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Johdanto!–!Avoimessa!Digitaalisessa!Maailmassa!
Digitalisaatio!muuttaa!maailmaa!enemmän!kuin!sähkö!aikanaan.!Muuttuvassa!työelämässä!työtä!tehdään!
yhä!harvemmin!tietyssä!paikassa!tiettyyn!aikaan.!Tämä!koskee!myös!opetusta!ja!ennen!kaikkea!opetusta.!
Miten!opetuksen!on!muututtava?!Millaiseen!työelämään!koulutamme?!Tuotekehittäjän!erikoisammattiR
tutkinto!on!näyttötutkinto.!Siinä!osaamisen!osoitetaan!tutkintotilaisuuksissa!työpaikoilla.!TuotekehittäR
jän!erikoisammattitutkinnon!nykyiset!tutkinnon!perusteet!on!tehty!vuonna!2008.!Silloin!vielä!kehittämiR
nen!oli!arkityöstä!erotettua,!erikoisosaajien!tekemää!lineaarista!työtä.!Muuttuneessa!maailmassa!kehitR
täminen!on!muuttunut!työyhteisöissä!tapahtuvaksi,!osaksi!ihmisten!omaa!työtä.!Se!kohdistuu!yhä!enemR
män!palveluihin!ja!tapahtuu!organisaatiorajat!ylittävissä!verkostoissa.!Se!tapahtuu!ketterän!kehittämisen!
periaatteiden!mukaisesti.!Menetelmät!ovat!tuttuja!tietotekniikkaprosesseista!jo!1990Rluvun!alusta,!malR
leina!on!esimerkiksi!scrum!ja!agile.!Alhaalta!ylös!lähtevä!kehittämiskulttuuri,!organisaatioihin!integroituR
neet!kehittämisyksiköt!ja!kehittäjän!mieli!mahdollistavat!uuden!ajatelutavan!avoimessa!digitaalisessa!
maailmassa.!!

!

Digitaalisessa!palvelutuotannossa!työelämä!muuttuu.!Niin!muuttuu!myös!opetus.!Opettaja!ei!opeta!luokR
kahuoneessa!oppilasta!tiettynä!aikana,!vaan!oppiminen!on!avoin!prosessi.!Oppimisympäristö!on!vuoroR
vaikutuksen!kenttä,!osin!digitaalinen!ja!osin!virtuaalinen.!Opettaja!on!siinä!valmentaja,!sparraaja!ja!mahR
dollistaja.!Tarvitsemme!opetukseen!ja!myös!tutkintoon!valmistautumiseen!tällaisia!vuorovaikutuksen!
kenttiä.!!

Avoin!Digitaalinen!Maailma!mahdollistaa!
huomattavasti!rakenteista!maailmaa!kusR
tannustehokkaamman!tiedon.!Avoimen!
lähdekoodin!järjestelmät!mahdollistavat!
nopean!maailmanlaajuisen!kehittämisen!ja!
palvelujen!tarjoamisen!pilvipalveluina!makR
sutta!tai!kustannustehokkaasti!ympäri!maaR
ilman.!Rakenteissa!palveluissa!tiedon!omisR
tajuus!oli!asiantuntijoilla,!avoimessa!digiR
taalisessa!maailmassa!tiedon!omistaa!tieR
don!luoja!ja!sen!käyttäjä.!Hän!myös!päättää,!
kenelle!ja!millä!tavoin!tietoa!avaa,!tieto!on!
reaaliaikaisesti!kaikkien!niiden!tavoitettaR
vissa,!joille!tieto!on!avattu.!!

!
!

!

Periaatteena!BYOD!(Bring!Your!Own!Device)!merkitsee!
sitä,!että!pilvipalveluun!ja!omaan!tietoonsa!pääsy!mistä!
tahansa,!millä!laitteella!tahansa.!Trello!on!ketterän!kehitR
tämisen!ideologiaan!pohjautuva!projektihallinnan!työkaR
lu!Avoimessa!Digitaalisessa!Maailmassa.!Käyttäjä!näkee!
siihen!oman!näkymänsä.!Näkymässä!ei!ole!erotettu!yksiR
tyiselämän!ja!työpaikan!tietoja,!omilla!tunnuksillaan!hän!
näkee!oman!näkymänsä!kaikkialla.!Hän!ja!vain!hän!näkee!
sen.!Trellon!idea!on!yli!organisaatiorajojen!oleva!kehitR
täminen,!jos!avaat!oman!tietosi!miehelle!Intiassa,!se!ilR
mestyy!välittömästi!hänen!näkymäänsä.!Trelloon!dokuR
mentoituu!kaikki!eri!toimijoiden!tekemät!tapahtumat,!
myös!heti!sen!intialaisenkin!tekemät.!Dokumentaatio!
tapahtuu!automaattisesti.!Tällä!hetkellä!Trellolla!on!4,75!
miljoonaa!käyttäjää!ja!10!000!kehittäjää.!Tietoturva!käsiR
te!muuttuu!kokonaan!tiedon!omistajuuden!ja!hallinnan!
myötä.!!

