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1. JOHDANTO

DigiPoint-valmennus

Tämä raportti kiteyttää DigiPoint-
valmennusmallin tavoitteita ja vaikutuksia, 
mallintaa sen tyypillisiä osallistujia, 
työskentelymetodeja ja kokemuksia. Esitys 
nostaa esiin myös haastatteluissa nousseita 
mahdollisia kehitysehdotuksia.

Raportin pohjana on työpajaan 
osallistuneiden nuorten haastattelut, 
sidosryhmien haastattelut ja sisäiset 
työpajat valmennusta toteuttavan tahon 
kanssa.  

Raportin on toteuttanut Link Design 
v. 2021-2022. 



Työpajatoiminta pähkinänkuoressa
Työpajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten 
elämänhallintataitoja ja työelämävalmiuksia 
valmennuksen ja merkityksellisen tekemisen keinoin. 
Työpaja tukee nuoren hyvinvointia, auttaa tunnistamaan 
nuoren omaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja 
työtä. Valmennus sisältää nuoren tarpeiden mukaista 
tukea sekä tavoitteellista taitojen ja osaamisen kehitystä. 

Työpajatoiminnan osallistujat ovat alle 29-vuotiaita 
nuoria, jotka tarvitsevat tukea löytääkseen oman 
polkunsa. 

Valmennus työpajalla voi vahvistaa arjenhallintaa ja 
toimintakykyä. Työpajatoiminta voi tukea 
jatkosuunnitelmien tekoa esimerkiksi kokeilemalla uutta 
ammattialaa, kasvattamalla ammatillista osaamista ja 
vahvistamalla työelämätaitoja. Työpaja voi toimia myös 
vaihtoehtoisena oppimisympäristönä tutkinnon tai 
tutkinnonosan suorittamisessa. Yhteisöllinen toiminta 
työpajalla vahvistaa nuoren kokemusta osallisuudesta ja 
yhteenkuuluvuudesta sekä vahvistaa heidän sosiaalisia 
taitojaan sekä kykyä toimia ryhmässä.

Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi olla kunta, 
kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö.

Valmennusote
Työpajatoiminta on tavoitteellista ja tulevaisuuteen 
tähtäävää. Se tukee nuoren omaa kasvua, sosiaalista 
vahvistumista ja aktiivista osallisuutta. Valmennus on 
kokonaisvaltaista tukea, joka on määritelty vastaamaan 
nuoren tarpeita. Valmennuksen tavoitteet määritellään 
yhdessä nuoren kanssa työpajajakson alkaessa ja niitä 
päivitetään tarvittaessa jakson aikana.

Työpajavalmennus perustuu tekemällä oppimiseen. Se 
tarjoaa nuorelle tavan oppia ammatillisia taitoja 
käytännönläheisesti mielekkäiden työtehtävien avulla. 
Työpaja pyrkii opettamaan nuorelle uusia taitoja sekä 
vahvistaa jo olemassaolevaa osaamista. Työpaja tarjoaa 
nuorelle mahdollisuuden kokea onnistumisentunteita, 
jotka vahvistavat itseluottamusta ja toimintakykyä.

Yksilövalmennus pyrkii tukemaan nuoren 
elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Se tukee 
arjenhallintaa ja auttaa selkeyttämään kunkin osallistujan 
omia tulevaisuuden toiveita ja suunnitelmia. 
Yksilövalmentaja ja nuori määrittelevät yhdessä sopivat 
sisällöt valmennusjaksolle sekä nuorelle sopivat 
tavoitteet. Yksilövalmentaja tukee nuorta kaikissa 
elämäntilanteissa joissa hän tarvitsee keskustelua, tukea 
tai neuvoja.

2. NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Mitä on nuorten työpajatoiminta?



2. NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Nuoren työpajat Turussa

Turku on tarjonnut työpajatoimintaa nuorille yli 
kolmekymmentä vuotta. Nuorten työpaja Fendari 
perustettiin vuonna 1988 tavoitteenaan ennaltaehkäistä 
nuorten syrjäytymistä ja toimia matalan kynnyksen 
tukipalveluna. 

Tällä hetkellä Turussa nuorten työpajatoimintaa 
järjestävät Turun kaupunki sekä yksityiset yhdistykset, 
yritykset ja säätiöt. 

Turun kaupungin tarjoamaa työpajatoimintaa on mm. 
Nuorten työpaja Fendarissa (tekninen paja, viestintäpaja, 
starttipaja ja luovan toiminnan paja) Amiraalistonkadulla 
ja Pansiossa sekä nuorten taide- ja toimintatalo 
Vimmassa.



DigiPoint-hanke
• ESR-rahoitteinen Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupunkien sekä Laurea ammattikorkeakoulun ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. 
Kokonaisbudjetti n. 1,3 miljoonaa euroa.

• Hankekausi 1.4.2020-31.5.2022. Korona viivästyttänyt 
hankekauden alkua

DigiPoint Turku
• Turun osatoteutuksella haetaan ratkaisua turkulaisten 

koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16-29-
vuotiaiden nuorten motivointiin uudella nuorten 
työpajamuodolla, jonka painopiste on digialalla.

• Nuorten ammatillisen osaamisen lisäämisen lisäksi 
DigiPoint Turku valmennusmallissa vahvistetaan 
elämänhallintataitoja, itsetuntoa, sosiaalisia valmiuksia, 
osallisuutta sekä yhdessä tekemistä.

