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Digiratkaisujen kehittäminen valmennuksen ja 

työllistymisen tueksi
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Digivalmennuksen Ideointi- työpaja kesäkuu 2019 

• Tavoitteena muodostaa selkeät kehittämishaasteet 

tulevien digivalmennusten toteuttamista varten

• Aikataulu: 

– Orientaatio: Yhteenvetoa asiakastarpeiden työpajoista & 

esimiesten esille nostamat tarpeet 10 min

– Keskustelua: mikä ydin tulevissa digivalmennuksissa 5 min

– Pienryhmissä oman työn kehittämistarpeiden määrittäminen 45

– Kehittämistarpeiden esittely ja keskustelua niistä 20 min

– Ennakkotehtävä syksyn toimintoja varten 10 min 
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Orientaatio: havaintoja kevään työpajoista ja 

ammattilainen asiakkaana-verkkovalmennuksesta 

työntekijöiden kanssa
• Laukaa

• Äänekoski

• Katulähetys
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Ammattilainen 

asiakkaana

VUOROVAIKUTUS

MOTIVAATIO

AJANHALLINTA • Kalenterointi on todella tärkeää!

• Selkeät ohjeet ja ohjaus

aikatauluttamiseen

• Rutiini & säännöllinen

eteneminen tukee osallistumista

• Monipuoliset materiaalit ja positiivinen palaute

tukivat motivaatiota

• Tehtävien merkkaaminen suoritetuksi oli tärkeää.

• Alussa ja lopussa motivaatio korkeimmillaan, 

keskivaiheilla notkahduksia

• Keskusteluun osallistuminen koettiin hankalaksi:
"Uskallanko kommentoida?"

"Kuka näitä lukee?"

"Missä nimeni näkyy?“

• Keskustelua helpottaisi osallistujien

esittäytyminen, pienemmät keskustelupiirit tai 

anonyymit kommentit

Palaute ryhmähaastatteluista



Ammattilainen 

asiakkaana

CAMPWIRE

DIGIOHJAUS-

TAIDOT

WHATSAPP

SISÄLTÖ

KOHTAAMINEN • Tilaa vuorovaikutukselle:
On tärkeää järjestää aikaa kohdata!

• Aloitus- & välitapaamiset

• Selkeät yhteydenottotavat

ongelmien varalta

• Selkeä & sujuva alusta

• Ei aiheuttanut ärsytystä :)

• Pieniä teknisiä ongelmia
(nettiyhteydet, mobiiliversio)

• Sopivan kevyitä ja monipuolisia tehtäviä

• Riittävän pienillä askelilla eteneminen

• Helppo vaatimustaso > matala kynnys

• Muistutukset olivat

avuksi ja tukivat

osallistumista

• Mahdollisuuksien hahmottaminen

• Tiedon lisääntyminen

• Asiakkaan tukeminen:
tietoturva-asiat, alusta, välineet, 

pelon hälventäminen, luottamuksen rakentaminen

• Ajatukset liikkeelle: 

Kuinka hyödyntäisin omassa työssäni?

Palaute ryhmähaastatteluista



Ammattilainen 

asiakkaana

KEHITYSIDEAT

• “Keitä olemme”: tutustumis & esittäytymismoduuli

On tärkeää tietää, että toisessa päässä on ihminen, 

ei robotti.

• “Näin pääset alkuun”: esittely & etenemismoduuli
Alkuinfo, pohjapiirros, esittelyvideo. 
Olisi hyvä heti alkuun hahmottaa kokonaisuus, 
ja ymmärtää mihin eri palaset liittyy.

• “Miten menee?”: valmennuksen puolivälissä

välitsemppaus, vaikka juttupiiri kahvikupin ääressä.

HYÖDYT

ASIAKKAALLE

• Lisätuki, muistutus & aktivointi tapaamisten välissä.

• Materiaalipankki

• Valmennuksen alkuinfo

• CV-klinikka verkkossa

• Tukena siirtmisessä kohti opiskelu- tai työelämää

• Etäosallistuminen, jos paikan päälle hankala tulla

• Keskustelualusta ryhmäytymisen tukena



Esimiesten näkemyksiä: 

1 ryhmä

• Palkkatukityösuhteisille (Laukaan ja Äänekosken Taitteen asiakkaat)

→Yksilövalmennuksen lisätyökalu: työnhakuun motivoivaa, 

työnhakutaitojen verkkovalmennusta 

→Työllistymiseen tähtäävää toimintaa.

→ Ikähaitari voi olla n. 40-60+, osalla ATK-taidot ovat heikot, ei 

älypuhelimia, ei osata käyttää digiä.

