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Ohjelma

8:00-8:30 Aamupala

8:30-9:00 Miten tähän on tultu ja mitä tapahtuu seuraavaksi

9:00-9:30 Verryttelyä tulevaan

9:30-11:30 Kehittämistehtävien konseptointi

11:30-12:00 Yhteenvetoa
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Digiratkaisujen kehittäminen valmennuksen ja 
työllistymisen tueksi

17.9.2019

Tarpeiden
määrittely

Tavoitteiden
asettaminen

Palvelun
suunnittelu Toteutus

• Ammattilainen
asiakkaana kokeilut

• Asiakkaiden
ryhmittely

• Asiakaspilotit
• Haastattelut/työpajat

• Asiakastarve
kartoitettu

• Mukana olevat
organisaatiot - mitä
tavoitteita
kehitettävälle
palvelulle asetetaan –
mihin tarpeeseen se 
tuo ratkaisun

• Työpajat
• Ammattilainen

asiakkaana kokeilut
• Kehittämistarpeen

määrittely

• Palvelumuotoilu
• Asiakkaiden ja 

ammattilaisten
yhteiset työpajat

• Myös muut
osallistujat
mahdollisia

• Kehittäjäasiakkaat

• Kokeilut

• Palvelun kuvaukset

• Siirtyminen
organisaation
palveluksi hankkeen
tukemana

• Yhteiskehittäminen

Arviointi



Kesäkuun työpajojen tuloksia

Työpaikkojen 
virtuaaliesittelyt 

verkossa
Virtuaalinen 

esityöhaastattelu
Digi PT 

työelämään

Yksilövalmennus 
verkkoon

Sähköisen 
asioinnin opettelua 

verkossa
Taloudenseuranta 

mobiilisti

Vertaisryhmä 
verkossa

Verkkokoulutukset 
ja tietopankki

Luovat toiminnat 
verkkoon
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DIKATA-hankkeen ilmaiset digitaitokoulutukset

• https://events-
emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/13922244
23/en/events/catalog.html

• Vapaasti osallistuttavissa kenelle vaan
• Muista ilmoittautua!
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Aloitus- ja lopetuslomakkeet

• Kerättävä kaikilta hankkeen tomenpiteisiin osallistuvilta
• Lomakkeiden täyttö: aloitus- ja lopetus
• Kerääminen suljettuun kirjekuoreen
• Projektipäällikkö noutaa kuoret  ei postiteta

17.9.2019



Kehittämishaasteiden palvelumuotoilu

• Klo 9.30-11.30

• 1. Vaihe / Ymmärryksen kirkastaminen 30 min
• 2. Vaihe/ Ideoiden konseptointi 80 min
• Jatkosuunnitelmat loppusyksylle 10 min

• Työskentelyä toimipaikoittain 4 ryhmässä/ Katulähetys, 
Laukaa/ Äänekoski: Taite, Työnhakijat, Nuorten startti

• Jokaisessa ryhmässä mukana sparraajat
• Katulähetys: Ida-Maria, Sanna
• Laukaa/ Äänekoski: Essi, Taja, Maaret
• Lisäksi digisparraajana kaikille: Jonna
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1. Vaihe/ Ymmärryksen kirkastaminen 30 min
• Jakaudutaan ryhmiin

– Katulähetys, Laukaa/ Äänekoski: Taite, Työnhakijat, nuorten
startti

• Kehittämistehtävien läpikäynti
• Asiakaskokemusten (kesätehtävä) esittelyt
• Ideoiden arviointi, tarvittaessa uudelleenmuotoilu, 

tarvittaessa yhdistely Laukaa/ Äänekoski --> 
Laukaassa/Äänekoskella 3-6 kehittämistehtävää, 
yhdistäminen suositeltavaa, jos mahdollista!

• Lopuksi kirjataan selkeä idean nimi: mitä lähdetään
kehittämään marraskuussa toteutettavia asiakkaiden
digivalmennuksia varten.
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2. Vaihe/ Konseptointi
a. Aivoriihi 15 min

- Tuotetaan itsenäisesti uusia ratkaisuvaihtoehtoja
- Digikokeilu toteutuvat marraskuussa: voi olla 1-4 viikkoa
- Tavoitteena tuottaa 100 ideaa jokaisessa ryhmässä!

b. Teemoittelu 45 min
- Ideoiden esittelyt ja yhdistelyt
TAUKO 10 min

c. Teemojen äänestys ja 1 (2) valinta, jatkosuunnitelmat
- Mitä lähdetään työstämään? Ideakortti
- Työnjaon ja aikataulujen suunnittelu
- Huomioi 3.10. Digivalmennuksen palvelumuotoilu työpaja/ 
digivalmennuksen kokonaisuuden rakentaminen JAMK klo 9-15 
(Katulähetys klo 12-15 + 2.10. oma aloitus)
- Mitä kannattaa tehdä ennen 3.10. työpajaa: asiakkaiden rekrytointi, 
startti marraskuun alussa
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3. Vaihe / Digivalmennuksen rakentaminen

• 3.10. Työpajapäivä: 
• Klo 9-11 

Toimipaikkakohtaista työskentelyä Rajakatu 35, F124
– Katulähetyksellä toteutuu 2.10.
– Klo 12-15 Yhteistä työskentelyä D148

• Sisällöntuotantokoulutukset 7.10. Laukaa, 
9.10. Katulähetys, Äänekoski ?

• Tukiwebinaarit 16.10. Ja 22.10.

17.9.2019


	Slide Number 1
	Ohjelma
	Digiratkaisujen kehittäminen valmennuksen ja työllistymisen tueksi
	Kesäkuun työpajojen tuloksia
	DIKATA-hankkeen ilmaiset digitaitokoulutukset
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Aloitus- ja lopetuslomakkeet
	Kehittämishaasteiden palvelumuotoilu
	1. Vaihe/ Ymmärryksen kirkastaminen  30 min
	2. Vaihe/ Konseptointi 
	3. Vaihe /  Digivalmennuksen rakentaminen

