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Vertaisohjaajat ovat korkeakouluissa 
tärkeä voimavara opiskelijan opintoihin 
ja oppilaitokseen kiinnittymisen tukena. 
Nykypäivänä opintoja pystyy suorittamaan 
ennalta enemmän verkossa, jolloin 
vertaisohjaajienkin täytyy mennä sinne, missä 
opiskelijat ovat, eli verkkoon. Pandemia-aika on 
lisännyt vertaisohjauksen määrää verkossa.

Verkossa tapahtuva ohjaaminen voi olla 
ohjaajalle vieraampaa kuin kasvokkain 
tapahtuva ohjaaminen. Verkko-ohjaamisessa 
ohjaajan täytyy ryhmänsä lisäksi hallita 
erinäiset tietotekniset välineet ja sovellukset. 

Tämä opas on luotu verkko-ohjaamisen 
tueksi aloitteleville verkko-ohjaajille. Oppaassa 
syvennytään vertaisohjaajuuteen verkossa, ja 
tueksi on listattu erilaisia menetelmiä ja keinoja, 
joita verkko mahdollistaa ryhmätoiminnalle.

Tervetuloa mukaan verkkotutoroinnin 
maailmaan!

Mikkelissä helmikuussa 2022

Elina Ylönen

Tämä opas on tehty Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulussa 

Yhteisöllisyyden ja 
opiskeluhyvinvoinnin lisääminen 

verkkotutoroinnin ja muun 
matalan kynnyksen ohjauksen 

avulla -hankkeessa, jonka 
osatoteuttajana toimi Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta. Hanke 
on rahoitettu opetus- 

ja kulttuuriministeriön 
erityisavustustuella, ja se on 

osa korkeakoulujen pandemia-
ajan opiskeluhyvinvoinnin 

hankkeita. (HyVe – Hyvinvointia 
Verkossa 2022)

JOHDANTO

 johdanto
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Vertaistutor = uuden opiskelijan ensimmäinen “ystävä”, jonka 
tavoitteena on integroida uusi opiskelija vertaisohjauksen 

keinoin korkeakouluyhteisöön. Tutoroinnin avulla korkeakoulu 
pitää huolen siitä, että uuden opiskelijan arki käynnistyy 
mutkattomasti. Tavoitteena ohjauksessa on integroida 

opiskelija osaksi niin korkeakoulua kuin opiskelukaupunkia. Uusi 
elämäntilanne voi olla opiskelijalle jännittävä, joten vertaisohjaajan 

tuki uudelle opiskelijalle on tärkeä. (Vissel & Ylönen 2018, 12.)

Verkkotutor = vertainen, joka ohjaa uusia opiskelijoita 
pääsääntöisesti verkossa. Toiminnan tavoitteet ovat samat 

kuin vertaistutoroinnissa, mutta ohjattavat kohdataan 
verkossa. Lisää verkkotutoreista voi lukea luvusta 4.

Ohjaus = pitkäkestoinen prosessi, jossa ohjaaja pyrkii 
tukemaan opiskelijan kasvu- ja oppimisprosesseja opintiellä 

olevissa nivelvaiheissa (Vehviläinen 2014, 12–13). Ohjaukselle on 
olemassa monia erilaisia määritelmiä, mutta tässä oppaassa 
ohjauksella tarkoitetaan pääsääntöisesti ryhmän tukemista 

nivelvaiheessa ohjauksen keinoin. Tavoitteena on luoda 
mahdollisimman helppo siirtymä uuteen elämänvaiheeseen.

TERMIT 
HALTUUN

==
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VERTAISOHJAAJANA 

Vertaisohjaus on yleinen ohjauksen muoto 
oppilaitoksissa. Uusi opiskelija vastaanottaa 
useimmiten helpommin tutorin kuin 
opettajan tarjoaman avun, sillä tutor on itse 
ollut joskus samassa tilanteessa kuin uusi 
opiskelija. Tutor osaa samaistua paremmin 
ohjattavan tilanteisiin kuin esimerkiksi oman 
alan opettaja. Tästä syystä joissain tilanteissa 
tutor pystyy ymmärtämään paremmin 
uutta opiskelijaa. (Vissel & Ylönen 2018, 12.)

Tutor osallistuu uusien opiskelijoiden 
orientaatioviikkoon. Orientaatioviikolla 
tutustutaan tutoreiden johdolla opiskeltavan 
tutkinnon sisältöön sekä esimerkiksi 
korkeakoulun käytänteisiin, tiloihin ja erilaisiin 
opiskelun aikana tarvittaviin järjestelmiin. 
Lisäksi tutor toimii usein välikätenä 
opiskelijan ja korkeakoulun henkilöstön 

välillä. Tutorit ovat uuden ryhmän tukena 
yleensä lukukauden tai lukuvuoden loppuun 
saakka. (Vissel & Ylönen 2018, 12–13.)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 
(myöhemmin Xamk) Opiskelijakunta 
Kaakko kouluttaa vuosittain lähes 300 
tutoria erilaisiin vertaisohjaajan tehtäviin. 
Tutorointi on Xamkissa viiden opintopisteen 
laajuinen opintojakso, jonka opiskelija pystyy 
suorittamaan osana vapaasti valittavia 
opintojaan. Opintojakso koostuu yhden 
opintopisteen laajuisesta koulutuksesta, ja 
tämän jälkeen tutorin tulee tehdä neljän 
opintopisteen edestä itse tutorointia.

