
 
Mikä väline?   

• Ennen kaikkea toimiva! Tuttuus ja helppokäyttöi-
syys luovat turvallisuutta myös ohjattavalle. 

• Harjoittele ja opettele verkko-ohjausvälineen käyttöä 
ja mahdollisuuksia ennen ohjaustilannetta.    

Mihin soveltuu? 
• Lähes kaikkeen yksilö- ja ryhmäohjaukseen 

• Mitä yleisempi aihe, sen soveltuvampi  

• Varmista aina opiskelijalta, sopivatko etäohjaus ja 
etäohjausväline hänelle. 

• Kiinnitä huomio luottamuksellisuuteen ja tietotur-
vaan; hyvin arkaluontoiset, henkilökohtaiset ja mo-
nimutkaiset asiat voi olla tarpeen käsitellä kasvo-
tusten tai puhelimitse. Kasvokkainen kohtaaminen 
antaa verkko-ohjaukseen verrattuna erilaisia edelly-
tyksiä esimerkiksi opiskelukuntoisuuden arviointiin. 

Miten valmistaudun? 
• Ilmoita ajoissa ohjattavalle/ryhmälle ajankohta, 

yhteysväline ja osoite, missä ”tavataan”. 

• Jos aika on sovittu kauan sitten, voi olla tarpeen 
muistuttaa ohjauksesta vielä esimerkiksi edeltävänä 
päivänä sähköpostitse ryhmälle tai opiskelijalle. 

• Voit pyytää viestitse myös kysymyksiä tai aiheita 
ennakkoon. 

• Tee varasuunnitelma siltä varalta, että esimerkiksi 
kyseinen tekniikka ei toimi. 

• Suunnittele ohjaukseen itsellesi ohjelmarunko ja 
muistilappu (asiat, eteneminen, aikataulu).  

• Varaa aikaa valmistautumiselle ennen ohjauksen 
alkua n. 10–15 min.  

• Avaa yhteys ajoissa. 

• Ota tarvittava materiaali esille. Avaa myös 
tarvittavat sivut näytölle tai työpöydälle. 

• Siivoa näytöltä pois asiaankuulumattomat sivustot 
(esim. oma sähköposti, jollei sitä tarvita). 

• Ota esille käytettävästä verkko-ohjausvälineestä 
tarvittavia apuohjelmia, esimerkiksi Muistiinpanot. 

• Huolehdi verkko-ohjaukseen osallistujien 
osallistumisoikeudet (puhe, kuva, dokumenttien 
esittäminen). 

Mitä huomioida vuorovaikutuksessa? 
• Tarkista alussa yhteyksien toimivuus kaikille. 

• Suosi kuvan käyttöä yksilö- ja pienryhmien 
ohjauksessa (esim. pienryhmässä lyhyet esittelyt 
alussa). 

• Kerro yksilöohjauksessa luottamuksellisuudesta. 
Joskus voi olla tarpeen keskustella myös siitä, 
minkälaisessa ympäristössä tai tilassa ohjattava 
on. Esimerkiksi yleinen kirjasto tai käytävä ei ole 
yksityinen tila! 

• Mikäli tarpeen, henkilöllisyyden varmistamiseen 
voi käyttää esim. kuvaa tai Haka-kirjautumisen 
vaativaa välinettä. 

• Kannusta vuorovaikutukseen: esimerkiksi ryhmässä 
chat toimii hyvin matalan kynnyksen periaatteella. 

• Mieti etukäteen ohjattavan tai ryhmän rooli ja laadi 
sen mukaan ennakolta aktivoivia kysymyksiä, 
tehtäviä, äänestyksiä, ryhmätöitä tai kyselyjä 
täytettäväksi netissä. 

• Ohjaa hyvään nettietikettiin (ystävällisyys, 
asiallisuus, kiittäminen, puheenvuoron pyytäminen 
jne.) 

Mitä huomioida lopettamisessa? 
• Tee lyhyt yhteenveto ohjauksesta sekä keskeneräi-

siksi jääneistä tai jatkotoimia vaativista asioista.  
 

• Sovi jatkotoimista kuten siitä, miten tästä edetään, 
milloin on seuraava aika jolloin tavataan, miten 
pidetään yhteyttä. Jos esimerkiksi ryhmäohjaus 
nauhoitetaan, kerro, mistä tallenne löytyy. 

Vinkkejä digiohjaukseen 