BYOD!tarkoittaa,!että!sama!sovellus!on!käytettävissä!iPaR
dillä,!selaimella,!Anroidilla!ja!Windowsilla.!Koska!sovelR
lusta!ja!appseja!kehitetään!koko!ajan,!se!saattaa!näyttää!

erilaiselta!eri!laitteilla!ja!erilaiselta!huomenna!kuin!tänään.!Jonain!päivänä!voi!olla,!että!sitä!ei!enää!ole!
lainkaan.!Se!on!ilmaiseksi!käytettävissä!perusversiossaan!ja!varsin!edullisin!kuukausimaksuin!laajenneR
tuissa!versioissa.!!

Trello!soveltuu!mainiosti!tuotekehittäjän!työn!projektointiin!ja!valmistautumiseen!avoimeen!digitaaliR
seen!maailmaan.!Näiden!periaatteiden!mukaan!otamme!sen!käyttöön!kaikessa!tuotekehitystyössämme!
muiden!avoimen!digitaalisen!maailman!välineiden!kanssa!(Pinterest,!Twitter!ja!blogit)!kehittäjän!mielen!
rakentamisessa!ja!uuden!ketterän!projektikulttuurin!omaksumisessa.!Ja!sitten!otamme!sen!käyttöön!tutR
kintoon!valmistautumisessa!ja!näyttötutkintoaineiston!keruussa.!!

Trellosta!yleisesti!
Trello!on!ilmainen!selainpohjainen!projektinhallintaan!suunniteltu!työkalu.!Trello!mahdollistaa!eri!koR
koisten!projektien!suunnittelun,!hallinnoinnin!sekä!projektien!etenemisen!seuraamisen!visuaalisessa!ja!
helppokäyttöisessä!ympäristössä.!Trello!toimii!kaikissa!yleisimmissä!selaimissa!sekä!mobiililaitteissa.!
Trello!soveltuu!käytettäväksi!niin!vaativien!työprojektien!kuin!arkisten!askareiden!suunnitteluun.!!

Vuonna!2010!Fog!Creek!Software!aloitti!uusien!potentiaalisten!tuotteiden!tutkimuksen.!Alkuvuodesta!
2011!esiteltiin!prototyyppi,!jonka!toivottiin!ratkaisen!korkeatasoiseen!suunnitteluun!liittyviä!ongelmia.!
Tällöin!projekti!kulki!nimellä!Trellis.!Pian!prototyypin!esittelyn!jälkeen!täysipainoinen!tuotekehitys!alkoi.!!

Syyskuussa!2011!julkaistiin!suljettu!betaversio!selainveriosta!sekä!Iphone!applikaatiosta.!Betaversio!sai!
nimekseen!Trello.!Kesällä!2012!saavutti!puolen!miljoonan!käyttäjän!rajan!ja!samalla!julkaistiin!ohjelman!
Android!versio.!!Kevääseen!2014!mennessä!Trello!irtautui!Fog!Creek!Softwaresta!omaksi!kokonaisuuR
dekseen!ja!otti!käyttöönsä!Trello,!Inc.!!Tällä!hetkellä!Trellolla!on!yli!4,75!miljoonaa!käyttäjää!maailmanR
laajuisesti.!!



!
!

Trellosta!on!saatavilla!erilaisia!versioita!vastaamaan!käyttäjien!vaihtelevia!tarpeita.!Perusversio!Trellosta!
on!täysin!ilmainen!ja!toimii!tietokoneilla!selainpohjaisesti.!Selainpohjaista!versiota!pääset!käyttämään!
www.Trello.com.!Trello!on!ladattavissa!mobiililaitteesi!palveluntarjoaja!sovelluskaupausta!tai!voit!käytR
tää!sitä!selaimella.!!

Trellosta! versioina! on! perusversio,! Trello! Gold,!
Trello!Business!Class!ja!Trello!Enterprise.!

Perusversiossa!voit!luoda!rajattomasti!tauluja!
sekä!kutsua!jäseniä.!Saat!käyttöösi!mobiilisovelR
luksen.!Käytössäsi!on!peruspaketit!taustakuvista!
sekä!kuvitustarroista.!Mahdollisuus!ladata!max.!
10mb!kokoisia!tiedostoja!korttien!liitteeksi.!PeR
rusversio!riittää!tuotekehitystyön!toteutuksen!
suunnitteluun!ja!!tutkinnon!suorittamiseen.!!

Uusien!jäsenten!kutsuminen!Trelloon!lahjoittaa!käyttäjälle!muuten!maksulllisen!Trello&Gold!–jäsenyyden!
kuukaudeksi.!Se!mahdollistaa!premiumRtaustakuvien!ja!tarrojen!käytön!Trellossa!helpottaen!organisoinR
tia.!Liitteiden!maksimikoko!nousee!250Mb!ja!mahdollistaa!hakutoimintojen!tallentamisen.!!

Business&Class!on!suunnattu!yrityskäyttöön.!Business!class!tarjoaa!lisää!korotetun!suojatason!sekä!SSL!saR
lauksen.!Trelloon!aukeaa!enemmän!mahdollisuuksia!hallita!käyttäjien!oikeuksia,!helpottaa!materiaalin!
lataamista!yksittäisenä!tiedostona!sekä!antaa!kaikille!jäsenille!automaattisesti!Gold!jäsenyyden.!Kaikki!
ominaisuudet!tulevat!silloin!organisaation!käyttöön:!

