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Kehittämishankkeeni päätavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää 
verkossa tapahtuvan opintojen ohjauksen ja opintoneuvonnan käyttökokemuksia 
Oulun ammattikorkeakoulun opintojen ohjaajilta, opiskelijapalveluilta sekä 
opiskelijoilta itseltään. Nykytilan lisäksi tavoitteena oli selvittää tulevaisuuden 
tarpeita ja visioita eri osapuolten näkökulmasta verkko-ohjauksen ja –neuvonnan 
kehittämiseksi. 
 
Kyselyyn vastanneilla opiskelijaryhmillä, opintojen ohjaajilla ja 
opiskelijapalveluiden henkilöstöllä oli vain vähän aiempaa kokemusta etä- tai 
verkko-ohjauksesta erilaisilla kyselyssä mainituilla välineillä, kuten 
reaaliaikaisella videoyhteydellä, verkko-oppimisalustoilla tai sosiaalisen median 
kautta. Kuitenkin kaikki vastaajaryhmät pystyivät nimeämään useita ohjauksen ja 
neuvonnan tilanteita ja aihepiirejä joihin synkroninen tai asynkroninen verkko-
ohjaus eri välineillä sopii ja mihin se heidän tämän hetkisen käsityksensä mukaan 
ei sovellu. 
 
Tulokset vahvistavat käsitystä siitä että monimuotoiselle, opiskelijan eri elämän-
tilanteet huomioonottavalle opintojen ohjaukselle ja opintoneuvonnalle on tar-
vetta samassa suhteessa kuin opetustarjontakin laajentuu lähivuosina entistä 
monimuotoisemmin toteutettavaksi. 
 
Monimuotoisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen vaatii pilottitoimin-
nan käynnistämistä. Pilottiprojektissa tulee valita sekä ohjaustoimijoista että opis-
kelijapalveluiden henkilöstöstä koulutettava ydinjoukko, joka myöhemmin pystyy 
mm. työparimenetelmää hyödyntäen toimimaan mentoreina muille ohjaus- ja 
neuvontatyötä tekeville. 
 
Kehittämishankkeen tuloksia on mahdollista hyödyntää Oamkissa monimuotoi-
sen opintojen ohjauksen ja opintoneuvonnan kehittämisessä sekä osana Oamkin 
eKampusta, Pohdintaan on kuvattu suosituksia verkko-ohjauksen ja monimuotoi-
sen opintojen ohjauksen kehittämisen toimintasuunnitelmaksi Oamkissa. 

Asiasanat: Opintojen ohjaus, verkko-ohjaus, opintoneuvonta, etäohjaus, opiskelijapalvelut 
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1 JOHDANTO 

Monimuotoisen opintojen ohjauksen kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankoh-

tainen aihe. Opetus ja oppiminen korkeakouluissa ovat opiskelijoiden työssä-

käynnin, muuttuvien työmarkkinatilanteiden ja elinikäisen oppimisen takia olleet 

jo pitkään murroksessa ja ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdolli-

suuksia on kehitetty jo kokonaisen opiskelijasukupolven ajan. Nykyiset opiskelijat 

elävät ja opiskelevat tietoverkkoyhteiskunnassa. 

 

Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta on uudistunut syksyn 2014 yhteis-

hausta alkaen siten, että hakijalla on valittavanaan hakukohteita joko päivä- tai 

monimuotototeutuksina. Monimuotototeutuksen käsite ja määrittely on herättänyt 

vilkasta keskustelua ammattikorkeakoulujen sisällä ja keskuudessa. Pääviesti 

monimuotototeutusten tarjoamisessa opiskelijoille on se, että opinnot on mahdol-

lista suorittaa työn ohessa monimuotoisesti. 

 

Monimuotototeutusta on korkeakoulumaailmassa edeltänyt jo ajatus sulautu-

vasta opetuksesta (eng. Blended Learning), jolla tarkoitetaan mm. lähiopetuksen 

ja erilaisten verkko-opetusmenetelmien yhdistämistä. Sulautuvan opetuksen ku-

vataan olevan opetuksen ympäristöjen integroitumista ja sulautumista uudeksi 

kokonaisuudeksi (Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009, 16). Sulautuvassa ope-

tuksessa kasvokkain ja verkossa tapahtuva opetus sekä synkroninen ja asynkro-

ninen opetus ovat yhtä tärkeitä oppimisen muotoja. 

 
On aiheellista kysyä, millaisia vaatimuksia opetuksen ja oppimisen monimuotoi-

suus ja sulautuva opetus asettaa korkeakoulujen opintojen ohjaukselle ja opinto-

neuvonnalle? Riittääkö kasvokkain tapahtuva opintojen ohjaus tukemaan opiske-

lijoiden monimuotoista opiskelua, vai pitäisikö myös ohjauksessa olla tarjolla eri-

laisia vaihtoehtoja ja välineitä? Millaisia mahdollisuuksia verkossa tapahtuva oh-

jaus voisi antaa opiskelijoiden tavoitettavuuden tai ohjaukseen hakeutumisen 

kannalta? Onko verkko-ohjauksessa enemmän hyviä vai huonoja puolia ja mitä 

se käytännössä edellyttää niin ohjaajalta kuin ohjattavaltakin? 

 



5 

Verkkopedagogiikkaan ja verkossa tapahtuvaan oppimiseen liittyviä tutkimuksia 

on saatavilla runsaasti. Verkossa monimuotoisesti tapahtuvaan opintojen ohjauk-

seen tai opintoneuvontaan liittyvää suomenkielistä tutkimustietoa ei sen sijaan 

ole juurikaan julkaistu korkeakouluja koskien. Ohjaustoimijoita askarruttavatkin 

tällä hetkellä kysymykset siitä miten verkossa tapahtuva ohjaaminen eroaa kas-

vokkain tapahtuvasta ohjaamisesta ja voiko verkkopedagogiikan oppeja soveltaa 

suoraan verkko-ohjaukseen? Miten varmistutaan verkko-ohjauksen tietoturva-

asioista, kun ohjauksen aihepiirit voivat liittyä ohjattavilla hyvin henkilökohtaisiin 

ja arkaluontoisiinkin asioihin? Miten verkko-ohjaus ylipäänsä määritellään ja oli-

siko parempi käyttää monimuotoisen ohjauksen käsitettä? 

 
Kehittämishankkeeni päätavoitteena on verkossa tapahtuvan opintojen 

ohjauksen ja verkkoneuvonnan käyttökokemusten selvittäminen Oulun 

ammattikorkeakoulun opintojen ohjaajilta, opintoneuvonnan parissa 

työskenteleviltä sekä opiskelijoilta itseltään. Nykytilan lisäksi tavoitteena on 

selvittää tulevaisuuden tarpeita ja haasteita eri osapuolten näkökulmasta sekä 

lähdekirjallisuuden kautta. 

 

Tutkimusaineistona on kohderyhmittäin laaditut kyselyt (liitteet 1 ja 2), joissa 

verkko-ohjauksen käyttökokemuksia kartoitetaan sekä henkilökohtaisen 

ohjauksen että ryhmäohjauksen näkökulmasta. Kyselyiden pääosiot liittyvät 

reaaliaikaisen etäohjauksen käyttökokemuksiin, sähköisiin oppimisalustoihin ja 

sosiaaliseen mediaan ohjauksen välineenä sekä vastaajan omaan itsearviointiin 

omasta tieto- ja viestintäteknisestä osaamisesta näissä välineissä ohjauksen ja 

neuvonnan näkökulmasta. Kyselyn sisältörakenne on kuvattu kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Kyselytutkimuksen osiot 

 

Käyttökokemusten lisäksi tärkeä osa tutkimusta ovat avoimista vastauksista 

saadut arviot ja näkemykset siitä mihin aihepiireihin ja tilanteisiin verkko-ohjaus 

sopii ja mihin ei. 

 

Kehittämishankkeeni tuloksia on mahdollista hyödyntää Oamkissa monimuotoi-

sen opintojen ohjauksen ja opintoneuvonnan kehittämisessä sekä osana Oamkin 

eKampusta. 

 

 

Etäohjaus reaaliaikaisella 
videoyhteydellä

Sähköiset oppimisalustat ja 
sosiaalinen media opintojen 

ohjauksessa

Vastaajien oman tieto- ja 
viestintäteknisen osaamisen 

itsearviointi ja 
koulutustarpeet
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN KUVAUS 

2.1 Ohjauksen ja verkko-ohjauksen käsitteistä  

 

Opintojen ohjaus voidaan määritellä yhteistoiminnaksi, jolla tuetaan ja edistetään 

ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja sellaisilla ta-

voilla, että ohjattavan toimijuus vahvistuu (Vehviläinen 2014, 12). Ohjauksen toi-

mijoita voivat olla yksilöt, työskentelevät ryhmät  sekä erilaiset yhteisöt tai orga-

nisaatiot (Vehviläinen 2014,  14-15). Ohjauskäytännöt voidaan jakaa tuotosvetoi-

seen ja prosessivetoiseen ohjauskäytäntöön sen mukaan, kuinka paljon työsken-

tely ohjautuu prosessin ennakoidusta tuotoksesta käsin ja kuinka paljon se oh-

jautuu siitä, mitä ohjattava kokemuksestaan tuo esiin (Vehviläinen 2014, 111). 

 

Vuorovaikutus on keskeinen käsite määriteltäessä opintojen ohjausta. Ohjaaja 

voidaan määritellä vuorovaikutuksen tuottamisen asiantuntijaksi, joka auttaa 

asiakasta prosessoimaan tekemisiään ja asiakasta itseään uusiin vaiheisiin työs-

kentelyssään antamalla ohjauksellisesti aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Ryhmän 

ohjaaminen puolestaan edellyttää ohjaajalta käsitystä ryhmäprosesseista, ryh-

mädynamiikasta ja ryhmäilmiöistä. (Pasanen 2003, 13-14.) 

 

Sekä yksilö- että ryhmäohjaus verkossa asettaa sekä ohjaajan että ohjattavan 

uusien tilanteiden ja kysymysten äärelle. Miten lähtökohtaisesti kiinteään ja lähei-

seen vuorovaikutukseen perustuvaa ohjaustoimintaa voidaan tarvittaessa toteut-

taa tietoverkoissa? Näihin kysymyksiin tällä kehittämishankkeella yritetään löytää 

joitakin vastauksia sekä ohjattavilta että ohjaajilta. 

 

Käsittelen seuraavassa hieman tarkemmin opintojen ohjauksen käsitettä Oulun 

ammattikorkeakoulun voimassa olevan ohjaussuunnitelman ohjauskäsityksen 

pohjalta. Opintojen ohjauksen käsitteestä siirryn verkkopedagogiikan määrittelyn 

kautta muodostamaan verkko-ohjauksen käsitettä. Lopuksi pohdin hieman sulau-

tuvan ja monimuotoisen ohjauksen käsitettä verkko-ohjauksen yläkäsitteenä. 
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2.1.1 Holistinen opintojen ohjauksen malli Oulun ammattikorkeakoulussa 

 

Oulun ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä voimassa rehtorin päätöksellä 

(9.8.2012 § 194) vahvistettu opintojen ohjaussuunnitelma, jota on täydennetty 

(27.11.2012) Oamkin opintoasioiden johtajan päätöksellä. Tämä ohjaussuunni-

telma ja sen linjaukset ohjaavat myös oman kehittämishankkeeni lähestymista-

paa ja tehtäväksiantoa. 

 

Oamkin opintojen ohjauksen suunnitelmassa kuvataan Oamkin ohjaussuunnitel-

man perustana oleva Holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli (van Esbroeck 

& Watts, 1998). Holistiseen malliin pohjautuen esitellään opintojen ohjauksen ta-

voitteet, menetelmät, ohjaustahot ja -resurssit, toteuttaminen opiskelijan polun eri 

vaiheissa sekä opintojen ohjauksen arviointi ja kehittäminen.  

 

Ohjaussuunnitelmassa on kuvattuna opiskelijan ohjaus opiskelijan polun eri vai-

heissa. Holistisen opintojen ohjauksen mallissa keskiössä on opiskelija ja hänen 

ohjaustarpeensa. Holistisen mallin mukainen ohjaus koostuu Oamkissa kolmesta 

ohjauksen osa-alueesta, joita ovat oppimisen ja opiskelun ohjaus, ammatillisen 

kasvun ja urasuunnittelun ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tu-

keminen. Opintojen ohjaus on kokonaisvaltaista: opiskelija saa ohjausta kaikkiin 

opiskeluun liittyvissä asioissa. (Oamk 2012, 3.) 

 

Holistisessa mallissa opiskelija on ohjaustoiminnan keskipiste, aktiivinen, itseoh-

jautuva ja vastuullinen omasta oppimisestaan. Koko ammattikorkeakoulun hen-

kilöstö osallistuu ohjaustyöhön, mutta ohjauksen asiantuntijuus on porrastettu. 

Koska opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat eriasteisia, valitaan niiden mukaan 

kuinka erikoistunutta ohjaushenkilöstöä käytetään kolmiportaisen kehämallin mu-

kaan. Opiskelijaa lähimpänä olevilla ohjaustahoilla ei välttämättä ole mitään muo-

dollista ohjauskoulutusta, kun taas kehän kolmannella portaalla olevat asiantun-

tijat ovat pitkästi kouluttautuneita omalle erikoisalalleen. (Oamk 2012, 5-6; van 

Esbroeck & Watts 1998.) 
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Lähimpänä opiskelijaa Oamkin holistisen opintojen ohjauksen kehässä ovat mm. 

opintojakson opettaja, opettajatuutori, opinto-ohjaaja ja opintotoimiston henkilö-

kunta; toisella kehällä ovat opinto-ohjaajan lisäksi mm. koulutusohjelma- ja suun-

tautumisvaihtoehtovastaatat; kolmannella kehällä ovat mm. opintopsykologi ja 

opiskeluterveydenhuolto. (Oamk 2012, 5-6.) 

 

Oamkin opintojen ohjaussuunnitelmassa ei varsinaisesti oteta holistisen opinto-

jen ohjauksen mallin lisäksi kantaa mihinkään ohjauksen teoriasuuntaukseen tai 

menetelmään. Ohjauksen toteuttamisen keinoina mainitaan seuraavat (Oamk 

2012, 3):  

 

 Yhteistoiminnallisuuden edistäminen, opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja si-

touttaminen  

 Opintojen henkilökohtaistaminen  

 Motivointi  

 Ennakoiva opintojen edistymisen seuranta ja välitön puuttuminen viivästy-

misten yhteydessä (vrt. Rehtorin päätös 4.4.2012.)  

 

Oamkin koulutusyksiköissä käytetään erilaisia ohjausmenetelmiä riippuen ohjaa-

jan roolista ja opiskelijan ohjaustarpeesta (Oamk 2012, 4). Käytännön ohjaus-

muotoina ohjaussuunnitelmassa mainitaan yksilöohjaus, ryhmäohjaus ja verkko-

ohjaus.  

 

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteisessä Valtti – Valmis tutkin-

totyöelämävalttina –projektissa tutkittiin korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä 

mm. opintojen ohjauksesta. Valtti-tutkimuksen mukaan niin ammattikorkeakou-

luissa kuin yliopistoissakin koetaan ongelmia ohjauksen selkeydessä. Opiskelijat 

kaipasivat ohjausjärjestelmän ja ohjaustahojen vastuiden selkiyttämistä, jotta 

opiskelijalle olisi selvää kenen puoleen hän voi opiskelun eri tilanteissa kääntyä. 

Myös ohjauksen saatavuudesta ja ohjauksen eri muodoista kaivattiin säännöllistä 

tiedottamista. (Liimatainen et al. 2011, 57-62.) Holistisessa opintojen ohjauksen 

mallissa ohjaustahojen vastuut voivat opiskelijalle näyttäytyä osin selkiintymättö-

minä, ellei tiedottamista työnjaosta ole hoidettu riittävän yksiselitteisesti.  
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Oamkin holistisen opintojen ohjauksen mallin mukaisesti omassa kehittämisteh-

tävässäni on tutkimuksen kohteena oleviksi ohjaustoimijoiksi valittu varsinaisten 

opintojen ohjaajien lisäksi myös opintoneuvontaa ja ohjausta tekevät henkilöt 

opiskelijapalveluissa; Oamkin ohjaussuunnitelmassa ohjausta tarkastellaan laa-

jasti eli ohjaukseen katsotaan kuuluvan varsinaisen opintojen ohjauksen lisäksi 

myös neuvonta ja tiedottaminen, jotka tukevat ohjaustyötä. 

 

Valtti-projektin kyselytutkimukseen vastanneista 179 Oulun ammattikorkeakou-

lun opiskelijasta yli 60% ilmoitti saaneensa opintojen ohjausta opintotoimiston 

henkilökunnalta. Opintojakson opettajalta ohjausta kertoi saaneensa yli 70% vas-

tanneista ja opiskelukavereilta yli 80% vastanneista. Opinto-ohjaajalta opintojen 

ohjausta oli saanut yli 50% vastanneista, samoin kuin opinnäytetyön ohjaajalta. 

(Liimatainen et al. 2011, 34.) Opiskelijapalveluilla on siis Valtti-tutkimuksen pe-

rusteella tärkeä asema opiskelijan jokapäiväisessä ohjaustyössä. 

