
Hakijan ohje valvottua koetilaisuutta varten

Toteutustapa
Koetilaisuus järjestetään hakijoille etävalvottuna kokeena erillisen Zoom-ohjelmiston ja kokouksen avulla.
Osallistumisen yhteydessä hakija avaa erillisen Zoom-kokouslinkin valvontakokeeseen liittymistä varten.

· Zoom-kokoukseen osallistuminen on edellytys valintakokeeseen osallistumiselle
· Koetilaisuutta valvoo ja ohjeistaa koetilaisuuden aikana valvojat (Host-valvoja/apuvalvojat).
· Kokeen aikana koetilaisuutta valvotaan hakijan avoimen videokamerakuvayhteyden avulla
· Valvotun koetilaisuuden yhteydessä kaikille hakijoille tehdään tilaisuuden lopussa erillinen

tunnistusvaihe.
· Hakija todistaa oman henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella avoimen

videokamerakuvayhteyden avulla (henkilö-/ ajokortti tai passi)
· Koetilaisuuden aikana hakija käyttää toimintoa (Raise hand) kysyäkseen valvojilta tarkentavia

kysymyksiä koetilaisuutta varten. Hakija odottaa tämän jälkeen valvojan toimenpiteitä ja
lisäohjeistuksia.

· Kokeen loppuvaiheessa hakija ilmoittaa palautusvaiheesta erikseen käyttäen toimintoa (Raise
Hand). Hakija odottaa tämän jälkeen valvojan toimenpiteitä ja lisäohjeistusta.

· Hakija voi poistua valvotusta Zoom-koetilaisuudesta vasta valvojalta luvan saatuaan.

Hakijalle koetilaisuuteen osallistumista varten

· Hakija tarvitsee oman tietokoneen videokameralla tai tietokoneen, sekä erikseen tietokoneeseen
kytkettävän usb-videokameran.

· Toimivan ja vakaan internet-yhteyden (esim. vakaa verkkokaapeliyhteys tai nopea wlan)
· Uusin Zoom-ohjelmisto asennettuna tietokoneelle (5.0 tai uudempi)
· Tietokoneella Internet-selain asennettuna, jossa on Javascript, evästeet ja ponnahdusikkunat

sallittu/toiminnassa. Suositus: Google Chrome tai Firefox internet-selain.
· Ennen koetilaisuutta Internet-selain päivitettynä uusimpaan versioon ennen osallistumista
· Tietokoneen kaikki päivitykset tehtynä ja kone uudelleen käynnistetty kerran ennen koetilaisuuden

alkua

______________________________________________________________

Zoom-ohjelmiston lataus https://zoom.us/download

Ohjelmisto tietokoneelle: Zoom Client for Meetings

Zoom-ohjelmiston ja yhteyden toimivuuden testauksen voi tehdä ennakkoon
Zoom-sivun kautta: https://zoom.us/test

Internet-selaimen lataus

Google Chrome: https://www.google.com/chrome/
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org



Katso ohjevideo miten etätunnistus tehdään hakijalle
videokamerakuvayhteyden välityksellä: https://youtu.be/jfEDwRmIJ8Q

______________________________________________________________

Ennen valvottua koetilaisuutta

· Zoom-ohjelmisto on asennettuna tietokoneelle
· Zoom-ohjelmiston toimivuus testattu: https://zoom.us/test
· Tietokoneen videokamera on testattu ja yhdistettynä tietokoneeseen
· Internet-selain ja tietokone on päivitetty uusimmilla päivityksillä
· Tietokone kerran uudelleen käynnistetty
· Videokamerakuvavalvontaa varten kokeen aikainen koeympäristö on riittävän hyvin valaistu
· Henkilöllisyystodistus on valmiina koetilaisuutta varten (henkilö-/ ajokortti tai passi)
· Tietokoneella ei tehdä muuta koetilaisuuden aikana esim. pidetä muita ohjelmistoja avoimena

Hakijan toimintaohjeita Zoom-kokousta varten

Zoom-kokoukseen osallistuminen

· Avaa koetilaisuuden Zoom-kokouslinkki tietokoneella
· Kokouslinkin voi avata suoraan linkistä (tällöin linkki avautuu tietokoneen oletus internet-

selaimeen)
· Kopioimalla linkki erikseen -> lisäämällä linkki internet-selaimen osoiteriville (liitä/paste) + enter
· Liittymällä kokoukseen mukaan Zoom-kokouksen ID-numerolla (id-numero on kokouslinkin

numerollinen loppuosa)

· Käytä virallista nimeäsi (etunimi, sukunimi)
· Nimi on mahdollista muuttaa myös kokouksen alussa

Ohje: Participants -> Oma nimesi -> More -> Rename

Huom. Omaa nimeä ei voi vaihtaa enää myöhemmässä vaiheessa. Valvoja poistaa toiminnon käytöstä
koetilaisuuden aloituksen jälkeen.