• Lisäksi Turun osatoteutuksen tavoitteena on oppilaitos 
ja yritysyhteistyö osana valmennusjaksoa sekä nuorten 
ilta ajan digiharrastustoiminnan tarpeen kartoitus ja 
käynnistäminen

• Päätoteuttajan rooli hankekonsortiossa

3. DIGIPOINT-HANKE

Mikä on DigiPoint?

Valmennusjakson päätavoitteet
• Nuoren elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn 

kokonaisvaltainen tuki ja ohjaus
• Nuoren opiskelu ja työelämävalmiuksien lisääminen
• Kokemuksia digialan työtehtävistä ja alan arjesta
• Nuoren tietoisuus terveys-, hyvinvointi- ja kestävä 

kehitys-teemoista

Käytännön tavoitteet
• Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ajatuksia 

tulevasta ja löytää yhdessä seuraava polku sekä 
vahvistaa taitoja hallita erilaisia elämänhallinnan osa 
alueita.

• Mahdollistaa nuorelle tutustuminen digialaan sekä 
digialan työelämälähtöisiä kokemuksia

• Ehkäistä syrjäytymistä sekä työttömyyden pitkittymistä
• Tärkein tavoite on saada nuori aktiiviseksi toimijaksi 

suhteessa omaan elämäänsä, jolla pyritään 
parantamaan nuorten valmiuksia siirtymissä 
opintoihin tai työelämään.



DigiPoint-hankkeessa puhutaan digialasta sen laaja-

alaisessa merkityksessä työelämän tarpeiden 

näkökulmasta. Digitaidot kuuluvat nykyään jo 

kansalaistaitoihin, sillä niitä vaaditaan sekä työelämässä, 

mutta myös yleisesti yhteiskunnassa omien asioiden 

hoitamisessa. Digialan valmennuksessa tutustutaan 

erilaisiin laitteisiin, ohjelmistoihin sekä työtapoihin kuten 

koodaamiseen, robotiikkaan tai kuvankäsittelyyn. Sisällöt 

muokataan yhdessä nuoren kanssa laajasti nuorten oman 

mielenkiinnonkohteiden sekä tarpeiden mukaisesti. 

DigiPointin tavoitteena on ollut kehittää osallistujien 

digitaalisia taitoja matkalla työ- ja opiskeluelämään. 

Samalla on kuitenkin myös vahvistettu aktiivista 

kansalaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa 

vahvistamalla digitaitoja.

3. DIGIPOINT-HANKE

Mikä on digiala?



Valtakunnallisesti nuorille suunnattua työpajatoimintaa 
on pidetty tärkeänä jo vuosikymmeniä, ja sen asema on 
turvattu mm. eduskunnan vuonna 2016 säätämässä 
nuorisolaissa.

Kuntouttava työpajatoiminta vaikuttaa ensisijaisesti 
nuoren omaan elämään: elämähallinnan taitoihin ja 
työelämävalmiuksien lisäämiseen. Laajempana ilmiönä 
työpajamuotoiset valmennusjaksot toimivat tärkeänä 
syrjäytymisen estäjänä ja pitkäaikaisen 
nuorisotyöttömyyden vähentäjänä. 

Osallistuneiden nuorten kokemukset DigiPoint-
valmennuksesta ovat pääosin positiivisia. Suuri osa 
työpajajaksolle osallistuneista nuorista kokee, että heidän 
itseluottamuksensa on kasvanut kertyneiden työelämä- ja 
elämänhallintataitojen myötä. Omien 
mielenkiinnonkohteiden tarkentuminen ja kiinnostuksen 
syventyminen on edesauttanut nuoria määrittelemään 
omia tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kannustanut mm. 
opiskelupaikan hakemiseen.

Valmennusjakso voi toimia suunnannäyttäjänä myös 
tilanteessa, jossa nuori huomaa työpajaksolla ettei digiala 
olekaan hänelle sopiva alavalinta. 

3. DIGIPOINT-HANKE

DigiPointin vaikuttavuus

Valmennuksen ohjaajien kokemus valmennusotteesta 
on suurelta osin hyvä. 

Ryhmämuotoinen valmennustapa ja siihen kuuluvat 
työtehtävät koetaan mielekkäinä, erityisesti sisältöjen 
ollessa laajalti räätälöitävissä yhdessä osallistujien 
kanssa. Valmennusmallin koetaan laajentavan ja 
uudistavan työntekijän omaa henkilökohtaista osaamista 
ja kykyä toimia erilaisten haasteiden kanssa. Nuorten 
erilaiset mielenkiinnonkohteet ja vaihtuvat haasteet 
edellyttävät jatkuvaa toiminnan räätälöintiä ja 
kehittämistä.

Työntekijöiden käsitys siitä, millaisissa elämäntilanteissa 
pitkäaikaistyöttömät nuoret ovat ja millaisia haasteita he 
kokevat on syventynyt valmennustyön aikana. Ymmärrys 
kuntouttavan työtoiminnan merkityksestä ja Turun 
alueen palveluista on kehittynyt työssäolon aikana.



