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ePortfolio 

 

Tallennetaan tärkeät taitoja osoittavat dokumentit samaan kansioon pilveen (esim. Onedrive, 

iCloud tai Googledrive). Niitä voi olla mm. todistukset, CV, video CV, kaikki tehdyt hakemukset, 

arvioinnit. Opetetaan käyttämään oma mobiililaitetta ja avaamaan ko. ePortfolio/dokumentti 

laitteella. Opetetaan tallentamaan ja lähettämään dokumentti mobiililaitteesta. 

 

Ensimmäiseksi asiakkaalta kysytään mitä sähköpostia hän käyttää. Jos käyttää hotmailia, niin 

luontevaa on, että valitaan onedrive ja jos gmailia, niin valitaan googledrive. Maahanmuuttajilla on 

usein yahoo-sähköposti eikä yahoossa ole vastaavanlaista pilvipalvelua. Kuitenkin, kun kysyy, niin 

paljastuu, että useimmilla on joko hotmail (live, outlook) tai gmail. Jos asiakkaalla on android-

puhelin, niin heillä usein on gmail. Jos he kertovat unohtaneensa salasanan, tilin voi palauttaa. 

Tilinpalauttamiseen menee paljon aikaa, mutta tilinpalauttaminen on tärkeää asiakkaalle sekä se 

luo mallin, että asiat ovat ratkaistavissa ja että hoitamalla asiat loppuun oppii sinnikkyyttä. 

 

Kun tilille on päästy, niin luodaan pilvipalveluun kansio nimeltään ”ePortfolio”. Sitten kerrotaan, 

että sinne tallennetaan kaikki tärkeät dokumentit. Suositeltavia tiedostomuotoja ovat pdf, jpg ja 

mp4 riippuen dokumenttityypistä. Tietysti on järkevää tallentaa esimerkiksi CV myös word-

tiedostona, että se on helpommin muokattavissa.  

 

Todistukset, työharjoittelun arvioinnit ja työtodistukset skannataan ja niille annetaan sellainen 

nimi, että tarvittava dokumentti on hyvin löydettävissä. Jos tiedostoja on paljon, niin kannattaa 

käyttää hyvin nimettyjä ja jäsenneltyjä alakansioita. Todistukset voi myös kuvata kännykällä. 

 

CV siis tallennetaan wordina ja pdf-tiedostona. Tiedostoa jakaessa on hyvä käyttää pdf-muotoa. 

 

Video CV tallennetaan myös kansioon. Video CV tekeminen alkaa viiden itsestä kertovan 

itsevalitseman lauseen kirjoittamisesta. Usein asiakkaat pyytävät ohjausta ja voi kertoa hyviä 

vinkkejä, mitä itsestä kannattaa kertoa. Kun lauseet on hiottu, niin ne kirjoitetaan joko avainsanoin 

tai kokonaan isoin kirjaimin luettavaksi paperilta joka kiinnitetään kameraan sopivalle 

lukuetäisyydelle. Jos käytetään iPadia tai iPhonea tallennukseen, niin silloin editointiin voi käyttää 

iMovieta. Nimitieto kannattaa laittaa alkuteksteiksi. Tiedostokoko voi olla turhan suuri ja silloin voi 

käyttää esimerkiksi handbrake-ohjelmaa pakkaamiseen. Editointiin voi käyttää esimerkiksi 

Windows Live-elokuvatyökalua ja pakata sen handbrakella. Suositeltavaa, jos tiedosto on tarkoitus 

lähettää, on pakata se 2-4 Mt-kokoiseksi. Tällöin sitä voi säilyttää helposti vanhemmallakin 

kännykällä eikä se lataudu liian kauan heikommallakaan yhteydellä. Video CVn tekemisessä yhtä 

tärkeää on prosessi, uskaltaminen ja voimaantuminen kuin itse tuotos.  
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Kaikki hakemukset, joita asiakas tekee, kannattaa tallentaa pdfna. Se on onnistuu ainakin Googlen 

chrome-selaimella. Hakemuksista on hyötyä uusia hakemuksia kirjoitettaessa. Lisäksi ne ovat hyvä 

muistin tuki, minne tulikaan haettu. 

 

See me-hankkeessa on tallennettu oma tarina. Oma tarina on Nanna Wilhelmssonin menetelmä, 

jolla puretaan kirjoitettuun muotoon millaista nonformaalia osaamista asiakkaalla on. 

Kirjoitusprosessi on pitkä. Ohjaajan avainkysymyksiä on ”mitä olet tehnyt?”, ”miten olet tehnyt?” 

ja ”miksi olet tehnyt?” Kun asiakas kuvaa omaa osaamistaan, siitä paljastuu sekä ohjaajalle että 

asiakkaalle itselleen kuinka paljon ja kuinka syvää nonformaalia osaamista asiakkaalla on. Tässä 

osaamisen tunnistamista lähestytään asiakkaan näkökulmasta eikä ammattitaitovaatimuksista 

käsin. Tästä kirjoituksesta saadaan paljon hyödyllistä materiaalia hakemuksiin. 

 

Tämän jälkeen opetetaan kännykällä tietojen katsominen ja lähettäminen. Siinä voi käyttää apuna 

selfien ottamista ja sen lähettämistä ePortfolio-kansioon. Monesti tässä vaiheessa tulee ahaa-

elämyksiä. Omien hyvien omakuvien tallentaminen ePortfolioon on myös tärkeää ja ne ovat sieltä 

helposti valittavissa hakemuksiin.  

 

Lisäksi voi tallentaa kuvia omista tuotoksista ja harrastuksista. Hyvä kokoelma kuvia itse tehdyistä 

kakuista tai lapasista kertoo enemmän kuin vakuuttelu omista kädentaidoista. 
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