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Tässä oppaassa 

• esittelemme SometaDuuniin-opinnot
• esittelemme korkeakouluopiskelijoiden 

digitaalisia urataitoja selvittänyttä tutkimusta
• kerromme, miten voit käyttää niitä  

opetuksessa/ohjauksessa 
 
 

 

• kerromme, mitä ne vaativat opiskelijalta
• annamme esimerkkejä SometaDuuniin- 

opintojen hyödyntämisestä
• esittelemme saatua opiskelijapalautetta sekä
• kuvaamme SometaDuuniin-opintojen  

rakenteen, tavoitteet, sisällöt ja tehtävät.

SometaDuuniin-opinnot on tuotettu Euroopan so-
siaalirahaston (ESR) rahoittamassa hankkeessa, 
jolla edistetään korkeakoulutettujen työllistymis-
tä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Hankkeen verkkosivut: sometaduuniin.fi

Hankkeemme asiantuntijat ovat kehittäneet 
SometaDuuniin-opinnot  
www.sometaduuniin.fi/opinnot/,
joita voit vapaasti hyödyntää uravalmennuksessa 
ja ohjauksessa työelämätaitoja kehittämään 
esimerkiksi 

• ammatillisessa koulutuksessa 
• lukiossa
• ammattikorkeakoulussa
• yliopistossa.

 SometaDuuniin-opinnoissa opit

• määrittämään omat vahvuudet ja osaa-
misen sekä muodostamaan niistä pohjan 
omalle uralle

• käyttämään strategisen markkinoinnin 
ja henkilöbrändäyksen tekniikoita oman 
ammatillisen imagon luomiseen, kehittä-
miseen ja markkinointiin

• luomaan verkostoja ja etsimään piilotyö-
paikkoja

• kehittämään digitaalisia urataitoja ja erityi-
sesti hyödyntämään sosiaalista mediaa 
työnhaun ja rekrytoitumisen tukena.

Hei opinto-ohjaaja, opettajatuutori,  
uravalmentaja, opettaja

SometaDuuniin 
-opintojen esittely
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Moduulissa tutustut   
digiaikakauden työmarkkinoiden, 
rekrytoimiseen ja työnhaun muu-
toksiin sekä kehitystrendeihin.

1. Minäkö oman 
onneni seppä?

Moduulissa perehdyt oman 
osaamisesi ja kiinnostuksen 
kohteittesi tunnistamiseen sekä 
uravaihtoehtojen jäsentämseen.

2. Intohimosta 
uraksi?

Moduulissa opit tunnistamaan 
omat uratavoitteet ja muun-
tamaan oman osaamisen 
digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.

3. Minäkö 
brändi?

Moduulissa opit valjastamaan 
suunnitelmallisen brändiviestin-
nän osaajaverkostoitumiseen, 
uraverkostojen hallitsemiseen 
ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

4. Minäkö 
media?

Opinnot koostuvat neljästä moduulista.

• ura- ja työllistymistaidot
• tarinankerrontaosaaminen
• sisällöntuotanto- osaaminen
• digitaaliset taidot
• markkinointi
• viestintä

• HR
• johtaminen
• liiketoimintaosaaminen
• palvelumuotoiluosaaminen
• tekijänoikeusosaaminen

Opinnot voi mainiosti integroida myös muuhun opetukseen.  
Niistä saa monipuolista ja -alaista osaamista moneen tarpeeseen:

Ehkä haluat 
päivittää 
myös omaa 
osaamistasi?  

Opiskelijoiden digitaaliset urataidot

SometaDuuniin-hankkeen päämääränä on löytää ratkaisuja mm. korkeakoulutettujen  työllistymiseen 
digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä digiloikan vahvistamiseen korkeakoulujen uraohjauksessa. 
Taustalla on Tristram Hooleyn (2012) teoria digitaalisista urataidoista.