3. DIGIPOINT-HANKE

DigiPoint-hankkeen osapuolet

Hankkeen eri osapuolet ovat kaikki toimineet yhteisten 

tavoitteiden pohjalta, mutta erilaisilla osallistuja-

profiileilla. DigiPoint- hankkeen tavoitteena on kehittää ja 

tarjota hankkeen kohderyhmälle sujuvia väyliä digialan 

koulutukseen sekä työelämään.  Tavoitteena on myös 

kehittää korkeakouluyhteistyötä ja vaikuttaa positiivisesti 

hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden 

elämäntilanteeseen sekä työllistymisedellytyksiin. Hanke 

etsii vastauksia Digi- ja ICT-alojen osaajapulaan. Samalla 

pyritään tuottamaan keinoja pitkittyneeseen 

työttömyyteen sekä siihen liittyviin ilmiöihin kuten 

elämäntilanteiden haasteisiin, joihin etsitään kohennusta 

sosiaalisen tuen kautta. Hankkeen kohderyhmänä on 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelman 

erityistavoitteen 6.1. mukaisesti nuoret ja heikossa 

työmarkkina-asemassa olevat aikuiset.

Espoon 
kaupunki Vantaan 

kaupunki

Laurea AMK

Metropolia AMK

Helsingin 
kaupunki Turun 

kaupunki



3. DIGIPOINT-HANKE

DigiPoint-hankkeen osapuolet

Espoon osatoteutuksessa on 

tavoitteena päivittää osallistujien 

osaamista ja avata väyliä työhön tai 

ammattikorkeakouluopintoihin. 

Osatoteutuksella haetaan ratkaisua 

digitalisaation aiheuttamiin 

osaamisvaatimuksien päivittämiseen 

sekä koulutusmahdollisuuksien 

suurempaan ja tasa-arvoisempaan 

hyödyntämiseen. Kohderyhminä 

ovat heikossa työmarkkina-

asemassa olevat pitkäaikaistyöt-

tömät ja rinnasteiset pitkäaikais-

työttömät, joilla on kaupallisen, 

yhteiskunta- tai kulttuurialan 

osaamista ja valmiudet opintojen 

suorittamiseen. Toisena 

kohderyhmänä ovat ohjelmistoalan 

osaajat ja alasta kiinnostuneet 

espoolaiset, joilla on valmiuksia 

suorittaa ohjelmistoalaan liittyviä 

verkkokursseja itsenäisemmin 

kevyellä vertaismentoroinnilla ja 

tehdä työnäytteitä yrityksille.

Vantaan osatoteutuksen 

päätavoitteena on parantaa ICT-

osaamistaustaisten nuorten 

työttömien työnhakijoiden 

työllistymistä. Kohderyhmänä on 

heikommassa työmarkkina-

asemassa olevat työttömät 

työnhakijat, joiden työttömyys on 

pitkittynyt ja työnhaku 

hankaloitunut huolimatta korkeasta 

työvoiman kysynnästä. 

Laurea-ammattikorkeakoulun 

tavoitteena on yhdessä Espoon 

kaupungin kanssa kehittää joustavia 

ja digitaalisuutta hyödyntäviä 

oppimis- ja kehittämisympäristöjä. 

Näiden kautta mahdollistuu 

monimuotoinen ja laaja oppiminen 

sekä yhdessä kehittäminen. 

Keskeisenä tavoitteena Laurean 

osatoteutuksessa on luoda alueella 

toimintatapa työelämän, 

koulutuksen ja kuntien 

työllistämisestä vastaavien tahojen 

yhteistyölle koulutuksen 

kehittämiseksi ja työllistymisen 

parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena 

on parantaa kohderyhmän 

osaamista, oppimisvalmiuksia ja 

työllistymistä.



3. DIGIPOINT-HANKE

DigiPoint-hankkeen osapuolet

Metropolia ammattikorkeakoulun 

osatoteutuksessa päätavoitteena 

on kehittää vaikeasti työllistyvien 

työllistymisedellytyksiä ja vahvistaa 

heidän ammatillista osaamistaan. 

Metropolian roolina on myös nostaa 

osallistujien osaamistasoa 

järjestämällä digikoulutuksia, jotka 

perustuvat yritysten tunnistettuihin 

osaamistarpeisiin. Tavoitteena on 

luoda toimintatapa, jolla AMK-

opintoja voidaan toteuttaa 

joustavasti Digitalents-yhteisössä, 

tunnistaa työelämän osaamistarpeet 

ja rakentaa toimintatapa 

osallistujien osaamisen 

kartoittamiseksi.

Helsingin kaupungin Stadin 

ammattiopiston osatoteutuksen

tavoitteena on kehittää 

kohderyhmälle sopivia osaamisen 

kehittämisen palveluita sekä 

toimintamalleja yhdessä Metropolia 

Ammattikorkeakoulun kanssa. 

Kohderyhmänä ovat vaikeassa 

työllisyystilanteessa olevat nuoret ja 

nuoret aikuiset. Toiminta on ollut 

Digitalents-yhteisössä olevia 

palkkatukijaksoja ja samaan aikaan 

suoritettavia opintoja, jotka tukevat 

osallistujan jatkopolkua eteenpäin.

Turun osatoteutuksella haetaan 

ratkaisua turkulaisten koulutuksen 

ja työelämän ulkopuolella olevien 

nuorten motivointiin uudella 

työpajamuodolla. Kohderyhmänä 

ovat 16–29-vuotiaat koulutuksen ja 

työelämän ulkopuolella olevat 

nuoret, joilla on kiinnostusta 

digialaan. Toiminta on matalan 

kynnyksen toimintaa, jossa aiempaa 

osaamista ei vaadita, vaikka siitä 

onkin etua valmennuksessa.



