
 
 

310 YRITTÄJYYS 

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Ennakkotehtävänä ennen varsinaista kilpailua on esittelyvideon suunnittelu ja toteutus. 

Jokainen joukkue tekee max. 3 min. mittaisen vapaamuotoisen sekä mieleenpainuvan 

esittelyvideon joukkueestaan. Edellä mainitun lisäksi esittelyvideosta tulee selvitä ainakin 

joukkueen jäsenet, heidän nimensä sekä oppilaitoksensa. Esittelyvideo tulee lisäksi 

tekstittää (suomeksi tai ruotsiksi), jotta sitä voidaan tarvittaessa hyödyntää myös ilman 

ääntä.  

 

Ennakkotehtävä arvioidaan ao. arvioinnin kriteerien mukaisesti. Esittelyvideo tulee palauttaa 

viimeistään torstaina 7.5.2021 klo 12:00 mennessä. Palautus tapahtuu lähettämällä Youtube 

-linkki ko. videoon. Video merkitään Youtuben näkyvyysasetuksissa ”piilotetuksi”, jolloin 

videon voivat katsoa vain henkilöt, joilla on ko. linkki. 

 

Lähettäkää ystävällisesti linkki osoitteisiin: 

pekka.karukka@osao.fi ja jukka.vehmas@osao.fi 

 

Lisätiedot ongelmatilanteissa: 

Pekka Karukka  Jukka Vehmas 

040 5565 111  040 7321 587 

 

Arviointi: 

Määrällinen (K/E) Laadittu ja palautettu ajallaan (1 p) 

Määrällinen (K/E) Ryhmän osaamisen esilletuominen (1 p) 

Määrällinen (K/E) Myös koulun ulkopuolinen osaaminen on huomioitu (1 p) 

Laadullinen (0-3) Osaaminen tuotu esille monipuolisesti, 

  osaaminen täydentää toisiaan ja roolitus on selvä (4 p) 

Laadullinen (0-3) Videon asiasisältö / laatu (2 p) 

Laadullinen (0-3) Videon visuaalinen laatu (1 p) 
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  310 FÖRETAGSAMHET 

   

   FÖRHANDSUPPGIFT 

Förhandsuppgiften före själva tävlingen är att planera och förverkliga en presentationsvideo. 

Varje lag gör en fritt formulerad, imponerande och max. 3 minuter lång presentationsvideo 

om sitt lag.  Förutom det ovannämnda ska det gå fram av presentationsvideon vilka 

medlemmar som hör till laget, deras namn samt deras skola. Dessutom ska 

presentationsvideon textas (på finska eller svenska), så att man vid behov också kan utnyttja 

den utan ljud. 

 

Förhandsuppgiften utvärderas enligt bedömningsgrunder nedan. Presentationsvideon ska 

vara framme hos oss senast torsdagen den 7 Maj 2021 kl. 12.00. Återlämningen sker genom 

att sända en Youtube-länk till den ifrågavarande videon. I Youtubes synlighetsinställning ska 

videon märkas med ”dold” så att videon är synlig bara för de personer som har denna länk. 

 

Var vänliga och skicka länken till adresserna  

pekka.karukka@osao.fi och jukka.vehmas@osao.fi 

 

Ytterligare uppgifter vid uppdykande problem: 

Pekka Karukka Jukka Vehmas 

040 5565 111 040 7321 587 

 

Utvärdering: 

Kvantitativ (J/N) Gjord och returnerad i tid (1 p) 

Kvantitativ (J/N) Gruppens kompetens presenteras (1 p) 

Kvantitativ (J/N) Det kunnande som skaffats utanför skolan presenteras (1 p) 

Kvalitativ (0-3) Kompetenserna presenteras mångsidigt, personers 

  kompetenserna kompletterar varandra och roller är klara (4 p) 

Kvalitativ (0-3) Substans innehåll / kvalitet (2 p) 

Kvalitativ (0-3) Visuell kvalitet (1 p) 
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