
MINÄ OSAAN  

 

OHJAAJAN OHJEISTUS 

 

Minä osaan –teema 

Digihyvinvoinnin teemassa Minä osaan keskeistä on digitaalisuuden hyödyntäminen 

omien päämäärien saavuttamiseksi (esim. digitaalisuuden hyödyntäminen osana 

työllistymistä) sekä sosiaaliset taidot verkossa. Teemassa pohditaan muun muassa 

itseilmaisua digitaalisia välineitä hyödyntämällä sekä omia vahvuuksia ja 

kehityskohteita itsenäisesti ja ryhmässä. Tehtävissä keskitytään erityisesti erilaisiin 

työllistymistä tukeviin tehtäviin, joiden avulla pyritään voimavaralähtöisesti 

kulkemaan kohti omia unelmia erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntämällä. Lisäksi 

olisi hyvä pohtia rakentavaa vuorovaikutusta digiympäristöissä sekä tutustua erilaisiin 

tapoihin oppia.  

 

Minä osaan ja digitaalinen hyvinvointi 

Minä osaan-teemaan kuuluvat digihyvinvoinnin osa-alueet: strategiset taidot, meta-

kognitiiviset taidot sekä sosiaaliset taidot (digiympäristöissä). 

Strategiset taidot ovat erityisesti nuoren osallisuutta ja itseilmaisua tukevaa osaamista, 

joiden avulla nuori pystyy tuottamaan itselleen onnistumisen kokemuksen digitaalisia 

välineitä hyödyntämällä sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Tällaisia taitoja ovat 

esimerkiksi kyky ilmaista itseään digitaalisia välineitä hyödyntämällä. 

Meta-kognitiiviset taidot tarkoittavat sitä, millaisena ihminen näkee itsensä oppijana 

ja uusien asioiden omaksujana. Metakognitio on läheistä sukua käsitteelle reflektio. 

Metakognitio tarkoittaa seuraavia asioita:  

1. Yleistä tietoa/tietämystä koskien kognitiivisia prosesseja. Kyse on siten siitä, miten 

ymmärtäminen ymmärretään ja mitä tietämisestä tiedetään. 

2. Yksilön omaa tietämystä ja tietoisuutta omista kognitiivisista toiminnoista. Yksilö 

ymmärtää olevansa ymmärtävä olento ja on samalla tietoinen ymmärryksensä ja 

tietämyksensä mahdollisuuksista ja rajoista. 

3. Yksilöllä on edellytyksiä, tai ainakin tietoisuus omista edellytyksistään, 

kontrolloida ja säädellä omia kognitioprosessejaan. 



4. Tietämystä muista tiedonkäsittelijöinä sosiaalisesti jaetussa oppimistilanteessa 

(sosiaalisesti jaettu metakognitio). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Metakognitiivisiin toimintoihin kuuluvat mm. muistin ja tarkkaavaisuuden 

kontrollointi. Metakognition toimintoihin kuuluvat myös tietämys monimutkaisista 

henkisistä taidoista, kuten ymmärrys omista oppimisen tavoista ja strategioista sekä 

käsitykset siitä, miten oppimistavoitteisiin voidaan päästä.  

Metakognitiiviset taidot lisääntyvät ja kehittyvät eletyssä elämässä iän, harjoittelun ja 

kokemuksen myötä. Kokeilujen myötä yksilö oppii hyödyntämään metakognitiivisia 

taitojaan ja tulemaan tietoiseksi oppimisen tavoistaan. Yksilö voi oppia valitsemaan 

tavoitteensa tilanteen ja omien suoritusresurssiensa puitteissa. Toisin sanoen, yksilö 

oppii tietoisesti suhteuttamaan oman osaamisensa, kyvykkyytensä ja 

mahdollisuutensa tilannekohtaisesti ja kykenee säätelemään omaa toimintaansa. 

Metakognitiivisia taitoja voidaan siis kehittää esim. toiminnan tietoisuusastetta 

kohottamalla tai opettamaan tavoitteiden kannalta sopivien strategioiden valintaa. 