→Teemana esimerkiksi sähköinen asiointi/digitaidot, Digiajokortti: 

kun tietyt taidot on hallussa niin pystyy etenemään seuraavalle 

portaalle

13.6.2019



2- ryhmä

• Startin nuorille (pilotointi startille ja laajennus kohti kaikkia nuoria) 

oma aktivointityökalu (Laukaan ja Äänekosken yhteinen)

→Digivalmennuksellinen aloitus, johon pääsee mukaan myös he, 

jotka eivät pysty sitoutumaan starttitoimintaan fyysisesti 

→Sisältö kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva digitaitojen ohella
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3-ryhmä

• Työnhakijat (Aktiivimallin mukaisesti?) Äänekosken ja Laukaan 

yhteinen.

→Sisältö voisi olla esim. Etävalmennus työelämätaidoista. (cv:n 

teko, osittain yksilövalmennusta tai ryhmiä.) 

→Laajasti vaihtoehtoja erilaisille työhakijoille; sopivat myös 

kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. 

• Katulähetyksellä päätavoitteena yksilövalmennuksen 

toteuttaminen digivalmennuksena. Digivalmennus osaksi 

työvalmennusta yksilöasiakkaiden kohdalla. Sisältö vaatii 

tarkennusta. 
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Keskustelua ja pohdintaa 

13.6.2019

• Löydätkö oman työsi 
kohderyhmän näistä? 

• Minkälaisia ajatuksia herättää? 

• Jääkö jotain oleellista 
huomioimatta? 



Oman työn kehittämistarpeiden määrittely 
• Ohjeistus 5min: 

• Jakaudutaan ryhmiin teemojen mukaisesti 1/2/3, 

jokaisessa ryhmässä mukana TiimiVerkon työntekijä 

• Tavoitteena miettiä mahdollisuuksia toteuttaa 

digivalmennusta kyseiseen teemaan liittyen 

mahdollisimman luovasti, erilaisia digitaalisia 

mahdollisuuksia hyödyntäen (jokaiselta vähintään 5 

ideaa) → Kirjoita yksi idea/ paperi, 8 min

• Kierretään toiset teemaryhmät, luetaan ideat, lisätään 

ideoita 4+4 min 
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• Laitetaan kaikki ideat seinälle → teemoitellaan, 

yhdistellään ryhmässä→ jokaisella 3 ääntä käytössä →

äänestä mielestäsi tärkein kehittämiskohde jokaisesta 

teemasta 10 min

• Ryhmä valitsee eniten ääniä saaneen kohteen 

tarkempaan tarkasteluun ja

• Ryhmä muodostaa selkeän kehittämisidean tulevaa 

digivalmennusta varten ja kirjoittaa sen paperille

10 min
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Kehittämistarpeiden esittely/ keskustelua 

• Jokainen teemaryhmä esittelee tuotoksensa 

• Hanketyöntekijät toimivat kirjaajina 

• Muut ryhmät kommentoivat vuorotellen ideoita, onko 

jotain lisättävää/ täydennettävää 

• Loput ideat säilytetään jatkotyöskentelyä varten, niihin 

voidaan palata kehittämisprosessin aikana syksyllä ja 

kehittämisen toisella kierroksella. 
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Valmistautuminen syksyyn 2019 

• Esittele omaa työtäsi koskeva kehittämistavoite omille 

asiakkaillesi ja selvitä asiakkaan näkemyksiä 

digivalmennuksen toteuttamiseen liittyen (väh. 1 asiakas, 

ks. Pohja)

• Palauta vastaukset kysymyksiin padlet-alustalle 6.9. mennessä

Ryhmä 1(Taite): padlet.com/opetusjamk/tiimiverkko1

Ryhmä 2 (Startti): padlet.com/opetusjamk/tiimiverkko2

Ryhmä 3 (Työnhakijat): padlet.com/opetusjamk/tiimiverkko3

Katulähetys: padlet.com/opetusjamk/tiimiverkko4
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• Kysy omilta asiakkailtasi halukuutta osallistua 

kehittämistyöhön kehittäjäasiakkaan roolissa: mukaan 

työpajoihin syksyllä. "Porkkana" palkkiona hankkeelta 

esim. S-ryhmän lahjakortti ja esim. Kahvi/ruoka tarjoilu 

tapahtumissa

• Tavoitteena on, että jokaiseen kehittämisalueeseen 

liittyen (1,2,3,4) on mukana vähintään 2 

kehittäjäasiakasta (vähintään 1 Laukaa, 1 Äänekoski 

ryhmissä 1-3 + 2 Katulähetykseltä), tavoitteena 8 

kehittäjäasiakasta mukana

• Kaikkien ammattilaisten yhteinen startti 

digivalmennusten sisällön tuotantoon Laukaan 

Multamäessä 13.9. klo 8.15-12.00
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Mitkä asiat voivat olla esteenä/ haasteena 

digivalmennukselle? 