 

2.1.2 Verkkopedagogiikka verkko-ohjauksen suunnannäyttäjänä 

 

Kotimainen verkkopedagogiikkaa käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus keskittyy tällä 

hetkellä erityisesti verkossa opettamiseen ja oppimiseen, ei niinkään verkossa 

tapahtuvaan opintojen ohjaukseen, jota sivutaan tuskin lainkaan. Verkkopedago-

giikan ominaisuudet ja lainalaisuudet ovat kuitenkin mielestäni sovellettavissa 

myös verkko-ohjaukseen. Huomattavaa on, että verkko-ohjaajan käsitettä käyte-

tään kirjallisuudessa usein synonyymina verkko-opettajan käsitteelle, kun halu-

taan korostaa verkko-opettajan työn ohjauksellista luonnetta. 

 

Ihanaisen toimittamassa ammatillisen verkkopedagogiikan pilottihankkeita ku-

vaavassa kokoomateoksessa verkko-ohjaus määritellään seuraavasti (Ihanainen 

2009, 9-10): ”Verkko-ohjaus tarkoittaa opettajien ja opiskelijoiden aktiivista tois-

tensa tukemista verkko-opiskelu ja –oppimistapahtumassa. Verkko-ohjaus voi ta-

pahtua eriaikaisesti sähköpostilla ja oppimisalustoilla sekä samanaikaisesti lyhyt-

sanomachateissa ja irceissä tai erilaisissa video- ja audioympäristöissä. Verkko-
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ohjauksessa keskeistä ovat ohjeistukset, läsnäoloviestintä sekä varsinainen ope-

tuksellinen, sosiaalinen ja neuvoja antava ohjeistus.” Määritelmässä ei siis huo-

mioida varsinaista opintojen ohjausta verkossa, vaan oppimisen ohjaus. 

Ihanaisen toimittaman kirjan verkko-opetuskokeilujen perusteella verkko-opetta-

jan työssä painottuvat perinteistä opetusta enemmän ennakkosuunnittelu ja sel-

keiden opiskeluohjeiden tekeminen. Verkko-opettajan työssä keskeistä on myös 

yhteistoiminta muiden opettajien kanssa sekä ohjauksellinen työskentely. Ver-

kossa toteutuva yhteisöllisyys on avain vuorovaikutteisuuden onnistumiseen. 

(Ihanainen 1999, 66-67.) 

 

Voisiko tätä ajatusta soveltaa suoraan myös verkossa tapahtuvaan opintojen oh-

jaukseen; vaatiiko aito vuorovaikutus myös kahden kesken yhteisöllisyyden tun-

netta, tutustumista kenties kasvokkain, ennen kuin verkossa voi luontevasti oh-

jata? 

 

Opiskelijoiden välinen kanssakäymisen määrä koettiin pilottiprojekteissa yhdeksi 

keskeiseksi verkko-ohjausta mallintavaksi tekijäksi. Kun osallistujilla on runsaasti 

kanssakäymistä keskenään, koettiin että ohjauksen suhteellinen tarve pienenee 

ja päinvastoin. Kun ohjaaja koetaan persoonallisesti, sosiaalisesti, asiasisällölli-

sesti ja toiminnallisesti läsnä olevaksi, kanssakäyminen niin ikään vahvistuu. 

(Ihanainen 1999, 79-80.)  

 

Kullaslahti (2011) käsittelee laajasti ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kom-

petenssia ja kehittymistä. Aineistona on ollut ammattikorkeakouluopettajille suun-

nattu kvantitatiivinen verkkokysely ja kvalitatiivinen teemahaastattelu tutkimuk-

sen tuloksista voi mielestäni vetää yhtymäkohtia myös verkko-ohjaajan kompe-

tenssiin ja sen kehittymiseen. 

 

Kullaslahden mukaan erinomaista verkko-opettajaa määrittelee kolme ominai-

suutta. Ensinnäkin erinomainen verkko-opettaja on erinomainen opettaja. Hän 

pitää opiskelijoiden kanssa työskentelystä, hänellä on riittävä alansa asiantunte-

mus, innostus omasta tehtävästä ja asiasisällöstä jne. Toiseksi tarvitaan riittävät 

tekniset taidot ohjata verkko-oppimisympäristössä ja riittävä internetpystyvyys  
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(henkilökohtainen tunne kompetenssista, joka ilmenee käyttömukavuutena ja on-

gelmanratkaisutaitoina verkkoympäristössä). Kolmanneksi tarvitaan jousta-

vuutta, innovatiivisuutta ja sitkeyttä eli vierailla alueilla toimivien pioneerien yleisiä 

ominaisuuksia. (Kullaslahti 2011, 39-40.) 

Jos erinomainen verkko-opettaja määritellään ensisijaisesti lähtökohdaltaan erin-

omaiseksi opettajaksi, sama määrittely lienee sovellettavissa myös verkko-oh-

jaukseen ja verkko-opinto-ohjaajaan? Edellä kuvatut kolme erinomaisen verkko-

opettajan ominaisuutta voisi varmaankin hyvin kirjoittaa auki myös verkko-oh-

jauksen näkökulmasta? 

 

Kullaslahden (2011, 85) tutkimusjoukossa tieto- ja viestintätekniikan osaava ope-

tuskäyttö saavutettiin 3-5 vuoden verkko-opetuskokemuksella. Vastaavasti ope-

tuskäytön osaaminen oli yli 10 vuotta verkossa opettaneilla sujuvaa ja monipuo-

lista, jolloin opettaja pystyi neuvomaan myös kollegaa (Kullaslahti 2011, 85). Kul-

laslahden (2011, 96-97) mukaan nämä tulokset vastaavat yleistä asiantuntijuu-

den kehittymisen pitkäaikaista prosessikuvausta.  

 

Verkko-opetuksessa tärkeäksi koettiin työparin löytäminen ja yhteisopettajuus; 

erityisesti koettiin antoisaksi jos työparista toinen oli kokeneempi ja saattoi opas-

taa kollegaansa alkuun verkon käytössä (Kullaslahti 2011, 115). Verkko-opetta-

juus todellakin vaatii myös luovuutta ja sinnikkyyttä: Verkko-opettajan täytyy rat-

kaista monia käytännön ongelmia joihin ei ole valmiita ratkaisuja. Verkko-opetta-

jat ovatkin itse kokeilleet ja kehittäneet onnistumisen ja epäonnistumisen kautta 

uudenlaisia toimintamalleja ja käytänteitä (Kullaslahti 2011, 116). Erityisen tärke-

äksi koettiin kollegoille resursoitu työaika verkko-opetuksen tukeen; tämä on an-

tanut uskallusta kysyä ja tiedon keneltä kysyä (Kullaslahti 2011, 143). 

 

Haastatellut opettajat kuvasivat verkkoa hyväksi paikaksi vuorovaikutukselle, 

jossa kynnys yhteydenottoon on matala; opettajat kokivat oppivansa tuntemaan 

opiskelijat verkossa lähiopetusta paremmin (Kullaslahti 2011, 151). Voisiko tämä 

olla mahdollista myös verkossa tapahtuvassa opintojen ohjauksessa? 

 

Kullaslahti (2011,13) toteaa että verkko-opetuksessa pelkkä tekninen osaaminen 

ei riitä, ei liioin hyvä pedagoginenkaan osaaminen. Hän kysyy, mikä siis riittää? 
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Kysymystä voisi soveltaa myös verkko-ohjaukseen: Riittääkö verkko-ohjaajalle 

teknisen osaamisen lisäksi hyvä ohjausosaaminen? Miten nämä kaksi osaamis-

aluetta yhdistetään? Mitä muuta kompetenssiin tarvitaan? Millaisia persoonalli-

suuden piirteitä verkko-ohjaus mahdollisesti edellyttää? 

Näitä kysymyksiä mielestäni tarvitaan myös verkko-ohjauksen ja verkko-ohjaajan 

määrittelyyn, ammatillisen profiilin luomiseen ja ammattiprofiilin edelleen kehitty-

miseen. 

 

2.1.3 Verkko-ohjauksesta sulautuvaan ja monimuotoiseen ohjaukseen? 

 

Tässä kehittämishankkeessa määrittelen verkko-ohjauksen joko synkronisesti tai 

asynkronisesti muualla kuin perinteisessä kasvokkaisessa samassa fyysisessä 

tilassa tapahtuvaksi opintojen ohjaukseksi. Synkroninen eli reaaliaikainen etäoh-

jaus voi tapahtua esimerkiksi Skype-videopuheluiden, AC- eli Adobe Connect –

verkkoneuvottelun, Lync-videoneuvottelun tai jonkin sähköisen oppimisalustan 

(esim. Optima) videoneuvotteluominaisuuden välityksellä tai reaaliaikaisena 

chat-keskusteluna esimerkiksi oppimisalustalla tai erillisellä chat-ohjelmistolla. 

 

Asynkroninen eli ei-reaaliaikainen verkko-ohjaus voi tapahtua tyypillisesti sähköi-

sen oppimisalustan (esim. Optima) kautta keskustelujen, oppimistehtävien tai oh-

jeiden kautta. Vuorovaikutteisuuden asteen ja mahdollisuudet määrittelee ohjaaja 

oppimisalustan työtilaa rakentaessaan. Asynkronista verkko-ohjausta voi antaa 

myös esimerkiksi opiskelijaintran opintojaksotyötilan kautta.  

 

Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi blogit tai Facebook ovat välineitä asynkroni-

seen ohjaukseen. Mahdollisuudet täysin luotettavaan ja tietosuojattuun vuorovai-

kutteisuuteen ovat sosiaalisessa mediassa luonnollisestikin rajatut. Reaaliaikai-

nenkin ohjaus sosiaalisessa mediassa on mahdollista, mutta tietosuojasyistä so-

siaalinen media tarjoaa usein ohjaajalle mahdollisuuden lähinnä ohjattavan ta-

voitteluun ja varsinaisesta ohjausajankohdasta sopimiseen. Tällä mahdollisuu-

della voi kuitenkin olla ratkaiseva tekijä itse ohjaustilanteen tai ohjaussuhteen 

syntymiselle.  
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Verkko-ohjausta voidaan antaa, samaan tapaan kuin muutakin opintojen oh-

jausta, niin henkilökohtaisena yksilöohjauksena kuin ryhmäohjauksenakin, myös 

pienryhmätyyppisesti esim. Study Groupeille. 

 

Lähtökohtaisesti näen verkon ohjausvälineenä nimenomaisesti välinearvon nä-

kökulmasta; itse verkko ei tuo ohjaukseen mitään sellaista, mitä ei pystyttäisi to-

teuttamaan perinteisessä kasvokkaisessa ohjaustilanteessa. Välinearvon käsite 

on kuitenkin mielestäni nähtävä ohjauksen kyseessä ollessa positiivisesta näkö-

kulmasta; se antaa mahdollisuuden jäljitellä autenttista vuorovaikutukseen ja läs-

näoloon perustuvaa ohjaustilannetta sellaisissa olosuhteissa, joissa ohjaajalla ja 

ohjattavalla fyysisen välimatkan, sairauden, työn ohessa opiskelun jne. takia ei 

ole mahdollisuutta nähdä toisiaan paikan päällä. 

 

Mielestäni verkko-ohjaus ei sinänsä eroa niin sanotusta normaalista ohjaus-

työstä, mutta se asettaa ohjaajalle kenties uusia ja erilaisia kompetenssivaati-

muksia kuin tyypillinen, välittömään kontaktiin perustuva vuorovaikutteinen kes-

kustelutilanne. Ohjausosaamisen lisäksi tarvitaan riittävät tekniset taidot, kyky 

teknologian soveltamiseen sekä erityisosaamisalueena kyky luottamuksen ja 

vuorovaikutuksen rakentamiseen verkon yli. 

 

Niin kasvokkain kuin verkon kauttakin tapahtuva ohjaus edellyttävät ohjaajalta 

oman persoonan käyttämistä yhtenä työvälineenä. Ohjaajan työrooli voi olla eri-

lainen kuin ohjaajan oma arkiminä, mutta verkko-ohjaus voi vaatia ohjaajalta eri-

laisia persoonallisuuden piirteitä kuin kasvokkainen ohjaus (Vrt. Kullaslahti 2011, 

9). Rauhallisuus, ongelmanratkaisukyky ja kyky hallita ja keskittyä ohjaustilantee-

seen teknologian häiritsemättä ovat mielestäni sellaisia persoonaankin liittyviä 

taitoja ja ominaisuuksia jotka auttavat verkko-ohjaustilanteen onnistumista. 

 

Verkon kautta tarjottava ohjauspalvelu voi toisaalta madaltaa kynnystä pyytää 

ohjausta sellaisilla ohjattavilla, joille sosiaaliset tilanteet jopa opintojen ohjaajan 

kanssa kenties aiheuttavat ylitsepääsemätöntä jännitystä ja kyvyttömyyttä saada 

ohjauksesta apua tilanteeseensa.  
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Matikainen (2003) on tutkinut verkossa tapahtuvaa keskustelua ja vuorovaiku-

tusta. Näitä pohdintoja voi mielestäni peilata myös verkossa tai sosiaalisessa me-

diassa tapahtuviin asynkronisiin ohjauskeskusteluihin.  Matikainen huomauttaa, 

että koska verkkokeskustelu on tekstipohjaista, kyseessä ei oikeastaan ole kes-

kustelu vaan kirjoitettu kommunikaatio. Tekstipohjaisuus taas vaatii osallistujilta 

kykyä kirjalliseen ilmaisuun. Tämä voi kangistaa vuorovaikutusta, koska sanoja 

harkitaan tarkemmin ja spontaanisuus vähenee. (Matikainen 2003, 122.) 

 

Myös verkkokeskustelun sosiaalinen vihjeettömyys kuuluu oleellisesti verkkokes-

kustelun tekstipohjaisuuteen: vuorovaikutus on vaikeammin tulkittavaa ja väärin-

ymmärrysten mahdollisuus kasvaa. Verkkokeskustelulle on ominaista myös do-

kumentoituvuus, eli kaikki keskustelut tallentuvat. (Matikainen 2003, 122.) Tä-

mänkin ominaisuuden voi opintojen ohjauksen näkökulmasta tulkita joko hyväksi 

tai huonoksi ominaisuudeksi, myös riippuen siitä kysytäänkö asiaa ohjaajalta vai 

ohjattavalta.    

 

Matikaisen mukaan verkkokeskustelun ohjaaminen ja keskustelun onnistuminen 

on riippuvaista nimenomaan ohjaajan sosiaalisesta herkkyydestä. Verkkokes-

kustelussa tarvitaan tavallisia vuorovaikutustaitoja; kirjoittamisen, perustelemi-

sen, lukemisen, kunnioituksen ja empatian taitoja. (Matikainen 2003, 133.) Nämä 

kaikki ovat olennaisia taitoja myös verkkopohjaisissa ohjauskeskusteluissa. 

 

Voidaan myös kysyä, onko verkko-ohjaus liian suppea määritelmä monimuotoi-

sen oppimisen rinnalle. Tulisiko puhua monimuotoisesta tai sulautuvasta opinto-

jen ohjauksesta? 

 

2.2 Toimintaympäristön kuvaus 

2.2.1 Oulun ammattikorkeakoulu 

 

Oulun ammattikorkeakoulussa on tarjolla noin 1 800 aloituspaikkaa vuosittain. 

Vuonna 2013 Oamkissa suoritettiin yhteensä 1472 tutkintoa joista 111 oli ylempiä 

ammattikorkeakoulututkintoja. Kokonaisopiskelijamäärä on lähes 9000 opiskeli-

jaa. Henkilökuntaa on noin 800. Oulun ammattikorkeakoulussa on 28 tutkinto-
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ohjelmaa joista 10 johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Englannin-

kielisiä koulutusohjelmia oli kevään 2014 yhteishaussa tarjolla kolme. Noin 90% 

opiskelijoista tulee entisten Oulun ja Lapin läänien alueelta. 

 

2.2.2 Opintojen ohjaajat 

 

Oulun ammattikorkeakoulun kaikissa koulutusyksiköissä toimii joko koko- tai osa-

aikaisia opintojen ohjaajia. Oulun ammattikorkeakoulun (2012) opintojen ohjaus-

suunnitelman mukaan opinto-ohjaajien tehtävänä on opiskelijoiden kokonaisval-

tainen ohjaus kaikissa opintojen ohjauksen osa-alueissa ja oppijan polun eri vai-

heissa. Suunnitelman mukaan opinto-ohjaaja ohjaa uusien opiskelijoiden sitou-

tumista opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Erityisenä vastuualueena ohjaajilla 

on ohjata keskeytymisuhan alaisia ja erityisohjausta tarvitsevia opiskelijoita. 

 

Oulun ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelman mukaan opinto-ohjaajien eri-

tyisosaamisalueeseen kuuluvat psykososiaaliset asiat sekä opintojen esteeksi 

muodostuvat erilaiset oppimisvaikeudet, terveysongelmat, taloudelliset vaikeu-

det, perhetilanne tai joskus myös päihteiden käyttö, jolloin opiskelija tarvitsee pit-

käaikaista ja riittävää tukea elämäntilanteensa ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 

jäsentämiseksi. Lisäksi hänen työnkuvaansa kuuluu ammatillisen kasvun ja ura-

valinnan ohjaaminen. Mikäli yksikössä on useampi opinto-ohjaaja, työnjako 

opinto-ohjaajien kesken on joustava ja myös opiskelijalle jätetään mahdollisuutta 

valita haluamansa ohjaustaho. 