Opiskelijakunta järjestää keväisin kaksiosaisen 
koulutuksen. Opiskelijat osallistuvat kaikki 
yhteiseen peruskoulutukseen, jonka jälkeen 

opiskelijan on mahdollista erikoistua yhteen 
tai useampaan tutoroinnin eri muodoista: 
vertaistutoriksi, harrastetutoriksi, international-
tutoriksi sekä verkkotutoriksi. (Tutorointi 2022.) 

Vertaistutorit ovat kaikkein tutuin tutoroinnin 
muoto Xamkissa. He ovat vastaanottamassa 
uusia opiskeluryhmiä ja tukemassa heidän 
ensiaskeleitaan opintiellä korkeakoulussa. 
Vertaistutorit tutustuttavat lähes kädestä pitäen 
opiskelijan korkeakouluun ja sen käytäntöihin. 
Heidän avullaan myös tutustuminen 
kanssaopiskelijoihin helpottuu. (Tutorointi 2022.)

Harrastetutorit aktivoivat opiskelijoiden arkea 
vapaa-ajalla. Harrastetutorit järjestävät erilaisia 
vapaa-ajan toimintoja ja tapahtumia muille 
opiskelijoille. Pääosin harrastetutorit ylläpitävät 
Xamkin eri liikuntaryhmiä. (Tutorointi 2022.)

International -tutorit toimivat vertaistutorin 
tavoin, mutta heidän ohjattava kohderyhmä 
on ensisijaisesti vaihto-opiskelijat sekä 
kansainväliset tutkinto-opiskelijat. International-
tutorit auttavat opiskelijaa arkisissa asioissa, 
esimerkiksi kampuskaupungissa liikkumisessa 
tai ruokaostosten hoitamisessa. (Tutorointi 2022.)

Verkkotutorit toimivat vertaisina verkossa. 
Verkkotutor auttaa muun muassa verkko-
oppimisympäristön haltuunotossa. 
(Tutorointi 2022.) Seuraavassa luvussa 
syvennytään tarkemmin verkkotutorointiin.

TUTOR
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VERKKOTUTOROINTI 
PÄHKINÄNKUORESSA
Verkkotutor toimii Xamkissa vertaistutorina 
verkossa uusille opiskelijoille ja opastaa 
myös tarpeen tullen vanhempia opiskelijoita. 
Ensisijainen kohderyhmä tutoroinnissa ovat 
he, joille ei syystä tai toisesta ole tarjolla 
vertaistutorointia omalla koulutusalallaan. 
Verkkotutor on oiva apu esimerkiksi sellaisille 
opiskelijoille, joilla edellisistä opiskeluista 
on kulunut jo jonkin aikaa ja joille verkko-
opiskeluympäristöt ovat uusia.

Verkkotutor voi uusien opiskelijoiden 
lisäksi ohjata jo pidempään opiskelleita 
opiskelijoita. Aktiivinen vertaistutorointi 
yleensä päättyy opinnoissa noin ensimmäisen 
lukuvuoden jälkeen, jolloin vertaistukea 

ei opiskelijalle ole juuri tarjolla muuten 
kuin omasta opiskeluryhmästä. Verkko 
mahdollistaa vaivattoman yhteydenoton 
tutoriin, jos opiskelija kaipaa apua 
opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Verkkotutorille kuuluu muutamia erilaisia 
vastuutehtäviä oman tutorkautensa aikana. Yksi 
tärkeimmistä on verkko-opiskeluympäristössä 
toimimisen vertaistuki, jota tutorit tarjoavat 
esimerkiksi päivystämällä säännöllisin ajoin 
Xamkin chat-palvelussa. Tätä varten tutorit 
käyvät koulutuksen, jossa syvennytään 
palvelun käyttöön sekä yleisimpiin 
kysymyksiin, joita opiskelijat kysyvät tutorilta. 
Koulutuksessa perehdytään erityisesti siihen, 
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miten verkossa ollaan vuorovaikutuksessa 
muiden opiskelijoiden kanssa.

Kaksiosaisessa koulutuksessa opiskelijat 
pääsevät tutustumaan erilaisiin verkko-
ohjauksen alustoihin sekä testaamaan 
harjoitteita, joita tutorit voivat itse 
järjestää opiskelijoille. Lisäksi tutoreiden 
kanssa tutustutaan etätapahtumien 
maailmaan. Verkkoalustoista, harjoitteista ja 
etätapahtumista on oppaassa lisää vinkkejä 
luvussa ”Verkko-ohjaajan muistilista”.

