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Yhteistyökumppaneita otetaan mielellään mukaan hankkeen toimintaan.



HANKKEEN TAVOITTEENA ON 

edistää ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä 

vaadittavien digitaalisten taitojen kehittymistä 

maahanmuuttajien ja muiden digitaalisia taitoja 

heikosti osaavien henkilöiden keskuudessa. 



Digipolku töihin- hankkeen toimintamuodot ja 

tulokset

Hankkeen toimintamuodot

• Digitaalisten taitojen vertaisohjaajakoulutukset 

• Digitaalisten taitojen vertaisryhmät 

• Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen järjestötoimijoiden ja 

ammatillisen koulutuksen tarjoajien sekä muiden maahanmuuttajien 

kanssa toimivien tahojen kautta esimerkiksi webinaarien kautta

• Digitaalisen osaamisen kehittämiseen liittyvän vertaisoppimista 

hyödyntävän koulutusmalli ja tuottaminen sivulle digipolkutoihin.fi
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Digitaalisten taitojen vertaisryhmät (kevät 2018)

• Ryhmiä toteutettu

– Helsinki : 2 ohjaajaa, 13 ryhmän jäsentä- kiinnostus jatkaa 

syksyllä

– Lapua: 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä

– Kauhajoki: 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä

– Oulu: 2 ohjaajaa, 17 ryhmän jäsentä

– Seinäjoki: 3 ohjaajaa, 15 ryhmän jäsentä

– Ähtäri : 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä

• Osallistujia hankkeessa yhteensä 76

• Digitaalisten taitojen kehittymisen analyysi alkamassa
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Osallistujien kokemuksia digitaalisista 

vertaisryhmistä (poimintoja)
• Vastaajien määrä 62. 

• Ryhmän oppimisilmapiiri on ollut myönteistä ja kannustavaa ja tehostanut oppimista 

(66 % vastaajista)

• Ryhmän tilat ja materiaalit ovat olleet laadukkaat ja tehostaneet oppimista (58 % 

vastaajista)

• Ohjaajan asiantuntemus on vastannut toiminnan tavoitteisiin ja tehostanut omaa 

oppimista ( 55%  vastaajista)

• Ryhmän toiminnan järjestelyt ovat sopineet hyvin omaan elämäntilanteeseeni ja 

tukeneet oppimista ( 52% vastaajista)

• Ryhmän toiminnan aikana tarjottu tuki ja ohjaus ovat tehostaneet omaa oppimistani 

(50%  vastaajista)

• Arvioni mukaan mahdollisuudet työllistymiseen ja työssä jatkamiseen ovat ryhmän 

toiminnan seurauksena parantuneet (48%= vastaajista)

6



Digitaalisten taitojen vertaisoppimisen malli
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ENNEN RYHMÄTOIMINTAA

• Digitaalisten taitojen osaamismäärittely

Ohjaajien rekrytointi ja Vertaisohjaajakoulutus (3 op)

• Digitaalisten taitojen testi 

• Suomen kielen testi

• Digitaalisten taitojen ryhmien osallistujien rekrytointi

RYHMIEN TOIMIESSA

•Digitaitoryhmien toiminta ohjaajaparien* ohjaamana

•Digitaalisten taitojen testi

•Vertaistuki digitaalisia taitoja opetellessa
•Projektihenkilöstö tukena

TOIMINNAN JÄLKEEN

• Digitaalisten taitojen päätöstesti osallistujille

•Palautteen keruu ryhmistä ja vertaisohjaajilta

•Todistukset ja osaamismerkit vertaisohjaajille ja ryhmän 
jäsenille

VERTAISRYHMÄMALLI DIGITAALISTEN TAITOJEN OPPIMISEEN



Vertaisohjaajakoulutuksen 

osallistujien rekrytointi 

käynnissä Helsingissä, 

Oulussa ja Seinäjoella!

Lisätietoja

https://www.ok-

sivis.fi/hankkeet/digipolku-

toihin/hankkeessa-

tapahtuu.html
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YHTEYSTIEDOT

Hanke Twitterissä @D-polkutoihin

Hankkeen blogi http://digipolkutoihin.blogspot.fi/

Hankkeen verkkosivu https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/digipolku-toihin.html

• Minna Pesonen, projektipäällikkö, Opintokeskus Sivis, minna.pesonen(at)ok-

sivis.fi, +358 40 530 2239

• Riitta Tervasmäki, asiantuntija, Opintokeskus Sivis, riitta.tervasmaki(at)ok-

sivis.fi, +358 40 717 7020

• Tanja Päällysaho, kouluttaja, tanja.paallysaho(at)sedu.fi, +358 40 830 2447

• Marja-Liisa Saunela, kouluttaja, marja-liisa.saunela(at)sedu.fi, +358 40 868 
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