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Digitaalinen ohjaus

• Digitaalisella ohjauksella 
tarkoitetaan verkkovälitteisesti 
tapahtuvaa ohjausta, jossa 
hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa.

• Laadukas ja saavutettava ohjaus 
edellyttää ohjaajilta digitaalisen 
ohjausosaamisen lisäämistä sekä 
taitoa käyttää teknologiaa sujuvasti 
osana ohjaustyötä tai 
ohjauspalveluiden hallinnointia.



Ohjauksessa käytettyjä 
Digitaalisia alustoja (2020)

• Hakeutumisvaiheen ohjaus ja koulutusinfot: 
Opintopolku.fi (koulutustarjonta), nettisivut 
(mm. oppilaitosten nettisivut, Kela), WhatsApp, 
sähköposti, Chat

• Henkilökohtainen ohjaus opintojen aikana:
WhatsApp, Opintopolku.fi (ePerusteet, eHOKS, 
Oma Opintopolku), nettisivut (mm. osaan.fi), 
sähköposti, Teams, Google Meet

• Opiskelijahallinto: 
Opintopolku.fi (Arvo, KOSKI, opintotarjonta, 
tilasto, hakemusten käsittely), Wilma

• Uraohjaus ja jatko-opintoihin ohjaus:
Zendesk, Teams, Zoom, Opintopolku.fi, 
ammattikorkeakouluun.fi



OSAAMISEN 
KEHITTÄMISTARPEITA (2020)  

Digitaalisten alustojen tuntemus ja 
tekninen osaaminen 
• Koottua tietoa digitaalisista ohjauspalveluista ja sen 

kehittämisen suunnista asiakaslähtöisen toiminnan 
näkökulmasta. 

• Tekninen osaaminen: konkreettista käyttökoulutusta 
erilaisten alustojen tuntemukseen ja monipuoliseen 
hyödyntämiseen eri tavoitteisiin (henkilökohtainen 
ohjaus, pienryhmäohjaus, ryhmänohjaus, 
tiedottaminen).

• Selkeä paketti opoille suunnatuista alustoista sekä 
työssäoppimisen ohjaukseen suunnatuista alustoista.

• Tietoturva digitaalisessa ohjauksessa

• Mobiiliohjaus 

• Hybridiohjaus (osa läsnä paikan päällä, osa digitaalisilla 
välineillä) 

4



OSAAMISEN 
KEHITTÄMISTARPEITA 

Vuorovaikutteisuus 

• Vuorovaikutteisuuden lisääminen digiohjauksessa 

• Nuorten aktivointi tiedonhakuun ja digitaalisten alustojen 
käyttöön

• Vinkkejä eri ikäisten digiohjaukseen

Opintopolku.fi 

• Koulutukset eri käyttäjäryhmille (pääkäyttäjä, virkailija, 
ohjaaja, opiskelija)

• Uuden opintopolun ominaisuudet ja mahdollisuudet
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Digitaalisen
ohjausosaamisen
itsearviointityökalu
ohjaajille

Auttaa tunnistamaan digi- ja verkkopalveluja
hyödyntävän ohjauksen kipupisteitä ja 
kehittämiskohteita sekä asettamaan
tavoitteita oman digitaalisen
ohjaustoiminnan kehittämiseen.



Kolme Teemaa

• Jokaisessa teemassa 
väittämiä, joissa 
tämänhetkistä osaamista 
kuvaavaa lausetta, kolmella 
eri tasolla.

• Tärkeintä ei ole itse väittämiin 
vastaaminen, vaan oleellista 
on käyttää aikaa väittämien 
pohdintaan suhteessa 
omaan ja organisaation 
digitaalisen ohjauksen 
toimintatapoihin.



Teema 1.  
Ohjausosaaminen digitaalisissa 
ohjausympäristöissä



Teema 2.  
Digitaalisuus osana monikanavaista ohjausta  



Teema 3.  
Opintopolku.fi -palvelun käyttö osana ohjausta 



Tulokset

• Jokaisesta vastauksesta saa pisteitä 
seuraavasti: 

A = 1 p.  

B = 2 p.  

C = 3 p.  

• Laske kunkin teeman pisteet yhteen. 
Teemakohtaisista yhteenvedoista löydät 
kuvaukset digitaalisen ohjausosaamisesi 
tämänhetkisestä tasosta. 

✓Perustaso

✓Kehittyjä

✓Edelläkävijä



Käyttö

• Oman osaamisen arviointi ja 
kehittäminen

• Organisaation tai tiimin osaamisen 
arvioinniksi ja kehittämiskohteiden 
löytämiseksi

Digitaalisen ohjauksen vaatimuksien, 
vaativuuden ja monipuolisuuden 
ymmärryksen lisääminen.



itsearviointityökalu  löydettävissä

Suora verkko-osoite

https://formfacade.com/public/100346
054636925047273/all/form/1FAIpQLSfo
YYprD9sPrIhHcdS3-
opKXXn60FGnEItrif6i4heqruI2KQ

Ohto+ blogi

https://blogit.gradia.fi/ohtoplus/

• PDF:t

• Digitaalisen ohjauksen 
itsearviointityökalu

• Självbedmningverktyg för kompetens i 
digital handledning

https://formfacade.com/public/100346054636925047273/all/form/1FAIpQLSfoYYprD9sPrIhHcdS3-opKXXn60FGnEItrif6i4heqruI2KQ
https://blogit.gradia.fi/ohtoplus/