 

2.2.3 Opiskelijapalvelut 

 

Oamkin Opiskelijapalvelut-yksikkö on aloittanut toimintansa 1.7.2013. Tätä en-

nen opiskelija- ja hyvinvointipalvelut oli hallinnollisesti hajasijoitettu eri koulutus-

yksiköiden opintotoimistoihin sekä rehtorin toimistoon.  Opiskelijapalvelut-yksi-

kössä työskentelee n. 35 henkilöä, tehtävänimikkeinään opiskelijapalveluassis-

tentti, suunnittelija, koulutussuunnittelija, opintopsykologi tai opiskelijapalvelu-

päällikkö. Yksikköä johtaa opintoasioiden johtaja. 
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Opiskelijapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on järjestää ja kehittää opiskelija-

palveluita ammattikorkeakouluun hakevien ja -opiskelijoiden tarpeisiin. Tavoit-

teena on että yhdenmukaiset ja laadukkaat opiskelijapalvelut ovat kaikkien opis-

kelijoiden (tutkintoon johtava koulutus, ammatilliset erikoistumisopinnot, avoin 

amk, siirto-opiskelijat) saatavilla. 

 

Opiskelijapalvelutehtävien kokonaisuuteen kuuluvat hakemiseen ja hakuvaihee-

seen tai opiskeluun ja opiskelijan palveluihin liittyvä neuvonta ja tiedotus opinto-

jen alusta tai hakuvaiheesta valmistumisvaiheeseen saakka. Opiskelijapalvelu-

tehtäviä hoidetaan sekä opiskelijapalveluiden palvelupisteessä että puhelimitse, 

sähköpostitse ja erilaisten lisääntyvien verkkopalveluiden välityksellä. Neuvontaa 

tehdään myös opiskeluun ja opiskelijarekrytointiin liittyvissä tapahtumissa. 

 

Opintoasioiden hallinnoinnin kokonaisuuteen kuuluvat mm. haku-, valinta-, opis-

kelija- ja opiskelutietojen rekisteröinti ja ylläpito erilaisissa Oamkin sisäisissä ja 

valtakunnallisissa tietokannoissa ja rekistereissä, tunnuslukujen tilastointiin liitty-

vät tehtävät sekä opiskelu- ja tutkintotodistusten laatiminen. Tehtävään kuuluu 

myös mm. valintakoe- ja tenttijärjestelyihin liittyviä tehtäviä sekä osallistuminen 

erikseen määriteltävien työryhmien toimintaan kampuksella ja/tai Oamkissa. 

Opiskelijat voivat hyödyntää oman kampuksen palveluiden lisäksi myös muiden 

kampusten opiskelijapalveluita. 

 

 

2.3 Kehittämisprosessin toteutus 

2.3.1 Prosessin kulku ja yhteistyötahot 

 

Ensimmäisessä vaiheessa perehdyin kehittämishankkeen aiheeseen liittyvään 

ajankohtaiseen kirjallisuuteen ja mm. verkosta löytyvään materiaaliin. Kehittämis-

hankkeen toteuttamisen ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös virallisen tutki-

muslupahakemuksen laatiminen Oamkin tutkimus- ja kehitysjohtajalle. 

 

Kehittämisprosessin toinen vaihe oli laatia taustaselvitysten valossa kyselylo-

make kolmelle eri kohderyhmälle: 1) Oamkin eri yksiköiden opintojen ohjaajat, 2) 
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Oamkin Opiskelijapalvelut-yksikön henkilöstö sekä 3) opiskelijaryhmät eri koulu-

tusaloilta. 

 

Testasin kyselylomakkeita yhdellä Oamkin opinto-ohjaajalla etukäteen ja keskus-

telimme testaajan kanssa lomakkeen sisällöstä, muotoilusta ja vastaamiseen 

käytetystä ajasta. Tästä testauksesta syntynyt palaute on otettu huomioon lopul-

lisissa kyselylomakkeissa. Kyselylomakkeet esiteltiin myös Oamkin opiskelijapal-

veluiden johtotiimissä, jolloin niihin pystyivät esittämään kehittämisehdotuksia 

opiskelijapalvelupäälliköt ja opintoasioiden johtaja. 

 

Kyselylomakkeisiin vastaamisessa hyödynsinä vastausprosentin maksimoi-

miseksi henkilökunnan osalta työryhmien kokoontumisia alkuvuoden aikana 

(opinto-ohjaajien työryhmä ja opiskelijapalveluiden kehittämispäivä), jolloin lo-

makkeisiin vastattiin välittömästi koko kohderyhmän ollessa paikalla. Opiskelija-

ryhmien vastaamisessa tein yhteistyötä eri alojen opinto-ohjaajien kanssa jolloin 

pystyin organisoimaan kyselyjen teettämisen esim. opinto-ohjaajien ryhmätun-

neilla. 

 

Lopuksi vuorossa oli kyselylomakkeiden vastausten koonti, analysointi ja yhteen-

vetojen tekeminen. Vastausten koonti ja tulokset ovat luettavissa Tulokset-osi-

ossa.  

 

Tämän kehittämishankeprosessin aikana olen tehnyt yhteistyötä Oamkin eKam-

pus-kehittämishankkeen kanssa. Olen eKampuksen yhteistyöverkoston kautta 

osallistunut kevään 2014 aikana mm. AC-verkkopalavereissa keskusteluihin mui-

den ammattikorkeakoulujen opiskelijapalveluiden verkkopalveluiden suunnitte-

luun liittyen. Näissä epävirallisista keskusteluista on jäänyt itämään ajatuksia joita 

myös tässä kehittämishankkeessa ja sen raportissa on jalostettu eteenpäin. 

 

Kyselylomakkeiden yhteenvetojen, asiasta käytyjen ryhmäkeskustelujen ja kirjal-

lisuuden ja muun materiaalin perusteella laadittujen johtopäätösten perusteella 

olen laatinut Pohdinnassa kuvatut suositukset verkko-ohjauksen ja monimuotoi-

sen opintojen ohjauksen kehittämisen toimintasuunnitelmaksi Oamkissa. 
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2.3.2 Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

 

Kyselyt opiskelijaryhmille ja vastaajien taustatiedot 

Kyselyt toteutettiin lomakekyselyinä (Liite 1) kevätlukukauden 2014 aikana yh-

teensä kuudelle satunnaisesti valitulle opiskelijaryhmälle normaalien ryhmäope-

tustuntien aikana, joko tunnin alussa tai lopussa. Kyselyyn vastanneet opiskelija-

ryhmät eivät edusta kattavasti kaikkia Oamkin koulutusaloja tai tutkinto-ohjelmia, 

mutta tämän kehittämistehtävän laajuus huomioon ottaen otanta antaa kuitenkin 

tarpeellista suuntaa-antavaa tietoa. Kyselytutkimukseen vastanneita opiskelija-

ryhmiä on kuvattu taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneet opiskelijaryhmät 

 

Tutkinto- 

ohjelma 

Vuosikurssi Miehiä Naisia Vastaajia yh-

teensä 

Maisemasuun-

nittelu 

2. 11 3 14 

Rakennustek-

niikka 

1. 9 4 13 

Rakennustek-

niikka 

3. (2.-4) 11 3 14 

Sosiaaliala 1. 0 23 23 

Toimintatera-

pia 

3. 1 9 10 

Viestintä 1. 5 9 14 

YHTEENSÄ  37 51 88 

 

 

Yhteensä kyselyyn vastasi 88 opiskelijaa, joista 60 eli 68% opiskeli nuorten tut-

kintoon johtavassa koulutuksessa ja 27 eli 31% aikuisten tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa. Yksi vastaaja ilmoitti olevansa avoimen ammattikorkeakoulun 

opiskelija. Miehiä vastanneista oli 42% ja naisia 58%.  
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Kuviossa 2 on kuvattu kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden taustatietona henki-

lökohtaisessa opintojen ohjauksessa käyntien määrää tähänastisissa opin-

noissa.  

 

 

 

KUVIO 2. Henkilökohtaisen opintojen ohjauksen määrä kyselyyn vastanneilla tä-

hänastisissa opinnoissa 

 

 

Kuviossa 3 on kuvattu kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opiskelijapalveluista 

hankkiman opintoneuvonnan määrää tähänastisissa opinnoissa. 

 

 

 

Viikoittain; 1%
Kuukausittain; 2%

Muutaman kerran 
vuodessa; 16%

Kerran vuodessa tai 
harvemmin; 78%

Ei tiedossa; 1% Opintojen ohjaus
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KUVIO 3. Opiskelijapalveluista hankitun opintoneuvonnan määrä kyselyyn vas-

tanneilla tähänastisssa opinnoissa 

 

Kyselyjen vastaukset on koottu ja analysoitu ensin tutkinto-ohjelmittain ja sen jäl-

keen koottu yhteenvedoksi.  

 

Avointen vastausten analysoinnilla ja johtopäätösten tekemisellä on tässä kyse-

lytutkimuksessa mielestäni suurin uutta tietoa tuottava merkitys. Kyselytilanteissa 

opiskelijat ohjeistettiin erityisesti panostamaan avointen kysymysten vastausten 

pohdintaan, sillä etukäteisolettamuksen perusteella varsinaista verkko- ja etäoh-

jauksen kokemusta opiskelijoilla olisi todennäköisesti hyvin vähän. 

 

Kyselyt opintojen ohjaajille ja opiskelijapalveluille 
 
Kysely Oamkin opintojen ohjaajille toteutettiin lomakekyselynä (Liite 2) kevätlu-

kukauden 2014 aikana pidetyssä Oamkin opintojen ohjauksen työryhmän ko-

kouksessa. Kyselyyn vastasi yhteensä kahdeksan opintojen ohjaajaa.  

 

Kysely Oamkin opiskelijapalveluiden henkilökunnalle toteutettiin lomakekyselynä 

(Liite 2) kevätlukukauden 2014 aikana pidetyn Opiskelijapalveluyksikön kehittä-

mispäivän yhteydessä. Kyselyyn vastasi yhteensä 28 opiskelijapalveluiden hen-

kilökunnan edustajaa.  

Kuukausittain
6 %

Muutaman kerran 
vuodessa

28 %

Kerran vuodessa tai 
harvemmin

66 %

Opiskelijapalvelut
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3 TULOKSET 

Tulokset esitellään kyselylomakkeen mukaisen aihealuejaon mukaisesti, eli ensin 

käsitellään reaaliaikaisen etäohjauksen ja etäneuvonnan käyttökokemuksia, 

toiseksi sähköisten oppimisalustojen ja sosiaalisen median käyttökokemuksia 

opintojen ohjauksessa ja opintoneuvonnassa ja kolmanneksi vastaajien omaa 

tieto- ja viestintäteknisen osaamisen itsearviointia ja koulutustarpeita. Lopuksi 

tuodaan vielä esille kyselylomakkeen vapaan palautteen osiosta keskeisimpiä 

esille nousseita teemoja. 

 

Tulokset on opiskelijaryhmien osalta esitetty pääosin yhtenä ammattikorkeakou-

lun opiskelijoita edustavana kokonaisuutena, koulutusohjelmia erittelemättä tai 

keskenään vertailematta. Kyselyyn vastanneet ryhmät valikoituivat satunnaisesti 

ilman tutkimuksen tekijän ennakkokäsityksiä ryhmän tai koulutusohjelman aiem-

masta aihepiirin tuntemisesta. Avointen vastausten sitaateissa on kuitenkin mai-

nittu opiskelijan koulutusohjelma ja vuosikurssi.  

 

Opintojen ohjaajien vastauksia on kokonaisuudessaan käsitelty yhtenä joukkona. 

Samoin on menetelty opiskelijapalveluiden henkilöstön vastausten osalta. Opin-

tojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden henkilöstön vastausten koonta on esitetty 

samassa alaluvussa aihealueittain. 

 

3.1 Reaaliaikaisen etäohjauksen ja –neuvonnan käyttökokemukset 

3.1.1 Opiskelijoiden kokemukset 

 

Käyttökokemukset 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista suurin osa eli 93% ilmoitti, ettei ole saanut 

henkilökohtaista opintojen ohjausta, opintoneuvontaa tai ryhmäohjausta jonkin 

reaaliaikaisen videoyhteyden mahdollistavan ohjelmiston välityksellä. Henkilö-

kohtaista ohjausta videoyhteyden kautta oli vastanneista saanut viisi prosenttia 

ja ryhmäohjausta kaksi prosenttia. Jakaumaa on kuvattu Kuviossa 4. 
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KUVIO 4.  Reaaliaikaisella videoyhteydellä tapahtuvan etäohjauksen ja –neuvon-

nan käyttökokemukset opiskelijoilla 

 

Syyksi sille ettei ole saanut etäohjausta 83% ilmoitti ettei ole ollut tarvetta etäoh-

jaukseen, yksi prosentti ilmoitti ettei hallitse tarvittavia ohjelmistoja tai tekniikkaa 

vaikka etäohjaukselle olisi ollut tarvetta ja 16% ilmoitti syyksi ”Muun syyn”, jota 

pyydettiin erikseen tarkentamaan. Lähes kaikki kohtaan ”Muu syy” vastanneista 

ilmoittivat avoimessa vastauksessaan syyksi sen, etteivät olleet koskaan kuulleet 

että reaaliaikaisen etäohjauksen saaminen olisi mahdollista: 

 

En ole kuullut että tällainen olisi mahdollista, ja ohjausta kaivatessani ha-

keudun mielelläni suoraan keskustelemaan. (3. vuoden rakennustekniikan 

opiskelija) 

 

Ei ole kukaan esittänyt että se olisi näin mahdollista (tarvetta olisi). (1. vuo-

den sosiaalialan opiskelija) 

 

Olen saanut henkilökohtaista ohjausta tai neuvontaa
5 %

Olen saanut ryhmäohjausta
2 %

En ole saanut etäohjausta
93 %
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Ei ole ollut tarvetta, eikä sitä ole tarjottu. (3. vuoden toimintaterapian opis-

kelija) 

 

 

Yhteensä kuusi opiskelijaa ilmoitti saaneensa henkilökohtaista reaaliaikaista etä-

ohjausta Optiman, Moodlen tai muun oppimisalustan sähköisen videoneuvotte-

luominaisuuden kautta. Tämä on yhteensä seitsemän prosenttia kaikista kyse-

lyyn vastanneista. Viikoittain henkilökohtaista etäohjausta ilmoitti saaneensa yksi 

vastaaja, kuukausittain kaksi vastaajaa, muutaman kerran vuodessa yksi vas-

taaja ja kerran vuodessa tai harvemmin kaksi vastaajaa.  

 

Kaksi opiskelijaa ilmoitti saaneensa ryhmäohjausta tai –neuvontaa Optiman, 

Moodlen tai muun oppimisalustan sähköisen videoneuvotteluyhteyden kautta. 

Viikoittain ryhmäkohtaista etäohjausta ilmoitti saaneensa yksi vastaaja, kuukau-

sittain yksi vastaaja ja kerran vuodessa tai harvemmin yksi vastaaja. 

 

Merkille pantavaa on, että yksikään kyselyyn vastannut opiskelija ei ollut saanut 

henkilökohtaista eikä ryhmäohjausta AC- eli Adobe Connect -verkkoneuvottelun, 

Skype-puheluiden, Lync-videoneuvottelun tai esimerkiksi reaaliaikaisen chat-

keskustelun kautta.  

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin reaaliaikainen videoyhteys opiskelijoiden mie-

lestä soveltuu  

Opiskelijoiden vastauksista on koottu Kuvioon 5 pääteemat koskien sellaisia 

opintojen ohjauksen sekä opintoneuvonnan tilanteita ja aihepiirejä joihin reaaliai-

kainen videoyhteys voisi vastaajien mielestä soveltua. Kuvion on koottu lisäksi 

opiskelijoiden vastauksissaan kuvaamia onnistuneen reaaliaikaisen videoyhtey-

den käytön edellytyksiä.  
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KUVIO 5. Opiskelijoiden kuvaamat tilanteet, aihepiirit ja onnistuneen käytön edel-

lytykset opintojen ohjaukselle ja opintoneuvonalle reaaliaikaisen videoyhteyden 

kautta 

 

Osa opiskelijoista vastasi kysymykseen etäopetuksen näkökulmasta, ei ohjauk-

sen näkökulmasta. Kaikille opiskelijoille opintojen ohjaus ei siis ollut käsitteenä ja 

sisältönä täysin selkeä kyselyhetkellä. 

 

Osalla opiskelijoista opinnot olivat niin alkuvaiheessa, että heidän oli selvästikin 

vaikeaa hahmottaa tilanteita joissa he opintojen aikana viettäisivät aikaa jossakin 

muualla kuin oman koulun tiloissa tai jopa toisella paikkakunnalla tai toisessa 

maassa.  

