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TAVOITE

Tavoitteena oli selvittää Digipointin kautta saatua ohjausta ja tukea 
uraohjauksessa sekä kartoittaa näkemyksiä ohjauksen digitalisoinnin 
mahdollisuuksista ja hyödyistä.



TOTEUTUS

❖ Teemahaastattelut toteutettiin ajalla 16.2. – 8.3.2022

❖ Vantaan ohjaajat (2kpl) haastateltiin yhtä aikaa Teamsin kautta ja Espoon 
ohjaaja livenä

❖ Opiskelijat yksilöhaastatteluina Teamsin kautta

❖ Ohjaajista haastateltiin 3/3 ja opiskelijoista 3/6

❖ Haastattelu kysymyksiä oli ohjaajilla 9 ja opiskelijoilla 8. Taustatietoina 
kysyttiin kotikaupunki, ikä ja koulutustaso.



TARKASTELU 
NÄKÖKULMAT

Haastattelujen tuloksia on tarkasteltu Tomlinsonin työllisyyspääomien
kautta.

”Pääomilla tarkoitetaan omaan itseen, toimintaympäristöihin ja osaamiseen
liittyviä ura- ja työllistymisvalmiuksia, jotka yhdessä muodostavat sen, mitä
kutsumme asiantuntijuudeksi. Vaikka pääomat on esitelty omina
kokonaisuuksinaan, on tärkeä huomioida, että ne ovat aina tiiviissä
vuorovaikutuksessa keskenään (Helsingin yliopiston Urapalvelut 2020).”



Työllisyyspääomat

• IDENTITEETTIPÄÄOMA

• PSYKOLOGINEN  PÄÄOMA

• INHIMILLINEN PÄÄOMA

• KULTTUURINEN PÄÄOMA

• SOSIAALINEN PÄÄOMA

Ohjaajien ja opiskelijoiden
haastattelutulokset raportoidaan erikseen. 

Tulosten visualisoinnin tukena käytettiin
sanapilvi-työkalua (WordArt). Vieressä
olevien post-it-lappujen sisältöjen avulla
rakennettiin sanapilvet.

OHJAAJAT

OPISKELIJAT





KYSYMYKSET
OHJAAJAT

• 1. Miten teitte asiakkaiden kanssa lähtötilanteen- ja palvelutarpeen kartoituksen?

• 2. Mitä ohjauksellisia tarpeita havaitsitte ryhmissä?

• 3. Millä tavalla asiakkaiden itsetuntemusta ja käsitystä omasta itsestään tuettiin ja 
minkälaisia välineitä/menetelmiä siinä käytettiin? 

• 4. Millä tavalla asiakkaiden elämänhallintaa ja voimavarojen tunnistamista tuettiin ja 
minkälaisia välineitä/menetelmiä siinä käytettiin?

• 5. Millä tavalla asiakkaiden osaamisen tunnistamista ja sanoittamista tuettiin ja minkälaisia 
välineitä/menetelmiä siinä käytettiin? 

• 6. Minkälaisilla toimenpiteillä asiakkaiden työllistymisedellytyksiään parannettiin ja 
minkälaisia välineitä/menetelmiä siinä käytettiin? 

• 7. Millä tavalla ammatillista ja sosiaalista verkostoitumistaan vahvistettiin ja minkälaisia 
välineitä/menetelmiä siinä käytettiin? 

• 8. Minkälaisia haasteita teillä oli ohjaustilanteissa, joissa olisitte voineet hyötyä esimerkiksi 
lisäosaamista, lisätyövälineistä, lisämenetelmistä tai digitalisoinnista? 

• 9. Keräsittekö antamastanne ohjauksesta palautetta ja miten? 



IDENTITEETTI PÄÄOMA

Identiteetti pääoman liittyvät
vastaukset korostuivat
ohjaustarpeisiin sekä
itsetuntemukseen että käsitykseen
omasta itsestä kysymyksissä.

