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Mitä on digiohjaus?



Mitä on digiohjaus?
Digiohjaus on pääsääntöisesti internetin välityksellä tapahtuvaa ohjausta, jossa 
hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa

Kommunikaatiovälineenä voidaan käyttää tietokonetta tai mobiililaitteita sovelluksineen

Voi toteutua paikasta ja fyysisestä etäisyydestä riippumatta

Voi olla ajallisesti reaaliaikaista eli synkronista tai viiveellistä eli asynkronista

Voidaan yhdistellä tilanteeseen sopivasti molemminpuolista vuorovaikutusta ja yksisuuntaista 
viestintää

Digiohjaus ja verkko-ohjaus tarkoittavat käsitteellisesti samaa asiaa

Monimuotoisessa ja sulautuvassa ohjauksessa (vrt. Blended learning) yhdistyvät joustavasti eri 
tavoin toteutetut ohjaajan tai opiskelijan organisoimat  verkkoperustaiset vuorovaikutustilanteet ja 
myös kasvokkain tapahtuvat ohjaustilanteet



Aito vs. epäaito ohjaus?
Usein kuulee verkko-ohjausta määriteltäessä toiveen, että opiskelijalla pitää verkko-
ohjauksen lisäksi olla mahdollisuus myös aitoon läsnäoloon ja vuorovaikutukseen 
ohjaajan kanssa

→Onko verkossa tapahtuva ohjaus epäaitoa? Kuka sen määrittelee?

→Onko ohjaajan työhuoneessa tapahtuva ohjaus ohjattavalle aina  aidompaa ohjausta kuin 
ohjaustilanne, jossa opiskelija on etänä esimerkiksi omassa kotiympäristössään?

→Voiko opiskelija kokea verkko-ohjaustilanteen jossain tilanteessa omalta kannaltaan jopa 
aidommaksi vuorovaikutustilanteeksi?

Mitä lisäarvoa teknologian kehittyminen tulevaisuudessa tuo ohjaukseen?

→ Onko näkö- ja kuuloaistin lisäksi muidenkin aistihavaintojen hyödyntäminen arkipäivää 
myös etä- ja verkko-ohjauksessa? (VR, AR jne.)



Voisiko verkossa tapahtuva 
vuorovaikutus olla opiskelijalle 
uusi mahdollisuus?



Ohjauksen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-
aikaisuus

Verkko-ohjaus mahdollistaa ohjauksen saavutettavuuden ajasta ja paikasta 
riippumatta. Ohjaukseen hakeutumisen kynnys madaltuu, sillä välimatka tai 
esimerkiksi työssäkäynti eivät ole esteenä palvelun saamiselle.

Erilaisiin kommunikaation tapoihin perustuvien ohjauskanavien tarjoaminen lisää 
saavutettavuutta, kun ohjattava voi valita itselleen sopivimman vuorovaikutuksen 
tavan. 

Ohjattava voi myös valita (tietyillä reunaehdoilla, esim. internetyhteys) vapaasti sen 
paikan, mistä käsin ohjaustilanteeseen osallistuu. Tällöin vältetään vieraan, usein 
virallisen tilan mahdollisesti aiheuttama jännitys. 

(Verkko-ohjaaja – Opas ohjaukseen ja tieto- ja neuvontatyöhön verkossa, 2017)



Kuva: Verkko-ohjaaja – Opas ohjaukseen sekä
tieto- ja neuvontatyöhön verkossa (2017)



Verkko-ohjaaja – Verkko- ja 
etäohjauspalvelut opintojen tukena 
(2015-2017) –ESR-hankkeen 
tuloksia

Hankesuunnitelma:
”Hankkeen tavoitteena on luoda uusi Oamkin
käyttöön räätälöity toimintamalli 
monimuotoiseen opintojen ohjaukseen ja 
ottaa se sujuvasti käyttöön.”



Verkko-ohjaaja –ESR-hankkeen (2015-2017) tuloksia 
Oamkissa (oamk.fi/verkko-ohjaaja)

Verkko-
ohjauksen 

toimintamalli

eOhjauspalvelut
verkossa

Verkko-ohjaajan 

opas

Verkko-ohjauksen 
koulutuskokonaisuus 
ohjaushenkilöstölle

Koulutetut verkko-
ohjaajat (18 hlöä)

-Yksilöohjaus 
verkossa

-Ryhmäohjaus 
verkossa



Verkko-ohjaaja – Opas ohjaukseen 
sekä tieto- ja neuvontatyöhön 

verkossa (2017)

http://www.oamk.fi/epooki/2017/verkko-ohjaaja/


eOhjauspalveluiden kokonaisuus Oamkissa
http://www.oamk.fi/ekampus-
2017/eohjauspalvelut

http://www.oamk.fi/opinto-opas/

Palvelukokonaisuuden jatkuva 
kehittäminen ja täydentäminen 
Oamkin eKampus-tiimin, 
opiskelijapalveluiden ja 
ohjaustoimijoiden kanssa

Kuvaus suunnitteluprosessista ja 
valituista palveluista Verkko-
ohjaajan oppaassa