 

Tilanteet

• Työharjoittelu, työssäkäynti tai kesäopinnot toisella 
paikkakunnalla

• Opinnäytetyön tekeminen toisella paikkakunnalla
• Erityisesti aikuisopiskelijoiden opiskelu toiselta 

paikkakunnalta pitkän välimatkan päästä
• Ulkomailla suoritettava vaihto-opiskelu
• Sairausloma tai jos sairaus estää kotoa lähtemisen
• Vanhempainvapaa
• Ryhmää koskeva ohjaus
• Varakäytäntö pakollisessa tilanteessa jolloin ei pääse 

koululle
• Luennot ja ns. perusopetus

Aihepiirit

• Opintojen ohjaus opintojen suunnitteluun, kurssi- ja 
suuntautumisvalintoihin liittyen

• Opintoneuvonta esim. opintoihin ilmoittautumiseen 
liittyen

• Nopeat ongelmatilanteet, asioiden tarkistaminen
• Opinnäytetyön ohjaaminen

Onnistuneen 
käytön 

edellytykset

• Toimivat laitteet ja ohjelmistot, jotka ovat opiskelijalle 
ilmaisia

• Tietotekninen osaaminen ohjattavalla ja ohjaajalla
• Hyvä informaatio asiasta etukäteen
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Ei mihinkään. Ohjaustilanteet kuuluu tehdä oikeasti kasvokkain, sillä siinä 

oppilaan on helpompi olla läsnä ja ohjaus tapahtuu myöskin persoonan 

kautta, joka on luonnollisempaa. (1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

En keksi tilanteita, joissa videoyhteys olisi parempi vaihtoehto kuin henki-

lökohtainen neuvonta. Kokisin palvelun epämukavaksi ja hankalaksi käyt-

tää. (2. vuoden maisemasuunnittelun opiskelija) 

 

Osa opiskelijoista oli kuitenkin jo selkeästi hahmottanut niitä tilanteita joissa etä-

ohjaukselle todennäköisesti voisi olla tarvetta: 

 

Kesäopintoihin, kun ne suoritetaan itsenäisesti kesän aikana, jolloin voi 

herätä kysymyksiä. Myös kansainvälisiin opintoihin! Aikataulujen yhteen 

sovittaminen, toimivat yhteydet. (1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

Jos on esim. harjoittelussa toisella paikkakunnalla, voi reaaliaikaiselle vi-

deoyhteydelle olla käyttöä. (1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

Aikuisopiskelijalle reaaliaikainen videoyhteys hyvinkin toimiva/tarpeelli-

nen. Ei mahdollisuutta olla koululla joka päivä, joten tapaaminen helpompi 

järjestää. (2. vuoden maisemasuunnittelun aikuisopiskelija) 

 

Videoyhteys sopii hyvin isompien ryhmien ohjaukseen. Henkilökohtaisella 

tasolla videoyhteys auttaa henkilökohtaisten opiskeluongelmien ratkomi-

sessa. Videoyhteys vaatii toimivat laitteet ja keskustelijoiden sitoutumisen 

aikamääreisiin. (1. vuoden rakennustekniikan opiskelija) 

 

Kaikenlaiseen ohjaukseen opinnoissa, koska olen monimuoto-opiskelija, 

eri paikkakunnalta. Läsnäoloihin koululla jäisi opetukseen enemmän ai-

kaa. (1. vuoden sosiaalialan opiskelija) 
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Helpottaisi varmasti opiskelijoiden kynnystä hakeutua ohjaukseen, jos 

voisi hoitaa myös kotoa. Helpottaisi myös vaihdossa olevien opinto-oh-

jausta seuraavaa lukuvuotta varten. (4. vuoden rakennustekniikan opiske-

lija) 

 

Laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus tuli esille useassa vastauksessa edellytyk-

senä onnistuneelle käytölle:  

 

Edellyttää toimivat välineet ja hyvät yhteydet varsinkin ryhmäohjauksen 

näkökulmasta (kun videoyhteyksiä käytetty opintojaksoilla, niin aikaa ku-

lunut todella paljon siihen, että välineet saadaan toimimaan jne.). (3. vuo-

den toimintataerapian opiskelija) 

 

Mielestäni soveltuu kaikenlaisiin tilanteisiin. En keksi tilannetta mihin ei so-

pisi. Videoneuvottelulaitteiden ja ohjelmien käyttö täytyisi osata voidak-

seen osallistua. (3. vuoden toimintataerapian opiskelija) 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin reaaliaikainen videoyhteys ei opiskelijoiden mie-

lestä sovellu 

Opiskelijoiden vastauksissa eniten toistuneet teemat koskien opintojen ohjauk-

sen tilanteita ja aihepiirejä joihin reaaliaikainen videoyhteys ei heidän mielestään 

sovellu on kuvattu kuviossa 6. 

 

 

KUVIO 6. Opiskelijoiden kuvaamat tilanteet ja aihepiirit joihin reaaliaikainen etä-

ohjaus ei sovi 

Tilanteet ja 
aihepiirit 

joihin 
reaaliaikainen 

etäohjaus ei 
sovi

• Henkilökohtaisten ja arkaluontoisten 
asioiden ohjaus

• Syvällinen perehdytys
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Opiskelijat olivat vastauksissaan hyvin yksimielisiä siitä, että todella henkilökoh-

taisia ja arkaluontoisia asioita ei haluttaisi käsitellä etäohjauksen välityksellä: 

 

No ei ainakaan sellaisiin henkilökohtaisen ohjauksen juttuihin, missä käsi-

tellään jotakin arkaluontoista tai tosi yksityistä tai vaikeaa. Eikä ryhmänoh-

jauksessa sellaiseen tilanteeseen missä on tarkoitus opiskella keskustele-

malla yhdessä koko ryhmän kanssa. (1.vuoden viestinnän opiskelija.) 

 

Pidemmät, syvemmät keskustelut hlökohtainen sisältö. (2. vuoden maise-

masuunnittelun opiskelija) 

 

Koen, että jos minulla olisi jokin henkilökohtainen opintoihin liittyvä on-

gelma, haluaisin puhua siitä mieluummin kasvokkain kuin videoyhteyden 

kautta. (1. vuoden sosiaalialan opiskelija) 

 

Saaduista vastauksista tulee selvästi esille se, ettei opiskelijoilla juurikaan ole kä-

sitystä esimerkiksi Adobe Connect –ohjelmiston tarjoamista mahdollisuuksista 

vuorovaikutteiseen ohjaukseen ja esimerkiksi ohjeiden, lomakkeiden ja muun 

materiaalin havainnolliseen opastamiseen reaaliaikaisesti: 

 

Videoyhteys sopisi huonosti sellaisiin tilanteisiin, joissa opiskelija käy oh-

jaajan kanssa läpi yks.kohtaisia asioita, kuten lomakkeiden ja sopimusten 

sisältöjä ja täyttöä. (1.vuoden viestinnän opiskelija.) 

 

Mielestäni videoyhteydellä ei saavuteta mitään, mitä ei esimerkiksi puhe-

linkeskustelulla saavuteta. (1. vuoden rakennustekniikan opiskelija) 

 

Tilanteisiin, jossa käsitellään tärkeitä papereita tms. konkreettista. (1. vuo-

den rakennustekniikan opiskelija) 
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Tekniset ongelmat tulivat myös näissä vastauksissa usein esille: 

 

Ryhmäohjaus on hankalaa, kun tekniikka ei toimi niin hyvin kuin toivoisi 

monen osallistuessa sessioon. (3. vuoden toimintaterapian opiskelija) 

 

Ryhmäohjaustilanne, jossa osa on videoyhteyden päässä, menee seka-

vaksi, eivätkä kaikki kuule kaikkea puhetta. (3. vuoden toimintaterapian 

opiskelija) 

 

3.1.2 Opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden kokemukset 

 

Opintojen ohjaajien käyttökokemukset 

Seitsemän kahdeksasta vastanneesta opintojen ohjaajasta eli vastasi, ettei ole 

käyttänyt henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa tai ryhmäohjauksessa  reaali-

aikaisen videoyhteyden mahdollistavaa välinettä tai ohjelmistoa. Yksi vastaaja oli 

käyttänyt välineitä tai ohjelmistoja sekä henkilökohtaisessa että ryhmäohjauk-

sessa. 

 

Syynä siihen ettei näitä välineitä tai ohjelmistoja ollut käytetty viisi vastaajaa mer-

kitsi vaihtoehdon ”Opiskelijoilta ei ole tullut aloitetta tai toivetta tähän” ja mutta 

valitsi myös kohdan ”Jokin muu syy”; muina syinä kirjattiin mm. se ettei tähän ole 

ollut tarvetta tähän mennessä, vaan puhelin ja sähköposti ovat riittäneet etäoh-

jaukseen. Yksi vastaaja mainitsi myös ettei ohjelman tietosuoja ole riittävä. 

 

Yksi välineitä ja ohjelmistoja käyttänyt nimesi käyttäneensä sekä henkilökohtai-

sissa ohjauskeskusteluissa että ryhmäohjauksessa AC-ohjelmistoa sekä Opti-

man ja AC:n chat-ominaisuutta. Näillä menetelmillä henkilökohtaista ohjausta oli 

annettu muutaman kerran vuodessa.  
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Opiskelijapalveluiden käyttökokemukset 

Opiskelijapalveluiden henkilöstöstä 89% eli 25 vastaajaa 28:sta ei ollut käyttänyt 

reaaliaikaista videoyhteyttä henkilökohtaisessa tai ryhmäohjauksessa tai –neu-

vonnassa. Kolmella vastaajalla oli kokemuksia AC:n ja yhdellä Lyncin käytöstä. 

Käyttökokemuksia heillä oli kuukausittain tai kerran vuodessa tai harvemmin. 

 

Syyt siihen ettei näitä ohjelmistoja tai välineitä oltu käytetty jakautuivat puoleksi 

siihen ettei opiskelijoilta ollut tullut aloitetta tai toivetta tähän ja puoleksi vastauk-

seen Muu syy; muina syinä mainittiin lähes kaikissa vastauksissa se ”ettei tähän 

ole ollut tarvetta”. 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin reaaliaikainen videoyhteys opintojen ohjaajien 

ja opiskelijapalveluiden mielestä soveltuu  

Opintojen ohjaajat ja opiskelijapalveluiden henkilöstö näkivät melko yksimielisesti 

reaaliaikaisen videoyhteyden sopivan selkeisiin aihepiireihin ja ohjaustilanteisiin 

sekä niin sanottujen yleisten asioiden tiedottamiseen silloin kuin opiskelijalla ei 

ole mahdollisuutta päästä paikan päälle ohjattavaksi fyysisen etäisyyden takia. 

Videoyhteys nähtiin tarpeelliseksi mikäli puhelin ja/tai sähköposti ei etäohjausti-

lanteissa riitä, vaan tarvitaan tiedon visualisointia tai on tarve tarkastella jotakin 

materiaalia yhdessä. 

 

Opiskelijapalveluiden vastauksissa tulivat usein esille myös koulutusesittelyt eri 

paikkakunnille reaaliaikaista videoyhteyttä käyttäen sekä erilaiset aloitusinfot 

opiskelijaryhmille. Tärkeänä pidettiin vuorovaikutteisuuden teknistä onnistumista 

erityisesti äänen osalta. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille nähtiin 

opiskelijapalveluissa erityistä tarvetta etäohjaukseen. 

 

Jos opiskelija ei syystä tai toisesta pääse paikalle ja puhelin ei riitä (esim. 

halutaan samalla katsoa jotain materiaalia tai ”piirtää” tilannetta = visuali-

soida). (Opinto-ohjaaja) 

 

Selkeisiin aihekokonaisuuksiin. Helpohkoihin aiheisiin: aikataulut, suunni-

telmat, ops, yleiset käytänteet, alustava suunnittelu esim. valinnaiset ai-

neet. (Opinto-ohjaaja) 
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Esim. harjoittelun ohjaus kun opiskelija on toisella paikkakunnalla. 

(Opinto-ohjaaja) 

 

Esim. etäopiskelijoiden / avoimen opiskelijoiden ohjaukseen olisi hyödylli-

nen. Voisi olla vaikka tietty päivystysaika chatissa/videochatissa, jolloin 

opiskelijat voisivat ottaa yhteyttä. (Opiskelijapalvelut) 

 

AMK-esittelyt toisen asteen opiskelijaryhmille, joille esim. pitkän välimat-

kan johdosta haastavaa järjestää esittelytilaisuutta Oamkin tai ko. oppilai-

toksen tiloissa. (Opiskelijapalvelut) 

 

Voidaan soveltaa kaikkeen ohjaukseen. Edellytyksenä on laitteiden toimi-

vuus ja osaaminen niiden käyttöön. Ryhmäohjauksessa ryhmien koko tu-

lee rajata esim. max. 10 opiskelijaa. (Opiskelijapalvelut) 

 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin reaaliaikainen videoyhteys ei opintojen ohjaajien 

ja opiskelijapalveluiden mielestä sovellu 

Opintojen ohjaajat pitivät vastauksissaan henkilökohtaista, kasvokkain tapahtu-

vaa ohjausta aina parhaana vaihtoehtona, mutta todettiin ettei etäohjaus sovellu 

hyvin tilanteisiin joissa opiskelijalla on monia haastavia ongelmia tai ohjaustar-

peita: 

  

Ensimmäisellä kerralla kun kohtaa opiskelijan jolla haasteita, voi olla tur-

vallisinta tavata (ainakin opiskelijan näkökulmasta) face to face. (Opinto-

ohjaaja) 

 

Mikäli opiskelijalla on useita ongelmia/monimutkainen tilanne, et ole tavan-

nut lähiaikoina opiskelijaa face to face. (Opinto-ohjaaja) 

 

Ei sovi opiskelijoihin, joilla on esim. esiintymisjännitys – voi kokea videon 

kiusallisena. (Opinto-ohjaaja) 
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Se voisi soveltua lähes kaikkeen ohjaukseen kunhan kaikki toimii tekni-

sesti kiitettävällä tavalla. Pieni varaus kuitenkin ”erityisongelmaisten” koh-

dalla. (Opinto-ohjaaja) 

 

Yhden opintojen ohjaajan avoimessa vastauksessa myös huomautettiin että 

esim. chattaaminen vie paljon enemmän aikaa kuin henkilökohtainen kasvokkain 

tapahtuva keskustelu ja siinä on myös väärin ymmärtämisen mahdollisuus: 

 

Videoyhteyttä kuvalla ja äänellä voisin käyttää, koska se vastaa kasvok-

kain vuorovaikutusta. Kovin henkilökohtaisiin ja vakaviin ohjaustilanteisiin 

en käyttäisi chattia, sillä siinä on väärin ymmärtämisen vaara. Chattaami-

nen on myös aikaa vievää verrattuna keskusteluun. (Opinto-ohjaaja) 

 

Opiskelijapalveluiden henkilöstöstä useimmat mainitsivat myös opiskelijan vai-

kean henkilökohtaisen ongelman tai arkaluontoisen asian käsittelyn olevan tilan-

teita joihin etäyhteys ei niin hyvin soveltuisi. Kuitenkin opiskelijapalveluissa näis-

säkin tilanteissa etäohjaus nähtiin yhdeksi ohjauksen ja neuvonnan keinoksi, jos 

”opiskelija on sinut” ohjelmiston kanssa.  

 

On varmasti tilanteita, joissa opiskelija kaipaa fyysistä läsnäoloa. Näitä 

voivat olla tilanteet, joissa opiskelijalla on isompia haasteita opiskelussa. 

Tällöinkin ”etäohjaus” voi hyvin kuulua yhtenä osana ohjaukseen. (Opis-

kelijapalvelut) 

 

Arkaluontoisempia asioita voi olla vaikeampi hoitaa verkon kautta. Toki, 

jos opiskelija on sinut ohjelman kanssa, niin sekin voi onnistua. (Opiskeli-

japalvelut) 
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3.2 Sähköiset oppimisalustat ja sosiaalinen media opintojen ohjauksessa 
ja opintoneuvonnassa 

3.2.1 Opiskelijoiden kokemukset 

 

Käyttökokemukset 

Henkilökohtaisen opintojen ohjauksen, opintoneuvonnan tai ryhmäohjauksen ko-

kemuksia sähköisten oppimisalustojen ja sosiaalisen median kautta oli kyselyyn 

vastanneilla opiskelijoilla huomattavasti enemmän kuin vastaavia kokemuksia re-

aaliaikaisen videoyhteyden välityksellä. Kuviossa 7 on kuvattu opiskelijoiden ko-

kemuksia eri välineistä. 

 

 

KUVIO 7. Opiskelijoiden kokemukset sähköisistä oppimisalustoista ja sosiaali-

sesta mediasta opintojen ohjauksessa ja opintoneuvonnassa 

 

Eniten opiskelijoilla oli ohjauskokemuksia Oiva-opiskelijaintran kautta; 39% kyse-

lyyn vastanneista ilmoitti saaneensa henkilökohtaista ohjausta, opintoneuvontaa 

tai ryhmäohjausta Oivan opintojaksotyötilan kautta. Sosiaalisen media osalta Fa-

cebookista ohjauskokemuksia oli 23%:lla vastanneista. Yksittäisenä mainintana 

blogien lisäksi mainittiin vaihtoehtona jokin muu WhatsApp –sovellus. 

 

34%

39%

23%

1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%



34 

Valtaosa kysymykseen vastanneista opiskelijoista eli 42% oli saanut edellä mai-

nituilla välineillä  henkilökohtaista ohjausta oman ilmoituksensa mukaan kerran 

vuodessa tai harvemmin. Muutaman kerran vuodessa ohjausta oli saanut 24%, 

kuukausittain 17% ja viikoittain niin ikään 17%. Ryhmäohjausta oli puolestaan 

saanut kuukausittain 31%, muutaman kerran vuodessa 28%, viikoittain 22%, ker-

ran vuodessa tai harvemmin 17% ja päivittäin kaksi prosenttia vastanneista. 