Koulutuksessa opiskelijoille kerrotaan erilaisia 
esimerkkejä aktiviteeteista, joita verkkotutor 
voi tutorkautensa aikana järjestää. Yksi tutorin 
tehtävistä voi olla esimerkiksi opiskelijoiden 
kysymyksiin vastaaminen opiskelijakunta 
Kaakon Discord-viestintäpalvelussa. 
Discord mahdollistaa esimerkiksi peli-
iltojen ja muiden etätapahtumien 
järjestämisen kanssaopiskelijoille.

Verkkotutorit voivat toimia opetuksen sekä 
opiskelun tukena. Verkkotutorit voivat 
järjestää esimerkiksi erityisopettajan kanssa 
yhdessä avointa tukiopetustoimintaa muille 
opiskelijoille. Avointa tukiopetusta voi toteuttaa 
esimerkiksi Microsoft Teamsissa. Samalla tutor 
voi tarjota tietoteknistä tukea ja tarpeen tullen 
ohjata opiskelijoita oikean palvelun piiriin.

Tutoreita kannustetaan sisällöntuottamiseen 
korkeakoulun eri kanavissa. Esimerkiksi 
verkkotutorit voivat lisätä opiskeluvinkkejä 
Xamkin omalle opiskeluhyvinvoinnin Teams-
kanavalle. Kanavalla on mahdollisuus 
pyörittää esimerkiksi avointa iltapäiväkahvilaa. 
Teamsissa on myös mahdollista 
toteuttaa erilaisia ryhmänohjauksia.
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VERKKO-OHJAAJAN 
MUISTILISTA

Verkko-ohjauksessa on paljon samaa kuin 
kasvokkain tapahtuvassa ryhmänohjauksessa. 

Kuitenkin on muutamia seikkoja, jotka on 
syytä muistaa ohjatessa ryhmää verkossa. 

Tähän lukuun on koottu verkko-ohjaajan 
muistilista, jonka avulla aloittelevakin ohjaaja 

voi turvallisin mielin lähteä ohjaamaan ryhmää.

1. Tee ohjaussuunnitelma

2. Testaa suunnitelma

3. Tutustuta sovelluksiin

4. Luo turvallinen ympäristö

5. Aktivoi

6. Huomioi vuorovaikutus

7. Tauota 
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1. Tee ohjaussuunnitelma
Verkko-ohjaukselle on syytä tehdä 
ohjaussuunnitelma. Suunnitelman luomiseen 
kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Verkossa 
suunnitelmia on haastavampi muuttaa 
lennossa, joten pohdi vaihtoehtoiset 
toteutustavat etukäteen. Kuten kasvokkain 
ohjauskin myös verkko-ohjaustilanne olisi 
suotavaa aikatauluttaa etukäteen. Mikäli 
mahdollista, kannattaa oma suunnitelma jakaa 
pelkistetysti osallistujille joko etukäteen tai 
ohjaustilanteen aluksi. Tämä luo osallistujille 
turvallisuuden tunnetta ryhmässä ja poistaa 
osallistujilta alun jännitystä. Muista huomioida 
suunnitelmassa ohjaustilanteen selkeä lopetus.

1

2

3
2. Testaa suunnitelma 

Testaa ohjaussuunnitelman tekninen 
toteutus etukäteen. Näin säästät aikaa 
ohjaustilanteessa ja pystyt antamaan itsestäsi 
paremman kuvan ohjaajana. Lisäksi pystyt 
tarvittaessa viilaamaan aikataulutusta 
reaalisemmaksi. Suunnitelmaa voi testata 
esimerkiksi muiden tutoreiden kanssa.
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3. Tutustuta sovelluksiin 
Jos käytät ohjauksessa jotain uutta tai 
muuten osallistujille vierasta sovellusta, 
on sovelluksen toimintatavat syytä käydä 
yhdessä lävitse. Tällä tavalla osallistujilla ei kulu 
tehtävän suorittamisessa aikaa sovellukseen 
tutustumiseen, vaan aikaa jää itse tehtävän 
tekemiseen. Tähän kannattaa varata siis 
aikaa jo ohjaussuunnitelmaa tehdessä.

4. Luo turvallinen ympäristö 

Ryhmän ilmapiiri, avoimuus sekä luottamus 
ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan 
turvallisesta ryhmästä. Turvallisessa 
ympäristössä osallistujien on helppo olla oma 
itsensä ryhmässä, ja tällöin ohjaustilanteeseen 
osallistuminenkin helpottuu. Pyri siis luomaan 
osallistujille turvallinen tunne ohjaustilanteessa 
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2020a).

Voit luoda turvallista ympäristöä 
kertomalla osallistujille ohjauskerran 
säännöistä, käytänteistä ja mahdollisesta 
häirintäyhdyshenkilöstä. Kannustaminen 
ja motivointi positiivisen vuorovaikutuksen 

kautta tukee myös turvallisen ympäristön 
muotoutumista. Mahdollista matala kynnys 
kokemuksien jakamiselle ja ole aidosti 
kiinnostunut osallistujien kokemuksista. 
Luvussa ”Työkaluja verkko-ohjaukseen” on 
listattu erilaisia sovelluksia, joiden avulla 
esimerkiksi anonyyminä vastaaminen 
sekä osallistuminen on mahdollista. 

