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Johdanto

Maija-Liisa Aronpää ja Pia Sahonen

Digiolkkarista työelämään -hanketta lähdettiin suunnittelemaan haasteellisissa ti-
lanteissa olevien työnhakijoiden työnhaku-, koulutus- ja työllistymisvalmiuksien 
vahvistamiseksi. Haasteellisissa tilanteissa oleviksi katsottiin erityisesti maahan-
muuttajat esimerkiksi kielitaidon suhteen ja yli 54-vuotiaat työnhakijat digitaalis-
ten valmiuksien suhteen. Lähtökohtana oli osallistujien oman aktiivisuuden ja toi-
mijuuden lisääminen työnhaussa. Myös eri sektoreiden ammattilaisten yhteistyössä 
nähtiin tiivistämisen tarvetta. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin se, että kehitetään 
kohderyhmien omaehtoisia tapoja tunnistaa osaamistaan. Lisäksi tavoitteena oli 
luoda uudenlaista työnhakuvalmennusta sekä valmennusta, jolla tuetaan koulutus- 
ja työllistymispolulla etenemistä. Valmennuksissa oli tavoitteena hyödyntää digitaa-
lisia menetelmiä, palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä sekä monikanavaista pal-
veluiden kehittämistä.

Maahanmuuttajien ja yli 54-vuotiaiden työllistymisen haasteet ovat saman tyyppisiä 
kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Hankekokonaisuutta rahoittaa 6Aika 
ESR. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen 
strategia.  Kaupunkeja halutaan kehittää entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla 
kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta 
osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. (https://6aika.fi.)

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Seudun TST ry (Työtä, Sosiaalisuutta, 
Terveyttä) ovat toteuttaneet Turun osahanketta, jonka kohderyhmänä ovat olleet yli 
54-vuotiaat työnhakijat. Turun osahankkeen tavoitteena on ollut järjestää työpajoja, 
joissa osallistujat ovat voineet vertaisten kanssa työstää omaa osaamistaan ja saada 
apua erityisesti digitaalisissa taidoissa ja työnhaussa. Näiden työpajojen yhteyteen on 
pyritty saamaan työnhakua ja työllistymistä tukevien toimijoiden tapaamisia, joissa 
työnhakijat ovat voineet välittää omia toiveitaan ja tarpeitaan tarvitsemastaan tuesta. 
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Turussa on toiminut sekä palkattu vertaisohjaaja että vapaaehtoisia vertaisohjaajia. 
Palkattu vertaisohjaaja on ollut itsekin työttömyysjaksoja kokenut ja saman ikäinen 
kuin hankkeen osallistujat. Syksyllä 2018 tätä julkaisua kirjoitettaessa työpajat 
jatkuivat edelleen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut Helsingissä osahanketta, jonka 
kohderyhmänä ovat olleet helsinkiläiset työikäiset arabiankieliset maahanmuuttajat. 
Päätavoitteena osahankkeessa on ollut järjestöjen verkostoyhteistyön ja valmennusten 
avulla sujuvoittaa maahanmuuttajien työelämäpolkuja ja kiinnittymistä työelämään 
sekä vahvistaa suomen kielen oppimista. Osahankkeen toteutus on jakautunut 
kahteen toisiinsa nivoutuvaan osatavoitteeseen: maahanmuuttajien työllistymistä 
tukevien järjestöjen ja julkisten toimijoiden verkostoyhteistyön rakentamiseen ja 
arabiankielisille maahanmuuttajille kohdennettuihin valmennuksiin. Helsinkiin 
palkattiin arabian kielen taitoinen, maahanmuuttajataustainen ammatillinen 
vertaisohjaaja, joka on ohjannut ja tukenut osallistujia heidän äidinkielellään. Syksyllä 
2018 tätä julkaisua kirjoitettaessa osahankkeen valmennuksen etäohjauskokeilu 
jatkui ja yksi ryhmävalmennuskerta oli vielä tulossa.

Työnhakijoiden osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen 
ovat olleet hankkeen keskeisiä tavoitteita. Työnhaussa ja työllistymisessä on tärkeää 
osata hahmottaa osaamistaan ja tuoda sitä esiin eri tavoin. Tätä tunnistamista 
ja näkyväksi tekemistä on harjoiteltu ryhmissä koko hankkeen ajan erilaisin 
menetelmin. Näitä menetelmiä ovat olleet muun muassa Turun osahankkeessa 
käytetyt digitarinat ja viestintä- ja vuorovaikutusharjoitteet sekä Helsingin 
osahankkeessa Vahvuuteesi-menetelmä.