 

On vaikeaa arvioida kuinka moni opiskelija on vastauksissaan kuvannut tosialli-

sesti kokemuksiaan verkko-opiskelusta verkko-ohjauksen sijaan, koska mitään 

varsinaista kontrollikysymystä tämän osalta ei kyselyssä ollut mukana. Mikäli tie-

toja olisi kyselyn sijasta hankittu haastattelemalla olisivat tulokset tältä osin luo-

tettavampia. 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin verkkotyökalut ja sähköiset oppimisalustat opis-

kelijoiden mielestä soveltuvat 

Verkkotyökalujen ja sähköisten työkalujen merkityksen ja mahdollisuudet sekä 

opintojen ohjauksessa että opintoneuvonnassa opiskelijat tunnistivat ja sanallis-

tivat selvästi paremmin kuin reaaliaikaisen videoyhteyden osalta.  

 

Kuvioon 8 on koottu opiskelijoiden vastauksista pääteemat koskien sellaisia opin-

tojen ohjauksen ja opintoneuvonnan tilanteita ja aihepiirejä joihin erilaiset verk-

kotyökalut ja sähköiset oppimisalustat voisivat vastaajien mielestä soveltua. 
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KUVIO 8. Opiskelijoiden kuvaamat tilanteet ja aihepiirit jotka soveltuvat opintojen 

ohjaukseen ja opintoneuvontaan erilaisten verkkotyökalujen tai sähköisten oppi-

misalustojen kautta 

 

Verkkotyökalujen ja oppimisalustojen ohjauskäyttö nähtiin useimmissa vastauk-

sissa hyvin yksisuuntaisena tapahtumana; opiskelijat vastaanottavat henkilökun-

nan tuottamaa tietoa ja ohjeita opintojen etenemiseksi itsenäisesti verkon toi-

sessa päässä. Verkkotyökalujen ja oppimisalustojen mahdollisuuksia vuorovai-

kutteisina ohjaus- ja neuvontatyökaluina ei kunnolla pystytty hahmottamaan tai 

siitä ei ollut kokemusta. Opintojen etenemisen seuranta kuitenkin tunnistettiin 

mahdolliseksi oppimisalustan kautta. Toimivat yhteydet ja ohjelmistojen käytön 

osaaminen tulivat esille muutamissa vastauksissa onnistuneen käytön edellytyk-

senä. 

 

Käytännön ja teorian opiskeluasioihin. Esim. opintotuki. (1.vuoden viestin-

nän opiskelija) 

 

Tietojen jakamiseen hyvä alusta. Hyvä, sillä sisältää opiskelumateriaaleja. 

(1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

Tilanteet 
ja 

aihepiirit

• Tietojen ja dokumenttien 
jakaminen

• Tehtävien purkaminen ja 
käsittely

• Yleinen ohjaus ja tiedottaminen 
kurssivalintoihin ym. liittyen

• Yleisinfo opintojen alussa
• Nopeat ja helppolukuiset asiat 

jotka eivät vaadi tarkennuksia
• Opintojen etenemisen seuranta
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Kurssien sisältöjen selvittämiseen, yleisluontoisten kurssivalintojen sekä 

muiden vastaavien asioiden ohjaamiseen. Edellytyksinä helppokäyttöinen 

ja tarkoitukseen sopiva verkkotyökalujärjestelmä. (1.vuoden viestinnän 

opiskelija) 

 

Jos on helppoja valintoja, itse jo miettinyt etukäteen. (2. vuoden maisema-

suunnittelun opiskelija) 

 

Soveltuisi kokonaisvaltaiseen opintojen suunnitteluun tai hahmottami-

seen, esim. opintojen alussa. Viestintä tulee olla selkeää, koska ”katse-

kontakti” puuttuu. Selkeisiin kysymys – vastaus –tilanteisiin. (3. vuoden 

toimintaterapian opiskelija) 

 

Kun kartoitetaan yhdessä opettajan kanssa miten opinnot ovat edenneet 

ja miten suunnitella opinnot eteenpäin. (3. vuoden toimintaterapian opis-

kelija) 

 

Opintojen etenemisen ja sujumisen seuranta, sekä niihin liittyvä viestintä. 

(3. vuoden toimintaterapian opiskelija) 

 

Facebook soveltuu hyvin tutorien kanssa tapahtuvaan ryhmäohjaukseen. 

(1. vuoden rakennustekniikan opiskelija) 

 

Opintojen alussa paljon epätietoutta ja kysyttävää, olisi paikka, josta saisi 

helposti ja nopeasti tietoa. (1. vuoden sosiaalialan opiskelija) 

 

Jos verkkotyökalujen ja oppimisalustojen käyttö opetettaisiin hyvin, voisi 

käyttää kaikenlaiseen tiedottamiseen, ohjaustilanteisiin ja neuvontaan. (1. 

vuoden sosiaalialan opiskelija) 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin verkkotyökalut ja sähköiset oppimisalustat opis-

kelijoiden mielestä eivät sovellu 

Opiskelijoiden vastauksissa eniten toistuvia teemoja verkkotyökalujen ja sähköis-

ten oppimisalustojen soveltumattomuuteen liittyen on koottu kuvioon 9. 
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KUVIO 9. Opiskelijoiden kuvaamat ohjauksen ja neuvonnan tilanteet ja aihepiirit 

joihin verkkotyökalut tai oppimisalustat eivät sovi 

 

 

Opiskelijat kuvasivat tilanteita mm. seuraavasti: 

 

Jos asia on monimutkainen ja herättää paljon keskustelua. Silloin kukaan 

ei jaksa lukea sähköisiä viestejä vaan olisi parempi tavata kasvotusten. 

(1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

Eivät sovellu mielestäni hektisen ja aktiivisen keskustelun ympäristöiksi, 

koska kaikki eivät kuitenkaan osallistu samalla kertaa. (1.vuoden viestin-

nän opiskelija) 

 

Optimasta on kokemusta ja se on kyllä jäykkä työkalu mihin tahansa. Ei 

siis oikein toimiva. (2. vuoden maisemasuunnittelun opiskelija) 

 

Facebook ei mielestäni ole sovelias paikka opinto-ohjaukselle, koska si-

vusto on yleinen eikä mielestäni tarpeeksi luotettava. Kaikki eivät myös-

kään ole facessa. (3. vuoden toimintaterapian opiskelija) 

 

Tilanteet ja 
aihepiirit 

joihin 
verkkotyökalut 

tai sähköiset 
oppimisalustat 

eivät sovi

• Paljon asiaa ja ohjausta vaativat hankalat tai 
monimutkaiset aiheet

• Nopeaa ratkaisua vaativat asiat
• Vaativat hyväksilukutilanteet
• Henkilökohtainen ohjaus
• Ryhmäyttäminen ja ryhmäkeskustelu
• Facebook ja sosiaalinen media yleensä ei ole 

tarpeeksi luotettava väline
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Yksilötasolla voi olla hankalaa, kun kuitenkin vuorovaikutusta luulisi tarvit-

sevan, jotta molemmat osapuolet oikeasti ymmärtävät. Itse ainakin koen 

helpommaksi naamatusten (myös puhelin) asioiden selvittämisen. (3. vuo-

den toimintaterapian opiskelija) 

 

Jos opinnoissa on suuria ja nopeasti korjausta vaativia ongelmia, tulisi asi-

oita selvittää aina henkilökohtaisesti kasvotusten. (1. vuoden rakennustek-

niikan opiskelija) 

 

Poikkeustilanteet, hyväksilukutilanteet, esim. opiskelijan aikaisemmat 

opinnot sellaisia, että koululla ei tunneta niitä, helpompi keskustella ja se-

littää ”kasvotusten”. (1. vuoden sosiaalialan opiskelija) 

 

 

3.2.2 Opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden kokemukset 

 

Opintojen ohjaajien käyttökokemukset 

Opintojen ohjaajilta kysyttiin ovatko ohjaajat käyttäneet henkilökohtaisessa ja/tai 

ryhmäohjauksessa seuraavia nimeltä mainittuja oppimisalustoja tai sosiaalisen 

median välineitä: A) Optima-oppimisalusta, B) Jokin muu sähköinen oppi-

misalusta, C) Oivan opintojaksotyötila, D) Facebook, E) Blogit tai F) Jokin muu 

vastaava ohjelmisto tai väline, mikä/mitkä. 

 

Viisi vastaajaa kahdeksasta eli 63% vastasi käyttäneensä Optima-oppimisalus-

taa ja 3 vastaajaa eli 38% Oivan opintojaksotyötilaa. Yksi vastaaja oli käyttänyt 

ohjauksessaan WebCT-oppimisalustaa ja yksi vastaaja Facebookia. 

 

Kaksi vastaajista ilmoitti käyttävänsä välineitä kerran vuodessa tai harvemmin. 

Vaihtoehtoihin päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai muutaman kerran vuodessa 

oli kuhunkin yksi vastaus. Ryhmäohjauksessa työkaluja oli kaksi vastaajaa käyt-

tänyt päivittäin ja kaksi vastaajaa muutaman kerran vuodessa. Viikoittain oli käyt-

tänyt yksi vastaaja, samoin kuukausittain yksi vastaaja. 
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Opiskelijapalveluiden käyttökokemukset 

Opiskelijapalveluiden henkilöstöstä 19 eli yhteensä 68% prosenttia ei ollut käyt-

tänyt mitään kyselylomakkeessa mainituista sähköisistä oppimisalustoista tai so-

siaalisen median välineistä ohjaus- tai neuvontatyössään. Eniten käyttökokemuk-

sia oli Facebookista, jota oli ohjauksessa tai neuvonnassa käyttänyt yhteensä 

kuusi henkilöä eli 21% vastaajista. Neljällä vastaajalla eli 14%:lla oli kokemuksia 

Optiman käytöstä ohjaus- ja neuvontatyössä, muista oppimisalustoista kokemuk-

sia oli kahdella ja Oivan opintojaksotyötilasta niin ikään kahdella vastaajalla. Yh-

dellä oli kokemusta myös blogeista. Ohjelmia ja välineitä oli sekä henkilökohtai-

seen että ryhmäohjaukseen käytetty pääasiassa muutaman kerran vuodessa; 

vain yksi vastaaja ilmoitti käyttäneensä välineitä jopa viikoittain. 

 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin verkkotyökalut ja sähköiset oppimisalustat opin-

tojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden mielestä soveltuvat 

Opintojen ohjaajat näkivät verkkotyökalujen ja sähköisten oppimisalustojen toi-

mivan ennen kaikkea erilaisen informaation jakamisessa ja mm. aloituskyselyjen 

välineenä, eli erityisesti ryhmäohjauksessa informaatiokanavana ja yksilöohjauk-

sessa keskustelujen käynnistäjänä: 

 

Varmasti ainakin ryhmäohjaukseen, tiedottamiseen ja neuvontaan. Onnis-

tunut käyttö edellyttää ohjaajan perehtyneisyyttä alustan käyttöön eli oh-

jaajien koulutusta. Verkko-opinnoissa hyvä väline, kun opiskelijat eivät asu 

paikkakunnalla. (Opinto-ohjaaja) 

 

Yleinen neuvonta, jossa ei väärinkäsitysten riskiä. (Opinto-ohjaaja) 

 

Oppimisalustat voivat soveltua sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen. Niihin 

voi laittaa erilaisia tehtäviä työstettäväksi ja ne voivat toimia keskustelun 

käynnistäjänä. Opiskelija voi työstää asioita tapaamisten välissä. (Opinto-

ohjaaja) 
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Opiskelijapalveluiden vastauksissa näiden välineiden soveltuvan hyvin monen-

laiseen informaation jakamiseen, mutta enemmän erityisesti neuvontaan kuin oh-

jaukseen. Julkisessa sosiaalisessa mediassa todettiin piilevän väärinymmärryk-

sen vaara, jos vastauksia tulkitsee joku muu kuin alkuperäisen kysymyksen esit-

täjä. Kuitenkin reaaliaikainen chat sai opiskelijapalveluilta useita mainintoja myös 

tässä vastausosiossa toimivana välineenä. 

 

Ovat mielestäni monipuolinen ja joustava tapa ohjata ja jakaa informaa-

tiota opiskelijoille. Vaatii käyttäjältä tietotaitoa sisällönhallinnan suhteen. 

Opiskelijoilta taas oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta seuraamiseen + osal-

listumiseen. (Opiskelijapalvelut) 

 

Soveltuu hyvin neuvontaan, ohjauksen suhteen oltava harkitsevampi. 

Opiskelijoiden henkilökohtaisia asioita varovaisesti. Edellytyksenä toimi-

vat välineet ja osaava ohjaaja. (Opiskelijapalvelut) 

 

Esim. ohjaus- ja neuvontatyössä erilaiset kaikille avoimet some-palvelut 

(Facebook) ovat/voivat olla haasteellisia, koska jos esim. kirjoitat kaikille 

avoimeen mediaan kysyjää palvelevan vastauksen, muut some-käyttäjät 

saattavat soveltaa sitä virheellisesti itseensä, vaikka heidän tilanteensa 

olisi toinen. (Opiskelijapalvelut) 

 

Aihepiirit ja tilanteet joihin verkkotyökalut ja sähköiset oppimisalustat opin-

tojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden mielestä eivät sovellu 

Opintojen ohjaajat korostivat etteivät oppimisalustat saisi toimia ainoana ohjauk-

sen välineenä, vaan myös ryhmäohjaukseen pitäisi aina sisältyä myös henkilö-

kohtaisia kohtaamisia. Opiskelijapalveluissa tuli esille henkilökohtaisten ja arka-

luontoisten asioiden käsittely. 

 

Se ei saisi olla ainoa väline, eli henk.koht. tapaamisia ei saisi unohtaa. 

Toki esim. verkko-opinnoissa pelkät verkkotyökalutkin voivat olla mahdol-

lisia (tärkeintä on ohjaus jossakin muodossa). (Opinto-ohjaaja) 
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Jos oppimisalusta on ainoa ohjausmuoto, voi kokonaiskuva jäädä ohueksi. 

(Opinto-ohjaaja) 

 

Mikäli ohjaus on hyvin henkilöitynyttä tai käsittelee arkaluontoisia asi-

oita/tietoja voi ohjaus olla haastavaa toteuttaa etänä. (Opiskelijapalvelut) 

 

Erittäin haasteelliset ohjaustilanteet ja ohjattavan ongelmat koettiin myös oppi-

misalustoihin soveltumattomiksi samalla tavalla kuin videoyhteyden osalta edel-

lisessä kyselyn osiossa. Facebookin tietoturvaongelmista oltiin tietoisia ja tär-

keänä huomiona esitettiin eristäytyneen opiskelijan mahdollinen eristyminen en-

tisestään opiskelijayhteisöstä mikäli kaikki toiminta tapahtuisi verkossa: 

 

IT-tuen asiantuntija oli sitä mieltä, että esim. Facebook ei sovellu ohjauk-

seen salassapito-ongelmien vuoksi. Ei sovellu myöskään, mikäli opiskeli-

jalla on sosiaalisia ongelmia – eristäytyvä opiskelija pitää saada ”koulun 

kynnyksen yli” eikä eristäytymistä pidä vahvistaa. (Opinto-ohjaaja) 

 

Yksityisyyden suojaamiseksi kaikki sähköinen ei aina toimi, jos asiakkaalla 

on henkilökohtaisemman ohjauksen tarve. Sähköiset oppimisalustat eivät 

luo vuorovaikutuksellista keskustelua esim. ryhmätilanteissa/-keskuste-

luissa vaan ne jäävät monesti teennäisiksi keskusteluiksi. (Opiskelijapal-

velut) 

 

3.3 Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen itsearviointi ja koulutustarpeet 

3.3.1 Opiskelijoiden itsearviointi osaamisestaan 

 

Opiskelijoita pyydettiin kyselyssä arvioimaan asteikolla 1-5 omaa tämänhetkistä 

osaamista ja koulutustarvetta erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan osa-alueissa. 

Asteikossa 1 edusti osaamistasoa ”En hallitse lainkaan” ja 5 osaamistasoa ”Hal-

litsen erittäin hyvin”. Kuviossa 10 on kuvattu vastaajien omaa osaamistasonsa 

arviota. 
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KUVIO 10. Opiskelijoiden itsearviointi tieto- ja viestintätekniikan osaamisestaan  

 

Opiskelijoiden vastaukset jakautuivat hyvin odotetusti. Kolmekymmentäyhdek-

sän prosenttia vastanneista ilmoitti ettei hallitse lainkaan reaaliaikaista videokes-

kustelua esimerkiksi AC- eli Adobe Connect –ohjelmistolla, kun taas verkko-op-

pimisalustan ja sosiaalisen median osalta ei lainkaan -hallitsevien joukko on mo-

lemmissa vain kuusi prosenttia vastanneista. 

 

Sosiaalisen median välineet (esim. Facebook) ilmoittaa erittäin hyvin hallitse-

vansa lähes puolet eli 46% vastanneista ja vähintään arvosanan neljä antaa 76%. 

Verkko-oppimisalustojen hallinnalle 62% antaa vähintään arvosanan neljä. 

 

3.3.2 Opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden itsearviointi 
osaamisestaan 

Myös opintojen ohjaajia ja opiskelijapalveluita pyydettiin kyselyssä arvioimaan 

asteikolla 1-5 omaa tämänhetkistä osaamista ja koulutustarvetta erilaisissa tieto- 

ja viestintätekniikan osa-alueissa. Asteikossa 1 edusti osaamistasoa ”En hallitse 

lainkaan” ja 5 osaamistasoa ”Hallitsen erittäin hyvin”. Kuviossa 11 on kuvattu 

opintojen ohjaajien omaa osaamistasonsa arviotaan, pylväät kuvaavat vastaaja-

määriä. 
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KUVIO 11. Opintojen ohjaajien itsearviointi tieto- ja viestintätekniikan osaamises-

taan (n=8) 

 

Kaikissa kolmessa tieto- ja viestintätekniikan osa-alueessa eniten osaamista ar-

vioitiin keskitasoon eli annetun asteikon kohtaan kolme. Reaaliaikaista videoyh-

teyttä (esimerkkinä AC- eli Adobe Connect –ohjelmisto) kukaan vastaajista ei ko-

kenut hallitsevansa erittäin hyvin. Verkko-oppimisalustan käyttö oli vastaajilla lu-

kumääräisesti parhaiten hallinnassa. Vastaajien pienen määrän vuoksi laajem-

pien johtopäätösten tekeminen vastausten perusteella ei ole mahdollista.  

