
KOULUTUSHANKE 2020–2022

• Taustalla elinkeinoelämän 
rakenteelliset muutokset

• Työelämän digitalisoituminen ja sen 
synnyttämät osaamisvajeet

• Kohtaanto-ongelmat

• Työelämän polarisoituminen

MIKSI?
• Edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä. 

• Vahvistaa työttömyysuhan alaisten henkilöiden 
työmarkkina-asemaa. 

• Innostaa yrittäjyyden polulle.

• Ajasta ja paikasta riippumattomalla 
verkkokoulutuksella rakennettiin edellytyksiä 
tasa-arvoiselle osallistumiselle.

• Koulutuksella mahdollistettiin osallistujille 
osaamistason nousu ja tuettiin  
jatkuvaa, koko eliniän kestävää oppimis-
kokemusta.

TAVOITE
• Suunniteltiin ja toteutettiin kattava, maksuton 

ajasta ja paikasta riippumaton Digiosaajasta 
yrittäjyyteen -verkkokoulutus.

• Koulutus tarjosi mahdollisuuden oman osaamisen 
päivittämiseen ja kehittämiseen.

• Tuki osallistujien työllistymiseen sekä mahdollisen 
yrittäjäuran käynnistymiseen.

• Tuloksena syntyi valtakunnallinen verkkokoulutus, 
jossa kannustettiin myös verkostoitumaan.

MITÄ TEHTIIN?

Koulutus toteutettiin suomeksi ja englanniksi. 

KORKEAKOULUN 
KESKEN

Kaikille yhteiset 20 op:
• Digiyrittäjyyden perusteet, 5 op 
• Itsensä johtaminen/läsnä etänä, 5 op 
• Digitaalinen henkilöbrändäys, 5 op 
• Kehittyvä ammattilainen, 5 op

YHTEISTYÖSSÄ KOULUTUKSEN LAAJUUS 30op
Valinnaiset 10 op:
• Muotoiluajattelu, 5 op 
• Tulevaisuuden digitaidot, 5 op 
• Asiakasymmärrys menestystekijänä, 5 op
• Tuonti ja vienti osana suomalaisen yrityksen  

kansainvälistymistä, 5 op
• Ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka  

tulevaisuuden liiketoiminnassa, 5 op

07

RAHOITTAJANA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ (OKM)

DIGIOSAAJASTA YRITTÄJYYTEEN

OSALLISTUNEIDEN
OPISKELIJOIDEN
PAIKKAKUNTIA

ALOITUSPAIKKOJA

100
HAKIJOITA

189
OSALLISTUJIA

101

XAMK, LAB, Laurea, VAMK, TAMK, KAMK, Lapin AMK

23%
(21 osallistujaa) 

suoritti koko koulutus-
kokonaisuuden (30op)

85%
(78 osallistujaa) 

suoritti osia 
koulutuksesta.

VAMK

LAB

LAUREA

XAMK

KAMK

LAPIN AMK

TAMK

Opiskelija-
rekrytoinnissa 

tehtiin yhteistyötä 
alueellisten 

TE-palveluiden 
kanssa.

(mm. Artjärvi, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, 
Ivalo, Kemi, Jyväskylä, Kokkola, Kotka, 
Kouvola, Kuhmo, Lappeenranta, Lahti, 
Oulu, Rovaniemi, Saariselkä, Savonlinna, 
Pori, Porvoo, Seinäjoki, Sodankylä, Vaasa, 
Vantaa, Tampere, Turku)

HANKEAIKA 1.8.2020–31.5.2022

LOPPUPALAUTTEITA

”Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutus kokonaisuuden 
jälkeen uskaltauduin heittäytyä yrittäjyyteen.” 

”Tavoitteeni oli parantaa digiosaamistani 
työelämän tarpeisiin. Pääpiirteittäin sain 
tunteen, että pärjään digitalisoituvassa 

työelämässä.”

”I realized how business is fun and how important it 
is to update the skills so looking forward to find an 

enterpretenership in digital marketing.”

”Digitalisaatio ei ole enää kaukainen 
mörkö, vaan olen saanut valmiuksia ja 

varmuutta käyttää sekä soveltaa digitaitoja 
työelämässä.” 

HANKKEEN TULOKSIA

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu 
ja toteutus tapahtuivat täysin etänä 
digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Kehitetyt opintojaksot otetaan käyttöön 
hankkeen päättymisen jälkeen tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa sekä avoimen 
tarjonnassa kunkin ammattikorkeakoulun 
omien valintojen mukaan. 

Tuotettuja oppi- ja opetusmateriaaleja 
jaetaan avoimesti hyödynnettäväksi 
OKM:n ja Opetushallituksen ylläpitämään 
Avointen oppimateriaalien kirjastoon 
(www.aoe.fi). 

Koulutuksen suorittaneiden osallistujien 
työllistymisen mahdollisuudet parantuivat. 
Kiinnostus oman yritystoiminnan 
kehittämiseen vahvistui ja hankkeen myötä 
perustettiin myös kaksi uutta yritystä. 