Xamkissa Opiskelijakunta Kaakolla on 
useita häirintäyhdyshenkilöitä. Voit käydä 
tutustumassa toimintaan ja löytää heidän 
yhteystietonsa Opiskelijakunta Kaakon 
verkkosivuilta: www.opiskelijakuntakaakko.
fi/hairintayhdyshenkilot/.

T

http://www.opiskelijakuntakaakko.fi/hairintayhdyshenkilot/
http://www.opiskelijakuntakaakko.fi/hairintayhdyshenkilot/
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5. Aktivoi 

Verkko-ohjauksessa ensimmäiset minuutit 
ovat kaikkein tärkeimmät. Panosta siis 
aloitukseen aktivoimalla osallistujat mukaan 
esimerkiksi pienellä lämmittelytehtävällä. 
Mukaansatempaava aloitus lisää osallistujien 
motivaatiota myöhemmin ohjaustilanteessa. 
Osallistujia voi pyytää esimerkiksi laittamaan 
sen hetkistä tilannetta kuvaava emoji 
tapaamisalustan keskustelukenttään. 

6. Huomioi vuorovaikutus 

Pyri mahdollistamaan osallistujien 
vuorovaikutus. Hyödynnä esimerkiksi erilaisia 
aktivoivia elementtejä kysymysten lisäksi. 
Kysymyksiä esittäessä kannattaa varata 
normaalia enemmän aikaa vastaamiseen. 
Puheessa saattaa olla viive tai osallistuja 
haluaa vastata viestillä, joten kannattaa olla 
maltillinen kysymyksiä esittäessä. Ohjaajan 
on tärkeä sietää myös hiljaisuutta. 

Hyvä vuorovaikutus kannattaa myös 
muistaa ohjaajana. Kerro osallistujille, mitä 
olet tekemässä esimerkiksi sanoittamalla 
hiljaisuutta tai kertomalla osallistujille: “Jaan 
teidät nyt Teamsin pienryhmähuoneisiin, pieni 
hetki” tai “Minä etsin tähän liittyvän hyvän 
materiaalin, odottakaa hetki”. Tämä lisää 
osaltaan osallistujien tietoisuutta siitä, mitä 
seuraavaksi tapahtuu, kun osallistujat eivät 
ole kasvokkain tekemisissä toistensa kanssa.

Muistathan kuitenkin, että ketään ei saa 
pakottaa laittamaan verkkokameraa päälle!

Muista aktivoida ja osallistaa koko ohjauksen 
ajan tilanteeseen sopivalla tavalla. Osallisuus 
vahvistaa yhteenkuuluvuuden ja mukanaolon 
tunnetta. Se motivoi olemaan ohjaustilanteessa 
aktiivisemmin läsnä, kun osallistujalla on 
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Osallistujia voi aktivoida 
ohjaustilanteen alussa kysymällä 
osallistujilta esimerkiksi, mikä 
annetuista kuvista kuvaa 
parhaiten tämän hetken 
tunnetilaa. Osallistujat vastaavat 
omaa tunnetilaa vastaavan 
kuvan keskustelukenttään. 
Kuva: Elina Ylönen.

?
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7. Tauota 

Verkko-ohjaus on kuormittavampaa kuin 
kasvokkain tapahtuva ohjaus. Mahdollista 
siis osallistujille taukoja ja aikatauluta niitä 
ohjaussuunnitelmaasi riittävästi. Kerro selkeästi 
esimerkiksi viestikentässä tai dioissa, milloin 
tauko päättyy. Ohjaustilanteen salliessa ohjaaja 
voi osallistujien kanssa yhdessä määritellä 
tauon pituuden ja siten aktivoida ryhmää.

Taukojen aikana on hyvä mahdollisuus 
esimerkiksi jumpata yhdessä. Youtubessa 
on paljon taukoliikuntaan liittyviä videoita. 
Voit myös kehitellä oman taukojumpan itse. 
Jumppa voi olla esimerkiksi tiettyyn teemaan 
liittyvä, kuten eläinjumppa: osallistujat ovat 
ensin kissoja (pitkä venytys), sitten sammakoita 
(hyppääminen tai kyykky) ja lopuksi lintuja 
(käsien heilutus vartalon vierellä).

Tauolla voit esimerkiksi haastaa 
osallistujat erilaisin virkistävin 
tehtävin. Talvella voi järjestää 

esimerkiksi lumiukontekokilpailun 
(Kuva: Niina Mässeli).

Opettajan ohjeistus tauolla 
tehtäviin lumiukkoihin ja 

kuva opettajan lumiukosta. 
Kuva: Niina Mässeli.
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TYÖKALUJA VERKKO-OHJAUKSEEN
Omaa ohjausta on mahdollista monipuolistaa 
hyödyntämällä erilaisia sovelluksia, joiden 
avulla yksilön tai ryhmän aktivointi helpottuu. 
Ennen kuin käytät välineitä, tutustu itse niihin 
huolellisesti. Ohjaustilanteessa sovellus on hyvä 
ohjeistaa myös osallistujille. Tällöin osallistuja 
osaa jouhevasti käyttää sovellusta eikä 
ohjaustilanteessa kulu ylimääräistä aikaa siihen, 
että osallistuja ei ymmärrä, miten sovellus toimii. 