 

Opintojen ohjaajista lähes kaikki olivat kiinnostuneita saamaan lisäkoulutusta niin 

reaaliaikaisen videokeskusteluyhteyden, verkko-oppimisalustojen kuin sosiaali-

sen median työkalujenkin käytössä, sekä ohjausmenetelmien laajentamisen että 

peruskäyttötaitojen kannalta kuin ihan uteliaisuudestakin uutta välinettä kohtaan.  

Yksittäiset kielteiset kommentit koulutuksesta liittyivät lähinnä ajanpuutteeseen 

tai siihen että vastaaja koki että hänellä on jo tarvittava osaaminen ko. työkalusta. 

 

Kuviossa 12 on puolestaan kuvattu opiskelijapalveluiden omaa osaamistason ar-

viotaan prosenttiosuuksina. 
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KUVIO 12. Opiskelijapalveluiden itsearviointi tieto- ja viestintätekniikan osaami-

sestaan 

 

Opiskelijapalveluiden henkilöstöstä kukaan ei arvioinut osaamistaan reaaliaikai-

sessa videokeskustelussa erittäin hyväksi; 36% ilmoitti ettei hallitse sitä lainkaan. 

Verkko-oppimisalustan osalta 54% ilmoitti ettei hallitse sitä lainkaan. Sosiaalisen 

median käytössä osaamista arvioitiin olevan enemmän; 11% ilmoitti hallitsevansa 

sen käytön erittäin hyvin. 

 

Opiskelijapalveluiden henkilössä kiinnostus kouluttautumista edellä mainittujen 

välineiden ja ohjelmistojen käyttöön omassa työssä oli suurta; 93% oli kiinnostu-

nut reaaliaikaisen videokeskusteluohjelman koulutuksesta, 64% verkko-oppi-

misalustakoulutuksesta ja 75% sosiaalisen median koulutuksesta. Sosiaalisen 

median osalta osa koki taitotasonsa olevan jo tarpeeksi hyvä työkäyttöön.  

 

Osassa opintojen ohjaajien vapaista palautteista tuli esille, että koulutusta näiden 

työkalujen käyttöön on koulutusyksiköissä kyllä järjestetty, mutta ei ohjauksen 

näkökulmasta: 
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Käytän, ja koko ajan voi ottaa uusia juttuja käyttöön. Koulutusta on 

tarjolla yksikössä, mutta ei toki opinto-ohjauksen näkökulmasta. 

(Opinto-ohjaaja) 

 

Mielestäni verkko-ohjaus on jo tätä päivää ollut pitkään. Sitä on täy-

tynyt kehittää oman työn ohessa. Olisi aivan todella tervetullutta jos 

opinto-ohjaajille räätälöitäisiin tästä aihepiiristä koulutusta. Etäoh-

jaus sopii hyvin monimuoto-opetuksen yhteyteen, sekä tilanteisiin 

kun etäisyydet ovat opiskelijalla pitkät amk:lle. (Opinto-ohjaaja) 

 

Ohjaan jo nyt todella paljon verkossa. Haluaisin parantaa verkko-oh-

jauksen laatua lisäämällä osaamista ja esim. video-ohjauksen mah-

dollisuuksia. (Opinto-ohjaaja) 

 

Yksi vastaaja toi sosiaalisen median työkalujen hallinnan osalta esille tärkeän 

opinto-ohjaajan työhön liittyvän osa-alueen, kriisityön ja kriisiviestinnän, jossa uu-

denlaisten viestintätyökalujen käyttö on osa ammattitaitoa: 

 

Näitä en liiemmin työssäni ole käyttänyt, mutta haluaisin käyttää. 

Myös kriisityön (kriisiviestintä) näkökulmasta opinto-ohjaajan olisi 

hallittava viestintä/osattava käyttää tarvittaessa näissä medioissa. 

(Opinto-ohjaaja) 

 

3.4 Vapaa palaute 

 

Opiskelijoiden vapaassa palautteessa tuli selkeästi esille viesti siitä, että kaiken 

ohjauksen ja neuvonnan pelätään ”siirtyvän” nyt vain verkkoon saataville ja hen-

kilökohtaisista tapaamisista luovuttaisiin:   

 

Tekniikkaa ohjauksen apuna voisi lisätä, mutta ei sen kustannuksella, että 

opiskelijoilla ei olisi mahdollisuutta kontaktitapaamisiin. (1.vuoden viestin-

nän opiskelija) 
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Mielestäni kasvokkain tapahtuva opintojen ohjaus on parempi vaihtoehto 

kuin verkossa tapahtuva. Silloin asiat tulevat selviksi ja se on muutenkin 

miellyttävämpää. Toki joillekin ihmisille verkko-ohjaus voi olla miellyttä-

vämpää ja helpompaa. Poikkeustilanteissa (vaihto-opiskelu, sairausloma) 

verkko-ohjaus toimisi. Pidetään kiinni henkilökohtaisista ja konkreettisista 

tapaamisista! (1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

En oikein ymmärtänyt kyselyä? Verkkoon liiaksi siirtyminen ei mielestäni 

kuulosta kovinkaan hyvältä ajatukselta, ihmiskontakteja ei saisi unohtaa 

liiaksi. Asiointi on jo muutenkin erittäin sähköistä. (1.vuoden viestinnän 

opiskelija) 

 

En tahtoisi ohjauksen muuttuvan sähköiseksi. Mikäli resursseja pitää jo-

tenkin lisätä, kannattaa panostaa informaation saatavuuteen ja selkey-

teen. Opiskelijalle henkilökohtainen ja välitön ohjaus on voimavara, älkää 

katkaisko sitä! (1.vuoden viestinnän opiskelija) 

 

Ohjausta muutenkin hyvin vähän, vierastan ajatusta että loppukin ohjaus 

siirtyisi verkkoon. (3. vuoden toimintaterapian opiskelija) 

 

Opintojen ohjausta ym. ei saisi siirtää liiaksi nettiin. Videoyhteydet eivät 

ole niin hyvä tapa kuin henkilökohtainen kasvotusten tapaaminen, vaikka 

onkin yksi mahdollisuus. Koulussa käymisen ohella on hyvä, että on mah-

dollisuus esim. opintotoimistossa käymiseen. (1. vuoden rakennusteknii-

kan opiskelija) 

 

Toisaalta palautetta annettiin myös käytössä olevista välineistä: 

 

Ac:n käyttö rajoittunutta, ominaisuuksia ei käytetä kaikilta osin! Optima hy-

vin vanhanaikainen, kankea. Ei vastaa nykytarpeisiin. (2. vuoden maise-

masuunnittelun opiskelija) 

 

Mielestäni ohjausta ja opintoneuvontaa ei tulisi siirtää ainakaan sosiaali-

seen mediaan, sillä kaikki eivät halua liittyä kyseisiin palveluihin. Koulun 
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omilla alustoilla tapahtuva ohjaus on OK. Liiat välineet ja alustat sekoitta-

vat, eikä oikeaa tietoa tahdo välillä löytyä mistään. (2. vuoden maise-

masuunnittelun opiskelija) 

 

Osa palautteista koski myös verkko-opetusta: 

 

Verkko-opetukseen siirtyminen mielestäni iso miinus! Ei vastaa tuntiope-

tusta. Jossain määrin ok, mutta ei missään tapauksessa korvaava. (1. vuo-

den rakennustekniikan opiskelija) 

 

On naurettavaa että kaikki siirretään verkkoon. Kohta ei saa tarpeeksi hy-

vää opetusta tässä koulussa, niin on sama siirtyä opiskelemaan verkon 

kautta insinööriksi töiden ohessa. Naurettavaa! (1. vuoden rakennustek-

niikan opiskelija) 

 

Opiskelijapalveluiden vapaassa palautteessa tuli useita rakentavia esityksiä 

verkko-ohjauksen kehittämiseksi: 

  

Mielestäni Oivan kehittäminen perusteellisesti lisäisi ohjauksen laatua, sa-

malla huomioitaisiin siihen tämän kyselyn asiat sähköiset oppimisalustat 

ja reaaliaikainen videoyhteys. Asia edellyttäisi resursointia ja nostamista 

keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Helposti resurssit jakaantuvat pienem-

piin, useampaan asiaan. (Opiskelijapalvelut) 

 

Erilaiset verkkotyökalut ohjauksessa ja neuvonnassa on vielä liian vähän 

käytetty mahdollisuus. Tässä meidän tulisi siirtyä opiskelijoiden aikaan ja 

tarjota heille näitä mahdollisuuksia (esim. facebookneuvonta, päivystys 

siellä jne.). (Opiskelijapalvelut) 



48 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavia keskeisiä johto-

päätöksiä verkko-ohjauksen ja verkkoneuvonnan käyttökokemuksista ja tulevai-

suuden tarpeista: 

 

Opiskelijat 

Kyselyyn vastanneilla opiskelijaryhmillä oli vain yksittäisiä kokemuksia reaaliai-

kaisesta etäohjauksesta tai opintoneuvonnasta: vain kuusi vastaajaa yhteensä 

88 kyselyyn vastanneesta opiskelijasta eli seitsemän prosenttia vastanneista oli 

saanut henkilökohtaista opintojen ohjausta, opintoneuvontaa tai ryhmäohjausta 

reaaliaikaisen videoyhteyden mahdollistavan ohjelmiston välityksellä, joksi vas-

tanneet opiskelijat nimesivät Optiman, Moodlen tai muun sähköisen oppimisalus-

tan. 

 

Yksikään kyselyyn vastannut opiskelija ei ollut saanut henkilökohtaista eikä ryh-

mäohjausta AC- eli Adobe Connect -verkkoneuvottelun, Skype-puheluiden, Lync-

videoneuvottelun tai esimerkiksi reaaliaikaisen chat-keskustelun kautta.  

 

Sähköisten oppimisalustojen ja sosiaalisen median käyttökokemukset opintojen 

ohjauksessa tai opintoneuvonnassa olivat sen sijaan määrällisesti huomattavasti 

yleisempiä kuin reaaliaikaisen videoyhteyden osalta; 39% oli saanut ilmoituk-

sensa mukaan henkilökohtaista opintojen ohjausta, opintoneuvontaa tai ryhmä-

ohjausta opiskelijaintra Oivan opintojaksotyötilan kautta, 34% Optima-oppi-

misalustan kautta ja 23% Facebookin kautta. 

 

Henkilökohtainen vuorovaikutus ohjaajan kanssa koettiin erittäin tärkeäksi voi-

mavaraksi opiskelijan arjessa. Henkilökohtaisista, arkaluonteisista ja pitkää kes-

kustelua vaativista asioista ei haluta keskustella verkon tai videoyhteyden välityk-

sellä, vaan kasvotusten. Tähän voi vaikuttaa osaltaan myös opiskelijoiden vähäi-

nen tietämys ja kokemus korkeakoulun käytössä olevista verkkotyökaluista; 

verkko-ohjaus kuvitellaan ehkä tapahtuvaksi lähinnä avoimissa sosiaalisen me-

dian verkoissa suljettujen työkalujen sijaan.  
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Vähäisestä käyttökokemuksesta huolimatta erityisesti työharjoittelu, työssä-

käynti, kesäopinnot toisella paikkakunnalla, ulkomailla suoritettava vaihto-opis-

kelu sekä sairaus tai muu pakottava elämäntilanne tunnistetaan tilanteiksi joissa 

kuka tahansa opiskelija saattaisi tarvita etä- tai verkko-ohjausta. 

 

Verkkotyökalujen ja sähköisten oppimisalustojen merkitys sekä opintojen ohjauk-

sessa että opintoneuvonnassa tunnistetaan, mutta vuorovaikutusmahdollisuuk-

sia em. välineissä ei osata hahmottaa, vaan nähdään verkko-ohjaus yksisuuntai-

sena tiedonvälityksenä ja dokumenttien jakamisena. 

 

Pelko ja huoli siitä, että kaikki ohjaus ollaan siirtämässä sähköiseksi tai verkkoon 

on opiskelijoiden keskuudessa suuri; henkilökohtainen lähiohjaus nähdään voi-

mavarana opiskelijalle eikä sitä haluta nykyisestä ainakaan vähentää.  

 

Osa vapaasta palautteesta oli suorastaan vihamielistä tietokoneavusteista ja 

verkko-ohjaamista ja oppimista kohtaan; opiskelijat arvelivat verkko-ohjausta ja 

oppimista kehitettävän vain säästöt mielessä.  

 

Opintojen ohjaukselle yleensäkin nähtiin olevan tarvetta enemmän kuin sitä ny-

kyisellään on tarjolla.  

 

Käytettäviltä ohjelmistoilta ja välineitä toivotaan maksuttomuutta ja helppokäyt-

töisyyttä. Erityisesti sähköisten oppimisalustojen koetaan olevan ohjauskäytön 

suhteen ominaisuuksiltaan rajoittuneita ja kankeita. 

 

Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten osaamisen itsearvioinnin tulokset olivat 

odotettuja. Kolmekymmentäyhdeksän prosenttia vastanneista ilmoitti ettei hal-

litse lainkaan reaaliaikaista videokeskustelua esimerkiksi AC- eli Adobe Connect 

–ohjelmistolla, kun taas verkko-oppimisalustan ja sosiaalisen median osalta ei 

lainkaan -hallitsevien joukko on molemmissa vain kuusi prosenttia vastanneista. 

 

Sosiaalisen median välineet (esim. Facebook) ilmoitti erittäin hyvin hallitsevansa 

lähes puolet eli 46% vastanneista opiskelijoista. Opiskelijoilla on siis hyvin vähän 

käyttökokemuksia ja osaamista AC- eli Adobe Connect –ohjelmistojen käytössä 
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ainakin kyselyyn vastanneissa ryhmissä. Sosiaalinen media hallitaan, mutta sitä 

on ohjauksessa ja neuvonnassa käytetty toistaiseksi vähän. 

 

Opintojen ohjaajat ja opiskelijapalvelut 

Kyselyyn vastanneista kahdeksasta opintojen ohjaajasta yhtä vastaajaa lukuun 

ottamatta kenelläkään ei ollut käyttökokemusta henkilökohtaista opintojen oh-

jauksen tai ryhmäohjauksen toteuttamisesta reaaliaikaisen videoyhteyden mah-

dollistavan ohjelmiston välityksellä. 

 

Opiskelijapalveluiden henkilöstöstä 89% eli 25 vastaajaa 28:sta ei ollut käyttänyt 

reaaliaikaista videoyhteyttä henkilökohtaisessa tai ryhmäohjauksessa tai –neu-

vonnassa. 

 

Sähköisistä oppimisalustoista ja sosiaalisesta mediasta käyttökokemuksia oli sen 

sijaan enemmän. Viisi opintojen ohjaajaa kahdeksasta vastasi käyttäneensä Op-

tima-oppimisalustaa ja kolme vastaajaa Oivan opintojaksotyötilaa. Yksi vastaaja 

oli käyttänyt ohjauksessaan WebCT-oppimisalustaa ja yksi vastaaja Facebookia.  

Samoin 32%:lla  opiskelijapalveluiden henkilöstöstä oli käyttökokemuksia oppi-

misalustoista ja sosiaalisesta mediasta; eniten oli käytetty Facebookia, josta oli 

ohjaus- ja neuvontakokemuksia noin viidenneksellä vastaajista. 

 

Kiinnostus kouluttautua erilaisten etäohjauksen työkalujen käyttöön oli kuitenkin 

suurta Oamkin opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden henkilöstön keskuu-

dessa. Aiempi käyttökokemus vaihteli eri työkalujen osalta opintojen ohjaajien 

välillä. Suurin osa ohjaajista tunnisti etäohjauksen merkityksen osana monimuo-

tokoulutusta ja sen tuomat mahdollisuudet ohjata opiskelijoita välimatkoista riip-

pumatta. Yksi opiskelijapalveluiden edustaja tiivisti vapaassa palautteessaan hy-

vin opiskelijapalveluiden näkökulman asiaan: ”Erilaiset verkkotyökalut ohjauk-

sessa ja neuvonnassa on vielä liian vähän käytetty mahdollisuus. Tässä meidän 

tulisi siirtyä opiskelijoiden aikaan ja tarjota heille näitä mahdollisuuksia.” 

 

Opintojen ohjaajat ja opiskelijapalvelut tunnistivat myös etäohjauksen rajoitteet 

(mm. väärinymmärryksen vaara kun ei olla kasvokkain ja sosiaalisen eristäytymi-
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sen mahdollisuus opiskelijalla). Nämä ovat mielestäni asioita joihin voidaan kui-

tenkin myös vaikuttaa etäohjaukseen liittyvän koulutuksen ja vertaiskokemusten 

avulla; verkko-ohjauksen kokemuksista on tarpeen laatia hyvien käytäntöjen 

opas erilaisia ohjaustilanteita varten. 