Hankkeen toteuttaman selvityksen mukaan 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden (N=148) 
vahvimmat osa-alueet ovat tiedonkäsittely 
(4,21), sopeutuminen (4,07) ja kriittisyys (3,97). 
Heikoimmat osa-alueet ovat verkkovuorovaiku-
tus (2,52), verkkonäkyvyys (3,26) ja verkostoitu-
minen (3,27).

Yliopisto-opiskelijoiden (N=238) vahvimmat 
osa-alueet ovat kriittisyys (4,20), tiedonkäsittely 
(4,19) ja sopeutuminen (3,86).  Heikoimmat osa- 
alueet ovat verkkovuorovaikutus (2,47),  
verkostoituminen (3,13) ja sisällöntuotanto (3,29).

3 4

0

1

2

3

4

5

Ammattikorkea- 
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Miten voit käyttää  
SometaDuuniin-opintoja? 

MOOC

Tiedänkukaolen!

1

2

3

4

SuoritettuKäynnissä

Kukaminäolen?

Opintoautomaatti

88%

SometaDuuniin-opinnot suoritetaan itsenäisesti
omassa tahdissa. Täysin automatisoidussa opiskelu-
 ympäristössä opiskellaan videoiden, podcastien, 
artikkelien, testien, monivalintakysymysten ja tehtävien 
avulla. Opiskelija saa neljästä moduulista jokaisesta 
osaamismerkin. 

Osaamismerkin saatuaan opiskelija on saanut hyväksytyn 
tuloksen automatisoiduista kysymyksistä. Moduulit 
sisältävät myös muita tehtäviä, joita voi sisällyttää 
osaksi uravalmennuksen opetusta ja ohjausta. Tämän 
oppaan lopussa on lista kunkin moduulin sisältämistä 
tehtävistä.

Jokaisen moduulin suoritusaika on mitoitettu käyttä-
mällä periaatteita, jotka antavat korkeakouluopiskelijalle 
mahdollisuuden käyttää riittävästi aikaa uusien asioiden 
sisäistämiseen (syvä- tai silmäilevään lukemiseen) ja 
oppimistehtävissä (katso Karjalainen, Alho & Jutila 
2003). Kiire ei ole MOOC-moduulissa itsetarkoitus vaan 
oppiminen. Aika-arviot on muunnettu opintopisteiksi 
(27 h = 1 op). Koko MOOC on laajuudeltaan 5,5 opinto-
pistettä (150 h opiskelijan työtä).

Opinnot ovat rakennettu toimimaan siten, että ne ohjaavat 
opiskelijaa etenemään itsenäisesti. Tällöin ohjaajan 
resursseja vapautuu valmentamiseen ja muuhun 
ohjaukseen.

SometaDuuniin-opinnot  
mahdollistavat monta tapaa 
hyödyntää niitä: 

Kevein versio: opiskelija suorittaa 
opintoja itsenäisesti ja kerryttää  
suorittamisesta osaamismerkkejä.

Aikaa vievin ja opiskelijalle hyö-
dyllisin versio: opiskelija suorittaa 
moduulien tehtävät ja palauttaa ne 
ohjaajalle digitaalisesti esim. Moodle- 
oppimisympäristöön tai linkkinä 
eportfolioonsa.

MOOCin eri osuuksia voi hyödyntää 
myös pienempinä osioina omilla 
tunneilla. Opettaja hakee materiaalit 
MOOCista, eivätkä opiskelijat rekis-
teröidy sinne lainkaan, vaan MOOC 
toimii opettajan materiaalipankkina.

Tee moduuleista juuri omaan ohjauk-
seesi/opetukseesi sopiva paketti!
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Esimerkkejä SometaDuuniin 
-opintojen hyödyntämisestä
 
Digiassari-valmennus (kaksiosainen 25 opinto-  
pisteen laajuinen täydennyskoulutus minkä 
tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle)

Moduulit 2 ja 3 olivat valmennusohjelman 
teemapäivien koulutussisältö. Työnhaun osuus 
koulutuksesta oli noin 2 opintopistettä eli 54 
tunnin työpanos. Digiassarit tekivät opinnot 
itsenäisesti eikä tehtäviä palautettu. 