Huomiothan, että osa sovelluksista vaatii 
laajempaa käyttöä varten maksullisen version. 
Ohjauksessa kannattaa myös suosia sellaisia 
sovelluksia, jotka eivät toimiakseen edellytä 
jonkun toisen palvelun tunnuksia, kuten 
Facebook- tai Gmail-tunnuksia. Lisää erilaisia 
työkaluja löydät esimerkiksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton sivuilta (2020b).

Flinga.fi on verkkopohjainen 
valkotaulu, joka soveltuu erityisen 
hyvin esimerkiksi yhteisölliseen 
tiedonrakentamiseen ja opiskelijoiden 
aktivointiin opetustapahtuman aikana.  

Sli.do-aktivointisovelluksella ohjaaja 
pystyy kartoittamaan osallistujien 
mielipiteitä eri menetelmin. 
Sovelluksen avulla voi myös toteuttaa 
esimerkiksi reaaliaikaisia gallupeja. 
Ilmainen rekisteröityminen.

Padletin avulla teet opetustauluja 
ja asiakirjoja, joita on helppo 
lukea ja hauska tehdä yhdessä. 
Padletia voi hyödyntää esimerkiksi 
muistikirjana tai ideoinnin alustana.

Kahoot on sovellus, johon pystyy 
luomaan erilaisia visailuja ja kilpailuja. 
Ohjaaja tekee tunnuksillaan pelin, 
johon opiskelijat voivat osallistua 
syöttämällä Kahoot.it-sivun 
kautta peliin annetun koodin. 

Jamboard on kuin Flinga, mutta 
hieman edistyneempi valkotaulu. 
Sovelluksen verkkosivuille voi piirtää, 
kirjoittaa muistilappuihin tai lisätä 
vaikkapa kuvia suoraan Googlesta.

Mural tai Miro ovat Flingan ja 
Jamboardin tapaisia valkotauluja, 
suunniteltuja vastaavanlaiseen 
visuaaliseen työskentelyyn. Ne ovat hyviä 
esimerkiksi erilaisissa verkkotyöpajoissa.

Microsoft Whiteboard on Teamsin 
piirto- ja kirjoitustyökalu, jonka 
saa avattua Teams-kokouksessa 
klikkaamalla näytönjaon kuvaketta. 
Whiteboardin pikakuvake tulee esiin 
alle yhdeksi näytönjaon vaihtoehdoksi. 
Sovellus mahdollistaa yhteisen 
piirtämisen sekä kirjoittamisen.

Answergarden on sanapilvisovellus, 
jonka avulla saa helposti ja reaaliaikaisesti 
luotua sanapilviä annetusta aiheesta.

Kumospace tai Gather.town 
mahdollistaa osallistujien tapaamisen 
virtuaalisessa pelillistetyssä ympäristössä. 
Osallistuja luo itselleen hahmon, 
jonka avulla voi liikkua huoneessa ja 
keskustella muiden osallistujien kanssa 
joko chatissa tai video- ja ääniyhteydellä.
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Huomioithan myös, että eri alustat 
tukevat kommunikointia paremmin 
kuin toiset. Alustoilla on keskenään 

erilainen vaikutus kommunikointiin. 
Joidenkin alustojen avulla osallistujat 

kommunikoivat ja osallistuvat 
matalammalla kynnyksellä. Kannattaa 

siis mahdollistaa osallistujille 
vaihtoehtoisesti esimerkiksi 

viestein osallistuminen, mikäli se 
vain on ohjaustilanteen kannalta 

mahdollista. Esimerkiksi Microsoft 
Teams ja Zoom mahdollistavat 

chatin käytön tapaamisen aikana.

Sosiaalinen kynnys 
ohjauskeskusteluissa eri 
välineillä

Anonyymi chat

Threema, Ninchat, Zopim, 
TodaysMeet, Smilee…

Tekstipohjainen chat 
omalla nimellä

Whatsapp, FB, Messenger, 
Snapchat, Telegram, Signal…

Kuva: Mukaillen Sara Peltolan 
alkuperäistä (Guttom, ym. 2017, 28).

Sähköposti

Äänipuhelu

Puhelin, Microsoft Teams, 
Skype, Google Hangouts, 
Adobe Connect

Ääntä ja videota 
hyödyntävä 
etäneuvotteluyhteys

Microsoft Teams, Skype, 
Google Hangouts, Adobe 
Connect, Blackboard 
Collaborate



 erilaisia harjoitteita verkossa

15

ERILAISIA HARJOITTEITA VERKOSSA
Tähän lukuun on listattu erilaisia verkossa 
toteutettavia harjoitteita ryhmän kanssa. 
Ohjaustuokiota suunnitellessa kannattaa 
muistaa suhteuttaa harjoitteet ohjattavan 
ryhmän kehitysvaiheen mukaan. Ryhmän 
eri kehitysvaiheisiin pääset tutustumaan 
esimerkiksi Turvallinen tutor – vertaistutoroinnin 
käsikirjasta (Vissel & Ylönen 2018). Lisää 
erilaisia harjoitteita löydät lähteistä (esimerkiksi 
Honkonen & Kallio-Kokko, KUPLA).

