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DIGIPOLKU TÖIHIN -HANKE 
ETSII DIGITAIDOISTA JA 

RYHMÄNOHJAAMISESTA 
KIINNOSTUNEITA

Valtakunnallinen Digipolku töihin -hanke kouluttaa työelämässä tarpeellisista digitaidoista ja 

ryhmän ohjaamisesta sekä etsii parhaillaan erityisesti maahanmuuttajia, mutta myös muita asiasta 

innostuneita keväällä 2018 käynnistyvien vertaisryhmien vetäjiksi. Olisitko sinä valmis ottamaan 

haasteen vastaan ja osallistumaan hankkeen vertaisohjaajakoulutukseen syksyllä?
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• miten ryhmä toimii?

• miten ryhmän toimintaa suunnitellaan ja  
 ohjataan?

• mikä on ohjaajan rooli ryhmässä?

• mitä osaamista digitaitojen
 ohjaamisessa vaaditaan?

• työhakemuksen ja ansioluettelon    
 kirjoittaminen

• sähköpostin käyttö

• internetin käytön hallinta ja tiedonhaku

• verkkotyöskentely opiskelussa ja työssä 

• osallistuminen etäkokouksiin ja 
  -opiskeluun (Skype)

• verkko-oppimisympäristö (Moodle)

• sosiaalisen median sovellukset 
  (soveltuvin osin)

KOULUTUKSESSA OPIT 
OHJAAMISESTA:

Mitä hanke tarjoaa ohjaajiksi 
kouluttautuville?

KOULUTUKSESSA OPIT 
DIGITAALISIA TAITOJA:

Vertaisohjaajakoulutukseen osallistuneet saavat Opintokeskus 
Siviksen myöntämän virallisen todistuksen.

Ohjaajat opiskelevat digitaalisia taitoja ensin itse, jonka jälkeen he vievät oppimaansa eteenpäin 

omissa vertaisryhmissään. Ohjaajat vetävät yhden lukukauden ajan toimivia ryhmiä pareittain. 

Digipolku töihin -hankkeen työntekijät toimivat ohjaajien tukena ja auttavat käytännön järjestelyissä, 

digitaitoihin liittyvien materiaalien tuottamisessa ja vertaisryhmien tilavarauksissa.



Aikataulut

Helsinki: 21.10. (klo 9-16) ja 3.11. (klo 9-16)

Oulu: (iltaisin): 19.10., 31.10., 1.11., 8.11.

Seinäjoki (iltaisin): 25.10., 1.11., 8.11., 15.11.

Ensimmäinen koulutuspäivä vertaisohjaajille järjestetään lauantaina 14.10. klo 9.00–16.00 Oulussa, 

Seinäjoella ja Helsingissä. Starttipäivän jälkeen ohjaajakoulutukseen kuuluvat di gitaalisten taitojen 

opintopajat:

Jokainen opiskelija osallistuu yhdellä paikkakunnalla järjestettävään opintopajaan. 

Opintopajojen jälkeen järjestetään lyhyt verkkokoulutusjakso opittuja taitoja hyödyntäen.

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostitse 

ja ilmoittaudu ohjaajakoulutukseen 30.9.2017 mennessä.
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OULUN JA HELSINGIN OHJAAJAKOULUTUKSET: 
Minna Pesonen, projektipäällikkö, Opintokeskus Sivis, 

minna.pesonen@ok-sivis.fi , +358 40 530 2239

Riitta Tervasmäki, asiantuntija, Opintokeskus Sivis, 
riitta.tervasmaki@ok-sivis.fi , +358 40 717 702

SEINÄJOEN OHJAAJAKOULUTUKSET: 
Tanja Päällysaho, kouluttaja, 

tanja.paallysaho@sedu.fi , +358 40 830 2447

Marja-Liisa Saunela, kouluttaja, 
marja-liisa.saunela@sedu.fi , +358 40 868 0809

Opintokeskus Sivis toteuttaa vuosina 2017–2019 ESR-rahoitteisen valtakunnallisen hankkeen 
”Digipolku töihin” yhdessä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeen tavoitteena on 
edistää ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä vaadittavien digitaitojen hallintaa erityisesti 

maahanmuuttajien, mutta myös muiden taitoja tarvitsevien keskuudessa.

Yhteystiedot:


