
DigiPoint –
opiskelijoiden 
ryhmähaastattelut

Yhteistyöyritysten 
toimeksiantoihin liittyvät 
opiskelijahaastattelut 7.-
8.2.2022



Haastattelut

Yritysyhteistyöyritykset YIT & Akava

Haastattelut toteutettiin Teamsin välityksellä ryhmähaastatteluina 8.2.2022 

Yksi yksilöhaastattelu 7.2. aikataulusyistä

Kaikki kutsutut opiskelijat osallistuivat haastatteluihin

Ryhmien koko 4-5 henkilöä



Työnjako ja tiimityö

• Selkeät johtohahmot ja vastuunottajat 
erottuneet

• Tasapuolisuus ei täysin toteutunut

• Erilaiset motiivit opiskelulle ja tavoitteiden 
toteutumiselle

• Osan mielestä kaikki toiminut hyvin hyvässä 
hengessä ja jokaisella ollut oma rooli

• Motivaatiot ja tavoitteet

• Kommunikaatiohaasteita ja konflikteja 
ilmennyt

• Haasteista huolimatta työt edenneet. 
Ongelmista keskusteltu ja haasteet 
ratkenneet

• Ryhmädynamiikkaan oltu tyytyväisiä ja 
ymmärretty, että eri taustoista tulevilla eri 
näkemyksiä.

• Tiimien sisällä myös eriäviä mielipiteitä



Yhteistyö 
toimeksiantaja 
yrityksen 
kanssa

YIT

• Säännöllinen yhteydenpito

• Alussa näytettiin esittelyvideo, muuten vähäinen materiaali yrityksen taholta 

• Yrityksen yhteyshenkilö lähinnä taustatuki, ei mentorointia

• Yhteyshenkilön suhtautuminen opiskelijoihin ei joka kohdassa täysin ammattimaista

• Ennakko-odotukset opiskelijoita kohtaan vähäisiä

• Pääosin positiivinen henki

AKAVA

• Säännöllinen yhteydenpito

• Tarvittavaa ohjausta saatu

• Kaikki tarvittava apu ja informaatio saatu

• Kattava tietopaketti aloituspäivänä

• Yhteistyö ollut saumatonta

• Kiireestä huolimatta aikaa on löytynyt



Oppimisprosessi 
toimeksiannon 
pohjalta

• Opiskelu tuntunut omalta ja vahvistanut omia 
tavoitteita 

• Asioiden loppuun vienti, itseohjautuvuus

• Omien ajatusten sanoittaminen teorian kautta

• Luottaminen muiden osaamiseen

• Ryhmätyötaidot, käsitys itsestä tiimitekijänä 
vahvistunut

• Oman viestinnän selkeyttäminen tiimityössä

• Tiimityö, ongelmaratkaisukyky > miten haasteista 
päästään eteenpäin

• Palvelumuotoilun prosessi 
kokonaisuutena (teoria/käytäntö)

• Epätietoisuuden sietäminen prosessin eri 
vaiheissa



Kehittämiskohteet

Ryhmän jäseniin tutustuminen 
ja yhteiset tavoitteet 
ryhmätyölle.

Ryhmäjako kaupunkien 
välillä (uudelleen 
ryhmäytymisen haasteet).

Teorian kattavampi läpikäynti 
ennen käytännön toteutusta, 
jotta kokonaisuus selkeämpi.

Yrityksen (YIT) 
yhteyshenkilöiden 
opiskelijalähtöisyys 
opiskelijoita kohtaan.

Palautteenanto > vastaavatko 
omat käsitykset omasta 
toimijuudesta sitä kuvaa, mikä 
yrityksille välittyy.

Aikataulutus ja ajoitus 
(vuodenvaihde ei paras 
mahdollinen).

Projektin pituus > toimenpide-
ehdotusten pidemmälle 
kehittäminen.



Yhteenveto

• Kasvattava ja opettava kokemus

• Haasteista selvitty

• Tiedonsaannin tärkeys

• Lopputulokseen oltu molemmin 
puolin tyytyväisiä