Urasuunnittelu ja osaamisen brändäys 
-opintojakso – Lapin AMK

Minäkö brändi? -moduuli oli itseopiskelu-
materiaalina. Opintojaksolla oli teemaan liittyen 
erillinen tehtävä, jossa brändäysosaaminen arvi-
oitiin. Tämän teemaosion laajuus oli noin 2 op.  

”Hyvä, että on laadukasta materiaalia tarjolla. 
Ohjaajana jäin pohtimaan, miten paljon opiskelijat 
hyödynsivät materiaalia ja tekivätkö tehtävät, sillä 
tätä ei tarkastettu.” 
”Asiaa on paljon ja vaatisi opiskelijalta paljon 
aikaa perehtyä tähän perusteellisesti.”

Mitä SometaDuuniin-opinnot
vaativat opiskelijalta?

• Opiskelija tekee oman profiilin  
SometaDuuniin- opintoihin  
www.sometaduuniin.fi/opinnot/ 
-sivustolla. Kirjautumiseen tarvitaan 
sähköpostiosoite ja salasana. 

• Opintojen suorittaminen vaatii verkkoyhtey-
den ja kuulokkeet/kaiuttimen.  
Opinnot toimivat myös mobiilissa.

• SometaDuuniin-opinnot sisältävät neljä 
moduulia, jotka etenevät loogisesti.  
Moduuleista voi kuitenkin myös poimia vain 
haluamansa. 

• Kunkin moduulin monivalintatehtävien 
hyväksytystä suorittamisesta opiskelija saa 
sähköpostiinsa osaamismerkin näytöksi 
osaamisestaan. 

• Eniten opinnoista saa irti, kun tekee myös 
muut tehtävänannot, joiden palauttamisen 
voi sisällyttää kurssivaatimuksiin. Kunkin 
moduulin kohdalle kirjatut aika- ja opintopiste- 
arviot sisältävät kaikki tehtävät.

Valitse SometaDuuniin-opinnoista
opiskelijoillesi sopiva paketti!
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Työyhteisöosaaminen-opintojakso – Lapin AMK

Rekrytointiin liittyvän opinto-osion materiaalina toimivat SometaDuuniin-opintojen moduulit Intohi-
mosta uraksi? ja Minäkö brändi? Opiskelijat suorittivat moduulit itsenäisesti, ja hyväksytyn suorituksen 
edellytyksenä oli oman osaamiskartan palautus Moodleen. Osaamiskartta pohjautui Intohimosta 
uraksi? -moduulin sisältöihin. Tämä opintokokonaisuus oli yhden opintopisteen laajuinen sisältyen 
Työyhteisöosaaminen-opintojaksoon. Opiskelijoiden omaa osaamista kuvaavat osaamiskartat olivat 
monipuolisia, ja opiskelijat itse kokivat, että osaamiskartan laatimisen avulla he olivat päässeet pohti-
maan omaa osaamistaan aiempaa laajemmin. Tehtävän koettiin auttavan omaa työllistymistä.

Minäkö brändi – TAMK

Esimerkki 1: 5 op kesäkurssi, kokonaan virtuaalinen toteutus.
 

• Minäkö brändi? -moduulin lisäksi luettavana oli yksi ammattikirja annetusta listasta ja 
kirjoitettavana enintään 5 sivun reflektoiva essee. Esseet tarkisti opettaja. Arviointi 0-5.

