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Digipore-hanke

Osaamisen kehittäminen ja työllisyys -
teknologian ja digitaitojen tarjoamat 
mahdollisuudet

Sari Kailio
3.9.2020 Työpaja



Digipore esittely
• Digipore-hanke syntyi vastaamaan ICT-alan osaajapulaan

• Tavoitteena kehittää ja testata uusia toimintatapoja päästä alan 
työtehtäviin

• Toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa ja kullakin 
kaupungilla oli osahankkeissa omat painotusalueet 

• Kohderyhmien osalta 4 kaupunkia keskittyi alle 29-vuotiaisiin ja 2 
korkeasti koulutettuihin työttömiin

• Hankkeiden koulutusten suunnittelussa huomioitu yrityksissä 
käytettävät ohjelmointikielet

• Hankkeessa mukana n. 300 työnhakijaa



Onnistumisia
• Asiakkaan

ü työelämävalmiuksien ja ohjelmointiosaamisen kehittyminen
ü oman osaamisen tunnistaminen ja itsevarmuuden parantuminen

• Hieman yli 20% osallistujista hankkeen jälkeen oli työ- tai 
oppisopimussuhteessa ja 17% opiskelemassa tai koulutuksessa 

• Yrityksille tehdyt projektit onnistuivat

• Turun osahankkeen lopputuotoksen toimintamallista teetetty 
KPMG:n raportti näytti, että toiminta oli pidemmällä aikavälillä 
kannattavaa ja raportissa huomioitu myös sosiaalisten vaikutusten 
hyödyt (linkki materiaaleihin)

https://digipore.fi/wp-content/uploads/2019/12/Digipoint-toimintamallin-kustannushy%C3%B6dyt-raportti-1.pdf


Haasteita

• Vapaille markkinoille työllistymisen haasteet versus osaajapula
ü Yrityksillä uskallus ottamaan nuori ja/tai kokematon kasvamaan ja 

nähdä potentiaali

• Osaaminen esille ohjelmointitehtävillä
ü Tehtäviä ei löytynyt
ü Näyttötilaisuudessa ei riittävästi osallistujia 



Huomiona

• Onnistunut idean myynti tärkeimmille yhteistyökumppaneille helpotti  
sopivien työnhakija-asiakkaiden löytymistä 
Ø avoin viestintä ja osallistaminen tärkeässä roolissa



Kiitos!
LISÄTIETOJA:

Sari Kailio
Hanketyöntekijä
6Aika Digipoint / Turun kaupunki
sari.kailio@turku.fi 
040 6163569

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities
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Digipoint-hanke 4/2020 – 12/2021
• ESR-rahoitteinen Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä 

Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen 
hanke. 

• Hankekausi 1.4.2020-31.12.2021, kokonaisbudjetti 1,3 miljoonaa euroa
• Kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet ja vaikeassa 

työllisyystilanteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat digialalle työllistymisen 
tueksi myös elämähallintataitojen vahvistamista. 

• Digipoint-hanke laajentaa Digipore-hankkeen kohderyhmää sekä kohdentaa 
huomiota aiempaa laajemmin asiakkaiden sosiaalisiin taitoihin, 
elämäntilanteeseen ja arjen hallintaan. 

6aika.fi  #6Aika  

#SixCities



Mihin pyrimme?
• Digipoint kehittää palveluja ja toimintamalleja, jotka sopivat vaikeasti 

työllistyvien henkilöiden osaamisen kehittämiseen ja 
elämäntilanteeseen. 

• Tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti henkilöiden 
elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. 
-Heidän itsetuntemuksensa, sosiaaliset taitonsa ja 

vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. 
-Tulevaisuudennäkymästä tulee positiivisempi ja tavoitteet koulutus-

ja työnhaussa selkiytyvät
• Lähtökohtana on yksilön tarpeet ja tarpeiden kartoitus, valmennus 

sisältäen opiskelun, työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen. 
6aika.fi  #6Aika  

#SixCities



Mitä tulemme tekemään?
Sosiaalinen vahvistaminen
• Hankkeessa kehitetään osallistujalle tehtävää alkukartoitusta, 

muutosten arviointia sekä mallinnetaan jo hyviksi todettuja 
yksilövalmennuksen muotoja. 

• Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmille erilaisia 
elämänhallinnan parantamiseen ja voimaannuttamiseen liittyviä toimia 
kuten valmennusta, jotta saadaan hyvät lähtökohdat työllistymiselle, 
uuden oppimiselle ja urakehitykselle. 

• Korkeakouluyhteistyöllä mahdollistetaan henkilölle joustavia, tuettuja ja 
monimuotoisia opiskeluväyliä. 6aika.fi  #6Aika  

#SixCities



Mitä tulemme tekemään?
Korkeakouluyhteistyö
• Tavoitteena on sujuvoittaa hankkeen kohderyhmän korkeakoulusiirtymiä 

(olettaen että henkilöllä on toisen asteen tutkinto).
• Korkeakouluyhteistyössä hyödynnetään avoimia AMK-opintoja sekä 

kokeillaan uudenlaisia väyliä tieto- ja viestintätekniikan opintoihin. 
Yhteistyöllä selvitetään hakijoiden oppimisvalmiuksia ja tavoitteita 
osaamisen parantamiseksi työmarkkinoilla. 

• Kohderyhmän digitaalisia taitoja parannetaan ammattikorkeakoulun 
avoimen AMK:n tarjontaa konseptoimalla, jolloin luodaan matalan 
kynnyksen tarjonta ja parannetaan opintojen saavutettavuutta ja 
suorittamista.

6aika.fi  #6Aika  

#SixCities



Kiitos!
LISÄTIETOJA: 6AIKA.FI/PROJECT/DIGIPOINT/

Oskari Orvasto
Projektipäällikkö
DigiPoint / Turun kaupunki
oskari.orvasto@turku.fi
P. 040 616 3529

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

https://6aika.fi/project/digipoint/
mailto:Oskari.Orvasto@turku.fi


Paikalliseen rakennemuutokseen 
vastaaminen insinöörikoulutusta 

laajentamalla
6Aika -työpaja 3.9.2020



PoraKONE 1.1.2018 – 30.6.2020

• Toteuttajat: Ammattikorkeakoulut Metropolia, Oulu, 
Tampere ja Turku

• Tavoitteena oli tuottaa välineitä insinööriosaamisen 
nopeaan  päivittämiseen:

• Kukin ammattikorkeakoulu tuottaa uudenlaisia 
koneinsinöörikoulutuksen laajennusmoduuleja, 
jotka ovat nopeasti käytössä koko maassa-> 
pilottikoulutukset, käyttöönotto

• Yritysten kanssa uudistetaan yhdessä osaamista ja 
sen laatua sekä digitaalista vuorovaikutusta 



Koneinsinöörikoulutuksen
laajennusmoduulit

Painopistealue Laajennusmoduuli Vastuukorkeakoulu

PK-yritykset
alihankintaverkostoissa

Digitaalisen tuotetieto 15 op Metropolia

Cleantech Cleantech 15 op Metropolia

Hitsaustekniikka IWS –pätevöintikoulutus 15 op Oulun ammattikorkeakoulu

Teräsrakennetekniikka Erikoislujat teräkset Oulun ammattikorkeakoulu

Logistiikka ja teollinen 
ostotoiminta

Teollisuustalous 15 op Tampereen 
ammattikorkeakoulu

Meritekniikan toimitusketjun 
yritykset

Meritekniikka 15 op Turun ammattikorkeakoulu



Yhteenvetoa

• Tuloksena valmiit koulutusmoduulit, jotka suurelta osin tarjolla 
joko avoimessa AMK:ssa, CampusOlinessa tai molemmissa.

