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DUDE – Do your own diligence



Yhteistyöllä tuloksia

Yhteensä noin 40 paikallista yhteistyöyritystä 
ja muuta yhteistyökumppania





YHTEINEN YMPÄRISTÖ



MEGATRENDIT
työelämän muutos

Y-sukupolvi

Digitalisaatio

Hybridiosaaminen

Yhteiskunta ja osallisuus



OSAAMISIDENTITEETTI

Työelämän vaatimukset

Osaamisen käyttökohteet 
muuttuvilla työmarkkinoilla

Joustava ja jatkuva 
oppiminen/koulutus

Motivaatio ja halu kasvaa



Itsetuntemus työelämään
valmistautuessa

Luonne

Sosiaalinen media

Työelämä
Koulutus

Asiantuntemus
ja pätevyys

Elämänkokemus

Uusiutumiskyky

OSAAMISIDENTITEETTI



”Tässä voisi verrata koodaria ojankaivajaan, jos kaivaa ojia kolme 
vuotta, ei siinä voi kehittyä enää paljoakaan ja varmasti tietää miten 
ojaa pitää kaivaa sillä kyseisellä lapiolla, mutta kun tuodaan uusi 
lapio, joka on todistettu paremmaksi, vahva ja kapea ammatti-
identiteettinen ei hyväksy uutta lapiota vaan jatkaa vanhalla.”

IT-yrittäjä, 15 vuotta alalla 



DUDEsta potkua kohti IT-alan töitä!
Aidot kokemukset työelämästä Osaamisen tunnistaminen

ja  näyttäminen
Verkostoituminen ja
työelämätaidot



Palautteista

• Palautteet koskivat mm. järjestelyjä, ohjauksen laatua ja sisältöä sekä 
ilmapiiriä ja tulevaisuuden näkymiä

• Arviointiasteikko 1-5, DUDEn keskiarvo 3,8
+ Koulutuksen oppimisilmapiiri oli myönteistä ja kannustavaa ja tehosti oppimistani. 
+ Koulutusjärjestelyt ovat sopineet hyvin omaan elämäntilanteeseeni ja tukeneet 
oppimistani. 

• Pitkällä aikavälillä kerätyissä palautteissa näkyi erityisesti 
tulevaisuuden näkymien selkeytyminen



”Ennen DUDEa tuntui, että minun ja työelämän 
välissä on semmoinen 5-metrinen muuri. Nyt DUDEn
jälkeen se muuri tuntuu enää metrin korkuiselta, ja 
sen yli mä jo pääsen hyppäämään”

DUDE-osallistuja



Loppuraportti julkaistu tänään 9.12. !

Mukana videoita, osallistujien ja 
yhteistyökumppaneiden kommentteja 
ja tehtäviä oman tulevaisuuden 
suunnitteluun.

Tutustu ja jaa: 
https://dudeshowyourdigi.fi/wp-
content/uploads/2020/12/Loppuraportti_
final.pdf

https://dudeshowyourdigi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Loppuraportti_final.pdf


Sydämelliset kiitokset 
kaikille hankkeeseen 

osallistuneille: yksityisille ja 
julkisille rahoittajille, 
toteuttajille, alueen 

yrityksille 
ja osallistujille!

Rentouttavaa joulun 
aikaa!
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