• Mahdollisuus!poistaa!jäsen!organisaatiosta!ilman,!että!tehdyt!työt!menetetään.!!
• Jäsenten! aktiivisuuden! seuranta:! organisaation! jäenten! kaikki! taulut! näkyvät! järjesR

telmänvalvojille!
• Mahdollisuus!estää!organisaation!ulkoisten!jäsenten!lisääminen!tauluun.!
• Google!App!–!yhteensopivuus!!
• Mahdollisuus!myöntään!vain!tietojen!katseluun!soveltuvia!oikeuksia.!
• Super!Admin!oikeudet,!jolloin!järjestelmänvalvojalla!on!oikeus!nähdä!ja!liittyä!mihin!

tahansa!tauluun!yksityisyysasetuksista!huolimatta.!
• Koontitallennus!ja!historia!
• Taulujen!yksityisyyden!rajoittaminen!

Trello&enterprise&on!suunnattu!Trelloa!käyttäville!yli!100!henkilön!organisaatioille.!Entreprise!versiossa!
mukana!tulee!kaikki!business!classin!ominaisuudet,!automaattinen!varmuuskopio,!helpotettu!laskutus!
sekä!puhelintuki.!!

! !

!
!

!

Trellon!käyttöönotto!&!toiminnot!
!

Miten saan oman näkymäni Trelloon? 

Trello!tunnistaa!Sinut!sähköpostisi!avulla.!Jos!kirjaudut!eri!sähköposteille,!Trello!näkee!sinut!kaikilla!niilR
lä!erikseen.!Aivan!aluksi!kannattaa!valita!sähköposti,!jota!alat!käyttää.!Kun!muut!avaavat!omat!taulunsa!
Sinulle,!he!kutsuvat!Sinua!juuri!sähköpostillasi.!

Voit!tehdä!itsesi!näkyväksi!joko!rekisteröitymällä!Trelloon!tai!vastaamalla!Sinulle!sähköpostiin!tulevaan!
kutsuun!tulla!mukaan!käyttäjäksi.!Monessa!organisaatiossa!nämä!kutsut!joutuvat!roskapostiin!ja!joudut!
poimimaan!sen!sieltä.!Näkyväksi!tekeminen!tehdään!
vain!kerran.!Sen!jälkeen!käyttäjät!ovat!yleensä!jatkuR
vasti!kirjautuneena!ja!voivat!nähdä!omat!näkymänsä!
vaikkapa!iPadiltä!ja!läppäriltä!samanaikaisesti.!SuoR
sittelemme!kutsua,!koska!silloin!pääset!suoraan!valR
miiseen!näkymmään.!

Mutta! rekisteriöityminen! on! helppoa.! Täytät! vain!
nimesi,! sähköpostiosoitteesi! mitä! haluat! Trello! ohR
jelman!kanssa!käyttää!sekä!haluamasi!salasanan.!!

Rekisteröinnin!jälkeen!pääset!Trellon!aloitussivulle.!
Aloitussivulta!löydät!valmiina!yhden!englanninkieliR
sen!”Tervetuloa”Rtaulun,!jossa!esitellään!ohjelman!eri!
ominaisuuksia!

Mikäli!et!kirjaudu!välillä!ulos!Trellosta,!ohjelma!pitää!
sinut! sisäänkirjautuneena,! jolloin! sisäänkirjautumisR
ta! ei! tarvitse! tehdä! jatkuvasti! uudestaan! selainta!
käyttäessä.! Suosittelemme! jatkuvasti! krijautuneena!
pysymistä.!

!

 

Trellon ketterän kehittämisen maailman jäsentyminen 

Trellossa!perustetaan!projekteja.!Yksi!projekti!on!aina!yksi!taulu.!Ne!taulut,!jotka!olet!perustanut!itse!tai!
johon!Sinut!on!kutsuttu,!näkyvät!omassa!aloitusnäkymässäsi.!Se!on!näkymä,!jossa!näet!siis!kaikki!ne!proR
jektit,!joissa!olet!mukana.!Tässä!näkymässä!on!yläkulmassa!kello.!Jos!se!näkyy!punaisena,!tiedät,!että!josR
sain!projektissa!on!sinulle!aktiviteetteja!ja!voit!klikata!ja!katsoa!niitä.!Taulut!(Board)!ovat!siis!projektin!
ylimmän!tason!jäsennys.!

Projektin!sisällä!Trello!jäsentyy!listoiksi!(List).!Kaikissa!projekteissa!kannatta!aina!olla!kolme!tilaa:!To!Do,!
Doing!ja!Done.!Tähän!projektiin!kuuluvat!tehtäväkortit!(Card)!laitetaan!suunnitteluvaiheessa!ensin!To!Do!
listalle.!Tehtävä!voidaan!vastuuttaa!jollekin,!se!voidaan!aikatauluttaa,!siihen!voidaan!laittaa!muistilistoja,!
joiden!toteutumista!voidaan!seurata.!Kun!joku!alkaa!tehdä!tehtävää,!se!siirretään!DoingRtilaan!vain!ykR

!
!

sinkertaisesti!raahaamalla!se.!Kaikki!eri!organisaatiossa!näkevät,!että!tehtävä!on!aloitettu.!TehtäväkortR
tiin!dokumentoituu!automaattisesti!kaikki!tehdyt!toimenpiteet!ja!ne!jäävät!kortin!historiaan.!Voit!myös!
lisätä!omia!toimenpiteitä.!!

