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Haastattelujen faktat

Haastattelut toteutettiin Teamsin välityksellä 21.2.-4.3.2022

Kaikki kutsutut (8) osallistuivat

Haastattelujen keskimääräinen kesto 20 min



Onnistumiset

Avoin yhteistyö ja hyvä 
henki eri toimijoiden 

kesken

Erilaisen osaamisen 
tunnistaminen

Reflektio eri toteutusten 
välillä

Suhteen ja 
luottamuksen 
rakentaminen 

opiskelijoihin, tavattu 
kasvokkain

Opiskelijat saatiin 
sitoutumaan loppuun 

asti

Orientaatioviikon 
pelillisyys madalsi 

kynnystä 
vuorovaikutukseen 

opiskelijoiden kesken

Opiskelijoiden tarpeiden 
huomioiminen -> 

opintojen räätälöinti
Työparityöskentely



Kehittämiskohteet

Asiakasohjaus

Opiskelijaryhmien 
yhdistäminen 

Espoo/Vantaa koettiin
haastavaksi ja aikaa 

vieväksi

Lopputuotosten ja 
oppien vienti 

organisaatioihin



Sosionomiopiskelijoiden vertaistuki

Tuki nähty arvokkaana, 
tärkeänä lisänä

Tuen tarve vaihdellut 
suuresti (myös 
ensimmäiseen 
toteutukseen 
verrattuna)

Matalan kynnyksen 
paikka keskusteluun

Ratkaisevassa 
asemassa lähituessa -> 

avattu ovia julkisiin 
palveluihin

Kyetty puuttumaan 
akuutteihin asioihin

Pitäisi olla myös 
työpajan osalta 

kirjattuna jo 
hankesuunnitelmaan

Molemmin puolinen 
hyöty

Sosionomiopiskelijoille 
aito työtilanne



Espoo, 
Vantaa & 
Laurea
Vahvuudet

Avoin keskusteluyhteys

Turvallinen ja avoin ilmapiiri

Moniammatillinen osaaminen

Viikkopalaverit

Motivoituneisuus



Espoo, Vantaa & Laurea

Kehittämiskohteet

Tavoitteiden selkeämpi läpikäynti alussa puolin ja 
toisin -> parempi ymmärrys toisen lähtökohdista

Hanketyöntekijöiden sitouttaminen hankkeeseen 
yhtä pitkäksi aikaa

Viestintä, johon vaikuttanut loppuvaiheen kiireet 
sekä eri suuntiin lähteminen

Opettajien saaminen ydintiimiin -> yhteistyön 
parantaminen

Paremmat resurssit kaupungeille, jotta oppia 
voidaan viedä paremmin eteenpäin



Hankkeesta saatu oppi ja hyöty

Hanketyöskentely yleisesti

Ammattimainen viestintä

Verkostoituminen

Ajatusten sanoittaminen, vaikka tuntuisivat itsestä pieniltä

Innovointi ja eri toimijoiden työskentelytavat

Itsensä johtaminen ja hankkeen yleinen vaikuttavuus korona-aikana (etä- vs. lähityö)

Oman näkökulman laajentaminen yhteishankkeessa

Substanssiosaaminen (työllistymispalvelut)



Hankkeen vaikuttavuus

• Yksilötasolla opiskelijoille voimaannuttava kokemus

• Määrällisesti ei kovin suurta vaikuttavuutta

• Laadullisesti yksittäisille henkilöille merkittävä

• Odotukset osin täyttyneet mittareiden suhteen

• Hankkeen jatkuvuus > Laurea Digisilta & uudet 
hankehakemukset

• Vaikuttavuuden toivottiin vahvistuvan hankejulkaisun 
jälkeen

• Opiskelijat saaneet näköalaa tulevaisuuden suhteen



Yhteenveto

• Kokonaisuudessaan hankkeen koettiin olevan onnistunut

• Verkostoituminen koettiin tärkeänä ja toivottiin kantavan 
myös hankkeen yli

• Hankekumppaneiden eri resurssit ja tavoitteet tuoneet 
matkalle haasteita

• Projektipäällikön työpanos sai kehuja

• Paras hyöty mukana olleille opiskelijoille, jotka saaneet 
uutta näköalaa elämäänsä


