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1. Hankkeen tavoitteet, tausta ja toiminta 

Tarkastelen tässä työssä Digipore 6Aika-hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta Turussa. 

Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitan hankkeen aikaansaaminen lopputulosten ja 

muutosten tarkastelua. Vaikuttavuutta arvioitaessa olennaista on löytää aineistosta ne 

tekijät, jotka selittävät vaikutusta parempaan. 1  Digipore on Suomen kuuden 

asukasluvultaan suurimman kaupungin eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, 

Turun ja Oulun yhteinen hanke. Hanke kumpuaa siitä tarpeesta, että ICT-alalla on ollut 

pidemmän aikaa puutetta työvoimasta, ja kuitenkin samaan aikaan työttömiä 

henkilöitä, joilla on ICT-alan osaamista.2   Tavoitteena hankkeella on tuoda uusia 

avauksia ICT-alan osaajapulaan tarjoamalla esim. kaupunkikohtaisesti erilaisia 

koulutuksia sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen 

työmarkkinoilla. 3  

Digipore 6Aika-hankkeen Internet-sivujen mukaan tavoitteena on lisäksi vahvistaa 

työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisätä 

teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana ylipäätään. Hankehakemuksessa 

hankkeen tavoitteena mainitaan myös, että saadaan nuoret osallisiksi työelämästä 

parantamalla heidän digitaalisia ja työelämäkykyisyyden taitojaan. 

Työelämäkykyisyyden taitoina hakemuksessa tuotiin esille muun muassa oma-

aloitteisuus, täsmällisyys, tunnollisuus, yrittelijäisyys ja sosiaalisuus.4  

Turun kaupunki hyötyy Digipore-hankkeesta merkittävästi. Turun kaupunki pystyy 

jatkossa mm. tarjoamaan asiakkaillensa paremmat valmiudet työllistyä ICT-alan 

työpaikkoihin, mikä osaltaan vastaa alan osaajapulaan alueella. Myös hankkeeseen 

valitut työssäoppijat hyötyvät paljon. Eräs keskeinen hyöty on se, että he saavat 

käytännön kokemusta ICT-alasta ja pääsevät tekemään oikeita työtehtäviä. Toinen 

keskeinen hyöty työssäoppijoille on, että he saavat suoritettua osan tutkintoa. Hanke 

myös itsessään laajentaa Työkeskuksen palveluvalikoimaa sekä mahdollistaa sen 

palveluiden myymisen kaupungin sisäisille toimijoille, yrityksille ja muille tahoille. 

Huomioitava on, että hankkeessa mukana olevien työssäoppijoiden 

ohjelmointipalveluita voidaan myydä ulkopuolisille toimijoille. 5  

                                                             
1 Manninen & Luukannel 2008, 59. 
2 Hankehakemus 3(19); Täysi tiu – TYÖVOIMAHAUTOMOIDEN 20 RATKAISUA KOHTAANTO-
ONGELMAAN. https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tyovoimahautomot_2019_loppuraportti.pdf 
Haettu 21.11.2019. 
3 Digipore https://digipore.fi/. Haettu 6.11.2019. 
4 Hankehakemus 8(19); 6(44); Digipore-hanke. https://6aika.fi/project/digipore/. Haettu 6.11.2019. 
5 Orvasto 2019a; 2019b. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tyovoimahautomot_2019_loppuraportti.pdf
https://digipore.fi/
https://6aika.fi/project/digipore/


 

2 

Turun kaupunki loi Digipore-hanketta varten DigiPoint-toimintamallin. Digipointissa eli 

ICT-alan oppisopimusmallissa, kaupunki on palkannut työsuhteeseen kahdeksan 

henkilön ryhmän työssäoppijoiksi. Työssäoppijaksi pääsyn edellytyksenä oli, että 

taustalla on alan tietämystä joko koulutuksen tai kiinnostuksen kautta. Hankeen alussa 

resursoitiin koodaamisen tunteva työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on valvoa ja 

ohjata työssäoppijoiden ryhmän työskentelyä, vastaanottaa työtilaukset ja jakaa 

tehtävät. Työpaikkaohjaajan resursointi kuului Työpisteen tehtäviin, kuten myös 

palkanmaksu jokaiselle työssäoppijalle. 6  

Hankkeen alussa Työpiste solmi oppisopimustoimiston avustuksella 5-8 henkilön 

kanssa oppisopimuksen. Tämän jälkeen Valmennuspiste suunnitteli yhdessä Turun 

ammatti-instituutin kanssa opintojakson sisällön, jossa pyritään vastaamaan yritysten 

osaamistarpeisiin, jonka jälkeen Valmennuspiste järjesti tilat ja laitteet. Varsinaisen 

opetuksen (opettajan resurssi) järjestää ammatti-instituutti, jonka yksi opettajista 

työskentelee yhden päivän viikossa tiimin kanssa. Merkittävä rooli oli myös 

oppisopimustoimistolla, joka hoitaa oppisopimusta varten tarvittavat toimenpiteet. 

Digipore-hanke sen sijaan hankkii itse oppisopimuskoulutettavat ja on mukana 

suunnittelemassa opintosisältöä. Lisäksi Digipore hankkii työpaikkaohjaajalle 

tarvittavat koulutukset ja tukee pilottihankkeen läpivientiä. Muita hankkeen tehtäviä 

ovat oppisopimuskoulutettavien tukeminen ja kannustaminen. Hanke vastaa myös 

viestinnästä, koulutuksista, lisensseistä ja muista aiheutuvista kuluista sekä niiden 

yritysten etsimisestä, jotka voivat rekrytoida DigiPoint-tiimiläiset eli 

oppisopimuskoulutettavat jakson jälkeen.7 

Ylipäätään DigiPoint-mallin tarkoituksena on tarjota työttömille turkulaisille 

mahdollisuus päivittää osaamisensa vastaamaan työelämän vaatimuksia, tukea 

työelämävalmiuksien kehittämisessä ja opintojen kartuttamisessa. Tämä osaamisen 

ja työelämätaitojen kehittyminen sekä verkostoituminen nostaa työllistymisedellytyksiä 

ja edistää jatkossa työllistymistä. Tällä hetkellä tiimi tekee työvalmentajan johdolla 

kaupungin omia ohjelmointitehtäviä, joita ovat (marraskuussa 2019) Varaamon 

koodaaminen Turun kaupungin käyttöön sekä Duunipolku hankkeen Turun 

palveluviuhkan päivittäminen.8  

Varaamo on Turun kaupungin (konsernitasoinen) resurssivarausten toimintamallin 

kehittämisen projekti. Varaamo on avoimen lähdekoodin tuote, joka on alkujaan 

                                                             
6 Orvasto 2019a; 2019b. 
7 Orvasto 2019a; 2019b. 
8 Moisio 2019c; Orvasto 2019a. 
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kehitetty Helsingissä. Turku on sitoutunut olemaan mukana avoimen lähdekoodin 

tuotteiden yhteiskehittämisessä ja hyödyntämisessä.  DigiPoint-tiimi on Suomen 

ensimmäinen oppisopimustiimi, joka on koodannut Varaamon jollekin kaupungille. 