Identiteetti pääoman yhteydessä
käsiteltiin asioita, jotka liittyivät
itsetutkiskeluun ja 
itsetuntemukseen. Käytännössä
nämä nousi esiin lähtötilanteen
kartoituksessa (CREAR) ja työhaun
ohjauksessa.



PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

Psykologiseen pääomaan lliittyvät
vastaukset korostuivat havaittuihin
ohjaustarpeisiin sekä
elämänhallintaan ja voimavarojen
tunnistamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Psykologinen
pääoman näyttäytyi vahvemmin
Vantaan ohjauksessa.

Käytännönohjaustilanteissa esille
nousi omien psykososiaalisten
resurssien kirkastaminen, jatkuvaan
muutokseen liittyvät keskustelut, 
konfliktitilanteiden käsitteyt ja 
kuormittavuustekijöiden tarkastelu.



INHIMILLINEN PÄÄOMA

Inhimillisen pääoman vastaukset 
korostuivat selkeästi, kun kysyttiin 
mitä haasteita teillä oli 
ohjauksessa ja mitä lisäosaamista, 
- välinettä tai –menetelmää olisitte 
tarvinneet.

Molemmissa kaupungeissa korostui 
TE-osaamisen, sosiaaliohjauksen ja 
muun palveluohjauksen puutteita 
(kontekstiymmärrys). Myös ihmis-
suhdetaitojen ja konfliktitilanteiden 
ratkaisemiseen olisi tarvittu 
osaamista.



KULTTUURINEN PÄÄOMA

Kulttuuri pääomaan liittyvät 
vastaukset nousivat esiin lähes 
ainoastaan ohjaustarpeita 
kartoittavan kysymyksen kohdalla.

Sekä Espoossa että Vantaalla 
ohjauskeskusteluissa oli esillä 
kulttuurierot, 
työelämäkäyttäytyminen 
(pelisäännöt), mitä on 
korkeakouluopiskelu ja 
minkälaisista ominaisuuksista on 
hyötyä erilaisissa työpaikoissa.



SOSIAALINEN PÄÄOMA

Sosiaalisen pääoman liittyviä 
asioita nousi esille vähän. 

Käytännön toteutuksessa
verkostoutumista tuettiin muun
muassa LinkedInin, vierailijoiden, 
tutustumiskäynnin ja 
ryhmäytymisen muodossa sekä
Espoolaiset piirsivät heti alussa
verkostokartan. 



KYSYMYS 9.
PALAUTTEET

PALAUTETTA KERÄTTIIN 
MOLEMMISSA KAUPUNGEISSA 
JATKUVASTI (SUULLISESTI) JA 

LOPUSSA KIRJALLISESTI.

VANTAALLA MIRO-ALUSTALLA 
TOIMINUT KEHUBOXI TOIMI MYÖS 

PALAUTTEENANTOVÄLINEENÄ.



OHJAAJIEN AJATUKSIA 
DIGITALISOINNISTA

❖ Laurean kurssit korvaamattomia, mutta henkilökohtaisuus puuttuu, 
esimerkiksi palautteen antaminen vähäistä, jolloin opiskelijoille jää
kysymyksiä leijumaan.

❖ Digitaalisuus on jo se paketti, jota tiedät – et välttämättä löydä uutta.

❖ Oikeiden kysymysten kysyminen on kaiken A ja O. 

❖ Digitaalisuus ei auta sokeisiin pisteisiin – automatisoinnissa kukaan ei
kyseenalaista.

❖ Digivälineet ei ole huonoja – niillä päästää eteenpäin mutta esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömän ohjaamisessa maaliin pääsemiseen tarvitaan ihminen
auttamaan ja tukemaan oikeissa kohdissa ja oikeilla kysymyksillä.



