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Haaste.io – Ratkaisu 100 -kilpailuun lähtö

• Haaste.io-ratkaisu lähti liikkeelle Reisjärveltä jouluna 2016

• Tiimi kasattiin tammikuussa 2017

• Hakijoita 226 tiimiä, 20 tiimiä kutsuttiin haastatteluun, 15 
tiimiä valittiin finaaliin

• Tiimissä: Juha Hakala, Heli Karjalainen, Mikko Kinnunen, Ville 
Laitila ja Vilja Paavola



Liian moni nuori ei löydä lahjakkuuttaan ja putoaa

• Oppimista tapahtuu kaikkialla, mutta 
ongelmana on, ettei kaikkea lasten ja 
nuorten osaamista kyetä 
tunnistamaan koulussa

• Koulupudokkuus on erityisesti 
poikien uhka

• Nordin1 mukaan heikko koulutus on 
nuorisotyöttömyyden, mutta myös 
muun syrjäytymisen tärkein selittäjä

1	Nord,	U.	(2017)	Peruskoulut	ratkaisevassa	asemassa.	
Julkaisussa:	Kadonneet	työmiehet.	EVA-analyysi	nro	54.	



Ongelman kokoluokka

• Joka vuosi 1800 suomalaisnuorta ei jatka opintojaan 
peruskoulun jälkeen

• Vuosittain 1250 toisen asteen opiskelijaa keskeyttää opintonsa

• Joka vuosi 3000 nuorta putoaa

• Vaikka heistä 60 % kiipeää takaisin2, joka vuosi 1200 nuorta 
syrjäytyy lopullisesti

• Yhden syrjäytyneen ”hinta” on hänen omana elinaikanaan 
vähintään 1,1 miljoonaa euroa

• Näin ollen nuorten syrjäytyminen velkoo yhteiskuntaamme väh. 
1,4 miljadilla eurolla.3

2	Myrskylä,	P.	(2012)	Hukassa	–	Keitä	ovat	syrjäytyneet	
nuoret?	EVA	Analyysi	nro	19.	

3	Valtiontalouden	tarkastusvirasto



Haaste.io - Jotta nuori ei edes meinaisi pudota

• Haasteet	ovat	valtavan	suosittuja	nuorten	
keskuudessa	(1,4	miljardia	challange,	yli	300000	
haaste)

• Toisaalta	opettajilla	on	tarve	löytää	työkaluja	
uuden	ops:n toteuttamiseen	ja	
osaamisperusteiseen	arviointiin	työelämän	
murroksessa

• Aitoja	haasteita	ratkaisemalla	nuori	oppii	
tulevaisuustaitoja

• Onnistumisen	kokemukset	ja	kannustava	
palaute	auttavat	tunnistamaan	nuoren	
vahvuudet	ja	lahjakkuus	tulee	näkyväksi



Haaste.io auttaa maailman jokaista nuorta 
löytämään oman lahjakkuutensa



Haaste.io-ratkaisu – Nuoren näkökulma

• Nuoret ratkaisevat aitoja haasteita ja palauttavat 
ratkaisut Haaste.io-sovelluksen kautta

• Haasteista kerääntyy taitopisteitä ja riittävästä 
määrästä taitopisteitä digitaalisia osaamismerkkejä

• Haasteet tarkistetaan ja nuoret saavat niistä 
kannustavaa palautetta

• Haasteiden kautta nuori oppii tietämään missä on 
hyvä ja mitkä ovat omat vahvuudet

• Löytää kavereita, jotka ovat kiinnostuneita samoista 
asioista Mio-botti ehdottaa 

seuraavia haasteita > 
osaamisprofiili kehittyy



Haaste.io-ratkaisu – Opettajan näkökulma

• Opettaja voi laatia itse haasteita tai valita palvelussa 
olevista haasteita sopivia omien opiskelijoiden tehtäviksi

