
 

 

Kokemuksia digiassari-valmennuksesta  
 

Jokaisen valmennuksen yhteydessä on kerätty 

palautetta sekä valmennukseen osallistuvilta 

digiassareilta että kehittämistehtävien 

toimeksiantajilta. Tämä on yhteenveto 

valmennettavien kokemuksista. 

 

Mitä odotan valmennukselta? 

Tietenkin odotan, että digiosaaminen ja 

somemarkkinoinnin taidot paranee. Näitä taitoja voin 

käyttää mahdollisessa omassa yrityksessäni tai 

kevytyrittäjänä. Uskon, että työnantajat edellyttävät 

digiosaamista ja samalla voin koota vanhaa ja uutta 

osaamista yhteen. Tarvitsen myös uusia eväitä ja 

rohkeutta työnhakuun ja toivon löytäväni tätä kautta 

työpaikan. Toivottavasti valmennus on yhteisoppimista 

ja löydän omat vahvuuteni. 

 

Millä tavoin tavoitteet muuttuivat? 

Halusin oppia digitaalisesta liiketoiminnasta koko ajan 

enemmän. Mietin nyt lisäopintoja ja kiinnostus 

projektiluontoisiin töihin kasvoi. Samalla omat tavoitteet 

tarkentuivat ja aloin haaveilla yrittäjyydestä.  

 

Millaisia onnistumisia koit valmennuksessa? 

Huomasin digitaitojeni olevan jo melko hyvät. 

Koulutusjaksolla sai paljon uutta tietoa 

käytännönläheisten harjoitteiden avulla. 

Työskentelyjakso tuki kokonaisuutta ja auttoi oman 

osaamisen hahmottamisessa.  

Kivoja juttuja olivat työnhakutaitojen paraneminen, 

LinkedIn-profiilin ja CV:n päivitys sekä verkostoituminen 

LinkedInissä. Somekanavien ja työhakutaitojen lisäksi, 

oman osaamisen kartoittaminen, kehittäminen ja 

arviointi antoi mahdollisuuden omien heikkouksien 

hyväksymiseen ja kehittämiseen. Olen oppinut 

tunnistamaan omaa osaamistani ja vahvuuksiani 

paremmin. Työskentelyjaksolla yrityksessä olen päässyt 

tekemään itselleni ihan uusia juttuja ja menestynyt 

niissä, ja siitä on tullut onnistumisen tunteita. 

 

Koulutus oli huomattavasti monipuolisempi kuin odotin, 

mutta ei ihan niin vaativa.  Huomasin, että bloggaus ei 

olekaan vain hyvien kirjoittajien tai asiantuntijoiden 

yksinoikeus. Koen uusien asioiden/taitojen oppimisen 

onnistumisena. Pidin video-CV:n editoinnista ja 

valokuvauksesta. Sain toimeksiantajalta kiitosta hyvästä 

työstä ja onnistuin neuvomaan häntä useissakin asioissa 

liittyen digimarkkinointiin.  

 

Millaisiin haasteisiin törmäsit valmennuksen 

aikana? 
Oman osaamisen sanoitus oli haastavaa. Esimerkiksi 

työhakemus ja cv meni täysin uusiksi. Niistä tuli 

parempia sekä sisällöltään että ulkoasultaan.  

Koulutusjaksolla tehtävien määrä yllätti ja 
tehtävät meinasivatkin kasaantua. Paljon materiaalia 
puristettu lyhyeen aikaan ja tuntui, että valmennus antoi 
pintaraapaisun asioista. Aikaa oman some-sisällön 
tuottamiseen ei riittänyt. Ajanhallinta oli haastavaa.  
Kuvankäsittelyohjelmat olivat niin raskaita, että kone 
kaatui jatkuvasti. 
 