Varaamon tarkoituksena on luoda mahdollisimman yhtenäiset varausprosessit koko 

kaupunkiin. Varaamossa tulevaisuudessa toivotaan voitavan muun muassa varata 

säännöllisiä vuoroja, maksaa tiloja, tehdä sopimuksia, antaa kulkuoikeuksia, hallita eri 

käyttäjätasoja (yhdistykset, järjestöt, yksityishenkilöt, kaupunkitoimijat) ja varata 

tiloihin liittyviä lisäpalveluja (esim. opastus, catering, tekniikka).9 

Uudella toimintamallilla helpotetaan varausten tekemistä, mikä mahdollistaa tilojen 

käyttöasteen kasvattamisen ylipäätään. Projektin tuotokset näkyvät asiakkaille yhtenä 

palveluna, joka on yhdellä palvelualustalla. Tähän palvelualustaan ovat Turun 

kaupungin osalta liitetty kaikki kyseiseen varaukseen liittyvät palvelut kuten tilat, 

välineet ja henkilökunta. Varattavien tilojen löytyessä yhdestä paikasta, palvelujen 

käyttäjät saavat paremman kuvan tarjolla olevista palveluista. Varaamon muita hyötyjä 

ovat se, että se mahdollistaa tilastotiedon tilojen käyttöasteista.10  

 

2. Vaikuttavuuden arviointi 
 

Edellytyksenä hankkeeseen pääsyyn oli se, että hakijan piti olla turkulainen työtön 

työnhakija sekä alalle kouluttautunut tai itseoppinut ohjelmoija. Keskimäärin Digipore-

hankkeeseen hakenut henkilö on noin 25-vuotias mies, jolla on jo alan 

(ammatti)tutkinto, muttei vielä työkokemusta alalta. Hän osaa neljää ohjelmointikieltä; 

Pythonia, Javaa, CSS:ää, Javascriptiä, 1-5 asteikolla 2:sen arvoisesti itsearvioiden. 

Hankkeeseen hakenut henkilö on kiinnostunut alasta ja tavoitteena on saada 

työpaikka alalta tulevaisuudessa. Itsessään hän haluaa ensisijaisesti kehittää 

ohjelmointiosaamista, jota halusi kehittää 86 % hakukriteerit täyttävistä hakijoista. 

Hakijoita syyskuuhun 10.9.2019 mennessä oli yhteensä 42.11 

Tutkin vaikuttavuutta haastatteluilla. Haastatteleminen itsessään on 

aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkija osallistuu vuorovaikutteisesti aineiston 

                                                             
9  Marjamäki 2019. 
10 Marjamäki 2019. 
11 Moisio 2019a; Moisio 2019c. 
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tuottamiseen. Haastatteluni oli strukturoimaton eli avoin haastattelu.12  Haastatellut 

olivat Digipore-hankkeeseen osallistuneita. Ryhmä oli ollut jo jonkin aikaa yhdessä ja 

siihen kuului kahdeksan tiimiläistä.13 Enin osa haastatteluista tehtiin saman päivän 

aikana eli 1.10.2019, jolloin haastattelut tehtiin viiden henkilön kanssa. Myöhemmin 

lokakuussa 24.10 tein haastattelun vielä yhden tiimin jäsenen kanssa. 

Henkilöhaastattelussa käytin apunani lomaketta. Lomakkeessa oli kahdeksan 

pääkysymystä sekä muutamia tarkentavia alakysymyksiä. Viimeistä kysymystä en 

lukenut kuuluvan pääkysymyksiin, jossa kysyin kehitysajatuksia hankkeeseen liittyen. 

Hankkeesta saamani tulokset jaoin itsessään yksilön taitojen muutoksiin, 

toimintatapojen vaikuttavuuteen sekä hankkeen tuottamiin muihin hyötyihin, joita olivat 

aiemman osaamisen tunnustaminen sekä sosiaalinen pääoma.  

Haastattelussa oli tarkoitus kysyä pääkysymys ja vastauksesta riippuen täydentää sitä 

tarkentavilla alakysymyksillä, joita lisäsin itse lomakkeen kysymysten jälkeen sulkuihin 

sekä kursivoituna. Kursivoidut asiasanat/kysymykset lisäsin sitä varten, jos vastaus 

on kovin niukka niin niillä on mahdollisuus suunnata keskustelua ja siten antaa itselleni 

enemmän aineistoa itse raportin tekoa varten. Ensimmäisessä kysymyksessä pyrin 

antamaan haastatelluille vapaa sana muotoisesti mahdollisuuden kertoa omista 

kokemuksistaan ja näkemyksistään, miten hanke oli heidän osaamistaan parantunut. 

Pyrin tarkentamaan vastausta, jos vastaus oli niukka. Tarkentavia kysymyksiä olivat 

muun muassa miten tämä taitojen muutos näkyi ja onko projektinhallinnan taidot 

parantuneet. 

Toisessa kysymyksessä kysyin viiden eri työelämätaidon parantumista, joita olivat 

aktiivisuus ja oma-aloitteisuus, tunnollisuus, vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot, 

täsmällisyys sekä kyky oppia uutta. Kyky oppia uutta on tärkeä taito työelämässä ja 

se on nostettu monesti esiin tärkeänä tulevaisuuden työelämätaitona. 14 Muut 

työelämäkykyisyystaidot olivat peräisin hankehakemuksesta itsessään.  

                                                             
12 Haastattelut. Jyväskylän yliopiston menetelmäopas. 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat/ha
astattelut. Haettu 18.10.2019. 
13 Moisio 2019b. 
14 Mukana murroksessa: muutoksessa tarvitaan uudenlaista osaamista. 
https://www.palta.fi/tiedotteet/mukana-murroksessa-muutoksessa-tarvitaan-uudenlaista-osaamista/. 
Haettu 25.11.2019.Tulevaisuuden työelämä vaatii uuden oppimista ja sopeutumista. https://ytk-
yhdistys.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tulevaisuuden-tyoelama-vaatii-uuden-oppimista-ja-
sopeutumista. Haettu 27.11.2019 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat/haastattelut
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat/haastattelut
https://www.palta.fi/tiedotteet/mukana-murroksessa-muutoksessa-tarvitaan-uudenlaista-osaamista/
https://ytk-yhdistys.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tulevaisuuden-tyoelama-vaatii-uuden-oppimista-ja-sopeutumista
https://ytk-yhdistys.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tulevaisuuden-tyoelama-vaatii-uuden-oppimista-ja-sopeutumista
https://ytk-yhdistys.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tulevaisuuden-tyoelama-vaatii-uuden-oppimista-ja-sopeutumista
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Kolmanneksi kysyin, että oletko oppinut tunnistamaan oman osaamisesi aiempaa 

paremmin hankkeen myötä, mitä tarkensin niin, että osaisitko markkinoida itseäsi 

työnantajille. 