Tutustu minuun

Väline: Esimerkiksi Jamboard

Ohjaaja luo Jamboard-alustan tutustumista 
varten. Jokainen opiskelija luo itselleen 
(tai ohjaaja luo ja nimeää valmiiksi) oman 
välilehden. Opiskelijan tarkoituksena on tehdä 
itseään kuvaava sivu, jossa on lupa käyttää 
luovuutta. Sivulle voi piirtää ja lisätä kuvan 
itsestään. Kun kaikki ovat täyttäneet sivunsa, 
voi jokainen lyhyesti esitellä omansa.

Pallonheitto

Väline: Jokainen osallistuja laittaa 
verkkokameran päälle

Ohjaaja aloittaa esimerkillä ja kertoo itsestään 
esimerkiksi kolme asiaa. Tämän jälkeen hän 
sanoo jonkun osallistujan nimen ja heittää 
tälle kuvitteellisen pallon. Se kenen nimi 
on sanottu, nappaa kuvitteellisen pallon 
kiinni ja kertoo myös kolme asiaa itsestään. 
Jatketaan, kunnes kaikki on käyty läpi.

Variaatio: Ohjaaja on lisäksi koostanut 
esimerkiksi yhdeksän erilaisen kuvan 
kuvasarjan Powerpointin yhdelle sivulle. 
Osallistujien tulee valita yksi kuva, joka 
kuvastaa heidän tämänhetkisiä tuntemuksiaan. 
Kuva mainitaan omalla puheenvuorolla.

Elämänjana 

Väline: Esimerkiksi Jamboard tai Paint 
(tai kynä ja paperia + verkkokamera) 

Opiskelijan tehtävänä on piirtää omalle 
tyhjälle sivulleen jana, johon hän piirtämällä 
ja kirjoittamalla täydentää oman elämänsä 
lapsuudesta nykyhetkeen. Janalle voi merkitä 
itselleen merkittäviä tapahtumia. Lopuksi 
jokainen esittelee oman janansa ja kertoo 
sieltä sen, minkä haluaa. Jos tämän toteuttaa 
käyttämällä kynää ja paperia, opiskelijat 
esittelevät oman työnsä verkkokameran 
kautta tai laittamalla kuvan omasta 
piirrustuksestaan esimerkiksi chattiin.
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Kukka

Väline: Esimerkiksi Jamboard

Opiskelijat jaetaan noin viiden henkilön ryhmiin. 
Ohjaaja on etukäteen luonut Jamboard-alustan, 
jossa on sivuja yhtä monta kuin muodostettuja 
ryhmiä. Jokainen sivu on samanlainen ja 
sisältää esimerkiksi kuvan kukasta (tällöin 
terälehtiä on yhtä monta kuin opiskelijoita 
ryhmässä). Opiskelijoiden on keskusteltava 
keskenään, ja jokaisen on keksittävä itsestään 
yksi fakta, ominaisuus tai kokemus, jota 
muilla ei ole. Tämä kirjataan ylös terälehteen. 
Kukan keskelle ryhmä pohtii yhdessä yhden 
heitä yhdistävän tekijän. Lopuksi pidetään 
tarvittaessa esittely ja pohdinta (Millaiseksi 
koit harjoitteen? Oliko vaikea keksiä faktoja?).

Kotikaupunkini

Väline: Esimerkiksi Jamboard, 
Flinga tai Padlet

Ohjaaja on luonut alustan, johon hän on liittänyt 
kuvan Suomen kartasta. Osallistujan tulee 
merkata oma kotipaikkakuntansa kartalle. 
Lopuksi käydään lävitse, mistä kukin on 
kotoisin. Samalla on mahdollisuus kartoittaa 
esimerkiksi kimppakyytimahdollisuuksia 
luokkalaisten kesken.

Huolia ja odotuksia

Väline: Esimerkiksi Sli.do tai Padlet

Tämä on hyvä harjoite, mikäli haluaa kartoittaa 
esimerkiksi opiskelijoiden fiiliksiä nimettömänä 
tulevasta lukuvuodesta. Ohjaaja voi esimerkiksi 
luoda alustan, jossa kysyy ”Mitä odotat 
tulevalta syksyltä?” tai ”Mikä huolettaa tulevissa 
opinnoissa?” Näin hiljaisemmatkin opiskelijat 
pääsevät ääneen ja mahdolliset murheet 
tulevat käsitellyiksi heti alussa, kun moni asia 
saattaa olla opintojen alkuvaiheessa sekavaa.

Janaväittämiä

Väline: Esimerkiksi Jamboard 

Ohjaaja esittää erilaisia väittämiä, ja osallistujat 
vastaavat mielipiteensä valmiiksi tehdylle 
janalle. Osallistuja laittaa sopivaan kohtaan 
muistilapun ja kirjoittaa siihen nimensä. Tällöin 
ohjaaja voi tarpeen tullen esittää täsmentäviä 
kysymyksiä. Harjoite on mahdollista teettää 
osallistujilla anonyymina, jolloin osallistujat 
voivat käyttää esimerkiksi pelkkää kynää.
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Vesiputous

Väline: reaaliaikainen keskustelusovellus, 
kuten Teamsin chat.