Työskentelyjaksoa tietenkin varjosti koronatilanne. Se 
vaikuttaa suoraan työmotivaatioon ja jaksamiseen. 
Koen, etten ole kyennyt antamaan parasta suoritustani 
energiavajeen takia. Työskentelyjaksolla haastetta toi 
etätyöskentely ja -ohjaus. Harjoitteluaika oli liian lyhyt ja 
välillä valtasi riittämättömyyden tunne. 
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Työskentelypaikan löytäminen oli haastavaa. 
Valitettavasti jouduin vaihtamaan toimeksiantajaa 
kesken harjoitusjakson ja tuntuu, etten päässyt kunnolla 
testaamaan osaamistani. Video CV:n tekeminen oli 
vastenmielistä.  
 
Omat tavoitteet olivat aivan liian kovia ja niihin 
pyrkiminen lyhyessä ajassa oli 
kuormittavaa. Työnantajan osaaminen on heikkoa ja 
jouduin opettamaan ihan perusasioita, mikä 
aiheutti aika kummallisen suhteen minun ja työnantajan 
välille. Tuntui, etten saanut tukea aina niin paljon kuin 
sitä tarvitsin. Käänsin tämän niin, että selvittelin asiat 
itse ja opin siinä enemmän kuin jos joku olisi ollut 

kertomassa ”oikean vastauksen”.  
 
 

Mikä jäi mieleesi valmennuksesta? 

Sisällöistä jäivät erityisesti mieleen sisältömarkkinointi, 

asiakaspersoonan määrittely ja monikanavainen 

sisällöntuotanto. Hakukoneoptimointia ja sosiaalisen 

median käyttöä yrityksen näkökulmasta oli todella 

mielenkiintoista opiskella. Pääsimme käyttämään 

esimerkiksi Adoben ohjelmia.  

Ryhmäkeskustelut olivat mukavia ja koulutuksesta 

vastasi asiantunteva ja kannustava tiimi. Meillä oli 

mukava porukka ja oli kiva saada ryhmän tukea 

työttömyystilanteessa. Monella oli samankaltaisia 

ajatuksia ja huolia kuin itsellä. Porukalta sai paljon apua 

niin opinnoissa kuin muutenkin. Valmennukseen 

kuuluvat webinaarit olivat upeita, yksilötehtävissä sai 

keskittyä itseensä ja kehittämistehtävä mukavan 

haastava. Harmi vain, että ryhmä oli niin pieni. 

 

Muuta huomioitavaa, terveisiä 
Todella hyödyllinen valmennus. Innostavat 

ja asiantuntevat opettajat. Mahtavaa, että sain 

olla mukana :) Kurssilla olisi viihtynyt pidempäänkin. 

Toivottavasti valmennuksen suosio kasvaa.  

Työskentelyjakso oli mahtava. Sain tehdä mielekästä 

työtä todella hyvässä työpaikassa ja työyhteisössä. 

Koulutuksesta oli hyvä siirtyä työelämään päivitetyin 

digitaalisuustiedoin :) 

 

 

Miten arvioit valmennuksen vaikuttavan 

työllistymismahdollisuuksiisi jatkossa? 
Hankala arvioida tätä, kun korona-tilanteessa 

työllistyminen on varmasti nyt erilaista kuin ilman 

koronaa. Mutta uskon että minulla on enemmän 

rohkeutta hakeutua erilaisiin työtehtäviin.  

Opiskeluinnon se ainakin toi takaisin. Digitalisuus on 

nykyaikaa ja se täytyy olla kohtuudella hallussa, kun 

hakee uutta työtä. Oman osaamisen sanoittaminen on 

nyt paremmin hallussa ja työnhaun/verkostoitumisen 

uudet väylät tuttuja. Sosiaalinen median työkalut 

laajentaa työhakua. Osaaminen somesisällön 

tuottamisessa sekä verkostoituminen parantavat 

toivottavasti mahdollisuutta työllistyä. Hiottuani 

työnhakutaitojani olen saanut aiempaa useampia 

kutsuja työhaastatteluihin ja uskon työpaikankin 

löytyvän pian. Koulutuksen myötä voin ainakin hakea 

realistisin mielin paikkoja, joissa edellytetään 

digitalisaation ja sosiaalisen median hallintaa. 

 

 

Digiassari-valmennuksen kehitystehtäviin, sisältöihin ja 

tuloksiin voi tutustua osoitteessa: 

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/digiassari/ 
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