Neljänneksi kysyin, että mitä mieltä olet hankkeen koulutuksen sisällöistä eli 

työelämälähtöisistä työtehtävistä hankkeen tiloissa, kotona tai yrityksessä. Huomion 

kohteena tällöin oli Varaamo ja Työllisyysviuhka. Kysyin myös, miten ne edistivät sekä 

työelämässä vaaditun osaamisen hallintaa että itse työllistymistä. Vastauksissa tähän 

kysymykseen tuli monipuolisesti mielipiteitä Varaamo-projektiin liittyen. Viidenneksi 

kysyin, että koitko hankkeen aikana oppineesi muilta eli edistikö siis tiimityöskentely 

oppimista. Työskentely tiimissä on hankkeessa keskeisessä osassa, joten koin 

tarpeelliseksi kysyä tätä erikseen. Kuudenneksi kysyin, että onko ollut riittävästi 

ohjausta tai mitä mieltä olet tiiminvetäjältä tai ammattikoulun opettajalta tulleesta 

ohjauksesta. Tähän liittyen kysyin myös olisiko kaivattu lisäopetusta esimerkiksi 

ammattikoulun opettajalta. 

Seitsemäs kysymys oli se, että saitko tunnustettua aiempaa osaamistasi hankkeen 

kuluessa. Kysymystä ei voi yleisesti pitää kovin onnistuneena, sillä vastaukset 

osoittautuivat kovin niukoiksi tähän kysymykseen. Kahdeksas kysymys oli ”Millaisia 

verkostoja onnistuttu luomaan sekä muihin Digipore-hankkeessa oleviin että 

työnantajiin?” Tällä tarkoitus oli tutkia sosiaalista pääomaa eli mm. sosiaalisia suhteita, 

joita hankkeen myötä oli saavutettu. Lopuksi kysyin kehitysajatuksia, ideoita tai muuta 

sanottavaa hankkeeseen liittyen. Ennen varsinaisten tiimiläisten haastatteluiden 

aloittamista, haastattelin DigiPointin tiiminvetäjää. Tämä tehty haastattelu auttoi 

parantamaan haastattelurunkoa. Aineisto taltiotiin lomakepohjaa käyttäen 

kirjoittamalla tietokoneella ja haastattelut on numeroitu satunnaisesti. Kysymykset ja 

aineistonkeruumenetelmä valmisteltiin yhdessä Digipore-hankkeen työntekijöiden 

kanssa. 

Haastatteluita itsessään käytetään aineiston keräämiseen.15 Analyysin avulla taas 

aineistoa analysoidaan ja tulkitaan. 16  Aineiston analyysimenetelmänä käytin 

sisällönanalyysiä, jossa tutkittavaa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja 

                                                             
15 Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006, haastattelu, luku 6.3. 
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html. Haettu 18.10.2019. 
16 Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006, analyysin äärellä, luku 7.1. 
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_1.html. Haettu 18.10.2019. 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_1.html
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eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan 

tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi 

muutettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, 

päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyritään 

muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön 

laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin.17 Itse analyysissä 

tulisi jakaa aineisto pienempiin kokonaisuuksiin ja tämän jälkeen tarkastella näitä 

kokonaisuuksia esimerkiksi pohtimalla mitä niiden avulla voidaan päätellä tutkittavasta 

asiasta.18 

 

3. DigiPoint-toimintamallin vaikuttavuus 
 

3.1 Yksilön taitojen muutokset 
 
Yksilön taitojen muutoksia tutkittaessa huomion kohteena on haastateltujen 

osaamistasossa sekä eri työelämäkykyisyystaidoissa tapahtuneet muutokset. Tutkin 

myös oman osaamisen tunnistamista. Osaamistason parantumiseen liittyen 

haastatellut kuvaavat taitojensa parantumista hyvin samansuuntaisesti ja kaikki 

kuvasivat jollain osaamisensa alueella tapahtuneen kehittymistä parempaan. Taitojen 

parantumisesta puhuttaessa mainittiin ohjelmointikielien parantunut osaaminen, 

hankkeen myötä saatu käytännön kokemus ohjelmointityöstä, 

tiimityöskentelytaidoissa tapahtunut kehitys sekä parantuneet projektinhallinnan 

taidot.19  

Haastatelluista DigiPoint-tiimin jäsenistä suurin osa mainitsi oppineensa uusia 

ohjelmointikieliä ja -taitoja. Taitojen parantumisesta puhuttaessa useat tiimin jäsenet 

puhuivat juuri niistä ohjelmointikielistä, joiden parissa he olivat työskennelleet.  20  

Tähän kysymykseen vastaamisessa oli havaittavissa myös tasoerot tiimin jäsenten 

välillä. Tästä esimerkkinä on yhden tiimiläisen kuvailu, jossa hän totesi hankkeen 

olleen: ”vähän vanhojen taitojen kertaamista ja vähän uusien taitojen oppimista 

                                                             
17Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006, sisällönanalyysi, luku 7.3.2. 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html. Haettu 18.11.2019.  
18 Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006, analyysi ja tulkinta, luku 7.3. 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3.html. Haettu 18.10.2019. 
19 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, Digipoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
20 Haastattelut numerot: 3, 5, 6, 7, Digipoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3.html
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vanhojen jo opeteltujen taitojen päälle”, kun taas toinen tiimin jäsen kuvasi 

aloittaneensa (hankkeessa) nollasta.21  

Toinen aineistoista esiin nouseva teema, puhuttaessa tiimin jäsenten omista 

näkemyksistä koskien taitojensa parantumista, oli hankkeen myötä saatu käytännön 

kokemus ohjelmointityöstä, jonka mainitsi viisi tiimin jäsentä hankkeen yhtenä 

hyödyistä sekä sen myötä tullut omien taitojen kertaaminen.22 Kuvaavaa on, että yksi 

tiimin jäsen sanoi oppineensa hankkeen myötä soveltamaan ohjelmointikielien 

osaamistaan enemmän käytännössä, kun taas ohjelmointitaitojen parantumista yksi 

haastatelluista kuvasi: ”osanneensa lukea aiemmin, mutta nyt osaa puhua”.23  

Muita aineistosta toistuvasti esiin nousseita taitoja olivat parantuneet 

projektinhallinnan taidot, joiden mainittiin parantuneen välillisesti, kun ollaan huomattu 

tiiminvetäjän työskentelyä.  24  Lisäksi enin osa haastatelluista mainitsi myös 

tiimityöskentelytaitojensa parantuneen, 25  erään haastatellun mukaan 

ryhmätyöskentelytaitojen parantumista edisti projektinhallinnan työkalut, kuten myös 

käytännön kokemus näistä työkaluista. 26  Toinen haastateltava mainitsi 

ryhmätyöskentelytaitojen parantuneen tiimityöskentelyn myötä.27 On helppo havaita, 

että hanke on vaikuttanut siihen osallistuneiden tiimin jäsenten osaamiseen 

parantumiseen erittäin monipuolisesti ja osaaminen on parantunut kautta linjan.  