• Hän voi rakentaa oppiainerajat ylittäviä yksilöllisiä 
haastepolkuja

• Opettaja saa ilmaisen ja helppokäyttöisen työkalun 
ilmiöpohjaisen ja laaja-alaisten taitojen opettamiseen, 
taitojen arviointiin ja osaamisen tunnustamiseen 

• Palvelu helpottaa työelämä- ja yritysyhteistyön 
toteuttamista



Haaste.io-ratkaisu – Haasteita luovan näkökulma

• Haasteita laativat järjestöt, opettajat, oppilaitokset, 
yritykset ja myöhemmin myös nuoret itse

• Haasteen tehtävänanto on max. 1 minuutin mittainen 
video lisätietoineen

• Palvelua voi käyttää sekä mobiilisti että selaimella

• Haasteiden laatijat määrittävät, että mitä taitoja ko. 
haasteen ratkaisu kehittää > taitopisteet > osaamismerkit

• Rekryhaasteita, oppimishaasteita, promohaasteita jne. 

• HUOM! Ilmainen oppilaitoksille ja järjestöille!!



Case: Pizza-haaste

• Sovellusta ja haastetta testasi onnistuneesti kolme 
ryhmää, kaksi yläkoulussa (n==33) ja Aseman Lapset ry:n 
koordinoimana (n=5)

• Haasteena oli leipoa pizza ja syödä se sellaisen ihmisen 
kanssa, jota ei missään tapauksessa muuten tapaisi

• Pizzan syömisestä otettiin kuva, joka toimitettiin 
ratkaisuna Haaste.io-sovellukseen 

• Suorittaneille myönnettiin osaamismerkki



Osaamismerkki

• Digitaalinen merkki, jolla voidaan visualisesti osoittaa merkin 
saajan taitoja, osaamista, saavutuksia ja asenteita

• Mozilla-säätiön kehittämä avoin standardi, jolla voidaan 
tunnistaa ja tunnustaa myös epävirallisen oppimisen kautta 
hankittua osaamista



Osaamismerkin rakenne

• Pakollisia tietoja kuvan 
(PNG tai SVG) lisäksi 
merkin nimi, kuvaus ja 
kriteerit

• Kriteereissä kuvataan 
osaaminen, taito tai 
saavutus, jonka saaja on 
osoittanut

• Lisäksi kriteereissä 
voidaan kertoa miten
osaaminen on todennettu



Miten osaamismerkkejä kerätään Haaste.ion kautta?

• Nuoret suorittavat haasteita, joille 
on annettu vaikeusaste (tähdet)

• Kun tietty pistemäärä on 
saavutettu, myönnetään merkki

• Alkuun yhdellä taidolla / 
osaamisalueella voi olla esim. 
kolmen tasoisia merkkejä: pronssi, 
hopea, kulta 

Helppo = 100 p

Keskitaso = 250 p

Vaikea = 500 p

ONGELMANRATKAISUTAITO-MERKIT

Vaaditaan 500 p

Vaaditaan 1 500 p

Vaaditaan 4 500 p
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Itsenäinen	
työskentely

Ongelman-
ratkaisu

Tiimityö

Luovuus

Innovatiivisuus

Yrittäjyys

Oppimaan	
oppiminen

TVT-taidot

Yhteisöllisyys

Elämänhallinta

Vastuullisuus

Sitoutuminen

Soveltava	
ajattelu

Rohkea	
päätöksenteko

Itsenäinen	
työskentely



Mitä opistot voisivat tehdä?

• Haaste.io-palvelua pilotoidaan ensi 
keväänä mm. Jedussa, TAMK:n TKI-
yksikössä ja Baronassa > Pilotteja 
otetaan mielellään lisää mukaan!

• Tulla rohkeasti pohtimaan, 
toteuttamaan ja pilotoimaan sopivia 
haasteita ja haastekomboja > 
opintosuoritukset haasteiden 
muotoon! 

• Tulla mukaan pohtimaan ja 
kirjoittamaan tulevaisuustaito-
osaamismerkkien sisältöjä
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