• Tehtävänanto: Kirjoita teksti reflektoiden verkkokurssin sekä kirjan oppeja ja omia kokemuksiasi: 
yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia, yllätyksiä. Peilaa oppimiasi asioita omiin kokemuksiisi ja kerro 
esimerkkejä, missä olet nähnyt teoriaa toteutettavan käytännössä. Käsittele esseessäsi esimer-
kiksi seuraavia asioita:
• Tärkeimmät kokonaisuudet, jotka opit verkkokurssin tekemällä ja    

kirjan lukemalla?
• Mitä henkilöbrändäykseen liittyvistä asioista viet käytäntöön itse: missä ja miten? Miksi 

valitsit juuri ne? Mitkä faktat tukevat päätöstäsi? Kuvaile suunnitelmaa konkreettisesti ja 
mitattavalla tavalla.

• Mistä olit samaa mieltä, mistä olit eri mieltä?
• Oppimismatkan kuvaileminen, oman oppimisen reflektoiminen

Esimerkki 2: Minäkö brändi? -moduuli osana liiketalouden Hyvät työelämävalmiudet -kurssia.

• Opiskelijat tekivät moduulin itsenäisesti (kukin omalla panoksellaan) ja lopuksi keskusteltiin 
pienryhmissä noin 30–60 minuutin ajan aiheesta + mitä toimenpiteitä opiskelijat aikoivat tehdä 
kurssin jäljiltä. Toimeksianto annettiin työnhakuun ja henkilöbrändäykseen keskittyneen kahden 
tunnin luennon päätteeksi. MOOCin ajatukset purettiin 6–8 henkilön pienryhmissä opettajatuuto-
rin johdolla.

• Arviointi oli hyväksytty/hylätty, ei opintopisteytetty.
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Opiskelijapalautetta 
Asiantuntijoiden lisäksi koulutuspakettien kehittämistyössä ovat opiskelijat olleet vahvasti suunnitte-
lussa ja kehittämisessä mukana ja palautetta käyttäjiltä on kerätty useassa kohden.

”Ensimmäisessä moduulissa heräsin pohtimaan tulevaa työuraa  
entistä tavoitteellisemmin. Ymmärsin myös työnhaun ja työntekemisen 
muutokset kokonaisvaltaisemmin. Tämä antoi paljon ajateltavaa ja 
auttoi näkemään ihmisen oman vastuun työssä ja työnhaussa. Itsensä 
markkinoiminen kuulostaa suomalaisista vähän hassulta, mutta tämän 
päivän työelämässä ei tarvitse, eikä kannata jäädä odottelemaan työ-
paikkojen vapautumista, vaan rohkeasti tuoda esille omaa osaamista ja 
hakeutua mielenkiintoisiin työtehtäviin ja verkostoitua muiden osaajien 
kanssa jakamaan luovuutta. Materiaalit (etenkin videot) olivat kiinnosta-
via ja hyviä pohjustuksia aiheeseen. ”

”Olisin kaivannut enemmän opas-
tusta, mitä LinkedIn:ssa kannattaa 
tehdä ja mitä ei.  
Videoilla puhuttiin aiheesta, mutta 
selkeämpää olisi ollut, jos sitä 
esiteltäisiin ruudunkauppauksen 
avulla. Ne, joille LinkedIn on jo tuttu, 
olisivat voineet ohittaa ne videot.” 

”Kurssi materiaalei-
neen ja tehtävineen sai 
minut miettimään omaa 
henkilöbrändiäni, uraani 
ja jopa elämääni aivan 
uudella tavalla ja ehkä 
syvemmin kuin aiemmin.” 

”Koen, että sain kurssista 
paljon irti ja se sai ymmärtä-
mään monia tärkeitä asioita 
henkilöbrändin luomisesta. 
Uskon, että tulevaisuuden 
työelämässä pystyn hyödyntä-
mään kurssin sisältöä yrityksen 
alaisena ja työnhakijana.”