Mitkä tekijät voivat edesauttaa 

digivalmennusta ja tuottaa onnistumisen 
kokemuksia?

Minkälaisia ajatuksia digivalmennus herättää 

asiakkassa :

Miten digivalmennuksella 

vaikutetaan asiakkaan 
elämään?

Minkälainen käsitys 
asiakkaalla on 

digivalmennuksesta 
aiemmin kuulemansa 

perusteella?  

Millainen asenne asiakkaalla                     

on digivalmennukseen? 
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Työttömät työnhakijat Äänekoski
Kehittämishaasteet:
1) Tutustuminen työpaikkoihin ja työtehtäviin: vieminen verkkomuotoon esim. 

VR-lasien kanssa tehdyt videoinnit eri yrityksistä ja työtehtävistä --> kynnys 

uusiin työtehtäviin laskee, kun ympäristö on tuttu

2) Työnhaku ja harjoittelu digitaalisilla ohjelmilla--> resurssit, kuka tekee?, ehkä 

ennemmin selvityksen tasolla, voisiko olla tulevaisuudessa myös toiminnassa?

3)"Esityöhaastattelut" esim. Skypen kautta --> digitaitojen hallinta

Kehittämisratkaisut:
1) Työkokeilupaikkojen ja suurimpien yrityksien virtuaalinen esittely verkossa

2) Digitaalisten työnhakumahdollisuuksien selvittäminen ja hyödyntäminen 

tulevaisuudessa

3) Digitaalisen mallin tekeminen esityöhaastattelua varten
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Taitteen asiakkaat Äänekoski

Kehittämishaasteet:
1) Työelämän personal trainer: yleinen foorumi, materiaalipankki, 

verkkotapaamisajat/ "vapaat ajat", tulevat ryhmävalmennuspäivät, sähköinen 

ajanvaraus jne.

2) Verkkotapaamiset niin, että jokaisella asiakkaalla yksilövalmennuksesta 

vähintään yksi tapahtuu verkossa

Kehittämisratkaisut:

1) Verkkoalustan luominen työelämän PT-palveluille

palkkatukityösuhteisille. Kyseiselle verkkoalustalle tulisi myös "yleistä" 

materiaalia, jota myös työttömät työnhakijat voivat hyödyntää ennen siirtymistä 

palkkatyöhön

2) Yksilövalmennukset siirretään osittain (väh. 1 tapaaminen) verkkoon
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Taite/palkkatuki Laukaa

Kehittämisratkaisut

1) Oman osaamisen näkyväksi tekeminen

Digipeli omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman osaamisen 

näkyväksi tekemiseen. Mukavalla rennolla tavalla, jotta se on mieluisa. 

Pelillisyys/leikillisyys.

2) Sähköinen asiointi

Sähköinen alusta, jossa mahdollisuus oppia sähköistä asiointia 

konkreettisesti tai edes ohjausvideon kautta ja harjoitella esim. Kelan, 

pankin ja työkkärin palveluita "demoversio", jossa voisi harjoitella.
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Startti/nuoret Laukaa
Kehittämisratkaisut:

1) Rahankäyttötaidot

Digivalmennus nuorten talouden tasapainottamiseksi --> Paljonko 

rahaa tulee, mihin se menee yms. Kaikki näkyväksi. Budjettiseuranta --

> budjetin muokkaaminen --> talous tasapainoon. Järjestelmän oltava 

helppoa niin, että käytetyt rahat saa helposti laskettua yhteen ja 

merkattua järjestelmään esim. Penno.fi -kaltainen palvelu
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Työnhakijat Laukaa

Kehittämisratkaisut:

1)Vahvuuksien ja oman osaamisen esilletuominen

Opetusohjelma verkossa siihen kuinka osaamisen toisi esille. 

Kääntää ajatustapa puutteista/rajoitteista vahvuuksiin ja osaamisiin. 

Konkreettisia tehtäviä, pohtimista esim. Harrastuksista tms. Helposta 

lähitien

2) Vertaistuki

Vertaisryhmä verkossa. Paikalla myös joku ammattilainen. 

Säännöllisiä live-tapaamisia tukemaan ryhmäytymistä esim. luonnossa 

tms. merkityksellisissä paikoissa. Ajatuksena, että ryhmä siirtyy tuetusti 

itsenäiseksi toimijaksi. Tapaamisien välissä verkossa tapahtuisi 

viikkotehtäviä vaikkapa kodinhoitoon liittyen.
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