
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Opiskelijat eivät tiedä kenen puoleen kääntyä.
Opiskeluhuollon palvelut ovat epäselviä.

Uuden toimintatavan myötä 
opiskeluhuolto tulee näkyvämmäksi ja tutummaksi. Kynnys 
asiakkaaksi hakeutumiseen madaltuu.

Työntekijöiden kasvot tulevat opiskelijoille tutuksi.

Näkyvyyden lisäämisen erilaisin keinoja pohdittiin 
sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa –työryhmässä ja 
kommentteja kysyttiin oppilaitoksista, joilla oli ollut 
käytössä esim. esittelyvideo opiskeluhuollosta. 

Opiskeluhuollon näkyvyyden lisääminen sähköisiä menetelmiä 
hyödyntäen

• Ohjeet sosiaalisen median sovellusten ja internet-pohjaisten työkalujen käyttöön
• Toimintamalli kehitetty osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) 2017-

2018



Keinoja näkyvyyden lisäämiseksi sähköisin 
menetelmin
Video
• Tieto helposti välitettävissä laajalle yleisölle. Voidaan katsoa luokissa 

oppilaiden kanssa, näyttää vanhempainilloissa.
• Oltava tarkkana, ettei videosta tule vitsiä nuorten keskuudessa.

Blogi, video-blogi
• Blogia voi kirjoittaa oppilashuollon yksittäinen henkilö tai voidaan kirjoittaa 

vuorotellen.
• Helppo tapa tiedottaa oppilashuollon asioista.

Facebook tai Instagram
• Opiskeluhuollon asioista tiedottamiseen.
• soveltuvat vain täysin julkisen tiedon julkaisualustaksi, niitä ei voida käyttää 

asiakasviestintään eikä kaupungin sisäiseen viestintään. Niissä ei voida 
myöskään julkaista henkilötietoja.

• roolit (esiintyminen kaupungin edustajana vs. yksityishenkilönä) pidettävä 
erillään



Sähköisten menetelmien hyödyntäminen 
opiskeluhuollossa

Asiakasviestintä sosiaalisessa mediassa
• Sosiaalisen median sovellukset eivät ole tietosuoja-asetuksen mukaisia. 

Henkilötietoja käsiteltäessä kunnalle muodostuu rekisterinpitovelvollisuus, 
jota ei sosiaalisen median sovelluksissa voi toteuttaa. 
• Kunnan olisi varmistuttava siitä, miten sovelluksessa käsitellään 

henkilötietoja, kuka tietoja käsittelee ja onko käsittely tietosuoja-
asetuksen mukaista. 

Sosiaalisen median sivustot
• Facebook tai Instagram soveltuvat vain täysin julkisen tiedon 

julkaisualustaksi, niitä ei voida käyttää asiakasviestintään eikä kunnan 
sisäiseen viestintään. Niissä ei voida myöskään julkaista henkilötietoja.

• Roolit sosiaalisessa mediassa (esiintyminen kunnan edustajana vs. 
yksityishenkilönä) pidettävä erillään.

Huom! Työntekijän tulee tarkistaa oman työnantajansa ohjeet sosiaalisen 
median ja pilvipalveluiden käytöstä. Kunnissa on voitu antaa sitovia ohjeita ja 
määräyksiä sosiaalisen median käytöstä.



Sähköisten menetelmien hyödyntäminen 
opiskeluhuollossa

Lomakkeet ja kyselyt
• Microsoftin ja Googlen lomaketyökaluja voidaan käyttää kyselyjen 

tekemiseen, kunhan lomakkeissa ei esiinny henkilötietoja (tästä hyvä 
ohjeistaa käyttäjiä).

• Jos kyselyissä käsitellään henkilötietoja, täytyy varmistua siitä, että tietoja 
käsitellään oikealla tavalla ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

• Mikäli palvelun tarjoajan (esim. Google tai Microsoft) tietosuoja ja tietoturva ovat 
tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla ja palvelupakettien sopimukset täyttävät 
asetuksen kriteerit, erilaisten kyselyiden toteuttaminen pitäisi olla mahdollista. Tämän 
varmistaminen edellyttää sopimusasiakirjojen läpikäyntiä.

Huom! Työntekijän tulee tarkistaa oman työnantajansa ohjeet sosiaalisen 
median ja pilvipalveluiden käytöstä. Kunnissa on voitu antaa sitovia ohjeita ja 
määräyksiä sosiaalisen median käytöstä.
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