4. VALMENNUSMALLI

DigiPointin osallistujat

DigiPoint-valmennuksen osallistujat tulevat monenlaisista 
taustoista ja lähtökohdista. Heillä voi olla taustalla 
keskeytyneitä opintoja tai jo kokonaan suoritettuja 
tutkintoja. Tyypillisesti DigiPointiin osallistuvalla nuorella 
on jonkinlaisia henkilökohtaisen elämän haasteita, 
koskien esimerkiksi mielenterveyden ongelmia, 
arjenhallintaa tai tukiverkoston puuttumista. 

DigiPoint-valmennukseen osallistuvia nuoria yhdistää 
heidän kiinnostuksensa digialaa kohtaan. Kiinnostuksen 
taso vaihtelee osallistujakohtaisesti: joillain 
harrastuneisuus on suurta ja heillä on selkeä näkemys, 
millaisia digialan töitä heitä kiinnostaisi tulevaisuudessa 
tehdä, toisilla taas kiinnostus on yleisempää eivätkä 
tulevaisuuden kuviot ole niin selkeänä mielessä.

Osallistumisen taustalla voi olla myös vaikeus keksiä 
suuntaa ala- tai opiskelupaikan suhteen: vaikka 
sosiaalisen vahvistamisen sisällöt olisivatkin hallussa, voi 
työpajalle tulla kokeilemaan alaa.

Kiinnostus työllistymiseen on vahva: työpajan osallistujat 
ovat tyypillisesti erittäin kiinnostuneita työllistymisen 
mahdollistamasta elintasosta ja säännöllisistä tuloista.



Harrastuneisuutta digialalle

Osallistujalla voi olla vahvaakin osaamista
kerrytettynä esim. peliharrastuksen myötä. 
Osaamisen laajuus ja taso vaihtelee.

4. VALMENNUSMALLI

Tyypillinen DigiPoint-osallistuja

Opintoja taustalla

Usein opinnot ovat voineet keskeytyä itselle
sopimattoman alavalinnan tai 
henkilökohtaisen elämän haasteiden vuoksi.

Työelämä mielessä

Suurin osa osallistujista kertoo 
haaveilevansa vakituisesta työpaikasta ja 
sen tuomista tasaisista tuloista.

Vaikeuksia arjenhallinnassa

Osallistujalla voi olla vaikeuksia 
jaksamisessa, aikatauluista kiinni 
pitämisessä ja arjen rytmittämisessä.

Puutteelliset työelämätaidot

Huolimatta mahdollisesta digiosaamisesta 
voi käytännön asioiden hoitaminen 
työyhteisöissä tai digikanavissa olla 
nuorelle haastavaa.

Haasteita sosiaalisissa 
taidoissa

Usein osallistujalla on vaikeuksia sosiaalisten 
taitojen, kuten ryhmässä toimimisen kanssa. 
Taustalla voi olla pitkiä aikoja kotona, jolloin 
ryhmäytyminen työpajassa on erityisen 
tärkeää.



4. VALMENNUSMALLI

Taidot ja työkalut

DIGITAIDOT

SOSIAALISEN 
VAHVISTAMISEN 

TAIDOT

Digitaalinen piirtäminen

Kuvankäsittely

Videoiden editointi ja 
leikkaaminen

Robotiikka

Pelimoottorit

ICT-perusteet

Verkkosivujen luominen

Sähköinen asioiden hoito

Koodaaminen

Ryhmässä toimiminen

Ajanhallinta arjessa ja 
työelämässä

Arjen asiat ja kodinhoito

Terveystaidot

Taloustaidot

Itsetunto

Muutosten hallinta

Sosiaaliset verkostot



5. TYÖPAJA JAKSO

DigiPoint-työpajan kulku

DigiPoint-työpajajakso kestää viisi kuukautta (neljä päivää 
viikossa klo 9-15). Tähänastinen ryhmäkoko on vaihdellut 
5-8 nuoren välillä. Ryhmämuotoinen valmennus syventää 
nuoren taitoa toimia ryhmässä, mutta mahdollistaa myös 
yksilöllisen ohjauksen saamisen.

Työpajajaksot alkavat kahdesti vuodessa, tammi- ja 
elokuussa. Alkamisajat on suunniteltu toisen asteen 
ammatillisten koulutusten alkamisajat huomioiden. 
Jakson aikana nuori tutustuu digialaan ja sen työ- ja 
opiskelumahdollisuuksiin. Hän kehittää omaa 
osaamistaan digialan sisältöjen parissa ja tekee siihen 
liittyviä työtehtäviä.

Digitaitojen lisäksi jaksolla opetellaan sosiaalisen 
vahvistamisen taitoja: elämänhallintaa, vuorovaikutusta, 
sosiaalisia taitoja sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on 
nuorten opiskelu-ja työelämävalmiuden parantaminen 
kokonaisuutena.

Jakson aikana nuori saa palautetta työstään ja 
kehittymisestään mm. jakson lopussa annettavalla 
osaamistodistuksella. Osaamista ja elämänhallintataitoja 
arvioidaan myös erilaisilla arviointityökaluilla, kuten 
kahdesti valmennuksen aikana täytettävällä kykyviisarilla.