Toinen kysymys käsitteli eri työelämäkykyisyystaitoja, joita olivat aktiivisuus ja oma-

aloitteisuus, tunnollisuus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, täsmällisyys sekä kyky 

oppia uutta. Eri työelämäkykyisyystaidoista aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuudessa 

tapahtuneet muutokset vaikuttavat olleen henkilöstä riippuvaisia. Toiset mainitsivat 

oma-aloitteisuuden parantuneen, kun taas toiset mainitsivat taitojen pysyneen 

ennallaan. Niillä kenellä parantumista on tapahtunut, on vaikuttanut sekä Trello-

sovellus 28  että tiimityöskentely ylipäätään. 29  Trello on projektinhallintaan ja 

järjestämiseen suunniteltu visuaalinen sovellus, josta voi valikoida esim. avoinna 

olevia tehtäviä, jos edelliset työtehtävät ovat tulleet valmiiksi. Käytännössä Trello-

                                                             
21 Haastattelut numerot: 3, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
22 Haastattelut numerot: 3, 4, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
23 Haastattelut numerot: 4, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
24 Haastattelut numerot: 3, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
25 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
26 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
27 Haastattelu numero: 5, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
28 Haastattelut numerot: 4, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
29 Haastattelu numero: 5, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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sovelluksessa on kortteja, joista voi valita seuraavan tehtävän itselleen. 30  Oma-

aloitteisuutta mainittiin edistäneen myös hankkeen avoin työskentelymalli sekä se että 

on ollut mielenkiintoisia työtehtäviä. 31  Ennallaan oma-aloitteisuus oli säilynyt 

kahdella32 henkilöllä ja parantunut neljällä henkilöllä.33 

Tunnollisuudessa ei hankkeen vaikutuksesta ole tapahtunut suurempia muutoksia. 

Erään haastatellun mukaan: ”tunnollisuus on jo luonnollisesti hyvällä tasolla”, jota voi 

pitää kuvaavana vastauksena. 34  Toisaalta taas eräs tiimin jäsen kuvasi 

tunnollisuudessa tapahtuneen parantumista, sillä ”anarkia on muuten niin jonkun 

otettava tilanne haltuun”.35 Ennallaan tunnollisuus oli pysynyt viidellä36 ja parantunut 

yhdellä.37 

Myös muutokset vuorovaikutustaidossa ja sosiaalisissa taidoissa olivat henkilöstä 

riippuvaisia, sillä joillain tiimiläisillä muutosta tässä ei ollut tapahtunut, kun taas joillain 

tämä työelämäkykyisyystaito parani. Parantumiseen ovat vaikuttaneet monet eri 

tekijät. Parantumista kuvailtiin niin, että sosiaaliset taidot parantuneet, kun niitä 

joutunut käyttämään. Myös tiimityöskentelyn mainittiin edistäneen 

vuorovaikutustaitoja mm. vertaisoppimisen kautta. 38  Myös Slack-sovelluksen 

mainittiin edistäneen vuorovaikutustaitojen parantumista. Slackin myös mainittiin 

edistäneen interaktiivisuutta. 39  Slack on etenkin yrityskäyttöön suunniteltu 

pilvipohjainen eli selainkäyttöinen ryhmätyön ja sisäisen viestinnän väline. Käyttäjille 

on sovelluksessa tarjolla eri aiheisiin keskittyviä julkisia ja yksityisiä 

keskustelutiloja.40Eräs haastateltava koki tiimipalaverien vaikuttaneen myönteisesti 

vuorovaikutustaitojen parantumiseen.41  Henkilöt, jotka kuvailivat taitojen pysyneen 

ennallaan, pitivät omia taitojaan tällä alalla jo valmiiksi hyvän tasoisina. 

                                                             
30 Trello-sovellus. https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Trello.  Haettu 15.11.2019.  
31 Haastattelut numerot: 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
32 Haastattelut numerot: 3, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
33 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
34 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
35 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
36 Haastattelut numerot: 3, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
37 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
38 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
39 Haastattelut numerot: 3, 5, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
40 Slack-sovellus. https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Slack. Haettu 15.11.2019. 
41 Haastattelu numero: 8, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 

https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Trello
https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Slack
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Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot olivat pysyneet ennallaan kolmella henkilöllä42 

ja parantuneet niin ikään kolmella henkilöllä.43 

Täsmällisyydessä ei tapahtunut muutoksia. Kaikki kuusi haastateltavaa mainitsivat, 

että täsmällisyys oli pysynyt ennallaan. Erään tiimiläisen mukaan esim. 

aikataulutuksen kanssa ei ole ollut isompia ongelmia. 44  Toinen tiimiläinen kuvaili 

täsmällisyyttä niin että on ”aika tarkka muutenkin” eli kummempaa muutosta ei ole 

tapahtunut. 45  Oletettavaa on, että täsmällisyys tiimin jäsenten keskuudessa oli jo 

valmiiksi hyvällä tasolla. 

Melkein kaikki mainitsivat kyvyn oppia uutta parantuneen. 46  Hyvin tämän taidon 

parantumista kuvasi yksi tiimiläinen, jonka mukaan: ”koko hanke on uuden oppimista”. 

Kykyä oppia uutta mainittiin edistäneen myös tiimityöskentely, jonka kaksi 

haastateltavaa mainitsivat edistäneen kykyä oppia uutta. Tämän taidon parantumista 

kuvailtiin myös niin, että ”välillä kun tulee ongelmia, mitä pitää ratkaista, niin pitää 

itsenäisesti vaan selvittää”. 47 Kyvyn oppia uutta mainitsi parantuneen viisi48 henkilöä 

ja ennallaan tämä taito oli pysynyt yhdellä. 49  DigiPoint-tiimissä työskentely on 

sisältänyt paljon itsenäistä tiedonhakua niin on ymmärrettävää, että juuri tämä 

työelämäkykyisyystaito on parantunut näistä viidestä eri taidosta kaikkein eniten. 

Ylipäätään eri työelämätaidot ovat parantuneet laajasti, mutta tämä parantuminen on 

riippunut paljon henkilöstä ja eri henkilöillä ovat parantuneet eri taidot. On kuitenkin 

huomioitava, että myös työelämäkykyisyystaidot ovat kehittyneet myönteiseen 

suuntaan hankkeen edetessä. 