Tuotekehittäjän!maailmassa!ja!valmistavan!koulutuksen!aikana!teet!useita!projekteja,!avaat!niitä!eri!ihR
misille!ja!käytät!näitä!kolmea!tilaa.!Kakki!dokumentoituu!automaattisesti.!Niin,!tietenkin!voit!liittää!jokaiR
seen!tehtävään!dokumentaatiota!ja!kuvia.!Myös!ne!ovat!kaikkien!katsottavissa.!Koko!kehittämisen!ajan!
luot!näitä!tauluja!–!tämä!on!sitä!tuotekehitykseesi!liittyvän!tiedon!dokumentaatiota.!Samaa!teet!myös!
Pinterestiin!ja!blogiin.!!

Projektin perustaminen 

Kun!perustat!projektin,!luot!ensin!projektille!taulun!(board).!Tauluun!määrittelet!tiloiksi!(list)!ainakin!To!
Do,!Doing!ja!Done.!Kutsut!tauluun!projektiryhmän.!Ja!sitten!alat!tehdä!tauluun!tehtäviä!(card)!To!Do!!R
listalle,!aikataulutat!ja!resurssoit!niitä!ja!teet!niihin!muistilistoja.!!Ja!kun!alat!tehdä!projektia,!siirrät!kortin!
DoingRtilaan!ja!kun!se!on!valmis!DoneRtilaan.!Voit!lisätä!tehtäviä!koska!vaan!To!Do!–listalle.!Kun!projekti!
on!valmis,!ovat!kaikki!tehtävät!Done!tilassa.!Ja!voit!vaikka!arkistoida!projektin..!

Taulun&luominen&

!

Tauluja!voi!luoda!
omaan!Trelloon!rajatR

tomasti!painikkeesta!”Create!new!board”.!!Taulun!nimeksi!tulee!projektin!nimi,!
esimerkiksi!Muutostyöpaja!kotihoidossa.!!!

Projektiryhmmän!kutsuminen!tapahtuu!taulun!oikessa!ylänurkassa!olevasta!
”Menu”!–valikosta!,!josta!valitaan!”Add!Members”.!Tämän!jälkeen!syötetään!haR
lutun!henkilön!sähköposti!ja!painetaan!”Send”.!Jos!henkilö!on!jo!Trellossa,!häR
nen!tietonsa!ilmestyvät!näkyviin!kirjoittaessasi,!jos!on!määritellyt!itselleen!kuR
van,!myös!se!tulee!näkyviin.!Taulusi!ilmestyy!kutsutun!henkilön!näkymään!heti.!
Hän!näkyy!tämän!jälkeen!valikossasi!”Menu”!ja!voit!raahata!hänet!mille!tahansa!
kortille,!jolloin!hän!osallistuu!tuon!tehtävän!suorittamiseen.!Kortilla!voi!olla!
useita!henkilöitä.!Vastuun!nimeäminen!tallettuu!automaattisesti!raportointiin!

Listan&luonti&ja&sisältö&
Listat!luodaan!painamalla!”Add!a!list”!ja!antamalla!listalle!haluttu!nimi.!Käytä!alussa!vain!noita!kolmea!tiR
laa:!To!Do,!Doing!ja!Done.!!

!

!

!

!
!

Projektin!tehtävät!voivat!olla!yhdestä!kolmesta!tilasta:!”To!Do”,!
”Doing”,!”Done”.!Ensimmäinen!lista!kuvastaa!suunnittelutilaa,!johon!
suunnitellaan!kortteina!toimenpiteet,!joita!projektin!onnistuminen!vaaR
tii.!Seuraava!lista!”Doing”Rtilassa!on!tällä!hetkellä!työn!alla!olevat!tehR
tävät.!Myöhemmin!voit!käyttää!myös!tiloja,!esimerkiksi!syntyvälle!doR
kumentaatiolle!omaansa.!Mutta!aloita!varovasti!näistä.!

Kortin&luonti&&
TrelloRkortti!luodaan!aina!tilaan,!useimmiten!To!Do.!Uusi!kortti!luodaan!listan!painikkeesta!”Add!a!card”.!
Kortti!nimetään!kuvaamaan!tehtävää.!!

1. Lisää!kortti!”Add!a!card”!
2. Nimeä!kortti!
3. Paina!”Add”!

!

Yllä!olevassa!kuvassa!on!yksinkertaisen!pienen!hankkeen!määrittely!Trellossa.!Kolme!tehtävää!on!vielä!
aloittamatta,!kuusi!jo!tehty!ja!kolme!työn!alla.!Yksi!työn!alla!olevista!alkaa!näyttää!jo!aikataullisesti!tiukalR
ta!ja!on!muuttunut!keltaiseksi.!Näkymän!omistavalle!ei!ole!mitään!erityisiä!viestejä,!koska!kello!ei!ole!puR
nainen.!Projekti!näyttäisi!olevan!kohtuullisesti!hallinnassa.!

Korttiin!voidaan!määrittää!kuvaus!kortin!sisällöstä,! lisätä!osallistujia,! luoda!muistilistan,!asettaa!määräR
päivän,! lisätä! liitetiedoston.! ! Kortteja! siirretään! raahaamalla! kortti! taulunäkymässä! listasta! toiseen! tai!
vastaavasti! käyttämällä! ”Actions”! otsakkeen! alla! olevaa! ! ”Move”! toimintoa.! ! Kaikki! kortit! ja! listat! on!
kopioitavissa!tai!siirrettävissä!sisältöineen!taulusta!toiseen.!