”Kurssin toteutus 
verkkokurssina oli 
hyvä, pystyi suorit-
tamaan omien ai-
kataulujen mukaan. 
Webinaarit ja muut 
videopätkät toimivat 
kurssilla hyvin.” 
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“Materiaalit antoivat 
vinkkejä siihen, mihin 
kannattaa kiinnittää huo-
miota omassa urapolussa 
ja kuinka siinä voi pyrkiä 
eteenpäin tavoitteellisesti 
ja pitkäjänteisesti.

Ihmisen vastuu oman 
suunnan etsimisestä ja 
oman tien rakentamisesta 
nousi hyvin esille.”

”Kolmas moduuli antoi 
työkaluja oman osaami-
sen pohtimiseen ja työs-
tämiseen esitysmuo-
toon. Tein harjoitukseksi 
2 erilaista kohdennettua 
työhakemusta oppimis-
materiaalin pohjalta ja 
huomasin sen helpot-
tavan oman osaamisen 
hahmottamista ja esille 
tuomista.“

”Neljäs moduuli oli erittäin hyvä tapa lopettaa koulutus jatkuvaan tiedon 
etsinnän, kehittymisen, työssä kasvamisen ja jaksamisen kysymysten 
äärelle. Itsensä markkinointi ammattilaisena uusien väylien kautta on 
varmasti aluksi jännittävää, mutta palkitsee toki tulevaisuuden työken-
tillä. Omien tavoitteiden ja elämän hallinnan esille tuominen ja sanoitta-
minen on tärkeä osa työnhakua ja työssä jaksamista, tulevaisuudessa 
enenevässä määrin. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Koulutuksen myötä 
ammatti-identiteetti uudella alalla alkoi selvästi hahmottua ja tavoitteet 
kirkastua myös opiskelun jälkeiseltä ajalta.”
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1. Minäkö oman  
onneni seppä?
Opiskelijan polku

Opiskelija ymmärtää, miten globaalit megatrendit 
muuttavat työn tekemistä, työorganisaatioita ja työn 
tekemisen osaamisvaatimuksia. Digitaalisuus megatren-
deistä merkittävimpänä muuttaa myös työmarkkinoiden 
toimintakäytäntöjä.

Työelämään valmistautuva opiskelija ymmärtää, millaisia 
työelämä- ja työuravalmiuksia kiihtyvä työmarkkinoiden 
muutos heiltä edellyttää. Digitaaliset urataidot avaavat 
aktiiviselle  työnhakijalle uusia kanavia ja välineitä, joilla 
voi kasvattaa työllistymisen kannalta tärkeitä verkosto-
ja sekä markkinoida osaamistaan ja tulla rekrytoiduksi. 

SometaDuuniin-opinnot: 
rakenne, tavoitteet, sisällöt ja tehtävät

Tavoitteena

• ymmärtää työelämän jatkuva 
muutos ja tunnistaa sen vaiku-
tus työelämäosaamisiin.

• sisäistää digitaalisten urataito-
jen välttämättömyys työmarkki-
noilla pärjäämisessä.

Oppitunti 1: 
Työelämän murros haastaa 
työntekijän

Tehtävä 1:  
Tunnista uudistuneen  työn  
osaamisvaatimuksia

Tehtävä 2:  
Pohdi omia valmiuksiasi pärjätä työelä-
mässä

Tehtävä 3:
Kartoita omat työelämäodotuksesi

Tehtävä 4:
Testaa valmiutesi kohdata tulevaisuuden 
työelämä

Videot: 7 min 46 s | Tehtävät: 4 | Tentti: 1

Oppitunti 2:
Digitaaliset urataidot valttikorttina  
työmarkkinoilla

Tehtävä 1:  
Pohdi ja kehitä omia työnhakukäytäntöjäsi

Tehtävä 2:  
Arvioi potentiaalisia työnhakukanavia

Tehtävä 3:
Arvioi nykyisten urataitojesi kehittämis-
tarpeita

Tehtävä 4:
Suunnittele alustavasti portfoliosi sisältöä

Videot: 24 min 45 s | Tehtävät: 4 | Tentti: 1

1

1. moduulin sisältö

1,8
op
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2. Intohimosta
uraksi
Opiskelijan polku

Oma osaaminen tunnistetaan ja kootaan 
osaamiskartaksi, joka tiivistetään
uratarinaksi.