Nuorelle ehdotetaan tai hän itse esittää kiinnostuksensa
DigiPoint-valmennukseen. Valmennukseen ohjaavana tahona voi
toimia mm. Ohjaamon urasuunnittelija, asiakkaan omavirkailija
tai NUOTTI-valmentaja. Jos työpaja todetaan nuorelle sopivaksi ja 
alkamisajankohta sopii hänen aikatauluunsa, hänet ohjataan 
tutustumaan toimintaan.

Nuori ja valmentajat keskustelevat työpajasta, sen sisällöistä ja 
vaatimuksista. Nuori voi aloittaa työpajan, jos valmennuksen 
todetaan olevan hänelle sopivaa ja oikea-aikaista.

ENNEN 
VALMENNUSTA

Kun päätös valmennusjakson aloittamisesta on tehty, laaditaan 
sopimus työpajajaksosta. Työpajaan voi osallistua kuntouttavana 
työtoimintana tai työkokeilun kautta.

”Kuulin DigiPointista 
Nuotti-valmentajalta, 
joka ehdotti sitä, koska 
se sopi sen aikaiseen 
tilanteeseeni. Omastakin 
mielestäni se kuulosti 
tosi hyödylliseltä 
tulevaisuutta ajatellen.”

Sopimus

Tutustuminen

Tiedon saanti



”Yritysten edustajien 
vierailut olivat tosi 
kivoja. Saanut hyvinä 
neuvoja. Läpikäyty mm. 
nettisivuja ja 
kuvajuttuja. Oikeesti 
kaikkia vieraita kiinnostu 
ja halunneet auttaa. Yksi 
lemppariasia 
valmennusjaksolla.”

Valmennuksen aikana nuori kehittää taitojaan hänelle sopivan 
digialan osa-alueen parissa sekä paneutuu sosiaalisen 
vahvistamisen taitoihin. Näitä aiheita käsitellään 
valmennuksessa päivittäin, ja niiden valmentajat toimivat 
yhteistyössä nuoren yksilöllisen tukemisen mahdollistamiseksi. 
Lisäksi jaksolla tutustutaan digialan työ- ja 
koulutusmahdollisuuksiin. 

Työpajatoiminta

Laaditaan tavoitteet valmennusjaksolle yhdessä nuoren
kanssa. Tavoitteita voivat olla mm. ymmärryksen lisääminen
digialan työtehtävistä, alan sopivuuden hahmottaminen, opiskelu-
tai työpaikan miettiminen ja arjenhallinnan parantaminen.

Valmennuksen alussa nuori täyttää ensimmäisen Kykyviisarin. 
Kykyviisarin avulla arvioidaan nuoren työ- ja toimintakykyä 
yhdessä valmentajan kanssa.

1. kykyviisari

Valmennuksen keskivaiheilla tehdään väliarvio, jossa 
keskustellen arvioidaan kulunutta jaksoa ja tulevaa. Lisäksi 
täytetään puolivälin palautekysely ja tarvittaessa tarkennetaan 
valmennusjakson tavoitteita.

Väliarvio

Työpajatoiminta

VALMENNUKSEN 
AIKANA
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k



VALMENNUKSEN 
JÄLKEEN

”Olen toiveikkaampi ja 
positiivisempi omasta 
oppimisestani ja 
taidoistani, ja se 
kannustaa yrittämään 
oppia lisää, koska olen 
huomannut ihan 
käytännössä että pystyn 
vielä oppimaan asioita.”

Nuori täyttää Sovari-kyselyn, joka mittaa Nuorten 
työpajatoiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta.

Sovari

Työpajajakso loppuu ja nuori jatkaa esimerkiksi opintoihin. 
Tarvittaessa tehdään saattaen vaihto.

Jakso loppuu

Nuori täyttää DigiPointin valmennuskyselyn, joka kartoittaa
nuoren ajatuksia kuluneesta valmennusjaksosta toiminnan
kehittämiseksi ja tyytyväisyyden mittaamiseksi.

Valmennuskysely

Nuorelle annetaan palautetta valmennusjaksosta ja hänelle 
kirjoitetaan osaamistodistus todistukseksi taitojen kehittymisestä.

Osaamistodistus

Työpajajakson jälkeisten suunnitelmien kiteyttäminen ja 
aikataulutus yhdessä nuoren kanssa.

Loppukeskustelu

Valmennuksen lopussa nuori täyttää jälleen kykyviisarin, jolla 
voidaan todentaa lähtötilanteen muuttuminen. 

2. kykyviisari
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4. VALMENNUSMALLI

Työpajaosallistujan tarina

Olin työtön ennen kuin tulin DigiPoint-työpajalle. Minulla 
on ollut elämässäni useita terveydellisiä haasteita, joiden 
takia minulla on ollut ongelmia jaksamiseni kanssa. Olen 
koittanut miettiä itselleni sopivaa alaa, muttei sitä oikein 
ole tuntunut löytyvän. Useat koulutukset kestävät 3-5 
vuotta, enkä ole varma riittäisikö jaksamiseni niin pitkiin 
opintoihin. Päämäärättömyyden tunne tuntui 
turhauttavalta.