Kokoukseen liittyminen Google Chrome internet-selaimella

Huom. tämän ohjeen kokouslinkki ei ole koetta varten ja toimii vain esimerkkinä tässä yhteydessä

· Varmista ennen Zoom-kokouslinkin avausta, että Zoom-ohjelmisto on asennettuna tietokoneelle
( https://zoom.us/download )

1. Avaa Zoom-kokouslinkki tai liitä linkki suoraan Google Chrome internet-selaimen osoiteriville
ja paina: Enter (Kohta 1)

2. Avaa Zoom-meetings / Zoom-kokous esiin avautuvasta ikkunasta: (Kohta 2)

-> Zoom-ohjelmisto ja kokous avautuu tämän jälkeen automaattisesti



Kokoukseen liittyminen Mozilla Firefox internet-selaimella

Huom. tämän ohjeen kokouslinkki ei ole koetta varten ja toimii vain esimerkkinä tässä yhteydessä

· Varmista ennen Zoom-kokouslinkin avausta, että Zoom-ohjelmisto on asennettuna tietokoneelle
( https://zoom.us/download )

1. Avaa Zoom-kokouslinkki tai liitä linkki suoraan Mozilla Firefox internet-selaimen osoiteriville
ja paina: Enter (Kohta 1)

2. Hylkää Zoom-ohjelmiston uudelleen asennus valitsemalla: Cancel (Kohta 2)
3. Päivitä/Refresh/F5 internet-selain heti uudelleen: (Kohta 3)

-> Zoom-ohjelmisto ja kokous avautuu tämän jälkeen automaattisesti



Kokoukseen liittyminen kokouslinkin ID-numerolla

Huom. ohjeen kokouslinkki ei ole koetta varten ja toimii vain esimerkkinä tässä yhteydessä

· Varmista ennen Zoom-kokouslinkin avausta, että Zoom-ohjelmisto on asennettuna tietokoneelle
( https://zoom.us/download )

· Avaa internet-selaimeen osoite: https://zoom.us/join
· Katso kokouslinkin ID-tunnistenumero linkin loppuosasta ja kirjoita se https://zoom.us/join sivun

takana olevaan kenttään: Meeting ID or Personal Link Name
· Avaa Zoom-kokous kohdasta: Join
· Toimi tämän jälkeen Google Chrome tai Mozilla Firefox liittymisohjeen mukaan



Ääni- ja kuvayhteyden avaaminen koetilaisuutta varten

Zoom-kokouslinkin avauksen jälkeen, aktivoi kokousta varten ääniyhteys esiin avautuvasta ikkunasta:

Join with Computer Audio

Valitse 1: Computer audio
Valitse 2: Join with Computer Audio

Valitse 3: Mikrofoniäänet päälle / pois päältä
Valitse 4: Videokamerakuva päälle / pois päältä

^-valikko: Ääniyhteyksien/videokameran valinta ja asetukset

Koetilaisuuden aikana esitettävät kysymykset / hakijan kokeen palautusvaihe

Koetilaisuuden aikana hakija voi käyttää toimintoa (Raise hand) kysyäkseen koetilaisuuden aikana valvojilta
tarkentavia kysymyksiä tai odottaa ohjeita kokeen palautusvaihetta varten. Hakija odottaa tämän jälkeen
valvojan toimenpiteitä.



Ohje: Zoom-kokouksen yhteydessä -> Participants -> Raise Hand

Tietokoneen ruutunäkymän jako

Koetilaisuuden aikana hakijaa voidaan pyytää jakamaan oman tietokoneensa ruutunäkymä Zoom-
kokouksen aikana toiminnolla:

Share Screen

1. Share Screen (jaa ruutunäkymää)
2. Screen (ruutunäkymän valinta)
3. Share (ruutunäkymän jako)