Ha

http://www.oamk.fi/ekampus-2017/eohjauspalvelut
http://www.oamk.fi/opinto-opas/
http://www.oamk.fi/epooki/2017/verkko-ohjaaja/


Digiohjausta kaikille! (2018-2020) 
–ESR-hankkeen tavoitteet ja 
toiminta



Hankkeen toimijat

Oulun ammatti-
korkeakoulu

Erilaisten 
oppijoiden liitto 

Oulun 
lukioverkosto

PP-ELO-
verkosto

Koordinaatti

Oulun 
yliopisto

Centria-amk

Osao

Päätoteuttaja

Osatoteuttajat

Yhteistyö-

kumppanit



Digiohjausta kaikille! -hankkeen tavoitteet:

Laajentaa verkko-
ohjauksen 

toimintamallien 
jalkauttamista ja 

valtavirtaistamista
”oppaasta 
käytännön 

prosessiksi” 
Pohjois-

Pohjanmaan 
alueella eri 

koulutusasteilla.

Jalostaa 
käytäntöön 
opintojen 

ohjauksen sekä 
tieto- ja 

neuvontatyön 
digitalisaatiota

tukevia 
toimintamalleja.

Tehostaa ja 
sujuvoittaa 

koulutukseen ja 
työelämään 
siirtymisen 

nivelvaiheita 
viemällä 

käytäntöön 
digiohjauksen 

toimintamalleja.

Parantaa 
koulutuksellista 

tasa-arvoa 
huomioimalla 

myös erilaisten 
oppijoiden

ohjauksen tarpeet 
digitaalisten 
sovellusten 

käyttöönoton 
avulla.



Tavoitteena on digitalisaation
avulla löytää aidosti uudenlaisia, 

innovatiivisia keinoja ohjata ja 
tukea opiskelua!

Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia 
hyödyntää digitaalisen oppimisanalytiikan 
tuottamaa dataa ohjauksen 
interventioiden tukena opintojen 
edistymisen tehostamiseksi.

Tavoitteena on myös poistaa opiskelun 
esteitä ja lisätä koulutuksellista 
yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten 
oppijoiden ohjausta ja opintojen 
esteettömyyttä erilaisten digitaalisten 
sovellusten avulla.



Hankkeen kokonaistavoitteena on 

parantaa opintojen ohjauksen 

saatavuutta ja menetelmiä ja sitä kautta 

lisätä opintojen ohjauksen vaikuttavuutta. 

Opintojen ohjauksella ennaltaehkäistään 

opintojen keskeyttämistä ja parannetaan 

opintoihin kiinnittymistä ja opintojen 

edistymistä ja lisätään ohjattavan 

positiivista toimijuutta. 



Digiohjaus-visa!



Mene osoitteeseen 
https://kahoot.it/,
kirjoita Game PIN ja 
paina sitten Enter. 
Kirjoita Nickname, eli 
lempinimi tai vaikka 
oma etunimi ja valitse 
OK, go!

https://kahoot.it/




Lisätietoa ja koulutusta 
digiohjauksesta



Lähteet ja lisätietoa digiohjauksesta
Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, 
H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja 
neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystyön julkaisut 38. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7.

Mäenpää, K. & Ylönen, H. 2018. Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitettiin 
monimuotoista ohjausta ja neuvontaa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801292360.

Ylönen, H. 2018. Digiohjaus laajentaa ohjauksen saatavuutta. Oamkin ePooki-
asiantuntijablogi. https://blogi.oamk.fi/2018/11/09/digiohjaus-laajentaa-ohjauksen-
saatavuutta/

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801292360
https://blogi.oamk.fi/2018/11/09/digiohjaus-laajentaa-ohjauksen-saatavuutta/


Digiohjaaja cMOOC (3 op): 
Digiohjaaja cMOOC (3 op): kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi 11.3-12.5.2019, 
yhteistyössä osaamiskeskus Koordinaatin kanssa

Ilmoittautuminen avataan vuoden vaihteessa. Ilmoittautuminen 15.2.2019 mennessä

Teemat:
Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet

Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat

Vuorovaikutus, läsnäolo ja eettiset pelisäännöt

Digiohjauksen tilat, laitteet ja välineet

Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa



Digiohjausta kaikille! -webinaarisarja 
”Digiohjaus ja tietoturva” 10.12.2018 klo 12.00-14.00 (Ilmoittautuminen 26.11.2019 
mennessä)

”Opiskelijan digimentoroinnilla uuden sukupolven uravalmiuksia” 5.2.2019 klo 9.00-
10.00 (Ilmoittautuminen avataan joulukuussa. Ilmoittautuminen 25.1.2019 mennessä)

Hankkeen kaikille avoin ja maksuton webinaarisarja täydentyy koko hankkeen ajan

Aiempien webinaarien tallenteet saa osoitteesta verkko-ohjaaja@oamk.fi

Tilaa hankkeen uutiskirje niin saat tietoa hankkeen kaikille avoimista koulutuksista ja 
tapahtumista: 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/digiohjausta-kaikille/yhteystiedot/

Seuraa myös some-kanaviamme!

mailto:verkko-ohjaaja@oamk.fi
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/digiohjausta-kaikille/yhteystiedot/




Kiitos mielenkiinnostanne!


