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Yksilötilaajan ohje Tiviittoriin 

Olet tilaamassa ja tekemässä testiä, jossa arvioit omia tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi. 
Tämä ohje auttaa sinua tarvittaessa niin testin tilaamisessa, palveluun rekisteröitymisessä 
kuin itse testin tekemisessäkin. 

Tiviittori lyhyesti 

Tiviittori on verkkopohjainen työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen itsearviointiin. 
Arviointityökalun avulla selvität tvt-osaamisen tason ja mahdolliset täydennystarpeet eri 
osa-alueilla perustaidoista aina syvällisempään tietotyöosaamiseen. 

Tiviittorissa on kolme arviointikokonaisuutta. 

• Tietoyhteiskunta- ja mediataidot ovat digitaalisia laitteita käyttävän ja verkossa 
toimivan avaintaitoja.  

• Teknis-käytännölliset taidot -testi keskittyy hyötykäyttäjän osaamiseen.  
• Tietotyön taidot -testi kertoo, miten sujuvasti ja monipuolisesti hyödynnät tieto- ja 

viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia työssä yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta. 

Tiviittorin avulla tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi tieto- ja viestintätekniikan 
alueella. Tuloksista on hyötyä oman kehittymisesi seuraamisessa ja koulutustarpeiden 
arvioinnissa. Työnhakutilanteissa tulokset helpottavat oman osaamisesi peilaamista työn 
osaamisvaatimuksiin. 

Ohjeen sisältö 

Tämä ohje sisältää seuraavat asiat: 
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1 Tiviittori-testin tilaaminen  

Kun haluat tilata Tiviittori-testin omaan käyttöösi, voit tehdä sen helposti ns. yksilötilaajana. 
Aloita tilaaminen www.tiviittori.fi –osoitteesta, jonka ylävalikosta löytyy komento Tee tilaus. 

 

Katso, että olet valinnut Tilaajan tyyppi –valinnaksi Yksilötilaaja. Jatka eteenpäin 
Seuraava-painikkeella. 

 

Täytä omat tietosi niille varattuihin kenttiin. Puhelinnumeroa lukuun ottamatta kaikki kentät 
ovat pakollisia. Sähköpostiosoitteen tulee olla toimiva, sillä tilauksen jälkeen tilausvahvistus 
ja linkki Tiviittori-palvelun aktivoimiseksi toimitetaan antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Jatka eteenpäin Seuraava-painikkeella. 

http://www.tiviittori.fi/
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Valitse haluamasi testi – voit tilata kerrallaan enintään yhden kutakin testiä. Hinnat 
päivittyvät sitä mukaa, kun teet valintoja. Jos olet saanut TIEKEltä kampanjakoodin 
(alennuskoodi), syötä se Kampanjakoodi-kenttään. Hinnat päivittyvät tällöin määritellyn 
alennuksen mukaisiksi. 

Jatka eteenpäin Seuraava-painikkeella. 

Maksunäkymä ennen kaupan ehtojen 
lukemista ja hyväksymistä 

Maksunäkymä, kun olet lukenut ja 
hyväksynyt kaupan ehdot. 

 

 
 
Valitse haluamasi maksutapa (pankki- tai luottokortti) napsauttamalla sen kuvaketta. Toimi 
verkkopankin tai luottokorttimaksun ohjeiden mukaan. Maksamisen jälkeen ohjelma palaa 
takaisin Tiviittoriin. 
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Lataa tilausvahvistus –painikkeella voit tulostaa tai tallentaa pdf-muotoisen 
tilausvahvistuksen.  

Tilausvahvistus, kaupan ehdot ja rekisteröitymislinkki lähetetään automaattisesti 
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, jotta voit viimeistellä tilauksesi rekisteröitymällä 
Tiviittoriin. 

2 Tiviittoriin rekisteröityminen 

Olet saanut sähköpostiviestin, jonka lähettäjänä on no_reply_tiviittori@tieke.fi 

 

Napsauta kutsuviestissä oleva aloituslinkkiä (tai kopioi linkki selaimen osoiteriville) 
avataksesi Tiviittorin rekisteröitymissivun. 