Kolmas kysymys käsitteli oman osaamisen tunnistamista. Haastateltavien mukaan 

omaa osaamista on opittu tuntemaan aiempaa paremmin hankkeen myötä. 50 

Ainoastaan yksi haastateltava sanoi jo aiemmin tietäneensä omat kykynsä,51 muut 

sanoivat nyt tunnistavansa oman osaamisensa aiempaa paremmin. Oman osaamisen 

tunnistamista edisti haastateltujen mukaan juuri Varaamo-projekti, sillä Varaamossa 

                                                             
42 Haastattelut numerot: 3, 4, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
43 Haastattelut numerot: 5, 6, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
44 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8 DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
45 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
46 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
47 Haastattelut numerot: 5, 6, 7, 8 DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
48 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
49 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
50 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
51 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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näkee omia taitoja käytännössä.52  Yhden haastatellun mukaan oman osaamisen 

tunnistaminen ilmeni erityisesti vertaisoppimisen kautta. Esimerkkinä haastateltava 

mainitsi, jos omassa osaamisessa huomataan puute niin ryhmässä työskenneltäessä 

voidaan löytää jokin tehokas tapa tehdä töitä. Saman haastateltavan mukaan oman 

osaamisen tunnistamista edisti myös Slack-sovellus, jossa tapahtui vertaisoppimista. 

Slackissa on haastateltavan mukaan todella alhainen kynnys tietojenvaihtoon. 53 

Tulokset kolmanteen kysymykseen liittyvästä tarkentavasta kysymyksestä siitä, 

osaisiko tiimiläinen kertoa omasta roolistaan Varaamossa olivat selvät. Omasta 

roolista Varaamossa osattaisiin kertoa. 54  Kaikki osaisivat sen kertoa, vaikka eräs 

haastateltava mainitsi, että käytännössä joka viikko tarvitsee päivittää mitä sanoo.55 

Tämä tarkoittaa sitä, että myös uutta opitaan koko ajan DigiPoint-tiimissä. Ylipäätään 

itsensä markkinointia mainittiin edistäneen jonkin verran tiiminvetäjän antamat neuvot. 

Myös LinkedIn profiilin teosta mainittiin olleen hyötyä, kuten myös siitä, että itsensä 

markkinointia oltiin harjoiteltu jonkin verran.56 

Huomioitava on, että yksi haastateltava piti itsensä markkinointia työnantajille yhtenä 

heikkoutenaan. Viides haastateltava taas mainitsi, että itsensä markkinointi tullut 

hyvänä lisänä tässä, joten ryhmän sisällä olevat erot tulivat itsensä markkinointiin 

liittyen esille hyvin. 57  Yhteenvetona tästä kysymyksestä voisi todeta, että omaa 

osaamista on opittu DigiPoint-tiimissä työskentelyn myötä tuntemaan paremmin ja 

hanke on myös edistänyt tämän osa-alueen parantumista. Tätä edisti juuri Varaamo-

projektin sopiva haastavuus sekä ryhmätyöskentely ylipäätään. 

 

3.2 Toimintatapojen vaikuttavuus 
 
Toimintatapojen vaikuttavuutta selvitin tiimin jäsenten mielipiteillä heidän 

työtehtävistään sekä ajatuksistaan hankkeeseen olennaisesti kuuluneesta 

tiimityöskentelystä. Huomion kohteena oli myös tiimin jäsenille järjestetty opetus 

ammatti-instituutin taholta. Varaamoprojektia pidettiin yleisesti hyvänä ja 

monipuolisena. Varaamoprojektin kuvaitiin myös edistävän työelämässä vaadittua 

                                                             
52 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
53 Haastattelu numero: 7, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
54 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
55 Haastattelu numero: 7, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
56 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
57 Haastattelut numerot: 5, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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osaamista, jonka totesivat kaikki haastatellut, 58  esimerkiksi yksi tiimiläinen kuvaili 

Varaamoprojektin simuloivan softakehitystä ja auttavan paremmin samanlaiseen 

ympäristöön siirtymisessä, kun taas toinen tiimiläinen mainitsi projektin hyötyinä sen, 

että ”tässä (Varaamossa) tulee kokonaisuuksia ja verkostonhallintaa”.59 

Projektin monipuolisuutta kuvailtiin yleisesti monin eri tavoin. Eräs haastateltava 

kuvaili Varaamoprojektia suhteellisen monimutkaisena projektina, josta on myös se 

hyöty, että siitä on helppo mennä myöhemmin yksinkertaisempaan suuntaan. 60 

Toinen haastateltava taas kuvaili Varaamoprojektia: ”sopivana haasteena meille 

kaikille”.61 Hanketta myös pidettiin hyvänä projektina, joka oli: ”aluksi vaikea mutta kun 

oppi sisäistämään niin mennyt sulavammin”. 62  Oman osaamisen kehittymisen 

kannalta Varaamoa kuvailtiin myös monipuolisesti. Hyvänä esimerkkinä tästä on 

yhden tiimiläisen maininta, jossa hän totesi, että työtehtäviä tehdessä huomattiin se 

osa-alue missä osaamista tarvitsisi kehittää.63 Projektia voi siis pitää vaikeustasoltaan 

oikein sopivana.  

Toisaalta taas yhden tiimiläisen mukaan Varaamo on ollut muuten hyvä, mutta hanke 

on ollut enemmän kertaamista hänelle itselleen. Sama tiimin jäsen olisi halunnut 

enemmän uuden oppimista ja kuvaavaa on se, että hän totesi hankkeen työtehtäviä 

kuvatessaan: ”vähän ehkä oltu liikaa omalla mukavuusalueella”.64 Tästä voisi päätellä, 

että jatkossa olisi hyvä, että tiimiin kuuluvat tekevät monipuolisesti eri tehtäviä myös 

oman osaamisalueensa ulkopuolelta. Tämä mahdollistaisi ohjelmointiosaamisen 

laajamittaisen parantumisen. Vastauksessa tähän kysymykseen tulevat ylipäätään 

selkeästi esiin ryhmän jäsenten välillä olevat eroavaisuudet taitotason parantumista 

koskien. 

Varaamo-projektin keskeisenä hyötynä nähtiin lisäksi sen laajuus sekä sen sisältämä 

tiimityöskentely.65 Eräs tiimin jäsen mainitsi myös sen hyödyllisenä, että itse DigiPoint-

tiimistä oli saatavissa apua koodaamistaitoihin.66 Myös hankkeesta tuleva työkokemus 

oli mainittu projektin hyötynä. Taitojen parantumista edisti myös se, että Varaamoon 

                                                             
58 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
59 Haastattelut numerot: 3, 7 DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
60 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
61 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
62 Haastattelu numero: 5, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
63 Haastattelut numerot: 4, 6, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
64 Haastattelu numero: 8, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
65 Haastattelu numero: 7, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
66 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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tehdyt muutokset dokumentoitiin.67 Hyvänä projektia kuvasi kaiken kaikkiaan kolme 

haastateltavaa ja todellisen maailman haasteita ja työtehtäviä Varaamoprojektissa oli 

haastattelujen perusteella kaikkien mukaan.68 Yhteenvetona tästä kysymyksestä voisi 

todeta, että Varaamo-projekti on ollut sopivan haasteellinen ja siinä oma taitotaso 

tulee hyvin esille. Varaamo-projektissa mukanaoloa pidettiin hyödyllisenä ja 

tiimiläisten taidot ovat siinä kehittyneet. 