Add&valikko&



!
!

Member!–!Voit!liittää!yksittäiseen!korttiin!tauluun!kutsuttuja!henkilöitä.!Korttiin!lisätyt!henkilöt!näkyvät!
taulu!näkymässä!kortin!päällä.!Lisätyt!henkilöt!saavat!sähköpostiinsa!ilmoituksen!kortissa!tapahtuneista!
toimenpiteistä.!!

Label&–!Voit!luoda!etikettejä!ryhmitelläksesi!tai!lisätäksesi!visuaalista!selkeyttä!taulussasi.!!

ChecklistR!Voit!luoda!itsellesi!muistilistan.!Muistilista!näyttää!visuaalisesti!toimenpiteiden!etenemisen!siR
tä!mukaan,!kun!toimenpiteitä!merkataan!tehdyksi.!

Due&date!–!Tällä!toiminnolla!voit!asettaa!kortin!vaatiR
mille!toimenpiteille!määräajan.!Määräaika!näkyy!tauR
lunäkymässä!kortin!esikatselutilassa.!Määräaika!muutR
taa!väriään!ja!hälyttää!määräajan!lähestyessä!vähetesR
sä.!!

Attachments!–!Korttiin!on!mahdollista!lisätä!liitetieR
dosto.!Liitetiedostoksi!sopii!yleisimmät!käytetyt!tiedosR
toformaatit.!Liitetiedostoja!on!mahdollista!lisätä!tietoR
koneelta!ladattuja!tiedostoja,!suoran!linkkin!tai!pilvitalR
lennuspalveluista!haettuja!tiedostoja!(esim.Dropbox,!
OneDrive).!Korttiin!lisätyn!kuvan!voi!asettaa!kortin!
kansikuvaksi.!!

Comment!–!on!tehtävävään!liittyvä!toimenpide.!Ne!kirjautuvat!automaattisesti!kellonaikoineen!ja!tehtäR
vän!tekijöineen.!Kun!tahdot!merkitä!jonkun!manuaalisen!toimenpiteen,!kirjoita!se!tähän.!Voit!liittää!toiR
menpiteeseen!taulussa!mukana!olevan!henkilön,!jolloin!tieto!toimenpiteestä!menee!automaattisesti!häR
nelle.!Esimerkiksi!”Lähetin!tänään!rahoitushakemuksen!lausunnolle.!Rahoitushakemus!on!liitetiedostosR
sa.!”!Nämä!toimenpiteet!ovat!osa!dokumentaatiota!eikä!niitä!voi!muuttaa.!Esimerkiksi!laatutarkistukset!
voi!kirjoittaa!juuri!näihin.!

Actions&valikko& &
Move! –! Voit! siirtää! kortin/listan! toiseen! listaan! tai! vastaavasti! kokonaisuudessaan! toiseen! tauluun! ja!
määrittää!kortin!paikan!listassa.!

Copy&–!Voit! kopioida!kortin! /listan! toiseen! tauluun! tai! listaan,!määrittää! järjestyksen!kortissa! ja! valita!
mitä!sisältöä!kortissa!säilytetään.!

Subscribe! –! Valitsemalla! tämän! saat! ilmoituksen! sähköpostiisi! kortissa! tapahtuneista!muutoksista.! LiR
säämällä!korttiin!uuden!jäsenen!tämä!valinta!aktivoituu!automaattisesti.!

Archive!–!Voit!arkistoida!kortin/listan!tai!taulun!myöhempää!käyttöä!varten.!Tämä!valinta!ei!poista!kortR
tia!vaan!siirtää!sen!roskakoria!muistuttavaan!tilaan,!josta!kortit!/!listat!!!/taulut!on!mahdollista!palauttaa!
uudelleen!käyttöön.!Arkistoidut!kortit!löytyvät!”Menu”!valikon!alta!”Archived!items”!painikkeen!alta,!josR
ta! ne! voidaan! poistaa! lopullisesti.! Huom!! Arkistoidut! taulut! löytyvät! vasemmassa! ylännurkassa! olevan!
”Boards”!valikon!alta!kohdasta!”See!closed!boards”.!

Trello!tuotekehittäjän!erikoisammattitutkinnon!suorittajan!työkaR
luna!

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaminen 

!
!

Näyttötutkinnossa!ammattitaito!osoitetaan!työpaikalla!tapahtuvissa!tutkintotilaisuuksissa.&TutkintotilaiR
suudessa!osoitetaan!ammattitaito!tutkinnon!perusteiden!mukaisesti.!Tutkintotilaisuus!muuttuu!tutkinto4
suoritukseksi!kun!se!arvioidaan!työpaikalla!ja!kun!teet!siihen!itsearvion.!Yleensä!siihen!liitetään!myös!
täydentävä!aineisto.!Puhumme!näyttöaineistosta.!Kun!näitä!tutkintosuorituksia!on!kertynyt!riittävästi,!
yksi!tutkinnonosa!kokonaan,!voit!kertyneen!arviointiaineiston!(kaikki!tutkinnonosan!tutkintosuoritukR
set)!perusteella!pyytää!kolmikantaista!arviointikokousta!arvioimaan!omaatko!tämän!tutkinnon!osan!vaaR
timan!ammattitaidon.!Suoritat!kolme!tutkinnon!osaa:!!