YHTEENVETO (OHJAAJAT)

Ryhmien erot Espoossa ja Vantaalla selkeät, johon vaikuttaa ikä. Vantaalla 
(nuoret) selkeästi painotus osaamisen lisäämisessä/kehittämisessä ja 
tulevaisuuden suunnitelmien hahmottamisessa. Espoossa (aikuiset) työelämä, 
työelämän mahdollisuudet ja sinne hakeutuminen olivat ajankohtaisia.

Vantaalla edettiin opiskelijoiden tarpeista nousevien teemojen mukaan, kun 
taas Espoossa oli ohjauspaketti pitkälle valmiina, jonka mukaan edettiin.

Molemmissa kaupungeissa ryhmädynamiikan aikaan saamisessa onnistuttiin, 
joka oli eduksi uraohjauksen näkökulmasta.

Teemoissa olisi pitänyt olla Suomalaisen työelämän erityispiirteet, sillä paljon 
maahanmuuttajia työllistyi suomalaisiin yrityksiin.



KYSYMYKSET
OPISKELIJAT

1. Mitä välineitä ja/tai menetelmiä lähtötilanteessa ja  palvelutarve kartoituksessa 
käytettiin?

2. Mitä (ura)ohjauksellisia tarpeita koet, että sinulla oli Digipointin alussa?

3. Minkälaista ohjausta ja/tai tukea sait itsetuntemuksen ja käsitykseen omasta itsestä 
liittyen? Minkälaisia välineitä /  menetelmiä siinä hyödynnettiin?

4. Minkälaista ohjausta ja tukea sait elämänhallintaan ja  voimavarojen tunnistamiseen 
liittyen ja minkälaisia välineitä  ja menetelmiä siinä hyödynnettiin?

5. Minkälaista ohjausta ja tukea sait osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen liittyen 
ja minkälaisia  välineitä ja/tai menetelmiä siinä hyödynnettiin? 

6. Minkälaisilla toimenpiteillä teidän työllistymisedellytyksiä parannettiin ja minkälaisia 
välineitä / menetelmiä siinä  käytettiin? 

7. Minkälaista tukea ja ohjausta sait ammatillisten sekä muiden sosiaalisen 
verkostoitumistaitojen vahvistamiseen  ja minkälaisia välineitä ja/tai menetelmiä siinä 
käytettiin? 

8. Haluaisitteko antaa vielä jotain yleistä palautetta jatkokehittämistä varten?



IDENTITEETTI PÄÄOMA

Vastaukset korostuivat
itsetuntemukseen ja käsitykseen
omasta itsestä kysymyksessä.

Haastateluissa nousi esiin
oppimispäiväkirjan
hyödyntäminen, itseä motivoivien
asioiden kirkastaminen, oman
osaamisen sanoittaminen ja siihen
liittyvät välineet (CV, hissipuhe, 
AVO-testi).



PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

Psykologisen pääoman asiat nousi 
esiin kaikkien kysymysten kohdalla.

Psykososiaalinen tuki, kuunteleminen 
ja keskustelut koettiin erittäin tärkeinä 
asioina ohjauksessa.

Stressin – ja epävarmuuden 
sietämisestä keskusteltiin yhdessä ja 
vertaistuki koettiin tässä tärkeäksi. 
Ohjaus auttoi: ”opin suhtautumaan 
asioihin rennommin”.

Toisaalta ohjaajien tuki koettiin 
tärkeänä ja toisaalta liian hoivaavana.



INHIMILLINEN PÄÄOMA

Inhimillisen pääoman asiat 
korostuivat sekä Vantaalla että 
Espoossa, kun kysyttiin 
ohjaustarpeita. Jokaisen opiskelijan 
haastattelussa tuli esille oppimisen 
tarpeet ja motivaatio.

Digipointiin kuuluneet kurssit ja 
yritysyhteistyö koettiin tärkeinä, 
joista oppi paljon sekä näiden 
hyödynnettävyydestä 
työmarkkinoilla.