Hankkeessa on vahvistettu kohderyhmien koulutus- ja työllistymisvalmiuksia 
kuten viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, työnhakutaitoja, digitaitoja sekä suomen 
kielen taitoa. Digitaitojen kehittäminen on nähty tärkeänä muun muassa siksi, 
että ilman riittäviä digitaitoja työnhaku on haasteellista sen siirtyessä lisääntyvästi 
verkkoon. Molemmissa osahankkeissa on järjestetty työllistymistä edistävää 
ryhmävalmennusta. Turussa valmennusta on nimitetty työpajatyöskentelyksi. 
Helsingin osahankkeessa ryhmävalmennuksen rinnalla on kulkenut vahvasti 
osallistujien yksilöohjaus. Osallistujalähtöisyydellä eli toiminnan suunnittelulla 
kohderyhmien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti on ollut tärkeä rooli hankkeessa.
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Molemmissa osahankkeissa vertaistuki on ollut keskeisessä roolissa. Vertaisuuden 
näkökulmana yli 54-vuotiaiden ryhmässä on ollut ikä, ja ryhmän jäseniä on 
tuettu toimimaan yhteistyössä toisiaan auttaen. Maahanmuuttajien ryhmässä 
kokemukset uuteen maahan muutosta, kotoutumisesta sekä arabian kieli ovat olleet 
valmennettavia yhdistäviä tekijöitä.

Hankkeessa on kehitetty verkostoyhteistyötä järjestöjen ja julkisten toimijoiden 
kesken, jotta ammattilaiset voisivat tukea valmennettavia työnhaku-, koulutus- ja 
työllistymispolulla tehokkaammin. Saman asiakasryhmän kanssa työskentelevien 
tietoisuutta muista toimijoista oli tarve lisätä ja koota heitä yhteisen pöydän ääreen. 
Haluttiin löytää ammattilaisten arkityötä hyödyttäviä verkostoyhteistyön muotoja 
ja toimintatapoja yhteiselle kehittämiselle. Yritysyhteistyön avulla hankkeeseen 
osallistujilla on ollut mahdollisuus saada käsitys yrityksissä tarvittavasta osaamisesta 
ja peilata sitä omaan osaamiseen. Turun osahankkeessa tavoitteena on ollut myös 
harjoitella aktiivista roolia yritystapaamisissa.

Tämä julkaisu muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa käsittelee vertaisuutta 
ja osallistujalähtöisyyden merkitystä tässä hankkeessa. Osan aloittaa Turun 
osatoteutuksen kokemuksiin perustuva artikkeli siitä, mitä vertaistuki ja -ohjaus 
on merkinnyt työttömien ryhmätoiminnassa. Ensimmäisen osan kolme seuraavaa 
artikkelia käsittelevät maahanmuuttajien työuravalmennuksen kehittämistä ja 
toteuttamista sekä vertaisohjaajan kokemuksia Helsingin osahankkeessa. 

Julkaisun toisessa osassa esitellään hankkeessa hyödynnettyjä menetelmiä. 
Ohjatuissa työpajoissa osallistujien vahvuuksien tunnistamista ja valmiuksien 
kehittämistä on tuettu digitaalisen tarinankerronnan ja Vahvuuteesi-menetelmän 
keinoin. Lisäksi osiossa pohditaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä 
ja niiden merkitystä työnhaussa. 
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Julkaisun kolmas osa käsittelee kumppanuuksien ja yhteistyön keskeistä roolia 
hankkeen kohderyhmien työelämään ja koulutukseen hakeutumisen tukemisessa. 
Osion artikkeleissa kuvataan Turussa tehtyjen yritysvierailujen merkitystä työnha-
kijoille ja Helsingissä toteutetun verkostoyhteistyön merkitystä maahanmuuttajien 
koulutus- ja työllistymispolkujen tukemisessa. Osion päättää hankkeen kolmannen 
osatoteuttajan Turun Seudun TST ry:n artikkeli siitä, millaisia positiivia kokemuk-
sia hanke on tuonut yhdistyksen toimintaan ja etenkin sen jäsenistölle. 

Osioiden alussa olevat runot on kirjoittanut hankkeen Turun osatoteutuksen 
työpajatoimintaan osallistunut Pasi Salo.
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