1. Tuotekehitystyön!valmistelu!
2. Tuotekehitystyötä!tukevat!menetelmät!
3. Oman!tuotekehitystyön!toteutus!

Tuotekehittäjän!erikoisammattitutkinnossa!osoitetaan!tuotekehittämisen!ammattitaito!tuotekehitystöisR
sä.!Tuotekehitystyöt!voivat!olla!isoja!tai!pieniä,!ne!voivat!koskea!tuotteita,!palveluja,!konsepteja!tai!näiR
den!yhdistelmiä.!Itse!töitä!ei!arvostella.!Se!arvostellaan,!miten!ammattitaitoinen!tuotekehittäjä!olet.!

Valmistavan!koulutuksen!aikana!teet!tuotekehitystyötä!koko!ajan.!Dokumentoit!tekemiäsi!töitä!AvoimesR
sa!Digitaalisessa!Maailmassa!jo!heti!ensimmäisestä!päivästä!lähtien.!Käytät!ainakin!Pinterestiä,!Twitteriä,!
Blogia!ja!Trelloa.!Valokuvaat!ja!selostat!ahkerasti.!Työt!ovat!isoja!tai!pieniä,!hyvin!erilaisia.!Yhteistä!niille!
on!ketteryys!ja!lineaarisesta!prosessista!irtoaminen.!On!tärkeää,!että!dokumentoit!koko!ajan,!oma!kehitR
tyminen!unohtuu!niin!kovin!helposti.!!

Kun!alat!valmistautua!tutkintoon,!on!Sinulla!jo!paljon!materiaalia!siis!dokumentoituna.!Sinulla!on!oltava!
tunne,!että!olen!melkoisen!hyvä!jo!tuotekehitystyön!valmistelussa,!ehkä!jo!laajemminkin.!Silloin!aloitat!
omalla!kohdallasi!oman!projektisi:!Tutkintoon!valmistautuminen.!Sitä!ennen!vähän!arvioinnista.!

Arviointi tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa 
Kun!tuotekehittäjän!erikoisammattitutkinto!suoritetaan!oppisopimuskoulutuksena,!niin!kuin!usein!on,!
on!syytä!erottaa!arvioinnit!toisistaan.!!

Oppisopimukseen!liittyy!työpaikkaohjaaja,!joka!tekee!säännölliR
sin!väliajoin!työssä!oppimisen!arviointia.!Se!todellakin!liittyy!
oppisopimukseen,!koulutuskorvaus!työpaikalle!tulee!itseasiasR
sa!juuri!tämän!arvioinnin!perusteella.!Sen!perusteella,!että!työR
paikka!mahdollistaa!työssä!oppimisen!ja!toteuttaa!siinä!tapahR
tuvan!arvioinnin.!!

Tutkinnon!edellyttämä!ammattitaito!osoitetaan!myös!työpaiR
kalla.!Tämän!ammattitaitovaatimuksiin!perustuvan!ammattiR
taidon!arvioi!työpaikalla!joku,!hän!vahvistaa,!että!sinä!osaat!täR
män!ammattitaitovaaimuksen!edellyttämän!ammattitaidon.!
Tästä!osoituksesta!teet!myös!itsearvioinnin.!Tämä!vaihe!on!tutR
kintoon!valmistautumista.!

Koko!tutkintoaineisto!tutkinnonosittain!menee!kolmikantaiR
seen!arviointikokoukseen,!jossa!keräämäsi!aineisto!arvioidaan!ja!Sinulle!esitetään!tutkinnon!hyväksymisR
tä.!Tutkintoon!valmistautumisen!lopputulos!on!tämän!arviointiaineiston!olemassa!olo.!!

Projektini Tutkintoon valmistautuminen 
!

!
!

Mikä!on!projektin!tehtävä?!

R Kerätä!olemassa!olevasta!aineistosta!ammattitaidon!osoittamiseni,!huolehtia!arviointi!työpaikalla!ja!
itsearviointi.!!

Kuka!projektin!tekee?!

R Tutkinnon!suorittaja!käyttäen!arvioinnissa!apuna!työpaikalla!olevaa!arvioijaa!ja!tarvittaessa!sparraaR
jia!

Mikä!on!projektin!tulos?!

R Arviointiaineisto!kolmikantaiselle!ryhmälle.!