Ohjaaja esittää erilaisia kysymyksiä ja antaa 
osallistujille hetken aikaa miettiä omia 
vastauksiaan. Ohjaaja laskee kolmeen, ja kaikki 
osallistujat vastaavat chattiin yhtä aikaa. 

Opitun kertaaminen

Väline: Esimerkiksi Kahoot

Ohjaaja luo erilaisia kysymyksiä Kahootiin. 
Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi 
edellisellä tunnilla käsiteltyihin asioihin. Tämä 
on hauska pelillistetty menetelmä opitun 
mieleen palauttamiseen. Kysymykset voivat 
liittyä esimerkiksi opintojen orientaatioon.

Kolme sanaa minusta 

Väline: Esimerkiksi Zoom tai Teams

Opiskelijat jaetaan satunnaisesti pareiksi. 
Jokaisen parin on kerrottava toiselle ihmiselle 
kolme itseensä liittyvää sanaa ja lyhyesti 
perustella omat sanat toiselle. Vuorot vaihtuvat. 

Variaatio: Pareille annetaan kolme 
yksinkertaista kysymystä, esimerkiksi 
”Tykkäätkö shoppailla verkossa vai oikeassa 
kaupassa? Kesä vai talvi? Mikä toimintahahmo 
olisit ja miksi?” Opiskelijat vastaavat 
vuorollaan ja perustelevat vastauksensa. 

Keitä meitä ny oli? 

Väline: Esimerkiksi Padlet 

Ohjaaja luo valmiin Padlet-seinän, jonne 
jokainen opiskelija lisää itsestään pienen 
esittelyn. Esittelyyn voi liittää esimerkiksi 
oman kuvan. Opiskelijoiden tehtävänä on 
lukea muiden esittelyt lävitse, ja tätä kautta 
tutustuminen omiin luokkalaisiin helpottuu. 

1
2
3

1
2
3
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Osaamisen jakaminen

Väline: Esimerkiksi Zoom tai Teams

Jokainen osallistuja kertoo vuorollaan oman 
nimensä ja sen lisäksi yhden asian, jonka osaa. 
Muille jaettava taito tai osaaminen voi liittyä 
esimerkiksi opiskeltavaan alaan tai aiheeseen.

Esimerkkejä:

• Esim. Nimeni on Elina ja 
osaan ohjata ryhmiä

• – – olen hyvä neulomaan.

• – – osaan editoida videoita.

• – – osaan käyttää sujuvasti Exceliä.

Speed friending

Väline: Esimerkiksi Zoom tai Teams

Ohjaaja jakaa osallistujat pareiksi 
muodostamalla pienryhmähuoneet Zoomissa 
tai Teamsissa. Pareilla on kerrallaan yksi 
minuutti aikaa keskustella annetusta aiheesta, 
jonka jälkeen pari ja keskustelunaihe vaihtuvat. 
Toista parit, kunnes kaikki ovat päässeet 
keskustelemaan toistensa kanssa. Tehtävän voi 
myös suhteuttaa käytettävissä olevaan aikaan.

Esimerkkiaiheita:

• Lempiruoka

• Lempisarja

• Lempieläin

• Paras paikka, missä on käynyt

• Harrastukset

Erilaisia haasteita 

Väline: Esimerkiksi Teams 

• Kuvapostausketju

 » Opiskelijat julkaisevat esimerkiksi 
kuvan aamukahvistaan, 
lemmikistään tai jostain muusta 
asiasta yhteiseen keskusteluun.

• Kävelyhaaste

 » Opiskelijoiden tavoitteena on yhteensä 
kävellä tietyssä ajassa tietty matka, 
esimerkiksi matka Savonlinnasta 
Kotkaan kuukauden aikana. 

• Yhteinen tarina

 » Opiskelijat kirjoittavat yhteistä 
tarinaa esimerkiksi Teams-
keskusteluun viikon ajan. Viikon 
päätteeksi tarina luetaan yhdessä.



Kuvakaappaus Instagramissa 
toteutetusta haalarikasteesta. 

Kuva: Elina Ylönen.
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ERILAISIA 
VERKKOTAPAHTUMAIDEOITA 

Verkkotutorit ja miksei muutkin vertaisohjaajat 
voivat järjestää ohjattavilleen ryhmäyttämisen 
tueksi erilaisia tapahtumia verkossa. Jotkut 
tämän luvun esimerkeistä vaativat hieman 
enemmän valmistelua, ja toiset on helppo 
ottaa vaikka välittömästi toteutukseen.

Approt, sitsit, haalarikaste

Nämä ovat korkeakoulumaailmasta 
erittäin tuttuja tapahtumia. Approt ovat 
yleensä rastitapahtuma, jossa joukkueet 
kiertävät annettua rataa keräten itselleen 
mahdollisimman paljon joko leimoja tai 
pisteitä. Sitsit puolestaan ovat akateeminen 
pöytäjuhla, jossa osallistujat nauttivat 
kolmen ruokalajin illallisen ja ruokailun 
lomassa laulavat erilaisia pöytälauluja sekä 
suorittavat tehtäviä. Haalarikasteessa 
korkeakouluopiskelijat kastavat omat 
opiskeluhaalarinsa käyttöä varten.

