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n  Uuden teknologian ja 
sosiaalisen median käytön 
räjähdysmäisen kasvun 
myötä on ohjauksen 
toimintakentällä tunnistettu 
tarve modernisoida 
ohjauspalveluja sekä 
parantaa niiden saatavuutta.

n  Monikanavaisuus – 
asiointikanavien  ja -tapojen 
monipuolistaminen



09/12/20	

2	

Ohjaajan kehittyvä rooli

expert in 
managing the 
social space  

networking 

expert in 
process 

career 
development 

expert in 
content 

choice of 
occupation 
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“Career services have 
expanded from the 
private to the public 

sphere and from 
individual sessions to 

more collective 
engagement.” 

(e.g. Plant, 2008, Thomsen, 2012, Kettunen, 2017)
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n  Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa 
hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään 
vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä 
ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.” 

 
Lähde: TSK Sanastokeskus (2010). Sosiaalisen median sanasto.  

Mitä on sosiaalinen media?

 	

Information approach- 
tiedonjako	

Communication approach – 
kahdenvälinen viestintä	

Collaborative career exploration approach – 
ohjauskysymysten yhteistoiminnallinen 

tarkastelu	

Co-careering approach – ohjauskysymysten 
yhteisöllinen tarkastelu	

Passive	
approach	

Tiedonjaosta ohjauksellisten 
kysymysten yhteisölliseen työstämiseen 

Kettunen, J. 2017. Career 
practitioners conceptions of 
social media and competency 
for social media in career 
services.   
http://urn.fi/URN:ISBN:
978-951-39-7160-1 
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Tiedonjaon välineenä

n  yksi tyypillisimmistä 
käyttötavoista  

n  tehokas keino välittää ja 
levittää tietoa nopeasti 
laajalle joukolle 

n  edellyttää hyviä taitoja sekä 
kykyä löytää, valikoida ja 
arvioida monimuotoisia 
verkkosisältöjä ja niiden 
käytettävyyttä 

09/12/20 8

Visual social media (VSM)

”Social media platforms that share visual 
messages rather than traditional text 
alone.”
 
Source: Delello & McWhorter, 2013 
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Kahdenvälisessä viestinnässä

n  viivästettyä tai reaaliaikaista 
n  toimiva vaihtoehto työhuoneessa tai 

asiakaspalvelupisteessa kasvokkain 
tapahtuvalle ohjauksella 

n  ohjaukseen hakeutumisen kynnys 
madaltuu  

n  verkkokirjoittamisen taito on tärkeä 
n  edellyttää monipuolista kirjoittamisen 

taitoa, keskustelun rytmittämistä sekä 
valmiutta tehdä asioita uudella tavalla 

JYU. Since 1863. 1009/12/20



09/12/20	

6	

09/12/20JYU. Since 1863. 11

Ohjauskysymysten 
yhteistoiminnallisessa 
tarkastelussa

n  ohjauskysymysten tarkastelu ryhmässä 
n  luodaan mahdollisuuksia harjoitella tiedon ja 

osaamisen jakamista sekä yhteistyötä 
–  kirjoittaa, muokata ja tallentaa dokumentteja yhdessä, 

jakaa tuotoksia toisilleen sekä kommentoida toisten 
tekemiä tuotoksia 

–  harjoitellaan vastuullista osallistumista 
verkkoyhteisössä tapahtuvaan keskusteluun 
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Ohjauskysymysten 
yhteistoiminnallisessa tarkastelussa
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Ohjauskysymysten 
yhteisöllisessä tarkastelussa

n  yhteisön jäset jakavat 
asiantuntemusta ja työstävät 
ohjauksen kysymyksiä yhteisöllisesti 

n  kyky luoda itsestä luotettavaa ja aitoa 
mielikuvaa yhteisöissä, jossa 
ohjauksen kysymykset ovat läsnä, 
vaatii tietoista verkkoläsnäoloa, 
monitorointia ja verkkoprofiilien 
aktiivista ylläpitoa.  
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edellyttää hyviä taitoja sekä kykyä 

löytää, valikoida ja arvioida 
monimuotoisia verkkosisältöjä ja 

niiden käytettävyyttä (tuottaa sisältöjä)	
	

edellyttää monipuolista kirjoittamisen 
taitoa, keskustelun rytmittämistä sekä 
valmiutta tehdä asioita uudella tavalla	

collaborative career learning, 	
pedagogical affordance of ICT & social 

media, capacity to generate and 
maintain engaging and constructive 

online discussions	

edellyttää kykyä luoda itsestä luotettavaa ja 
aitoa mielikuvaa yhteisöissä, jossa 

ohjauksen kysymykset ovat läsnä, tietoista 
verkkoläsnäoloa, monitorointia ja 

verkkoprofiilien aktiivista ylläpitoa. 	

Information approach- 
tiedonjako	

Communication approach – 
kahdenvälinen viestintä	

Collaborative career exploration approach – 
ohjauskysymysten yhteistoiminnallinen 

tarkastelu	

Co-careering approach – ohjauskysymysten 
yhteisöllinen tarkastelu	

Passive	
approach	

Tiedonjaosta ohjauksellisten 
kysymysten yhteisölliseen työstämiseen 

Kettunen, J. (2017).  
Career Practitioners Conceptions of Social Media and  
Competency for Social Media in Career Services 
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Puh. 040 805 4255 
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https://ktl.jyu.fi/fi/henkilosto/kettunen-jaana 
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