• Suurin osa opinnoista on täysin verkossa suoritettavia.

• Haasteita yritysten saamisessa mukaan yhteiseen kurssien 
suunnitteluun. Myös verkkokurssin valmistelun vaatima 
työmäärä tuli valtaosalle opettajista yllätyksenä.

• Haasteita myös moduuleja varten hankittujen 3D –
suunnitteluympäristön ja PLM –järjestelmän toteutuksessa.



Kiitos!
https://porakone.turkuamk.fi/

https://porakone.turkuamk.fi/


Digikyvykkyyden hanke-esittely ja ylimaakunnalliset 
toimenpiteet

Turku 11.12.2019, Eero Huttunen



Tavoite

q Päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika –
kaupunkien alueilla toimivien yritysten havaittuun digiosaajavajeeseen

q Osatavoitteet:

§ yksilöidä yritysten digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja työvoimatarpeet
§ suunnitella ja toteuttaa uudet joustavat valmennuskokonaisuudet 
§ tuloksellinen valmennus sisältäen harjoittelua yrityksissä, josta valmennettavat 

työllistyvät alueen yrityksiin
§ luoda digitalisaation valmennukseen erikoistunut osaajaverkosto ja 

valmennusohjelmat
§ luoda osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa



Raamit
Toteutusaika: 1.9.2018-31.12.2020

Budjetti: 1 137 148 €

Toteuttajat:
• Oulun yliopisto (Hallinnoija)
• Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
• Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
• Turun yliopisto (UTU)
• Turun ammattikorkeakoulu (TuAMK)

Kohderyhmät:
1) työttömät ja irtisanomisuhan alaiset ICT-alan ja siihen liittyvien tekniikan alojen osaajat
2) yrityksiin jo työllistyneet henkilöt
3) 6Aika -kaupunkien digiosaajien vajeesta kärsivät yritykset

Painopistealueet:
Oulu; painettava älykkyys
Turku; terveysteknologia sekä metalli- ja meriteollisuus, interaktiiviset teknologiat
Tampere; digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus sekä palvelurobotiikka.



Toimenpiteeet
q Koordinointi ja viestintä www.digikyvykkyys.fi

q Ajantasaisen valmennustarpeen selvittäminen

q Valmennuksen sisällön määrittely ja koulutuksen organisointi

q Valmennus, palautteen kerääminen ja valmennuksen laadun 
varmistaminen

q Tulosten kokoaminen, raportointi sekä tulosten hyödyntäminen

http://www.digikyvykkyys.fi/


Ylimaakunnalliset toimenpiteet
q Yhteinen viestintä ml. yhteiset tapahtumat

q Valmennustarjonta avointa, ei kaupunkikohtaisia rajoja

q Sähköinen valmennustarjonta (Moodle), omaehtoinen opiskelu

q Verkkokoulutukset / webinaarit

q Best practise –valmennusten toteuttaminen ylimaakunnallisesti

q Kansainvälisen koulutusverkoston käynnistäminen





• Hankkeissa tehtävä yhteistyö

• Millaisia malleja ja pilotointeja
hankkeissa on tehty tai suunnitellaan
tehtäväksi?

• Mitä haasteita mallien tuottamiseen
liittyy (määrittely, rajaukset ym.)?

Keskustelua…







Kiitos!
LISÄTIETOJA
6Aika: Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
Pohjoinen kasvuvyöhyke: Marjo Uotila

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

6aika.fi Pohjoinen kavuvyöhyke

Twitter: @kuutosaika Twitter: @kasvuvyohyke
#6Aika #SixCities #kasvuvyöhyke

Youtube:6Aika Videos

http://www.turku.fi/henkilo/anna-mari-sopenlehto-jokinen
http://www.turku.fi/henkilo/marjo-uotila


Kiitos!
Kysymyksiä, 
palautetta, 
keskustelua