Vietän aikaani tietokoneiden parissa ja olen jonkin verran 
kiinnostunut digialasta. Kun minulle tarjottiin paikkaa 
DigiPoint-työpajasta, päätin ottaa sen vastaan, sillä eihän 
siinä mitään menettäisikään.

Olen ollut aiemmin mm. radion toimituksessa, jonka 
myötä olen jonkin verran perehtynyt äänisuunnitteluun 
ja –tekniikkaan. Kartoittaessamme osaamistani ja 
kiinnostuksenkohteita, ehdotti työpajan ohjaaja, että 
lähtisin tutustumaan työpajalla audiotyöskentelyyn ja 
kuvankäsittelyyn. Voisin yhdistellä näitä taitoja 
työpajajakson tehtävissäni, mikä kuulosti minusta todella 
mielenkiintoiselta ja mielekkäältä.

Työpajajakson aikana tein paljon erilaisia harjoituksia 
näihin teemoihin liittyen. Olin innostunut tehtävistäni, 
sillä ne tuntuivat todella kiinnostavilta ja nautin niistä 
saamastani onnistumisentunteesta.  

Valmennuksen edetessä aloimme miettiä, mitä voisin 
tehdä jakson loputtua. Vaikka motivaationi oli kasvanut 
työpajajakson aikana ja olin saanut hyvin päivärytmistä ja 
rutiineista kiinni, eivät terveyshuoleni olleet täysin 
poistuneet. Siksi koin, ettei jaksamiseni riittäisi vielä 
pitkään opintojaksoon esimerkiksi korkeakoulussa. 

Työpajan ohjaaja ehdotti minulle lyhyempää 
koulutusjaksoa, josta en ollut kuullut aiemmin. Aloimme 
perehtyä yhdessä Paasikivi-Opiston digitaalisen 
sisällöntuotanton opintolinjaan, jossa opetellaan mm. 
käyttämään sisällöntuotanto-ohjelmistoja, -laitteita ja 
julkaisupalveluita. Opisto-opinnoista saisin opintopisteitä, 
joita voisin mahdollisesti hyödyntää myöhemmin jos 
haen opiskelupaikkaa. Yhden lukuvuoden kestävät 
opinnot kuulostivat minusta todella sopivilta, joten olin 
aika innoissani. 

Sosiaalisen vahvistamisen ohjaajani otti yhteyttä 
opistoon ja auttoi minua mm. selvittämällä mitä tukia 
saisin opintojakson aikana. Kun nämä asiat selvisivät, 
päätin hakea opintojaksolle jonne minut hyväksyttiin!

Aloitin Paasikivi-Opistossa DigiPointin päätyttyä. Olen 
ollut todella tyytyväinen valintaani ja siihen etten jäänyt 
ns. tyhjän päälle työpajajakson loputtua.



4. VALMENNUSMALLI

Nuorten palautteita

Työpajan jälkeen minulla on selkeämpi 
käsitys digialasta eivätkä sen 
vaatimukset tunnu yhtä 
saavuttamattomilta kuin ennen. 
Haluaisin saada opiskelut nyt kunnialla 
loppuun ja siirtyä työelämään hyvään 
työpaikkaan.

Valmennuksessa reagoidaan nuoren 
omiin mielenkiinnokohteisiin ja 
kannustetaan tekemään hommia. 
Ohjaajat kyselevät kuulumisia ja 
varmistavat että työt etenevät. 

Parasta on saada säännöllinen 
arkirytmi ja tunne siitä että kuuluu 
johonkin. Itseä kiinnostavien juttujen 
tekeminen ja kehittäminen motivoi.

Yritysvierailijat olivat todella 
mielenkiintoisia. Kaikkia vierailijoita 
kiinnosti oikeasti ja he halusivat 
auttaa.

Valmennus avasi uusia näkökulmia 
itsestä ja omista mahdollisuuksia. Olen 
saanut enemmän itsetuntoa lähteä 
tavoittelemaan unelmia. 



4. VALMENNUSMALLI

Nuorten kehitysehdotuksia

Yksi päivä valmennusta viikonlopun 
jälkeen jota seuraa taas yksi vapaapäivä 
tuntuu vähän turhalta. Mielestäni olisi 
parempi, jos kaikki neljä valmennuspäivää 
olisivat peräkkäin, vaikka viikonloppu 
olisikin sitten vähän pidempi.

Yritysvierailuja voisi olla enemmän, 
esimerkiksi siten että voisi olla yhden 
päivän mukana seuraamassa työtä.

Valmennusjakso voisi kestää 
pidempään, nyt tuntuu että se loppuu 
vähän kesken.

Tietokoneissa voisi olla enemmän 
tehoa ja tarvittavat ohjelmat saisivat 
tulla koneisiin nopeammin.
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Väliarvio:
Tarvittaessa
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tarkennus
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-jakson
jälkeen

Loppuarvio

Tieto työpajajakson
jälkeisistä suunnitelmista. 

Saattaen vaihto.

Nuorelle
todennetaan

työpajalla
kertynyt

osaaminen
osaamis-

todistuksella

Nuori voi
hyödyntää
osaamis-
todistusta
jatkossa
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Sovari-
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6. YHTEISTYÖTAHOT

DigiPointin yhteistyö

Ohjaavat tahot

DigiPointiin ohjaudutaan monilta eri 
tahoilta, kuten urasuunnittelijoilta, nuotti-
valmennuksesta ja oppilaitoksista. On 
tärkeää, että ohjaavat tahot ymmärtävät 
valmennuksen työtavan ja vaativuuden. 