Projektini Tutkintoon valmistautuminen Trellossa 
Tässä!Minna!Hotti!alkaa!valmistautumaan!tutkintoon.!Hän!perustaa!projektin!(board)!nimellä!”Minna!
Hotti!Tutkintoon!valmistautuminen”.!Tämä!on!yksin!hänen!harjoituksensa,!hän!ei!kutsu!tauluun!muita.!
Hän!aikoo!toimia!niin,!että!projektin!lopussa!hänellä!on!arviointiaineisto!kolmikantaiseen!arviointiryhR
mään!vietäväksi.!Hän!aikoo!koota!kaikista!lähteistä!tutkintosuorituksia.!Minna!tietää,!miten!vaikeaa!on!
keskittyä.!Siksi!hän!on!perustanut!listat!huolellisesti!”To!Do!Tutkintoon!valmistautuminen”!ja!kaksi!muuR
ta!samalla!tavalla.!Jotta!hän!muistaa!koko!ajan,!että!tekee!tässä!projektissa!vain!niitä!asioita,!jotka!vievät!
hänet!kohti!tutkintoa.!Minna!tietää!löytävänsä!paljon!twitteristä,!hän!tietää!olevansa!aktiivinen!bloggaaja!
ja!tietää!dokumentoineensa!isoja!muutoksia.!Ennen!kaikkea!hän!tietää!tehneensä!Trelloon!Muutospajan.!
Siitä!hän!aikoo!ottaa!varsin!paljon.!Koska!arviointiaineistoa!lukee!tuntemattomat!ihmiset,!hän!tekee!MuuR
tospajan!kuvauksen!yhdeksi!kortiksi.!Silloin!arvioijat!voivat!katsoa!DoneRlistalta,!mihin!hankekokonaiR
suuksiin!tutkintosuoritukset!liittyvät.!Kuvaus!on!lyhyt,!muutaman!rivin!kuvaus!kortin!DescriptionR
kentässä!ja!kuva!MuutospajaRryhmästä!kokonaisuutena.!Kun!Tutkintoon!valmistautuminen!–projekti!on!
Minnan!kohdalta!ohi,!on!DoneRtilassa!lyhyt!kuvaus!kaikista!niistä!tuotekehitystöistä,!joista!hän!on!poimiR
nut!tutkintosuorituksia.!

!
!

!

Minnan!koko!tutkintoon!valmistautumisen!To!Do!–lista!taitaa!olla!tässä.!Eri!projektien!kuvauksia!tulee!
vielä,!mutta!melko!yksinkertaista!siis.!Hän!on!nimennyt!itsensä!kaikkiin!tehtäviin!tekijäksi.!Ja!niin!sen!
tutkintoon!valmistautumisessa!pitääkin!olla.!Se!on!tutkinnon!suorittajan!harjoitus.!



!
!

!

Tutkinnon!osat!on!valmiiksi!merkitty!yhteiseen!tauluun.!Niissä!on!kaikki!ammattitaitovaatimukset,!suoR
raan!tutkinnon!perusteista!jokaiseen!kortiin!kirjoitettuna.!Arvioinnin!kriteerit!on!muistilistoina!jokaisella!
kortilla.!Eli!kaikki!kolme!tutkinnon!osaa!ovat!listoina,!ammattitaitovaatimukset!kortteina!ja!arvioinnin!
kriteerit!muistilistoina.!Minna!Rantasella!on!kaikki!ammattitaitovaatimukset!kopioituna.!Hän!on!liittänyt!
listaan!oman!opiskelijakorttinsa,!jossa!on!mm.!henkilökohtaistaminen.!Näemme,!että!hän!ei!ole!ensimR
mäisestä!eikä!toisesta!tutkinnon!osasta!vielä!tehnyt!mitään.!Mutta!kolmannesta!hän!on!tehnyt!TuotekehiR
tystyön!kustannukset!ja!rahoituksen!kokonaisuudessaan,!6/6!kohtaa!valmiina.!Tuon!kortin!alapuolelle!
hän!on!perustanut!uuden!kortin,!johon!hän!jo!on!kerännyt!näyttöaineistoa.!!

!
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t!kerätä!näyttöaineistoa!jo!kaikkiin!tutkinnonosiin.!Aluksi!hän!on!tehnyt!Labelit!niin,!että!punaisessa!laR
belissa!lukee!”Tutkinnon!perusteet”!ja!violetissa!”Näyttöaineisto”.!Sitten!hän!on!perustanut!jokaisen!amR
mattitaitovaatimuksen!alle!vastaavan!kortin!näyttöaineistoa!varten.!Hän!on!jo!koonnut.!Näkee,!että!tuoR
tekehitystyön!valmistelussa!on!yksi!viesti!ja!vastaavassa!näyttöaineistossa!yksi!viesti!ja!yksi!liitetiedosto.!
Voimme!päätellä,!että!vaikka!hän!ei!vielä!ole!ruksannut!arviointikriteerejä,!hän!on!tehnyt!tutkintosuoriR
tukset!ja!ammattitaitovaatimuksissa!toimenpiteenä!kommenttikentässä!hän!on!tehnyt!itsearvion.!KirjoitR
tanut!siihen!vain!ITSEARVIO!ja!siinä!hän!kertoo,!miten!hyvin!hän!itse!kokee!ammattitaitonsa!kuvauksesR
sa!olevan!ammattitaitovaatimuksen!mukaisesti!ja!ehkä!miten!onnistui!sen!osoittamisessa.!Sen!jälkeen!
hän!on!lähettänyt!kutsun!arvioijalle!ja!pyytänyt!hänet!kirjoittamaan!kommenttikenttään.!Tässä!vaiheessa!
taulussa!on!vain!hän!ja!arvioija.!!