Opiskelija punnitsee omia unelmiaan ja
motivaatiotaan.

Itsetuntemusharjoitusten avulla kartoitetaan 
oma osaaminen ja vahvuudet sekä ammatil-
liset kiinnostuksen kohteet ja ura- tavoitteet. 
Näiden pohjalta laaditaan tavoitteellinen 
osaajaprofiili ja visuaalinen CV.

Tavoitteena

• oman osaamisen kuvaaminen moni- 
ulotteisena ja -tasoisena sekä kattavana 
osaamiskarttana ja uratarinana. 

• osaamisvahvuuksien, kiinnostuksen koh-
teiden ja tulevaisuuden uratavoitteiden 
tiivistäminen tavoitteelliseksi osaajapro-
fiiliksi ja visuaaliseksi CV:ksi.

Oppitunti 1:  
Mitä olen matkan varrella 
oppinut? - Tiedot, taidot ja 
sosiaaliset verkostot

Tehtävä 1:  
Tunnista kouluttautumi-
sen kautta hankkimasi 
osaaminen 

Tehtävä 2:  
Kartoita työkokemuksen 
kautta kerryttämäsi 
osaaminen

Videot: 7 min 43 s
Tehtävät: 2 | Tentti: 1

2

Oppitunti 2:  
Kuka minä olen? - Henkilö- 
kohtaiset ominaisuudet  

Tehtävä 1:  
Kartoita henkilökohtaiset 
ominaisuutesi 

Tehtävä 2:  
Tee molemmat  
persoonallisuustestit 
(Myersin-Briggsin persoo-
nallisuustyypit & Big Five 
-persoonallisuustesti) 

Tehtävä 3:
Tee Kolbin pikatesti oppi-
mistavoista

Videot: 10 min 12 s
Tehtävät: 3 | Tentti: 1

Oppitunti 3:  
Mille työuralle tähtään? – 
Uratarina, osaaja profiili ja 
visuaalinen CV

Tehtävä 1:  
Tee TAITO-URA-testi ja  
kiteytä osaamiskarttasi ydin 

Tehtävä 2:  
Kirjoita uratarinasi

Tehtävä 3:
Sanoita tavoitteellinen  
osaajaprofiilisi

Tehtävä 4:
Visualisoi osaajaprofiilisi

Videot: 16 min 20 s
Tehtävät: 4 | Tentti: 1

0,8
op

2. moduulin sisältö
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3. Minäkö
brändi?
Opiskelijan polku

Uratavoitteen ja oman osaamisen 
muuntaminen digitaaliseksi osaa-
japrofiiliksi sekä sen tavoitteelli-
nen, monimediainen brändiviestin-
tä ja jatkuva kehittäminen.

Punainen lanka on opiskelijan 
polku: millä strategialla pääsen 
tavoitteeseen, joka edellisessä 
kohdassa on määritelty? 

Tavoitteena

• digitaalisen osaajaprofiilin, ammatillisen brändi- 
identiteetin rakentaminen.  

• osaajaprofiilin kasvattaminen eri netti- ja some- 
areenoilla tavoitteelliseksi, monimediaiseksi osaaja-
profiilitarinaksi ja sen jatkuva kehittäminen.

Oppitunti 1:  
Brändi-identiteetti – Toiminta-ajatus ja 
profiilikuva

Videot: 7 min 43 s | Tehtävät: 2 | Tentti: 1

Tehtävä 1:  
 Googlaa itsesi!  

