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Esipuhe
Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomessa katsottiin, että kerran hankittu
peruskoulutus riitti kantamaan koko työuran. Todellinen eläkeikä oli nykyistä
matalampi, yhteiskunnan muutos hitaampaa ja työmarkkinat olivat korostetusti
kansallisia. Nyt työurat hätyyttelevät 50:ttä vuotta, ympäröivä maailma tuntuu
muuttuvan viikoittain ja työpaikat voivat minä yönä tahansa siirtyä Bangladeshiin.
Osaamisemme puoliintumisaika on lyhentynyt, joten perinteinen ajatus opiskelusta
nuorena ei enää kanna uran loppuun saakka.
Kehitys on johtanut Suomessa kahteen samanaikaiseen ongelmaan: pulaan
työntekijöistä ja suureen rakenteelliseen työttömyyteen. Teoriassa näin ei pitäisi
tapahtua, mutta osaamista voimakkaasti painottavassa yhteiskunnassa tilanne on
hyvinkin mahdollinen. Työnantajat eivät voi palkata henkilöitä, joiden osaaminen
ei vastaa heidän tarpeitaan, vaikka tekijäpula olisi miten suuri.
Perinteisesti vastaavia tilanteita on ratkaistu lisäämällä nuorten koulutusmääriä,
mutta sitäkään korttia Suomessa ei ole enää pelattavissa. Ikäluokkamme pienenevät
kovaa vauhtia, eivätkä määrät riitä paikkaamaan edes eläköityvien kohorttia.
Tarvitsemme jonkin aivan uuden ratkaisun.
Digiolkkarista työelämään on lähtenyt hakemaan konkreettista ratkaisua
molempiin yhteiskunnallisiin ongelmiin samanaikaisesti. Hankkeessa on
tunnistettu kaksi työttömyydestä kärsinyttä ryhmää, eli Turussa iäkkäät työttömät
ja pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajat. Molempia on lähdetty aktiivisesti
tukemaan työmarkkinoiden kaipaaman osaamisen tuottamiseksi ja näkyväksi
tekemiseksi.
Osaamisen rakentamisen keskiössä ovat olleet digitaidot, kielitaito sekä oman
toimijuuden vahvistaminen. Osallistujat ovat kehittäneet osaamistaan työpajoissa
vertaisryhmien ja vertaisohjaajien avulla, selkeästi omaehtoisina toimijoina.
Osallistujien on haluttu saavan kokemus siitä, miten vahva osaamispohja heillä on
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jo valmiiksi olemassa ja miten he voivat ottaa kehitysmahdollisuuksien luomisen
omaan hallintaansa. Digiolkkarista työelämään -hankkeen keskeiset toimenpiteet
ovat olleet työnhakijoiden omaehtoisen toimijuuden ja osaamisen tunnistamisen
tukeminen, Turussa työpajatoiminta ja Helsingissä kaksikielinen ryhmävalmennus
sekä yksilöohjaus koulutus- ja työllistymispolulla etenemisen tueksi, verkosto- ja
yritysyhteistyö ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
Suomalainen kulttuuri ei ole maahanmuuttajalle vieraanvaraisin, vaikka työelämässä
tunnistetaan maahanmuuton jatkuva tarve. Digiolkkarista työelämään -hankkeen
Helsingin osatoteutuksessa eri maista ja uskontokunnista olevia ryhmäläisiä yhdisti
arabian kielen taito, halu edetä omalla koulutus- ja työllistymispolulla sekä tarve
saada lisätietoa Suomen yhteiskunta- ja palvelujärjestelmästä ja saada yksilöllisistä ja
omakielistä ohjausta. Jotta voidaan puhua integraatiosta kaksisuuntaisena prosessina,
maahanmuuttajien pitäisi osallistua integraation määrittelyyn, sen edistämiseen ja
arviointiin. Tässä hankkeessa on tunnistettu työuravalmennuksen (uraohjauksen)
merkitys integraation vahvistamisessa.
Hanke on saavuttanut sille asetetut keskeiset tavoitteet. Osallistujat tunnistavat
nyt omaa osaamistaan ja ovat saaneet taitoja työnhakuun ja työssä selviytymiseen.
He ovat oppineet tiimi- ja projektityötä sekä digi-, vuorovaikutus-, tiedotus- ja
haastatteluihin liittyviä taitoja. On muodostunut verkostoja haasteellisissa tilanteissa
olevien työnhakijoiden kanssa toimivien yhdistysten ja julkisten palveluiden välille.
Myös hankkeen toiminta-alueiden yrittäjät tunnistavat nyt paremmin työvoiman
tarjontaa ja potentiaalisia työntekijöitä.
Työ jatkuu, vaikka hanke loppuu. Hyviä oppeja ja muodostettuja käytäntöjä on
juurrutettu käytäntöön molemmilla alueilla työllistämispalveluiden, kolmannen
sektorin ja TE-toimistojen kautta. Maassamme on edelleen tuhansia työttömiä
työnhakijoita, joita kaivataan kipeästi mukaan työelämään kehittämään meille
kaikille vieläkin parempaa tulevaisuutta.

6

Raportti 250

Hanke on toiminut hyvänä esimerkkinä siitä, miten ratkaisemalla yksi ongelma
saamme samalla parannettua toisenkin tilannetta – työttömyys vähenee samalla
kun osaamisen työmarkkinakohtaanto paranee. Kaikkein tärkein tulos on kuitenkin ollut syrjäytymisvaarassa olleiden ihmisten vahvistuminen näkemään itsensä
tärkeinä yhteiskunnallisina toimijoina. Meillä jokaisella on sama ihmisarvo ja jokaisen panoksella on merkitystä. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa hukata
yhtään ihmistä.
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