
DIGIVOIMAA–
Digihyvinvoinnilla
yhteiskunnallista osallisuutta



DIGIVOIMAA-hanke

• Toteuttajat
• XAMK

• Mediakasvatusseura

• Ammattiopisto SPESIA

• Etelä-Savon Liikunta ry

• Rahoittajat
• Euroopan Sosiaalirahasto

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus





Osallisuus (thl 08.07.2019)
osallisuuden edistäminen on keino vähentää yhteiskunnasta syrjäytymistä sekä eriarvoisuutta. 

”Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, 
työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Kansallisella tasolla osallisuus vaikuttaa 
demokratian perusrakenteena. Tällöin kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen”

”Ihmisen osallisuuden aste ja yhteiskunnallinen aktiivisuus vaihtelevat elämänkulun ja -tilanteiden 
mukaisesti. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä 
hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan”

Osallisuus (Raivio & Karjalainen 2013):

1. Riittävä toimeentulo ja hyvinvointi (having)

2. Toiminnallinen osallisuus (acting)

3. Yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys (belonging)





HYVINVOINTIPILOTTI – toteutussuunnitelma
Työpajat 
• ALOITUS

• Ennen pilottien alkamista kartoitetaan osallistujien tarkka määrä 
jokaisesta pilotista. DigiKoutseista (Xamk) ja Digivoimaa-koulutuksen 
käyneistä ammattilaisista tehdään työtiimit. Jokaiselle nuorelle 
määritellään oma tiimi. Työpajojen ammattilaiset vetävät työpajan 
ryhmää Juvenian ja Eslin hanketoimijoiden tukemana. Hallinnoijat 
tarkistavat säännöllisesti, että kaikki nuoret saavat riittävästi 
vertaisohjausta DigiKoutseilta.

• Ohjausalusta on Discord. Ennen valmennusten alkua Discord otetaan 
jokaiselle käyttöön / siihen annetaan riittävä opastus. 



VALMENNUSPILOTIT

• Varsinainen valmennus alkaa Digihyvinvointimittaristolla 
(https://digimittari.herokuapp.com/index), jonka nuoret täyttävät 
itsenäisesti. Mittauksen yhteydessä nuorilta pyydetään myös tutkimuslupa 
tulosten jatkokäyttöä varten. Ohjaajat ja DigiKoutsit käyvät tulokset läpi 
yhdessä nuorten kanssa joko verkkokeskustelussa tai kasvokkain. Mittariston 
lisäksi työpajan ohjaaja voi antaa nuoren taidoista erillisen lähtöarvion, 
jolloin nuori saa kehityksestään myös subjektiivisen arvion.

• Tulosten perusteella jokaiselle nuorella valitaan oma teema kehityskohteeksi
a) identiteetti, henkilökohtainen kasvu ja kehitys
b) vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja empatia
c) vastuullisuus, turvallisuus ja terveys

https://digimittari.herokuapp.com/index


YKSILÖLLISET VALMENNUSTEEMAT (valitaan 
yksi kehityskohde)
1.Identiteetti, henkilökohtainen kasvu ja 
kehitys

• Strategiset taidot

• Elämänhallinta

• Fyysinen hyvinvointi

• Sosiaaliset taidot

2.Vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja empatia

• Sosiaaliset taidot digiympäristössä

• Kriittinen medialukutaito

• Elämänhallinta 

• Turvallisuus

• 3.Vastuullisuus, turvallisuus ja terveys

• Digitaalinen turvallisuus

• Elämänhallinta

• Fyysinen hyvinvointi

• Kriittinen medianlukutaito



HYVINVOINTIVALMENNUSPILOTTIEN RAKENNE



LOPETUS
• Valmennuksen lopuksi nuoret tekevät uudelleen digihyvinvoinnin 

arviointimittarin, jonka perusteella nuorille tehdään loppuarvio. 
Henkilökohtaiseen loppuarviointiin osallistuvat nuorten kanssa työpajojen 
ohjaaja ja DigiKoutsit. DigiKoutsit antavat oman palautteensa myös 
vahvuusbarometrin avulla. Lisäksi työpajojen ohjaajat antavat subjektiivisen 
arvion nuoren kehittymisestä valmennuksen aikana.

• Nuoren kanssa laaditaan jatkosuunnitelma tulevista kehitystarpeista. Nuoret 
saavat koulutuksen päätteeksi ”tukipaketin” omasta (virtuaalisesta?) 
portfoliostaan, jonka ovat laatineet valmennuksen aikana.

• Varsinainen valmennus päättyy yhteiseen loppureflektointiin, joka käydään 
ryhmäkeskustelussa. Mukana ovat työpajojen ohjaajat, DigiKoutsit sekä 
Digivoimaa-hankeen henkilökunta osaltaan. Loppureflektoinnin vetää työpajan 
ohjaajat. Samalla kerätään nuorilta palaute koulutuksesta Mentimeterin avulla.