Tehtävä 2:  
Kysy opiskelijakolle-
goiltasi/kollegoiltasi

Tehtävä 3:
Tee brändillesi 
toiminta-ajatus  

Tehtävä 4:
Kirjoita ylös toiminta- 
ajatuksesi

Oppitunti 2:  
Brändin tavoite ja kohderyhmä  

Videot: 1h 15 min 47 s | Tehtävät: 4 | Tentti: 1

Tehtävä 1:  
Pohdi omalle 
brändillesi tavoite   

Tehtävä 2:  
Vastaa kolmeen  
kysymykseen koski-
en kanavavalintoja 

Tehtävä 3:
Valitse sopivat 
kanavat  

Tehtävä 4:
Valjasta valitsemasi 
kanavat käyttöösi

Oppitunti 4:  
Onnistumisen mittaaminen

Videot: 6 min 45 s | Tehtävät: 0 | Tentti: 1

Ei tehtäviä

Oppitunti 3: Viestinnän suunnittelu ja 
sisällöntuotanto someen

Videot: 6 min 45 s | Tehtävät: 0 | Tentti: 1

Tehtävä 1: Laadi itsellesi julkaisusuunnitelma

1,3
op

3. moduulin sisältö
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4. Minäkö
media?
Opiskelijan polku

Opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä 
asiantuntijuus muodostuu ja kuinka 
markkinoida asiantuntijuutta.

Hän ymmärtää yhteistyön ja verkostoitu-
misen muiden kanssa olevan yksi  
ammatillisen menestyksen avaintekijöistä.

Vaikuttaminen ja verkostoituminen ovat 
pitkän tähtäimen toimia, joilla on vaiku-
tusta sekä työmarkkina-arvoon että hen-
kilökohtaiseen kasvuun. Siksi toimintaa 
kannattaa suunnitella ja johtaa.

Tavoitteena

• aloittaa systemaattinen profiloituminen 
verkossa  

• valjastaa sometyökalut käyttöön  
konkreettisesti, tavoitteena oman uran hallin-
ta sekä työllistyminen

• asettaa mittarit oman somenäkyvyyden 
kehittämisen tueksi  

• hyödyntää tarinankerrontaa viestinnässä ja 
verkostoitua asiantuntijana muiden alan 
toimijoiden kanssa.

4

Oppitunti 1: 
Asiantuntijabrändin rakentaminen

Tehtävä 1:  
Tutustu erilaisiin sisältömuotoihin

Tehtävä 2:  
Tutustu oman alasi vaikuttajiin 

Videot: 54 min 45 s | Tehtävät: 2 | Tentti: 1

Oppitunti 2:
Asiantuntijan some-sisällöt

Tehtävä 1:  
Suunnittele somejulkaisusi

Tehtävä 2:  
Jaa osuvimmat näytöt osaamisestasi

Tehtävä 3:
Pohdi tekijänoikeuksia

Videot: 10 min 25 s | Tehtävät: 3 | Tentti: 1

1,6
op

4. moduulin sisältö



14

Oppitunti 3: 
 Tarinankerronta = viestinnän kruununjalokivi

Tehtävä 1:  
Laadi oman elämäsi tarina työnhaun tueksi

Tehtävä 2:  
Kerro tarinasi digitaalisessa muodossa

Videot: 14 min 26 s | Tehtävät: 2 | Tentti: 1

Oppitunti 4:
Verkostoituminen urataitona 

Tehtävä 1:  
Kirjoita saatetekstisi verkostoitumiseen 

Tehtävä 2:  
Kontaktoidu LinkedInissä 

Tehtävä 3:
Verkostoidu eri kanavissa 

Tehtävä 4:
Tee oma tagipilvi

Videot: 10 min 25 s | Tehtävät: 4 | Tentti: 1

Oppitunti 5: 
Brändin jatkuva kehittäminen 

Tehtävä 1:  
Mittaa some-näkyvyyttäsi 

Tehtävä 2:  
Seuraa mittareiden analytiikkaa

Videot: 5 min 57 s | Tehtävät: 2 | Tentti: 1

Tiedänkukaolen!

4. Moduulin sisältö
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