Yritysyhteistyö

Valmennuksen tärkeänä osana toimii 
yritysyhteistyö. Yritysyhteistyön myötä 
valmennuksen osallistujat saavat 
konkreettista kosketuspintaa todelliseen 
työelämään sekä tietoa alan työpaikoista.

Opinto-ohjaus

DigiPoint tekee yhteistyötä myös Turun 
ammatti-instituutin kanssa. Oppilaitos 
esittelee opintomahdollisuuksia ja ohjaa 
kiinnostuneita nuoria hakuprosessissa.

Muut työpajat

Työpajat järjestävät toimintaa, joihin voi 
ilmoittautua pajataustasta riippumatta. 
Yhteistyö edesauttaa mm. nuoren 
siirtymistä työpajalta toiseen.



Teknologia-alan yritys Citrus Solutions on toiminut 
yhteistyössä DigiPoint-valmennuksen kanssa tuomassa 
työpajaan työelämälähtöisyyttä ja tietoa alan 
työpaikoista.

Citruksen yritysedustaja on tutustuttanut nuoria IT-alan 
erilaisiin työpaikkoihin ja uramahdollisuuksiin. Lisäksi 
työpajan osallistujille on esitelty Citrusta työnantajana ja 
yrityksessä olevia erilaisia työtehtäviä. Yrityksen asustaja 
on myös esitellyt nuorille omaa urapolkuaan.

Tärkeä osa yrityksen kanssa pidettyjä tapaamisia on ollut 
työkulttuurista puhuminen erityisesti IT-alan 
näkökulmasta. Keskusteluissa on käyty läpi työnantajien 
odotuksia, kerrottu koodarin arjesta ja tarkemmista 
työtehtävistä. Keskustelu ja siihen liittyvät kysymykset 
ovat voineet olla hyvinkin yksityiskohtaisia usean 
osallistujan ollessa kiinnostunut erityisesti koodaajan 
ammatista. 

Citruksen työntekijä on antanut osallistujille  myös 
yksilöneuvontaa. Yksilökeskusteluissa on käsitelty mm. 

omia kiinnostuksenkohteita ja uramahdollisuuksia.
Tapaamisia on toteutettu Citruksen toimistovierailulla, 
DigiPointin omissa tiloissa ja etänä valmennuksen 
Discord-kanavalla.

Yritysyhteistyö on koettu pääosin toimivaksi ja tavoite 
opettaa nuorille työelämälähtöisesti työelämätaitoja ja 
siinä olevia tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia koetaan 
toteutuneeksi. Yhteistyöyritys saa mahdollisuuden 
toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan ja mahdollista 
arvolupaustaan.

6. YHTEISTYÖTAHOT

Citrus

Kehitysmahdollisuudet

Yritysvierailujen lisääminen
Kun koronatilanne mahdollistaa, olisi kasvokkain 
tapahtuvia yritysvierailuja hyvä lisätä. Tulevaisuudessa 
voitaisiin selvittää etukäteen nuoria kiinnostavia osa-
alueita tarkemmin, jolloin voitaisiin järjestää tilaisuuksia 
joissa näitä taitoja käyttävä henkilö esittelee työtään. 
Citruksen tiimissä on useita henkilöitä, jotka mielellään 
jakaisivat tietoa työstään valmennuksen osallistujille.



6. YHTEISTYÖTAHOT

Ohjaamo

Turun Ohjaamo tukee alle 30-vuotiaita nuoria 
työllistymiseen, opiskeluun, asumiseen, vapaa-aikaan ja 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamon palvelut 
ovat maksuttomia. 

Nuoret tulevat Ohjaamoon eri yhteistyötahoilta, 
esimerkiksi NUOTTI-valmentajan tai tukihenkilön kanssa, 
tai vanhempien/oppilaitoksen ohjaamana. Ohjaamon 
työntekijät kartoittavat nuoren työ-ja toimintakykyä ja 
palvelutarvetta. Jos nuoren työ- ja toimintakyky eivät riitä 
TE-toimiston palveluihin, hänet voidaan ohjata 
työpajatoimintaan. Arvion ja keskustelujen pohjalta 
Ohjaamon työntekijä tekee yhteistyössä 
sosiaalityöntekijän kanssa nuorelle 
aktivointisuunnitelman, jossa on määritelty toiminnan 
järjestämispaikka ja –aika ja toiminnan tavoite.

Aktivointisuunnitelmaa tehdessä nuorella on 
mahdollisuus tutustua erilaisiin työpajamahdollisuuksiin. 
Nuori voi käydä tutustumassa useammassakin 
työpajassa löytääkseen itselleen sopivimman. 

Kehitysmahdollisuudet

Jatkuvat aloituspaikat
Työpajapaikan määrittelyyn vaikuttaa nuoren 
kiinnostuksenkohteiden ja toimintakyvyn lisäksi 
työpajojen aloitusaikataulu. Esimerkiksi DigiPoint-
valmennukseen osallistujia rajaa työpajajakson 
alkamisaika, joka on vain kahdesti vuodessa. 
Mahdollisuus ympärivuotiseen aloitukseen 
mahdollistaisi useammalle kiinnostuneelle 
aloituspaikan DigiPointissa.