 

Tietoturva-asiat mietityttivät ohjaajia ja myös opiskelijapalveluita, koska opintojen 

ohjauksessa ollaan usein tekemisissä hyvinkin arkaluonteisten asioiden kanssa. 

Tältä osin vastuukysymykset korkeakoulun sisällä tulisi myös olla selkeästi ku-

vattuna, jotta sekä ohjattavilla että ohjaajilla olisi mahdollisuus täysipainoiseen ja 

turvalliseen vuorovaikutukseen uusien työkalujen avulla. 

 

Yhteenvetoa johtopäätöksistä 

Opintojen ohjaukselle on opiskelijoiden mukaan tällä hetkellä enemmän tarvetta 

kuin sitä on tarjolla. Verkko-ohjaus tulisi monimuotoisessa opintojen ohjauksessa 

nähdä yhtenä välineenä muiden joukossa. Verkkoyhteydet ja -välineet lisäävät 

mahdollisuuksia ohjauksen saavutettavuudessa, mutta niillä voi olla myös posi-

tiivinen ”psykologinen vaikutus” jolloin ne madaltavat kynnystä hakeutua ohjauk-

seen. 

 

Toisaalta vaikutukset voivat joissakin tilanteissa ohjattavasta riippuen olla myös 

negatiivisia, jolloin ohjattava passivoituu entistä enemmän kotiinsa neljän seinän 

sisälle koska verkkoyhteys mahdollistaa tämän. 

 

Tietoturvakysymykset pohdituttavat sekä ohjaajia että opiskelijoita. Tietoturvaky-

symysten tuleekin olla selviä ennen kuin arkaluonteisista ja luottamuksellisista 

asioista uskalletaan omalla nimellä keskustella ohjaajan kanssa verkossa. 

 

Uusia välineitä ja sähköisiä palveluita ei toivota lisää niiden itsensä takia, koska 

moni opiskelija kokee jo nyt olevansa hukassa erilaisten verkkopalveluiden ja 

verkko-opintojen kanssa. Opiskelijat ja opintojen ohjaajat kuitenkin tunnistavat 

hyvin ne tilanteet joissa verkko-ohjaus voi olla hyvä mahdollisuus. Opintojen oh-

jaus on ensisijaisesti ihmisen kohtaamista ja vuorovaikutusta; monimuotoinen 

opintojen ohjaus ja sulautettu ohjaus voisivat valittuna kehittämiskohteena olla 
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hedelmällisempi vaihtoehto kuin yksistään verkko-ohjauksen tai verkkoneuvon-

nan kehittämiseen panostaminen. 
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5 POHDINTA 

Kehittämishankkeeni päätavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää 

verkossa tapahtuvan opintojen ohjauksen ja verkkoneuvonnan 

käyttökokemuksia Oulun ammattikorkeakoulun opintojen ohjaajilta, 

opintoneuvonnan parissa työskenteleviltä sekä opiskelijoilta itseltään. Nykytilan 

lisäksi tavoitteena oli selvittää tulevaisuuden tarpeita ja visioita eri osapuolten 

näkökulmasta sekä lähdekirjallisuuden kautta. 

 

Kyselyyn vastanneilla opiskelijaryhmillä sekä opintojen ohjaajilla ja 

opiskelijapalveluiden henkilöstöllä oli vain vähän aiempaa kokemusta etä- tai 

verkko-ohjauksesta erilaisilla kyselyssä mainituilla välineillä. Kuitenkin sekä 

opiskelijat että opintojen ohjaajat ja opiskelijapalveluiden henkilöstö pystyivät 

nimeämään useita ohjauksen ja neuvonnan tilanteita ja aihepiirejä joihin 

synkroninen tai asynkroninen verkko-ohjaus eri välineillä sopii ja mihin se heidän 

tämän hetkisen käsityksensä mukaan ei sovellu. 

 

On vaikeaa arvioida kuinka moni opiskelija on vastauksissaan kuvannut tosialli-

sesti kokemuksiaan verkko-opiskelusta verkko-ohjauksen sijaan. 

 

Osa avointen kysymysten vastauksista antaa viitteitä siitä että osa opiskelijoista 

ei ole ymmärtänyt kyselyn kohdistuvan nimenomaan opintojen ohjaukseen ja 

opintoneuvontaan, ei itse opiskeluun tai oppimiseen, huolimatta kyselytilanteissa 

ryhmille annetusta suullisesta ohjeistuksesta. Myös itse kyselylomakkeessa on 

määritelty kyselyn tarkoitus sekä keskeiset käsitteet. Osa vastaajista ilmoitti va-

paassa palautteessa suoraan, ettei ymmärrä kyselyn sisältöä tai tarkoitusta. Si-

täkin voitaneen pitää yhtenä kyselyn tuloksena. 

 

Kehittämishankkeen tulokset vahvistavat sitä käsitystä että monimuotoiselle, 

opiskelijan eri elämäntilanteet huomioonottavalle opintojen ohjaukselle ja opinto-

neuvonnalle on tarvetta samassa suhteessa kuin itse opetustarjontakin laajentuu 

lähivuosina entistä monimuotoisemmaksi. Opiskelijat nimesivät etäohjaukseen ja 
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–neuvontaan soveltuvia aihepiirejä ja tilanteita laajasti koko ohjaustoimijoiden 

joukkoa koskien. 

 

Kyselyyn vastanneilla ryhmillä oli oman itsearvionsa perusteella erittäin vähäinen 

osaamistaso reaaliaikaisen videokeskusteluyhteyden mahdollistavien ohjelmis-

tojen kuten AC:n eli Adobe Connectin käytössä. Opiskelijoiden itsearvio omasta 

osaamistasostaan sosiaalisen median käytössä oli kuitenkin erinomainen. Voi-

daan siis olettaa että esimerkiksi AC:n käyttö ohjaus- ja neuvontatilanteissa ei 

opiskelijan näkökulmasta ole kovinkaan paljon haasteellisempaa kuin sosiaalisen 

median eri sovellusten käyttö: opiskelijoiden internetpystyvyys (vrt. Kullaslahden 

2011 käyttämä käsite) on siis todennäköisesti erittäin hyvällä tasolla teknisesti. 

Kysymys onkin enemmän vuorovaikutuksen onnistumisesta verkko- ja vi-

deoneuvotteluolosuhteissa kuin teknisistä haasteista. 

 

Opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden halukkuus kouluttautua verkko-oh-

jauksen välineiden ja ohjelmistojen käytössä on korkealla tasolla. Eniten koulu-

tustarpeita on juuri reaaliaikaisen videokeskusteluyhteyden kuten AC:n osalta. 

Tärkeää tässä koulutuksessa on löytää nimenomaan opintojen ohjauksen ja 

opintoneuvonnan näkökulma, joihin liittyy tyypillisesti arkaluontoisten ja hyvinkin 

haasteellisten opiskelijan elämään liittyvien tilanteiden käsittelyä. 

 

Tämän kehittämishankkeen tulokset tukevat osaltaan ajatusta siitä, että moni-

muotoinen opintojen ohjaus ja opintoneuvonta ovat laajempi käsite kuin verkko-

ohjaus ja verkkoneuvonta. Verkkotyökaluja käyttämällä opintojen ohjaus ja opin-

toneuvonta on mahdollista laajentaa nykyisestä kasvokkain tapahtuvasta ohjauk-

sesta ja neuvonnasta monimuotoiseksi, jolloin opiskelijan on mm. fyysisestä si-

jainnistaan riippumatta mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa yksilöllisen 

tarpeensa mukaisesti. Myös ryhmäohjausta on mahdollisuus laajentaa monimuo-

toisesti toteutettavaksi, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus osallistua ryhmän toi-

mintaan myös välimatkasta huolimatta. 

 

Monimuotoisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen vaatii pilottitoimin-

nan käynnistämistä. Pilottiprojektissa tulee valita sekä ohjaustoimijoista että opis-

kelijapalveluiden henkilöstöstä koulutettava ydinjoukko, joka myöhemmin pystyy 
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mm. työparimenetelmää hyödyntäen toimimaan mentoreina muille ohjaus- ja 

neuvontatyötä tekeville; samankaltaista mentori-ajatusta on tuonut verkkopeda-

gogiikan osalta Oamkissa esille mm. Tenno (2014). Koulutuksen sisällössä voi-

daan hyödyntää opintojen ohjaajien ja opiskelijapalveluiden tässä kyselyssä 

esille tuomia koulutustarpeita ja osaamisalueita. 

 
Koulutettavien ohjaustoimijoiden ydinjoukko voi ohjaustoimijoiden osalta koostua 

sekä opintojen ohjaajista että opettajatuutoreista. Myös koulutuksen aikana olisi 

tärkeää toimia työparimenetelmän mukaisesti niin, että koulutettavilla olisi koulu-

tuksen ja menetelmien harjoittelun aikana kollega vertaistukena ja reflektoijana. 

 

Päätökset verkko-ohjauksessa ja neuvonnassa käytettävistä ohjelmistoista ja vä-

lineistä tulisi tehdä hyvissä ajoin, jotta halukkaita pioneeritoteuttajia päästään 

kouluttamaan.  

 

Tavoitteena on, että pilottitoiminnan ydinjoukko raportoisi monimuotoisen ohjaus- 

ja neuvontatyönsä kokemuksia määräajan puitteissa ja näiden kokemusten pe-

rusteella tehdään päätökset mm. verkko-ohjauksen ja verkkoneuvonnan välinei-

den ja ohjausmenetelmien laajemmasta soveltamisesta Oamkissa. Tässä rapor-

toinnissa voitaisiin saada myös lisätietoa siitä millaisia ominaisuuksia esimerkiksi 

verkko-ohjaus ohjaajalta vaatii ja millaisiin asioihin ohjaajien ja opintoneuvojien 

monimuotoista työskentelyä tukevassa koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota. 

 

Verkko-ohjauksen ja verkkoneuvonnan hyviä käytänteitä ja kokemuksia on tar-

peen koko ydintoimijoiden koulutus-ja pilotointiprosessin ajan koota yhteen toi-

minta- ja käyttöoppaaksi ja jatkaa kehittämistyötä ja toimintamallin päivittämistä 

yhteistoiminnallisesti edelleen pilotoinnin jälkeenkin. 

 

Opiskelijoille tulisi myös tiedottaa millaisia suunnitelmia verkko-ohjauksen ja mui-

den verkkopalveluiden kehittämisessä on. Tiedottamisessa olisi hyvä painottaa 

sitä näkökulmaa, että tietokoneavusteisuus ohjauksessa ja neuvonnassa on mo-

nimuoto-opiskeluunkin liittyvä mahdollistaja. Tämä hälventäisi sitä pelkoa ja osit-

tain jopa vihamielisyyttä mitä ainakin osalla tämän kyselyn vastaajilla oli tieto-

verkkojen ja tietokoneiden käyttöä kohtaan; osalla opiskelijoista oli käsitys että 



56 

verkkopalveluja kehitetään vain säästöjen takia, kun pääajatuksena on kuitenkin 

opiskelijoiden ohjauksen ja muiden palveluiden lisääminen ja mahdollistaminen 

erilaisissa opiskelijan elämäntilanteissa ja olosuhteissa. 

 

Kuviossa 13 on kuvattu mahdollista prosessia kohti monimuotoista opintojen oh-

jausta ja opiskelijapalveluita Oamkissa verkkotyökalujen käyttöönottoprosessin 

kautta. 

 

 

 

KUVIO 13. Prosessin vaiheet: Kohti monimuotoista opintojen ohjausta ja opinto-

neuvontaa Oamkissa. 

 

Käytännön ohjaus- ja neuvontatyön laajentamiseksi monimuotoiseksi erilaisten 

verkkotyökalujen avulla tarvitaan Kuviossa 14 kuvattua työkalupakin sisältöä. 

Opiskelijoille näkyvä osuus työkalupakista tulisi sijoittaa portaalimaisesti opiske-

lijaintraan, jossa opiskelijalla on yksi aloituspiste monimuotoiseen opintojen oh-

jaukseen, opintoneuvontaan ja muihin opiskelijapalveluihin. Kaikki tämä opiskeli-

jalle näkyvä osuus tulisi toteuttaa yhteistyössä eKampuksen toimintojen kanssa. 

Monimuotoisen opintojen 
ohjauksen ja 

opintoneuvonnan 
tavoitteiden ja sisällön 
määrittely Oamkissa

Päätökset kokeilussa 
käytettävistä 

verkkotyökaluista ja 
ohjelmistoista 

yhteistyössä eKampuksen 
kanssa

Ydintoimijoiden valinta 
(ohjaajat, 

opiskelijapalvelut)

Ydintoimijoiden koulutus 
yhteistyössä eKampuksen 

kanssa

Testaus ja pilotointi 
käytännössä

Väliarviointi: 
Ydintoimijoiden 

kokemukset ja palaute 
työkaluista ja 
ohjelmistoista

Ydintoimijat mentoreina 
apuna kouluttamassa 

laajempaa 
ohjaustoimijoiden ja 
opiskelijapalveluiden 

joukkoa

Menetelmien laajempi 
soveltaminen, tarvittaessa 

työparityöskentelynä  
(mentori ja aloittelija)

Monimuotoinen opintojen  
ohjaus ja monimuotoiset 

opiskelijapalvelut ovat osa 
normaalia toimintaa
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Erilaiset ohjaus- ja neuvontatilanteet edellyttävät erilaisia työkaluja, joista osa on 

ajanvarauksella toimivia, osa aikaan ja paikkaan sitomattomia. Ohjaus- ja neu-

vontatyössä korostuva arkaluonteisten ja henkilökohtaisten asioiden käsittely 

edellyttää selkeitä tietoturvaohjeita, joita myös noudatetaan. Myös tekniset käyt-

töohjeet tulee laatia selkeiksi ja yksinkertaisiksi pilottivaiheen kokeilujen kautta. 

Verkko-ohjauksen ja –neuvonnan hyvien käytäntöjen opas toimii käsikirjana eri-

laisia ohjauksen aihepiirejä ja tilanteita varten niin kokeneemmille kuin aloittele-

villekin ohjaajille.  

 

Verkko-ohjauksen ja verkkoneuvonnan työkalupakkia rakennettaessa voidaan 

tarkastella lähemmin jo käytössä olevia ratkaisuja muissa korkeakouluissa ja yh-

teisöissä. Esimerkiksi aiemmin toimineesta Opintoluotsi-palvelusta saatuja koke-

muksia ja suunnittelumallia voidaan hyödyntää suunnittelussa. Kyseisesä palve-

lussa lähtökohtana oli kolmitasoinen malli (itsepalvelu – tuettu itsepalvelu – hen-

kilökohtainen ohjaus), joka on kehitetty amerikkalaisissa tieto- ja neuvontapalve-

lupisteissä (Meriluoto & Puuronen 2003, 156-157). Myös Hämeen ammattikor-

keakoulussa on ollut useita kehittämishankkeita ohjauskäytänteiden kehittä-

miseksi verkko-oppimisympäristössä (Kallinen et al. 2009). 

 

 

  

KUVIO 14. Verkko-ohjauksen ja verkkoneuvonnan työkalupakki 
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Tämän kehittämishankkeen raportin alkuosassa totesin, että sekä yksilö- että 

ryhmäohjaus verkossa asettaa sekä ohjaajan että ohjattavan uusien tilanteiden 

ja kysymysten äärelle. Esitin kysymyksen miten lähtökohtaisesti kiinteään ja lä-

heiseen vuorovaikutukseen perustuvaa ohjaustoimintaa voidaan tarvittaessa to-

teuttaa tietoverkoissa? Näihin kysymyksiin tällä kehittämishankkeella on osittain 

pyritty löytämään vastauksia sekä ohjaajilta että ohjattavilta itseltään. Tuloksia 

voidaan käyttää osana Oulun ammattikorkeakoulun kehittämistyötä.  
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 LIITE 1 

KYSELYLOMAKE OPISKELIJARYHMILLE 

 

Verkko-ohjauspalveluiden käyttökokemukset ja tulevaisuuden tarpeet Oulun ammattikor-

keakoulussa 

 

Opiskelijat kevät 2014 

KYSELYN TARKOITUS JA TAUSTA 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Oamkin opintojen ohjauksen ja opiskelijapalve-

luiden kehittämistä varten. Kysely on osa opinto-ohjaajan opintojen kehittämishanketta Oam-

kin ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Vararehtori Jyrki Laitinen on 24.1.2014 myöntänyt 

hankkeelle tutkimusluvan ja tuloksia käytetään myös osana Oamkin eKampus-hanketta.  Kehit-

tämishankkeen ohjaajana toimii yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä Oamkin Ammatillisesta opetta-

korkeakoulusta. Tuloksista koottavassa raportissa ei yksilöidä yksittäisiä vastaajia.  

KYSELYN RAKENNE, SISÄLTÖ JA KESKEISET KÄSITTEET 

Kysely koostuu kolmesta osiosta: 1) Reaaliaikaisen etäohjauksen käyttökokemukset, 2) Sähköi-

set oppimisalustat ja sosiaalinen media opintojen ohjauksessa ja 3) Oman tieto- ja viestintätek-

nisen osaamisen itsearviointi ja koulutustarpeet. Lisäksi osiossa 4) on mahdollisuus antaa va-

paata palautetta aihepiiriin liittyen. 

Opintojen ohjauksella tarkoitetaan tässä kyselyssä opinto-ohjaajan, opettajatuutorin, koulu-

tusohjelmavastaavan tai muun ohjaushenkilöstön antamaa opintojen ohjausta. 