Oppijan motivaatiolla on kuitenkin todettu olevan suuri merkitys tulosten 

pysyvyyden kannalta; alhainen motivaatio ei innosta kehittyneiden strategioiden 

käyttämiseen.  

Metakognitiiviset taidot ovat: 

- Muisti 

- Tarkkaavaisuus 

- Tietoisuus itsestä ja oppimisen tavoistaan 

- Tietoisuus oppimisen tavoitteisiin pääsyn tavoista ja keinoista 

- Minäkyvykkyys (Self-efficacy) eli tiedostaa oman ymmärryksenä ja 

oppimisen potentiaalin ja rajat (ks. kuvio 1. alla) 

- Ymmärtää oman tapansa ymmärtää, motivoitua ja oppia (ja pystyy 

hyödyntämään tai soveltamaan sitä tilanne-/tehtäväkohtaisesti (vrt. kuvio 2, alla) 

 

 

 

 



Sosiaaliset taidot verkkoympäristössä vahvistavat parhaimmillaan osallisuuden 

kokemusta. Olennaista on kyky olla ja toimia toisten ihmisten kanssa myös 

verkkoympäristössä. Yksilö pystyy muun muassa osallistumaan keskusteluun, 

rakentamaan henkilökohtaisia verkostoja, osaa tukea toisia sekä käyttäytyy 

rakentavasti. Lisäksi keskeisiä taitoja ovat kyky ratkaista erimielisyyksiä, sietää 

erilaisia mielipiteitä sekä hallita omia tunteitaan myös vaikeissa tilanteissa.  

Digihyvinvoiva ihminen osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä omaksi hyödykseen 

(esim. työllistyminen ja verkostoituminen) sekä tunnistaa omat vahvuutensa, mutta 

myös kehitystarpeensa.  

Mitä asioita olisi tärkeä käsitellä 

Teema on hyvä aloittaa tutustumalla erilaisiin oppimistyyleihin sekä pohtia niiden 

merkitystä osana tehtävien toteuttamista. 

Digivoimaa unelmaportaat ovat askelmia, joiden avulla omia unelmia ja päämääriä 

tavoitellaan pienin askelin digitaalisuutta hyödyntäen. Tehtävissä on tavoitteena pohtia 

omia unelmia, sanoittaa omaa osaamista sekä porras kerrallaan suunnata kohti video-

CV:n käsikirjoitusta ja sen kuvaamista. Video-CV on ennen kaikkea työkalu, mutta 

sitä voi halutessaan hyödyntää myös työnhaussa. Tehtäviä valitessa kannattaa 

huomioida nuorten omat tarpeet ja toiveet siten, että ne tukevat valittua päämäärää. 

Koska digitaalisen hyvinvoinnin yksi keskeinen osa-alue on sosiaaliset taidot verkossa, 

tutustukaa myös somepassin tehtäviin teemasta ”Minä osaan”. 

 

Learning cafe 

Teemojen tehtäviä voi tehdä itsenäisesti, mutta niistä on hyvä käydä ryhmäkeskustelu 

ohjaajan ja muun ryhmän kanssa, mikä auttaa pohtimaan asioita uusista näkökulmista. 

Learning cafe on ryhmäkeskustelu, jossa aihepiiristä keskustellaan vapaamuotoisesti 

mukavassa ympäristössä. Learning cafe on mahdollista järjestää myös 

verkkoympäristössä. 

 

Keskeistä on muistaa… 

1) Huolehtikaa omasta tietoturvasta ja tietosuojasta, mikäli hyödynnätte 

olemassa olevia sovellutuksia. Tutustukaa sovellutusten käyttöehtoihin 

2) Mikäli käytetään valmista materiaalia, muistakaa noudattaa 

tekijänoikeuksia, joihin voi tutustua mm. seuraavien linkkien avulla: 



https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tekijanoikeustietoa/tekijanoikeuden-

abc/ 

https://kopiraittila.fi/  

https://operight.fi/  

https://creativecommons.fi/  
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