Approt voi toteuttaa esimerkiksi Habbo 
Hotel -virtuaalihotellissa. Sitsit puolestaan 
voi toteuttaa etänä esimerkiksi vaikkapa 
Teamsia tai Zoomia hyödyntäen. Lauluissa 
kuitenkin kannattaa muistaa osallistujien 
viive, joka tulee verkkoyhteyksien myötä. 
Haalarikasteen voi järjestää esimerkiksi 
livelähetyksenä Instagramissa.
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Yhteiset kahvi- tai lounashetket

Varatkaa yhteinen hetki lounaalle tai 
kahvitteluille. Ohjaaja voi järjestää myös avoimia 
kahvitteluhetkiä vaikkapa vaihtuvin teemoin. 
Hetket voi myös teemoittaa, esimerkiksi 
”Mille opintojen aloittaminen on tuntunut?”

Tietovisat ja bingo

Tietovisat ja bingo ovat mukavaa 
ajanvietettä. Esimerkiksi Kahoot 
mahdollistaa tietovisojen järjestämisen 
etänä. Puolestaan My Free Bingo Cards 
-sivu tarjoaa mahdollisuuden etäbingoiluun. 
Palkinnot lisäävät jännitystä pelihetkeen.

Kampuskohtaiset turnaukset

Esimerkiksi luvussa ”Erilaisia harjoitteita 
verkossa” mainittuja haasteita voi teettää 
kampusten opiskelijoiden välillä. Kampuksien 
opiskelijoita voi haastaa keskenään myös 
esimerkiksi erilaisten tietokonepelien 
merkeissä. Miten olisi koko koulun Counter-
Strike: Global Offensive eli CSGO-turnaus?

Digibaari 

Haluatteko ohjattavien kanssa pois 
Zoomista tai Teamsista? Digibaari.com-sivu 
mahdollistaa keskustelun omassa suljetussa 
huoneessa. Tarjolla on muutama eri miljöö, 
kuten uima-allas tai paikallinen pubi.

B I N G O

VS



Kuvakaappaus vapputapahtuman 
livelähetyksestä. Kuvassa on 

parhaillaan munkinpaisto 
käynnissä. Kuva: Elina Ylönen.

Kuvakaappaus 
verkkotutorkoulutuksesta. 
Opiskelijat pelaavat yhdessä 
verkossa Skribbl.io-peliä. Kuvassa 
opiskelija piirtää tietokonetta 
pelissä. Kuva: Elina Ylönen.
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Pelejä

Jackbox-pelisarja mahdollistaa useita 
erilaisia yhdessä etänä pelattavia pelejä. 
Jokainen osallistuja tarvitsee vain näytön, 
josta seurata peliä, ja älylaitteen, kuten 
puhelimen, jolla osallistua mukaan 
peliin. Pelipakettien hinnat lähtevät noin 
kahdestakymmenestä eurosta ylöspäin.

Skribbl.io-sivulla on mahdollista pelata 
osallistujien kanssa piirrä ja arvaa -peliä. 
Sovellukseen on mahdollista myös itse 
asettaa piirrettäviä sanoja. Näin pelaamiseen 
saa lisähaastetta, jos piirrettävät aiheet ovat 
vaikkapa omaan koulutusalaan liittyviä.

Lautapelejä on mahdollista pelata kavereiden 
kanssa esimerkiksi Board Game Arena 
-sivulla. Netissä on myös monia muitakin sivuja, 
joilla yhteinen lautapelaaminen onnistuu.

Etätapahtuma, jossa livetoteutus

Joskus on kiva päästä pois koneiden äärestä ja 
lähteä ulos. Vaihtoehtoisesti etätapahtumia voi 
siis toteuttaa etänä, mutta toteutus tapahtuu 
esimerkiksi kaupungilla tai lähimetsässä. 
Tällaiset tapahtumat mahdollistavat yhteisen 
yhdenaikaisen tekemisen, vaikka osallistujien 
välillä olisikin isommat välimatkat. 

• Seppo.io-lisenssin avulla pystyy 
helposti järjestämään esimerkiksi 
kaupunkisuunnistuksen 
omaan kotikaupunkiin. 

Erilaiset livet 

Osallistujia voi myös osallistaa tai 
viihdyttää erilaisilla livelähetyksillä.

• Arvostelulive 

• Liikuntalive 

• Haalarimerkkien ompelu 

• Haasteet 

• Kokkailulive

• Kisakatsomo 

• Valokuvasuunnistus, jossa ohjaaja on 
ottanut tietyltä alueelta kuvia ja osallistujien 
tulee etsiä annettujen kuvien paikat.

• Annettujen aiheiden bongaaminen 
ja valokuvaaminen tai piirtäminen

• Yhteinen lenkkeilyhetki

• Geokätköily
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