Viides kysymys käsitteli tiimityöskentelyä. Yleisesti kaikki haastateltavat olivat sitä 

mieltä, että tiimityöskentely oli hyödyllistä ja sen mm. nähtiin edistäneen oppimista.69 

Tiimityöskentelyn hyödyt tiivistyvät tietojen vaihtamiseen ryhmän keskuudessa. 

Kuvaava on yhden tiimiläisen kuvailu, jossa hän totesi: ”voi esim. kysellä jotain, jos 

joku sattuu tietämään jostain jutusta paremmin”. Sama haastateltu mainitsi 

tiimityöskentelyn mahdollistaneen koodien vertailun tai sen miettimisen miten erinäiset 

asiat saadaan selkeämmäksi.70 Tiimityöskentelyn hyötyjä kuvailtiin myös niin, että 

tiimissä työskenneltäessä pääsee kysymään neuvoa. 71 Lisäksi todettiin, että: ”ryhmää 

voi hyödyntää työn tekemisessä”.72  Erityisesti sisäistä tietojen vaihtoa on ollut tiimissä 

ja tämän mainitsi neljä haastateltavaa. 73  Erään haastateltavan mukaan sisäinen 

tietojen vaihto on aina hyödyllistä,74 kun taas toisen mukaan DigiPoint-tiimissä on ollut 

paljon tietojen vaihtoa. Sama haastateltava mainitsi myös Slack-sovelluksen 

hyödyttäneen oppimisen kannalta.75 Tiimissä vaikuttaa olleen myös muutoin hyvä 

henki ja tätä kuvailtiin muun muassa niin että: ”(tiimissä) kaikki auttaa toisiaan”.76  

Tiimipalavereita koskevat vastaukset vaihtelivat: kolmas haastateltava oli sitä mieltä, 

ettei tiimipalavereista välttämättä ollut hyötyä, koska Trellosta näkee kuitenkin 

tilanteen.77 Sen sijaan haastateltavat viisi ja kuusi näkivät tiimipalaverin hyödyllisinä. 

Viidennen haastateltavan mukaan tiimipalaveri on hyvä ja siinä tiedetään: ”missä 

mennään ja mitä kaikki tekee”. Myös kuudennen mukaan: ”tiimipalaverista ollut hyötyä 

                                                             
67 Haastattelut numerot: 3, 5, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
68 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
69 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
70 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
71 Haastattelut numerot: 4, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
72 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
73 Haastattelut numerot: 3, 4, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
74 Haastattelu numero: 7, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
75 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
76 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
77 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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kyllä, ja siinä saa selville mitä muut on tehnyt viikon aikana”. 78  Huomioitava on 

tiiminvetäjän sekä ammattikoulun opettajan saama hyötyä tiimipalaverista, mikä 

auttaa todennäköisesti seuraamaan tiimin jäsenten työskentelyä paremmin. Tämä 

taas voi mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet saavat entistä enemmän apua, tarpeen 

niin vaatiessa. Tiimipalaverin hyödystä ammattikoulun opettajalle mainitsi myös eräs 

haastatelluista.79 Yhteenvetona tästä kysymyksestä voisi todeta, että tiimityöskentely 

on mahdollistanut muilta oppimisen ja ryhmätyöskentely on hyödyttänyt erityisesti 

sisäisen tietojen vaihdon kautta, mikä on edistänyt oppimista suuresti.  

Kuudes kysymys koski DigiPoint-tiimissä mukana olleiden mielipidettä hankkeen 

opetuksesta. Vastaukset olivat vaihtelevia, osan mukaan opetusta on ollut riittävästi, 

osan mielestä ei juurikaan. Opiskelun hankkeen aikana sanottiin olevan enemmän 

itseopiskelua.80  Tiiminvetäjän managerointiin oltiin tyytyväisiä ja tiiminvetäjältä sai 

tarpeen vaatiessa kysyttyä neuvoa. 81  Sen sijaan ammattikoulun opettajan 

opetuksessa nähtiin parannettavaa. Opettajan mm. mainittiin pääsevän käymään 

huononlaisesti. Toinen haastateltava näki ammattikoulun opettajan olevan niin vähän 

paikalla, ettei siitä kummemmin ole hyötyä. Eräs haasteltava kuvasi jopa 

ammattikoulun opettajan roolia hankkeessa kysymysmerkkinä”.82  

Haastateltujen vastaukset koskien lisäopetusta olivat samansuuntaisia ja pääosin 

lisäopetusta ei kaivattu. Tätä mieltä oli pääpiirteissään suurin osa haastatelluista.83 

Erään haastatellun mukaan vasta ongelmatilanteen kohdatessa opetus tulee 

tarpeeseen. 84  Toisen haastateltavan mukaan: ”yksittäistä asiaa on hyvä kysyä 

ammattikoulun opettajalta, jos hän on paikanpäällä”. Saman haastatellun mukaan 

tekemällä oppii kyllä. 85  Kolmas haastateltava oli sitä mieltä, että ammattikoulun 

opettajan läsnäolo on ollut hyvä asia. Sama haasteltu mainitsi, että ammattikoulun 

opettaja pystyisi varmasti auttamaan, mutta (haastateltava) selvittää ongelman 

mieluimmin itse.86  Yhden tiimiläisen mukaan olisi ollut hyödyllistä oppia lisää eri 

ohjelmointikielistä. Vastauksista on helppo päätellä, että lisäopetuksen kaipuu on 

                                                             
78 Haastattelu numerot: 5, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
79 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
80 Haastattelut numerot: 3, 4, 6, 8 DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
81 Haastattelut numerot: 4, 5, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
82 Haastattelut numerot: 3, 6, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
83 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
84 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
85 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
86 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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enemmän riippuvainen yksittäisestä henkilöstä ja hänen taitotasostaan. Saman 

haastateltavan mukaan hanke oli tähän asti ollut enemmän omien taitojen 

kertaamista.87 

Ammattikoulun opettajan läsnäoloa voidaan pitää ristiriitaisena, toiset eivät sitä 

kaivanneet, kun taas toiset näkivät sen hyödyllisenä. Mielipiteet opettajan läsnäoloa 

koskien ovat siis hyvin henkilöstä riippuvaisia. Tämä mielipiteiden riippuvuus 

henkilöstä tulee myös hyvin esiin haastatteluissa ylipäätään, jossa on huomioitava 

mm. tasoerot koodaamistaidoissa. 

 

3.3 Muut hyödyt 
 

Muihin hyötyihin luin kuuluvaksi tiimiläisten aiemman osaamisen tunnustamisen ja 

hankkeen aikana tapahtuneen verkostoitumisen. Oman osaamisen tunnistamiseen 

liittyen haastateltavat mm. mainitsivat, että tässä tuli kerrattua vanhoja taitoja.88 Kaksi 

haastateltavaa mainitsi työkokemuksen päähyötynä.89 Kysymys ei itsessään vaikuta 

olleen kovin onnistunut ja haastatelluilla on ollut jonkin verran vaikeuksia sitä 

hahmottaa. Kysymyksestä sai kuitenkin hyvää aineistoa vaikuttavuuden arviointia 

varten. 