Viikkokuorman räätälöinti
DigiPoint-valmennus on muihin työpajoihin verrattuna 
jokseenkin vaativa. Nelipäiväinen viikko ja 
työelämälähtöinen tekeminen voi olla monen nuoren 
jaksamiselle liikaa. Useampi nuori voisi osallistua 
työpajaan, jos se olisi mahdollista aloittaa esimerkiksi 
kolmella päivällä viikossa ja jaksamisen lisääntyessä 
nostaa määrä neljään päivään.

Hyvän tiedotuksen lisääminen
Ohjaamon ja kuntakokeilun työntekijöiden on tärkeää 
olla perillä työpajan aloituspäivistä sekä ryhmien 
täyttöasteesta. Ajantasaisesta viestinnästä 
kiinnipitäminen edesauttaa valmennukseen 
ohjautumisen sujuvuutta



Turun ammatti-instituutin opinto-ohjaajan rooli DigiPoint-
valmennuksessa on esitellä ammatillisia tutkintoja 
opiskeluvaihtoehtona sekä jakaa tietoa opintojen 
käytännön toteutuksesta. 

Käytännössä yhteistyö opinto-ohjaajan kanssa on 
toteutettu valmennusjaksolla yhden kerran 
järjestettävänä tapaamisena. Tapaamisessa opinto-
ohjaaja esittelee ammatti-instituutin tieto-ja 
viestintätekniikan opintokokonaisuutta, sen sisältöjä ja 
opiskelijan arkea. Tapaamisessa käydään läpi, mitä 
opiskelijan arkeen kuuluu, ja millaisia taitoja ja 
voimavaroja opiskelijalla on oltava koulutuksen 
aloittaessaan. 

Lisäksi tapaamisessa käydään läpi mahdollisten aiempien 
koulutusten tuoma etu: esimerkiksi keskenjääneitä lukio-
opintoja on mahdollista hyväksilukea ammattitutkinnon 
perusopintoina. 

Tapaamisen jälkeen nuorille on annettu mahdollisuus 
ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin lisätietoja ja tukea varten.

6. YHTEISTYÖTAHOT

Turun ammatti-instituutti
Kehitysmahdollisuudet

Tarkempi perehdytys opintoihin
Tarvittaessa toisen tapaamisen lisääminen 
valmennuksen aikatauluun. Toiseen tapaamiseen 
voisivat osallistua ne nuoret, joita erityisesti kiinnostaa 
tieto- ja viestintätekniikan opinnot. Tällöin nuorien 
kanssa voitaisiin paneutua yksityiskohtaisemmin 
opiskelujen aikatauluihin, hakukäytäntöihin ja muihin 
heitä koskeviin asioihin.

Työpajaosallistujan näyttömuotoinen 
opintokokonaisuus
Keskustelussa on aiemmin ollut mahdollisuus suorittaa 
tietotekniikan perusteet-opintokokonaisuus (25 op) 
valmennuksen aikana. Tällöin osallistuja suorittaisi 
opintokokonaisuuden näyttömuotoisesti työpajalla ja 
ammatti-instituutti arvioisi työn. Toistaiseksi 
suorittaminen ei ole ollut mahdollista, sillä se vaatisi 
lisätutkimusta tutkinnon vaatimuksista ja sisällöistä. 

Ammattiopiskelijan tukeminen työpajamuotoisesti
Lisäksi puhetta on ollut mahdollisuudesta siirtyä 
ammatti-instituutin opiskelijana suorittamaan opintoja 
väliaikaisesti DigiPoint-valmennukseen. Toistaiseksi 
opiskelijat eivät ole voineet suorittaa opintoja tällä 
tavalla, sillä hankesuunnitelmassa valmennuksen 
osallistujaryhmäksi on määritelty työttömät nuoret. 



Turun DigiPoint-valmennuksen toteuttamisen koetaan 
sujuneen hyvin. Hankkeessa tehty yritysyhteistyö on 
saanut työelämää lähemmäksi nuoria, ja nuoret ovat 
olleet kiinnostuneita ICT-alan erilaisista ohjelmistoista ja 
urapoluista. Valmennuksen onnistumista on 
edesauttanut vahva yhteisölähteisyys, jossa on pyritty 
saamaan ryhmästä alusta asti hyvä yhteisö ja painotettu 
sosiaalista kanssakäymistä. 

Hanke on mahdollistanut oman organisaation osaamisen 
hyödyntämistä, mm. työergonomiaan tai asumis-
neuvontaan liittyvän asiantuntijuuden osalta. Myös 
muiden hanketoimijoiden osaamisen hyödyntäminen on 
ollut tärkeä osa valmennuksen toteuttamista.

Tärkeä muistaa valmennushanketta toteuttaessa

Asiakasohjauksen suuri merkitys
Ohjauksen oikea-aikaisuus ja sisältöjen sopivuus 
asiakkaan näkökulmasta on erittäin tärkeää. Tähän liittyy 
vahvasti haastattelukäytännöt ja nuoresta ennen 
työpajalla aloitusta saatavat tiedot. 

Rakenteet
Valmennuksen toteuttamisen rakenteet on hyvä miettiä 
valmiiksi ja soveltaa tarvittaessa (esim. palaverit, nuorten 
kanssa tehtävät kyselyt yms.)

6. HYÖDYT JA VAIKUTUKSET

Mitä hanke opetti?
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