Hän!etenee!ja!kuittaa!tehtäviä!tehdyiksi.!Hän!kopioi!näyttöaineistoa!olemassa!olevista!lähteistä,!arvioi!itR
se!ja!pyytää!arviointia.!Kun!hän!saa!yhden!tutkinnon!osa!(listan)!valmiiksi,!hän!kutsuu!tutkinnon!järjesR
teäjän!edustajan!katsomaan!ja!sparraamaan!tilannetta.!Kun!se!tutkinnon!järjestäjän!mielestä!on!kunnosR
sa,!on!arviointikokouksen!vuoro.!Arviointiaineisto!on!valmis!arviointikokousta!varten.!

Kolmikantainen arviointi 

Tutkinnon!järjestäjä!kutsuu!arvioijat!trelloon!ja!he!tutustuvat!monimuotoisiin!aineistoihin.!ArviointikoR
kouksessa!he!voivat!kirjata!omat!kommenttinsa!trelloon!muodostettavaan!Arviointikokous!–tauluun.!
Tutkinnon!osittain.!Jokaisen!listan!loppuun!tulee!siis!omansa!–!se!noudattaa!periaatteita.!

!
!

Arviontiaineiston arkistointi 

Hyväksytyksi!tullut!arviointiaineisto!kopioidaan!tutkinnon!järjestäjän!arkistoon!kopioimalla!koko!tutkinR
toon!valmistautumisen!taulu!erilliseen!tutkinnonjärjestäjän!Trelloon!tai!tulostaa!tutkintotaulu!ulos!TrelR
losta.!Taulun,!listan!sekä!yksittäisten!korttien!sisällöt!liitteineen!on!tulosR tetR
tavissa!lakisääteistä!arviointiaineiston!säilytystä!varten.!Näin!dokumenR taaR
tio!on!mahdollista!säilyttää!opetushallituksen!edellyttämällä!tavalla!sekä! fyyR
sisenä!että!sähköisenä!versiona.!!

Järjestelmänvalvojan!oikeudet!omaava!henkilö!voikopioida!taulun!omaan! TrelR
loonsa!seuraavasti:!

1. Menu!
2. Copy!Board!
3. Otsikko!ja!organisaatio!(ei!välttämätön)!
4. Create!

Huom!!Varmista,!että!”keep!cards”!vaihtoehto!on!merR katR
tu!valituksi.!

&

Arviointiaineiston tulostaminen 

Taulun!ja!listojen!tulostaminen!tulostaminen:!!

Tulosta! listanäkymä! oikessa! reunassa!menupalkin! alla! olevasta! ”Share,! Print! and! Export”! painikkeesta!
avautuvasta!valikosta!painamalla!”Print”.!

Yksittäisen!kortin!sisällön!voit!aktivoimalla!kortin!ja!valitsemalla!ActionsR!valikon!alta!”Share!and!more”!
painikkeen!alta!avautuvasta!valikosta!”Print”.!

!

Huom!!Korteissa!oleva!liitteet!eivät!automaattisesti!tulostu.!Liitteet!on!tulostettava!yksi!kerrallaan!erikR
seen.!!

Kokemukset!Trellosta!
Tamora!Oy!on!käyttänyt!!Trelloa!tuotekehittäjän!erikoisammattitutkintoon!valmistautumisessa!yhdessä!
Koulutuskeskus!Salpauksen!kanssa.!Tutkinnon!suorittamisen!digitaalisessa!maailmassa!on!koettu!edisR
tykselliseksi!tavaksi!osoittaa!osaamista!ajasta!ja!paikasta!riippumattomasti.!

!
!

Vahvuuksia  
R Bring!Your!Own!Device!–!periaate!ja!sen!avaamat!mahdollisuudet!tulevat!tutuksi!ja!tuovat!onnistumiR

sen!kokemuksia!
R Tuotekehitystyössä!vääjäämätön!siirtyminen!lineaarisesta!kehittämisestä!sykliseen!kehittämiseen!ja!

kokeilukulttuuriin!mahdollistuu!
R Tiedon!omistajuuden!suvereniteetti!tutkinnon!suorittajalle!on!ilmeistä,!hänestä!tulee!aito!toimija,!ei!

byrokratian!pyörivä!toimintojen!kohde!
R Digiloikka!mahdollistuu!aidosti!sekä!yksilätasolla!että!yhteisössä!
R Monimuotoinen!ammattitaidon!osoittaminen!mahdollistuu!
R Elinikäisen!oppimisen!avaintaidot!vahvistuvat!automaattisesti!–!visuaalisuus,!kestävä!kehitys,!tietoR

tekniikan!hyväksikäyttö,!viestintä!ja!media!jne.!!
R Avoimen!lähdekoodin!järjesetlmien!helppokäyttöisyys!avautuu!ja!lähentää!sukupolvia!toisiinsa!–!ikä!

ei!ole!este!innovatiiviselle!oppimiselle!
R Mahdollistuu!tuotekehittämisen!ammattitaidon!osoittaminen!monipuolisesti!monipuolisissa!projekR

terissa!
R Erittäin!vahva!kustannustehokkuus,!voidaan!puhua!tuottavuushypystä!
R Reaaliaikaisuus!!

Sudenkuoppia 
R Käytetään!Trelloa!arkistoinnin!välineenä!ja!unohdetaan!digitaalisuuden!suuret!hyödyt!
R Säilytetään!rakenteellinen!ohjaus!asiantuntijoilla!!
R Hämmenetään!rakenne!yrittämällä!yksinkertaistaa!
R Unohdetaan!tiedon!omistajuus!

!