Opintojen ohjaus voi olla joko ryhmäohjausta (esim. opintojen ohjauksen ryhmätunti) tai hen-

kilökohtaista ohjausta (kahdenkeskinen keskustelu esim. opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin 

kanssa). 

Opintoneuvonnalla tarkoitetaan kampusten opiskelijapalveluiden (ent. opintotoimiston) hen-

kilökunnan antamaa opintoneuvontaa, mukaan lukien myös opintotuki-, hyvinvointi- ja muut 

yhteiset palvelut. 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kysy tarvittaessa lisäohjeita! 

 

TAUSTATIEDOT 

1 Koulutusohjelma jossa opiskelen: 

_________________________________________________________ 

2 Opiskelen (ympyröi oikea vaihtoehto):  A) Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa B) 

Aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa C) Avoimessa ammattikorkeakoulussa 



 

 

3 Monesko opiskeluvuosi sinulla on meneil-

lään?_____________________________________________ 

 

4 Sukupuoli (ympyröi):   Mies  Nainen 

 

5 Miten usein olet käynyt henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa tähänastisten opintojesi 

aikana? Ympyröi sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Viikoittain 

B Kuukausittain 

C Muutaman kerran vuodessa 

D Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

6 Miten usein olet hankkinut opintoneuvontaa opiskelijapalveluista (ent. opintotoimisto)? 

Ympyröi sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Viikoittain 

B Kuukausittain 

C Muutaman kerran vuodessa 

D Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

YMPYRÖI OIKEAT VAIHTOEHDOT! 

 

I REAALIAIKAISEN ETÄOHJAUKSEN JA –NEUVONNAN KÄYTTÖKOKEMUKSET 

7 Oletko saanut henkilökohtaista opintojen ohjausta, opintoneuvontaa tai ryhmäohjausta 

jonkin reaaliaikaisen videoyhteyden mahdollistavan ohjelmiston välityksellä? Ympyröi yksi 

tai useampi omaa tilannettasi kuvaava vaihtoehto. (Esimerkkejä ohjelmistoista kysymyk-

sessä 8.) 

A Kyllä, henkilökohtaista ohjausta tai neuvontaa 

B Kyllä, ryhmäohjausta 

C En kumpaakaan, koska 

1 Ei ole ollut tarvetta etäohjaukseen 

2 Koen että en hallitse tarvittavia ohjelmistoja tai tekniikkaa vaikka etäohjauk-

selle olisi ollut tarvetta 

3 Jokin muu syy, 

mikä?____________________________________________________________ 

 



 

 

Jos vastasit Kyllä (eli A ja/tai B) kysymykseen numero 7, vastaathan myös kysy-

myksiin 8-11. Jos vastasit C eli En kumpaakaan, siirry suoraan kysymykseen 12. 

 

8 Olen saanut henkilökohtaista opintojen ohjausta tai neuvontaa seuraavien ohjelmistojen 

kautta (ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto): 

A Skype-videopuhelut 

B AC – eli Adobe Connect -verkkoneuvottelu 

C Lync-videoneuvottelu 

D Optiman, Moodlen tai muun oppimisalustan videoneuvotteluominaisuus 

E Reaaliaikainen chat-keskustelu; minkä verkko-ohjelmiston välityksellä tapahtui?  

____________________________________________________________________________ 

F Jokin muu ohjelmisto, mikä/mitkä? 

____________________________________________________________________________ 

 

9 Miten usein olet saanut henkilökohtaista ohjausta tai neuvontaa etäyhteyden kautta? Va-

litse Sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

10 Olen saanut ryhmäohjausta tai -neuvontaa seuraavien ohjelmistojen kautta (ympyröi yksi 

tai useampi vaihtoehto): 

A Skype-puhelut 

B AC – eli Adobe Connect -verkkoneuvottelu 

C Lync-videoneuvottelu 

D Optiman, Moodlen tai muun oppimisalustan videoneuvotteluominaisuus 

E Reaaliaikainen chat-keskustelu; minkä verkko-ohjelmiston välityksellä tapahtui? 

_____________________________________________________________________________ 

F Jokin muu ohjelmisto, mikä/mitkä? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

11 Miten usein olet saanut ryhmäohjausta tai -neuvontaa etäyhteyden kautta? Valitse Sinua 

lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

KAIKKI VASTAAVAT: 

12 Millaisiin opintojen ohjauksen tilanteisiin tai opintoneuvonnan aihepiireihin reaaliaikai-

nen videoyhteys voisi mielestäsi soveltua? Mitä asioita onnistunut käyttö ohjauksen näkö-

kulmasta mielestäsi edellyttää? Voit kertoa sekä henkilökohtaisen ohjauksen ja opintoneu-

vonnan että ryhmäohjauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

13 Millaisiin ohjaustilanteisiin tai opintoneuvonnan aihepiireihin reaaliaikainen videoyhteys 

ei mielestäsi sovellu? Voit kertoa sekä henkilökohtaisen ohjauksen että ryhmäohjauksen nä-

kökulmasta. 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II SÄHKÖISET OPPIMISALUSTAT JA SOSIAALINEN MEDIA OPINTOJEN OHJAUKSESSA JA OPIN-

TONEUVONNASSA 

 

14 Olen saanut henkilökohtaista opintojen ohjausta, opintoneuvontaa tai ryhmäohjausta 

seuraavien välineiden kautta (sähköiset oppimisalustat ja sosiaalinen media)  

A Optima-oppimisalusta  

B Jokin muu oppimisalusta, 

mikä?__________________________________________________________ 

C Oivan opintojaksotyötila 

D Facebook 



 

 

E Blogit 

F Jokin muu vastaava ohjelmisto tai väline, 

mikä/mitkä?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Jos ympyröit yhden tai useamman vaihtoehdon kysymyksessä 14, vastaathan myös kysymyk-

seen 15 ja 16. Jos et ympyröinyt yhtään vaihtoehtoa, siirry suoraan kysymykseen 17. 

 

15 Miten usein olet saanut kysymyksessä 14 mainittujen välineiden kautta henkilökohtaista 

opintojen ohjausta tai opintoneuvontaa? Valitse Sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

16 Miten usein olet saanut kysymyksessä 14 mainittujen välineiden kautta ryhmäohjausta 

tai ryhmäneuvontaa? Valitse Sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin  

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

KAIKKI VASTAAVAT: 

17 Millaisiin opintojen ohjaustilanteisiin tai opintoneuvonnan aihepiireihin erilaiset verkko-

työkalut tai sähköiset oppimisalustat voisivat mielestäsi soveltua? Mitä asioita onnistunut 

käyttö ohjauksen näkökulmasta mielestäsi edellyttää? Voit kertoa sekä henkilökohtaisen oh-

jauksen että ryhmäohjauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

18 Millaisiin opintojen ohjaustilanteisiin tai ryhmäneuvonnan aihepiireihin erilaiset verkko-

työkalut tai sähköiset oppimisalustat eivät mielestäsi sovellu? Perustele ajatuksiasi. Voit ker-

toa sekä henkilökohtaisen ohjauksen että ryhmäohjauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III OMAN TIETO-JA VIESTINTÄTEKNISEN OSAAMISEN ITSEARVIOINTI JA KOULUTUSTARPEET 

 

19 Arvioi omaa tämänhetkistä osaamistasi ja koulutustarvettasi seuraavissa tieto- ja viestin-

tätekniikan osa-alueissa opiskelijan näkökulmasta 

A Reaaliaikaisen videokeskusteluyhteyden mahdollistavien ohjelmistojen (esim. AC eli 

Adobe Connect) käyttö?  Ympyröi tämänhetkistä osaamistasi parhaiten kuvaava numero (1= 

en hallitse lainkaan, 5=hallitsen erittäin hyvin) 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan   Hallitsen erittäin hyvin 

 

B Verkko-oppimisalustan (esim. Optima) käyttö? 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan   Hallitsen erittäin hyvin 

 

C Sosiaalisen median työkalujen (esim. Facebook, blogit) käyttö? 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan   Hallitsen erittäin hyvin 

 

IV VAPAA PALAUTE 

 

20 Vapaa palaute aihepiiriin tai kyselyyn liittyen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI!  
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KYSELYLOMAKE OPINTOJEN OHJAAJILLE JA OPISKELIJAPALVE-

LUILLE     

 

Verkko-ohjauspalveluiden käyttökokemukset ja tulevaisuuden tarpeet Oulun ammattikor-

keakoulussa –esiselvitys 

 

Opintojen ohjaajat kevät 2014 

KYSELYN TARKOITUS JA TAUSTA 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Oamkin opintojen ohjauksen ja opiskelijapalve-

luiden kehittämistä varten. Kysely on osa opinto-ohjaajan opintojen kehittämishanketta Oam-

kin ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Vararehtori Jyrki Laitinen on 24.1.2014 myöntänyt 

hankkeelle tutkimusluvan ja tuloksia käytetään myös osana Oamkin eKampus-hanketta.  Kehit-

tämishankkeen ohjaajana toimii yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä Oamkin Ammatillisesta opettaja-

korkeakoulusta. Tuloksista koottavassa raportissa ei yksilöidä yksittäisiä vastaajia.  

KYSELYN RAKENNE, SISÄLTÖ JA KESKEISET KÄSITTEET 

Kysely koostuu kolmesta osiosta: 1) Reaaliaikaisen etäohjauksen käyttökokemukset, 2) Sähköi-

set oppimisalustat ja sosiaalinen media opintojen ohjauksessa ja 3) Oman tieto- ja viestintätek-

nisen osaamisen itsearviointi ja koulutustarpeet. Lisäksi osiossa 4) on mahdollisuus antaa va-

paata palautetta aihepiiriin liittyen. 

Opintojen ohjauksella tarkoitetaan tässä kyselyssä opinto-ohjaajan, opettajatuutorin, koulu-

tusohjelmavastaavan tai muun ohjaushenkilöstön antamaa opintojen ohjausta. 

Opintoneuvonnalla tarkoitetaan kampusten opiskelijapalveluiden (ent. opintotoimiston) hen-

kilökunnan antamaa opintoneuvontaa, mukaan lukien myös opintotuki-, hyvinvointi- ja muut 

yhteiset palvelut. 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kysy tarvittaessa lisäohjeita! 

 

YMPYRÖI OIKEAT VAIHTOEHDOT! 

 

I REAALIAIKAISEN ETÄOHJAUKSEN KÄYTTÖKOKEMUKSET 

 

1 Oletko käyttänyt henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa tai ryhmäohjauksessa jotakin re-

aaliaikaisen videoyhteyden mahdollistavaa välinettä tai ohjelmistoa? Ympyröi yksi tai use-

ampi omaa tilannettasi kuvaava vaihtoehto. (Esimerkkejä välineistä ja ohjelmistoista kysy-

myksessä 2.) 

A Kyllä, henkilökohtaisessa ohjauksessa 
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B Kyllä, ryhmäohjauksessa 

C En kummassakaan, koska 

1 Opiskelijoilta ei ole tullut aloitetta tai toivetta tähän 

2 Koen että en hallitse tarvittavia ohjelmistoja tai tekniikkaa vaikka etäohjauk-

selle olisi ollut tarvetta 

3 Jokin muu syy, 

mikä?____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Jos vastasit Kyllä (eli A ja/tai B) kysymykseen numero 1, vastaathan myös kysymyksiin 2-5. Jos 

vastasit C eli En kummassakaan, siirry suoraan kysymykseen 6. 

 

2 Olen käyttänyt seuraavia etäyhteysohjelmistoja henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa 

(ympyröi yksi tai useampi käyttämäsi vaihtoehto): 

A Skype-videopuhelut 

B AC – eli Adobe Connect -verkkoneuvottelu 

C Lync-videoneuvottelu 

D Optiman, Moodlen tai muun oppimisalustan videoneuvotteluominaisuus 

E Reaaliaikainen chat-keskustelu; minkä verkko-ohjelmiston välityksellä tapahtui? 

_____________________________________________________________________________ 

F Jokin muu ohjelmisto, mikä/mitkä? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 Miten usein olet käyttänyt edellä mainittuja etäyhteysmenetelmiä henkilökohtaisissa oh-

jauskeskusteluissa? Valitse Sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

4 Olen käyttänyt seuraavia etäyhteysohjelmistoja ryhmäohjauksessa (ympyröi yksi tai use-

ampi käyttämäsi vaihtoehto): 

A Skype-puhelut 

B AC – eli Adobe Connect -verkkoneuvottelu 
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C Lync-videoneuvottelu 

D Optiman, Moodlen tai muun oppimisalustan videoneuvotteluominaisuus 

E Reaaliaikainen chat-keskustelu; minkä verkko-ohjelmiston välityksellä tapahtui? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

F Jokin muu ohjelmisto, mikä/mitkä? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Miten usein olet käyttänyt etäyhteysmenetelmiä ryhmäohjauksessa? Valitse Sinua lähinnä 

oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

KAIKKI VASTAAVAT: 

6 Millaisiin ohjaustilanteisiin tai aihepiireihin reaaliaikainen videoyhteys voisi mielestäsi so-

veltua? Mitä asioita onnistunut käyttö ohjauksen näkökulmasta mielestäsi edellyttää? Voit 

kertoa sekä henkilökohtaisen ohjauksen että ryhmäohjauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7 Millaisiin ohjaustilanteisiin tai aihepiireihin reaaliaikainen videoyhteys ei mielestäsi so-

vellu? Perustele ajatuksiasi. Voit kertoa sekä henkilökohtaisen ohjauksen että ryhmäohjauk-

sen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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II SÄHKÖISET OPPIMISALUSTAT JA SOSIAALINEN MEDIA OPINTOJEN OHJAUKSESSA 

 

8 Olen käyttänyt jotakin seuraavista (sähköiset oppimisalustat ja sosiaalinen media) henkilö-

kohtaisen opintojen ohjauksen ja/tai ryhmäohjauksen välineenä 

A Optima-oppimisalusta  

B Jokin muu sähköinen oppimisalusta, 

mikä?________________________________________________________________________ 

C Oivan opintojaksotyötila 

D Facebook 

E Blogit 

F Jokin muu vastaava ohjelmisto tai väline, 

mikä/mitkä?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Jos ympyröit yhden tai useamman vaihtoehdon kysymyksestä 8, vastaathan myös kysymyksiin 

9-10. Jos et ympyröinyt yhtään vaihtoehtoa, siirry suoraan kysymykseen 11. 

 

9 Miten usein olet käyttänyt kysymyksen 8 työkaluja (sähköiset oppimisalustat kuten Op-

tima jne.) henkilökohtaisessa ohjauksessa? Valitse Sinua lähinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 

 

10 Miten usein olet käyttänyt kysymyksen 8 työkaluja ryhmäohjauksessa? Valitse Sinua lä-

hinnä oleva vaihtoehto. 

A Päivittäin 

B Viikoittain 

C Kuukausittain 

D Muutaman kerran vuodessa 

E Kerran vuodessa tai harvemmin 
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KAIKKI VASTAAVAT: 

11 Millaisiin ohjaustilanteisiin tai aihepiireihin erilaiset verkkotyökalut tai sähköiset oppi-

misalustat voisivat mielestäsi soveltua? Mitä asioita onnistunut käyttö ohjauksen näkökul-

masta mielestäsi edellyttää? Voit kertoa sekä henkilökohtaisen ohjauksen että ryhmäoh-

jauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 Millaisiin ohjaustilanteisiin tai aihepiireihin erilaiset verkkotyökalut tai sähköiset oppi-

misalustat eivät mielestäsi sovellu? Perustele ajatuksiasi. Voit kertoa sekä henkilökohtaisen 

ohjauksen että ryhmäohjauksen näkökulmasta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III OMAN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISEN  OSAAMISEN  ITSEARVIOINTI JA KOULUTUSTARPEET 

 

13 Arvioi omaa tämänhetkistä osaamistasi ja koulutustarvettasi seuraavissa tieto- ja viestin-

tätekniikan osa-alueissa: 

 

A Reaaliaikaisen videokeskusteluyhteyden mahdollistavien ohjelmistojen (esim. AC eli 

Adobe Connect) käyttö?  Ympyröi tämänhetkistä osaamistasi parhaiten kuvaava numero (1= 

en hallitse lainkaan, 5=hallitsen erittäin hyvin) 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan   Hallitsen erittäin hyvin 

Kysymyksen13 A ohjelmistojen koulutustarpeeni opintojen ohjauksen näkökulmasta: 

a Olen kiinnostunut koulutuksesta; 

miksi?________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b En ole kiinnostunut tai en tarvitse koulutusta; 

miksi?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

B Verkko-oppimisalustan (esim. Optima) käyttö? 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan   Hallitsen erittäin hyvin 

Kysymyksen 13 B ohjelmistojen koulutustarpeeni opintojen ohjauksen näkökulmasta: 

a Olen kiinnostunut koulutuksesta; 

miksi?________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b En ole kiinnostunut tai en tarvitse koulutusta; 

miksi?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

C Sosiaalisen median työkalujen (esim. Facebook, blogit) käyttö ohjauksessa? 

1 2 3 4 5 

En hallitse lainkaan  Hallitsen erittäin hyvin 

Kysymyksen 13 C ohjelmistojen koulutustarpeeni opintojen ohjauksen näkökulmasta: 

a Olen kiinnostunut koulutuksesta; 

miksi?________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b En ole kiinnostunut tai en tarvitse koulutusta; 

miksi?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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IV VAPAA PALAUTE 

 

14 Vapaa palaute aihepiiriin tai kyselyyn liittyen (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

 

 