  

mailto:no_reply_tiviittori@tieke.fi
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Täydennä taustatietosi niille varattuihin kenttiin.  

Sähköpostiosoitteesi toimii jatkossa käyttäjätunnuksena Tiviittoriin. Määrittele vielä itsellesi 
salasana: 

• vähintään 6 merkkiä, joista vähintään yhden tulee olla erikoismerkki 

Napsauta Tallenna ja jatka, jolloin pääset Tiviittoriin. 
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3 Oma etusivu Tiviittorissa ja testin aloittaminen 

Kun olet rekisteröitynyt Tiviittoriin, aukeaa näytölle Tiviittorin aloitussivu. 

 

Aloitussivulla näet tilaamasi testit. Testi tulee suorittaa kuukauden kuluessa sen 
tilaamisesta tai sen suoritusaika umpeutuu.  

Testin pääset aloittamaan Aloita testi –painikkeella. Testi aukeaa aina selaimen uuteen 
välilehteen, eli Tiviittori jää omaan välilehteen avoimeksi. 

Tarvittaessa voit päivittää omia tietojasi ylälaidan Omat tiedot –komennolla.  
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4 Tiviittori-testin tekeminen 

Testin pääset aloittamaan Aloita testi –painikkeella. Testi aukeaa aina selaimen uuteen 
välilehteen, eli Tiviittori jää omaan välilehteen avoimeksi. 

 

Ensin näet lyhyen kuvauksen testin keskeisistä osa-alueista ja sisällöistä. Osa-alueet on 
myös lueteltu aloitussivulla siinä järjestyksessä kuin ne testissä tulevat. Aloita testi Aloita-
painikkeella. 

 

Jokainen osa-alue alkaa lyhyellä 
kuvauksella sen sisällöstä.  
Seuraava-painikkeella siirryt itse 
kysymyksiin.  
 
Yksittäisen osa-alueen voit jättää väliin 
napsauttamalla Ohita-painiketta. 
Huomaa, että ohitettuun osa-alueeseen 
et pääse palaamaan. 
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Jokaisen kysymyksen kohdalla näet  

• prosentteina kuvatun etenemispalkin, 
joka kertoo etenemisestä tällä osa-
alueella sekä 

• osa-aluekohtaisen etenemisen, tässä 
Osatesti 1/8 

Testissä on erityyppisiä kysymyksiä. Mikäli 
vastausmahdollisuuksia on rajoitettu, saat 
tilannekohtaisesti virheilmoituksen 

 
Voit liikkua osa-alueen sisällä kysymysten 
välillä Edellinen ja Seuraava-painikkeilla. 

Kun olet vastannut osa-alueen viimeiseen 
kysymykseen ja olet valmis siirtymään 
seuraavaan osa-alueeseen, valitse kohta 
Vahvista vastausten lähetys ja 
napsauta Seuraava-painiketta. 
 
Tämän jälkeen et pääse palaamaan 
kyseiseen osa-alueeseen. 
 

 

 

Kun olet tehnyt kaikki testin osa-alueet, tulee 
sinun vahvistaa testin lähettäminen. 
 
Valitse kohta Vahvista vastausten lähetys 
ja napsauta Lähetä-painiketta. 

 
Tulosten lähettämisen jälkeen sinulle aukeaa henkilökohtainen tulosraportti, jossa on 
kerrottu osaamistasosi niin graafisesti kuin sanallisestikin. Tulosraportti näyttää myös 
vertailun omasta osaamisestasi suhteessa kaikkiin muihin testin tehneisiin. 
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Tulosraportin alalaidasta voit myös tulostaa raportin tai tallentaa sen pdf-muotoon.  

Tuloksesi säilyvät myös Tiviittorissa, johon voit myöhemmin kirjautua milloin vain.  

Tiviittorista kirjaudut ulos oikean yläkulman Kirjaudu ulos –komennolla. 
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