Kahdeksas kysymys käsitteli verkostoitumista hankkeen aikana. Verkostoitumista 

kuvattiin mm. messuilla vierailujen kautta. Viiden tiimiläisen mukaan vierailuista ei ollut 

kummemmin hyötyä, kun taas yhden mukaan messuilla verkostoitumista on 

tapahtunut sekä joitain kontakteja ollut eri työnantajiin. 90  Erään haastateltavan 

mukaan ensimmäinen messuvierailu olisi ollut hyödyllinen, jos se oltaisi tehty 

myöhemmin.91  

Messuja, joista ei ollut hyötyjä kuvailtiin enemmän business to business -tyyppisiksi.92 

Ylipäätään verkostoja työnantajiin ei ole päässyt kummemmin syntymään, vaikka 

joitain kontakteja ja vierailuja yrityksistä on ollut. Erään haastateltavan mukaan 

DigiPoint-tiimiläisiin on hyvät kontaktit.93 Tästä voi päätellä, että business to business 

                                                             
87 Haastattelu numero: 8, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
88 Haastattelu numero: 5, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
89 Haastattelut numerot: 3, 7, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
90 Haastattelut numerot: 3, 4, 5, 6, 7, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
91 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
92 Haastattelut numerot: 3, 4, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
93 Haastattelu numero: 6, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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-messuilla vierailut eivät ole kovin hedelmällinen polku, jos halutaan edistää 

verkostoitumista vaan enemmän olisi tehtävä aktuaalisia vierailuja eri yrityksiin. 

DigiPoint-tiimi teki vierailun Citrus-Solutionsin Helsingin toimistoon 17.10.2019, mutta 

suurin osa haastatteluista oli tehty jo tätä vierailua ennen. Lisäksi alan yrityksiä on 

käynyt haastattelujen jälkeen tutustumassa tiimin toimintaan. 

Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin kehitysajatuksia tai muuta sanottavaa 

hankkeeseen liittyen. Viimeinen kysymys oli avoin sana-tyyppinen. Siinä tuli esille 

paljon hyviä ehdotuksia. Eräs hyvä ehdotus oli koota valmis paketti, joka sisältäisi 

itseopiskeltavaa materiaalia projektiin ja softakehitykseen liittyen. Ammattikoululla on 

varmasti tämmöinen paketti valmiina.94 Toinen ehdotus oli se, että nykyinen saatava 

tutkinto on osa ammattitutkintoa niin toivottiin sen tulevaisuudessa olevan 

mahdollisesti ammattikorkeakoulutasoinen eli siis voisi olla palanen 

ammattikorkeakoulututkintoa.95 Kolmas ehdotus koski tehokkaampia tietokoneita ja 

eräs haastateltava mainitsi koneen olleen jossain kohdin tukossa. 96  Neljännen 

mukaan ”Turun kaupungin toiminnassa on parannettavaa”. Tämä liittyy varmasti 

hankkeen alussa olleeseen odottamiseen ja jäykkyyteen. Myös kolme muuta 

haastateltava nosti esille odottamiseen liittyneet ongelmat.97  

 

3.4 Yhteenveto haastatteluista 
 

Hankkeeseen osallistuneiden tiimiläisten taidot parantuneet laajasti, joista 

keskeisimpiä saavutettuja taitoja ovat parantuneet ohjelmointikieli- tiimityöskentely- ja 

projektinhallintataidot. Myös työelämäkykyisyystaidot ovat parantuneet, joista eniten 

parantui kyky oppia uutta. Vähiten parantui täsmällisyys, mikä johtui oletettavasti siitä, 

että tämä työelämäkykyisyystaito on jo valmiiksi hyvällä tasolla. Myös oma osaaminen 

tunnistetaan ja omasta roolista hankkeessa osattaisiin kertoa. Huomioitava on 

kuitenkin tasoerot. Hankkeen työtehtävistä on pidetty ja Varaamo-projektista saa 

tarpeellista työkokemusta, joka vastaa todellisen maailman haasteita.  

Hankkeessa toimintatavat ovat olleet vaikuttavia. Tiimityöskentelystä nähtiin olevan 

hyötyä ja sen nähtiin edistäneen oppimista, erityisesti sisäisen tietojen vaihdon kautta. 

                                                             
94 Haastattelu numero: 7, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
95 Haastattelu numero: 3, DigiPoint-tiimin jäsen, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
96 Haastattelu numero: 4, DigiPoint-tiimin jäsen, 1.10.2019. Anonyymi haastattelu. 
97 Haastattelut numerot: 4, 5, 6, 8, DigiPoint-tiimin jäsenet, lokakuu 2019. Anonyymi haastattelu. 
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Hankkeesta on haastattelujen perusteella saatu riittävästi opetusta eikä lisäopetusta 

kummemmin kaivattu. Oman osaamisen tunnustamista koskien haastatellut 

mainitsivat saatavan työkokemuksen keskeisimpänä hyötynä. Verkostoitumista oli 

1.10.2019 mennessä tapahtunut vielä vähän. 

 

4. Päätelmät 
 

DigiPoint-malli on ollut onnistunut ja esim. Varaamo oli tiimille sopivan vaikeustason 

projekti. Vastauksista voisi myös päätellä, että hankkeen tulisi vaikuttaa tiimin jäsenten 

osaamisen mahdollisimman monipuoliseen kehitykseen. Eräs keino olisi antaa 

enemmän työtehtäviä tiimiläisille, jossa mennään oman osaamisalueen ulkopuolelle 

ja tehdään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Esimerkiksi, jos DigiPoint-tiimiläinen on 

vastannut aiemmin Varaamon ulkoasuun liittyvistä asioista, niin hän siirtyisi tietyssä 

vaiheessa tekemään myös tietokantapuolen työtehtäviä ja esim. ulkoasusta aiemmin 

vastanneet auttavat luonnollisesti uusia alkuun pääsemisessä. Tämä tuli esiin jo 

DigiPointin tiiminvetäjän kanssa puhuttaessa.  

Sosiaalisen vaikuttavuuden kannalta tiimiläisten taidot ovat parantuneet laajasti eli 

nykyinen malli on ollut hyvä. Tietysti eri työelämätaitojen parantumista koskien 

voitaisiin pohtia joitain keinoja, mitkä edistäisivät niiden parantumista laajemmin. Eräs 

keino olisi juuri se, että lähdetään vaan yksilöitä enemmän haastamaan. 