KULTTUURINEN PÄÄOMA

Kulttuuriseen pääomaan liittyvät
asiat tulivat esille parhaiten
osaamisen tunnistamiseen ja 
sanoittamiseen liittyvän
kysymyksen kohdalla. Ohjaajat
auttoivat puhumaan osaamisesta
laajasti (formaali ja non-formaali).

Monikultturinen ryhmä oli hyväksi, 
se ohjasi käsittelemään asioita
monipuolisesti. Kaksi kolmesta
opiskelijasta toi esille
rymätehtävän, jossa keskusteltiin
“minkälainen on hyvä pomo”? Oli 
mieleenpainuva.



SOSIAALINEN PÄÄOMA

Sosiaalisen pääoman liittyviä 
asioita nousi esille jokaisen 
kysymyksen kohdalla.

Toiminnallisuus ja aidot yhteydet 
työelämään koettiin tärkeinä, joista 
tuotiin esiin työpajatutustuminen, 
vierailijat ja Pasin 
verkostotyöpajalle annettiin kovasti 
kiitosta.



KYSYMYS 8.
PALAUTTEET



YHTEENVETO (OPISKELIJAT)

Osa opiskelijoista oli selvästi tyytyväinen Miron, PowerPoint ja Teams kautta 
saatuun digimateriaaliin ja välineistöön eikä kaivannut muuta. Osalle Digipoint
nimi oli harhaanjohtava, ja olisivat kaivanneet enemmän digiä esimerkiksi  
Appja, mobiili- ja muiden sovellusten sekä verkkosivujen hyödyntämistä.

Jokaisen opiskelijan haastattelussa kävi ilmi, että kaivattiin enemmän 
työelämälähtöisyyttä ja tietoa työmarkkinoista. Vantaan opiskelijoihin vaikutti 
ohjaajien työelämään kohdistuva asiantuntemuksen ja kokemuksen vähäisyys, 
mutta kokivat joka tapauksessa, että ohjaajat selvittivät asiat, jos eivät heti 
osanneet vastata.



POHDINTAA

Työssäni, jossa vastaan uraohjauksen -, valmennuksen – ja työllistämisen palveluista 
koen, että työllisyyspääomat toimivat erinomaisena viitekehyksenä näissä kaikissa.

Muutostahti on huimaa. Uraohjauksen materiaalien päivittämisen tarve on lähes 
päivittäistä, jonka vuoksi onkin hyvä kartoittaa asiat, jotka muuttuu ja asiat, jotka ei 
muutu jatkuvasti. Mihin automatisoinnin keihäänkärki tulisi osoittaa sijaistamaan 
ihmistä, joka ei pysy muutoksen tahdissa ja missä sen sijaan pitää ihminen?

Tomlinsonin pääomajaottelu on helposti lähestyttävä tapa käsitellä asiantuntijuutta. 
Pääominen vuorovaikutuksellisuus on mielenkiintoista, jonka vuoksi vastauksen 
jaotteleminen oli haastavaa. Haastavissa tilanteissa käytin apuna kysymystä, joka 
auttoi pääoman valinnassa.



POHDINTAA

Haastatteluissa oli kiva huomata, että ohjaajien ja opiskelijoiden vastaukset olivat 
hyvin samansuuntaisia. Opiskelijoiden vastauksissa näkyy, että vastaajaenemmistä oli 
Vantaalta.

Huomioni kiinnittyi sosiaaliseen pääomaan, jonka vastaukset jäi hieman suppeiksi 
liittyen hyvin pitkälle verkostoitumiseen. Sosiaalisen pääoman sisällöissä mennään 
työllistymisessä jo hyvin konkreettiselle tasolle, kuten miettimään työpaikkoja ja 
niissä olevia sopivia työtehtäviä ja kontaktoidaan työnantajia.



KIITOS JA AURINOISTA 
KEVÄTTÄ KAIKILLE!


