestisi 
vastaanottajan.  

Oletuksena painikkeen arvo on To: Everyone, jolloin lähettämäsi viesti välittyy kaikille osallistujille, mutta 
voit painamalla sitä muuttaa vastaanottajaksi tietyn osallistujan. Esitystilassa oltaessa uusista viesteistä 
tulee  Chat-painikkeen kohdalle yläriville, josta chatin voi myös aukaista. 
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6. Tämä painike siirtää sinut koko näytön tilaan tai tilasta pois. Painike on näkyvillä, kun jaat 
videokameran kuvaa tai näyttöäsi toisille. Kokonäyttötilassa 

 

  

4 TILAISUUKSIEN PALAUTTEENKERUU JA JATKOKEHITTÄMINEN 
Hankkeen aikana testataan kuutta eri toimintamallia opiskelijoiden ja työnantajien virtuaaliseen 
kohtaamiseen. Laurean opiskelijoita toimii tilaisuudessa tästä syystä havainnoijan roolissa 
hanketoimijoiden lisäksi. Anne ja hanketoimijat liikkuvat järjestelmässä eri ryhmätiloissa seuraamassa 
alustan ja tilaisuuden konseptin toimivuutta ja käytettävyyttä. 

Tilaisuuden lopussa osallistujat ohjataan palautteenantotilaan, jossa pyydetään suullista palautetta sekä 
vastaamaan lyhyeen palautekyselyyn.  

 

5 JÄRJESTÄJIEN YHTEYSTIEDOT  
Tukihenkilö eli host Saara Gröhn puh. 040 668 4891, sometaduuniin@laurea.fi 
Tilaisuuden puheenjohtaja Anna Nykänen puh. 046 856 7457, sometaduuniin@laurea.fi 
 

Tilaisuuden aikana emme voi vastata sähköpostiviesteihin. Myös puhelimeen vastaaminen voi olla 
mahdotonta, mutta soitamme tarvittaessa takaisin. 

 

6 ESTYMISET JA ERITYISTILANTEET 
Mikäli sairastut tai tietoteknisistä syistä et saa luotua yhteyttä, laita tilanteesta sähköposti 
(sometaduuniin@laurea.fi). Välitämme tiedon muille tapaamisen osapuolille. 

Pyrimme auttamaan kohtaamisen onnistumiseksi, mutta erilaiset tekniset ongelmat voivat aina tulla 
esteeksi. Toivomme kaikilta ymmärrystä.  

Tilaisuuden ohjeistus perustuu Sometaduuniin-hankkeessa tehtyyn kehitystyöhön. Hanke on saanut 
pääasiallisen rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä.  
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