Ammattikoulun opettajan läsnäolo ei ole ollut kaikille tarpeellista, erojen taitotasossa 

takia. Opettajan resurssiin voisi kuitenkin myös panostaa enemmän, sillä jotkut 

haastatelluista pitivät opettajan läsnäoloa hyödyllisenä. Tiiminvetäjän rooli 

hankkeessa on ollut tärkeä, ja nykyinen tiiminvetäjä onnistunut vastauksista päätellen 

työssään hyvin. Verkostoitumista voisi edistää yritysvierailut, ja se että tehdään 

hankkeen kuluessa työhakemuksia eri yrityksiin. 

Lähdeluettelo  
Haastatteluaineisto 

Haastattelu nro: 3, DigiPoint-tiimin jäsenen haastattelu Digipore-hankeen 

vaikuttavuudesta, Turun kaupunki, Turku, lokakuu 2019. 

Haastattelu nro: 4, DigiPoint-tiimin jäsenen haastattelu Digipore-hankeen 

vaikuttavuudesta, Turun kaupunki, Turku, lokakuu 2019.  
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Liite 1 
 
Haastattelurunko 

Alkusanat: 

Tarkastelen harjoittelussa DigiPore-hankkeen vaikuttavuutta osallistujien 

työllistymisedellytysten ja osallistumistason parantumiseen. Tarkoitan vaikuttavuuden 

arvioinnilla lopputulosten sekä hankkeen aikaansaamien muutosten tarkastelua. 

Työssäni keskeistä on haastattelut, joiden pohjalta teen loppuraportin. Loppuraportti 

tehdään, jotta hankeen lopputuloksia olisi itsessään helpompi arvioida sekä 

tarkastella. Tärkeää tämä on DigiPore-hankkeen tapauksessa, koska kyseessä on 

pilottihanke.  Haastattelussa on 8 pääkysymystä sekä muutamia tarkentavia 

alakysymyksiä. Itse haastattelu kestää 15-20 minuuttia ja tässä pidetään huolta 

vastaajan anonymiteetistä. Haastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa 

kysymykset ovat avoimia/ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. 
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Kysymykset: 

1. Miten osaaminen on päivittynyt tai vahvistunut? (ohjelmointikielien osaaminen, 

ryhmätyöskentely jne.) Mikä edisti tätä erityisesti/miten muutos on näkynyt/muita 

kommentteja tähän liittyen? Onko projektinhallinnan taidot parantuneet? 

2. Miten työelämätaidot ovat kehittyneet hankkeen edetessä? (5 eri osa-aluetta); Mikä 

edisti tätä erityisesti/miten muutos on näkynyt/muita kommentteja tähän liittyen?  

2.1 Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus, (innostuneisuus, asennoituminen 

työtehtäviin ikään kuin niin että näkee sen tilaisuutena oppia uutta, 

osataan keksiä itsenäisesti uutta tehtävää, jaetaan ideoita muiden 

kanssa) Trello-sovelluksen rooli? 

2.2 Tunnollisuus, (edistikö esim. ongelmatilanteiden esille tuominen tätä 

tai kalustosta ja laitteista huolehtiminen?) 

2.3 Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot, (tulee ihmisten kanssa 

toimeen, kysyy neuvoa tarvittaessa jne.) Tiimipalaverin ja online-

keskustelujen rooli (Slack)? Edistivätkö interaktiivisuutta? 

2.4 Täsmällisyys (esim. aikatauluista sopiminen, suunnitelmien 

noudattaminen ja niissä pysyminen) 

2.5 Kyky oppia uutta, (oman osaamisen jatkuva kehittäminen tai oman 

osaamisen mahdollisten puutteiden korjaaminen) tiimipalaverit? 

3. Tunnistatko oman osaamisesi aiempaa paremmin hankkeen myötä? (eli tunnistatko 

esim. omat vahvuudet ja heikkoudet, tavan tehdä työtä, taidot jotka hallitset).  Onko 

muutosta tapahtunut esim. tiimityöskentelyn myötä tai tehtyjen tehtävien myötä, 

näkeekö heikkoudet? 

Tarkentava kysymys: Mikä edisti tätä erityisesti/miten muutos on 

näkynyt/muita kommentteja tähän liittyen? 

3.1 Lisäksi osaisitko markkinoida itseäsi työnantajille; kertoa niistä 

taidoista mitä sinulla on työnantajille? LinkedIn profiili, Varaamosta 

kertominen; mikä rooli siinä on ollut 

Tarkentava kysymys: Mikä edisti tätä erityisesti/miten muutos on 

näkynyt/muita kommentteja tähän liittyen? Tiiminvetäjän rooli? 
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4. Mitä mieltä olet ollut hankkeen koulutuksen sisällöistä eli työelämälähtöisistä 

työtehtävistä hankkeen tiloissa, kotona tai yrityksessä? (varaamo+työllisyysviuhka) 

Tuleeko esiin todellisen maailman haasteet ja työtehtävät, edistääkö työelämässä 

vaadittujen taitojen hallintaa? Edistikö roolien vaihto oppimista? Tuliko tehtävissä esiin 

se, että missä tarvitsee kehittyä? 

4.1 Miten ne mahdollisesti edistivät sekä työelämässä vaaditun 

osaamisen hallintaa taitoja että itse työllistymistä? (onko edistäneet 

oppimista, tehtävistä hyötyä työelämää ajatellen, mikä ollut hyödyllisintä?) 

(varaamo+työllisyysviuhka) 

5. Koitko hankkeen aikana oppineesi muilta eli edistikö siis tiimityöskentely oppimista? 

Ajatuksia tiimityöskentelystä ylipäätään? (esim. CSS-tiimi erikseen) Sisäinen tietojen 

vaihto tiimityöskentelyssä?  

Tarkentava kysymys: Miten näet Trellon, online-keskustelujen, 

tiimipalaverien ja tavoitteita koskevien keskustelujen roolin oppimisessa 

ja taitojen kehittymisessä? 

6. Onko ollut riittävästi ohjausta tai mitä mieltä olet tiiminvetäjältä tai ammattikoulun 

opettajalta tulleesta ohjauksesta? 

6.1 Mitä lisäopetusta olisi mahdollisesti kaivannut tai olisitko halunnut 

esim. ammattikoulun opettajalta enemmän opetusta? Lisää opetusta eri 

tekniikoista kuten fronttitekniikoista? 

7. Saitko tunnustettua aiempaa osaamistasi hankkeen kuluessa? (eli oliko paljon 

aiempia itseopittuja taitoja, jotka sait virallistettua) 

8. Millaisia verkostoja onnistuttu luomaan sekä muihin DigiPore-hankkeessa oleviin 

että työnantajiin? (eli onko yhteistyötä ihmisten välillä sekä kontakteja työnantajiin, jota 

kautta saadaan tietoa esim. avoimista työpaikoista) Messuilla verkostoituminen? 

Yritysvierailu(t)? 

Kehitysajatuksia, ideoita tai muuta sanottavaa hankkeeseen liittyen? Odottamaan 

jouduttu? 
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Liite 2 
 
Moisio, Tatu; DigiPoint-toimintamallin prosessikuvaus, Turun kaupunki. Turku 2019c. 

 

 


