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DIGIPOLKU TÖIHIN
Digitaalisia taitoja maahanmuuttajille 

vertaisoppimista hyödyntäen

Minna Pesonen
24.1.2018

HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA KESTO
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Aika: 15.2.2017— 31.1.2019
Paikka: valtakunnallinen hanke
Hanketoimijat: 
Opintokeskus Sivis
Sedu Aikuiskoulutus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Pohjanmaan piiri
Suomen Punainen Risti Oulun piiri 
Erilaisten Oppijoiden Liitto kanssa. 

Yhteistyökumppaneita otetaan mielellään mukaan hankkeen toimintaan.
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HANKKEEN TAVOITTEENA ON 

edistää ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä 
vaadittavien digitaalisten taitojen kehittymistä 

maahanmuuttajien ja muiden digitaalisia taitoja 
heikosti osaavien henkilöiden keskuudessa. 

HANKKEEN TAVOITTEET

• Tarkemmin tavoitteena on:
– määritellä työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa vaadittavia 

digitaalisen osaamisen taitoja
– kehittää hankkeen kohderyhmän osaamista niin, että he pärjäävät 

ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
– lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä järjestötoimijoiden ja ammatillisen 

koulutuksen tarjoajien kanssa
– luoda digitaalisen osaamisen kehittämiseen liittyvä vertaisoppimista 

hyödyntävä koulutusmalli
– tuottaa digitaalisen osaamisen kehittämistä tukeva verkkosivusto, jossa 

esitellään hankkeessa kehitettävä koulutusmalli ohjeineen ja 
materiaaleineen
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HANKKEEN TOIMINTAMUODOT JA TULOKSET

Hankkeessa toteutetaan 
• valtakunnallisia digitaalisten taitojen 

vertaisohjaajakoulutuksia

• vertaisryhmiä 
jotka opiskelevat opiskelussa ja työnhaussa vaadittavia 

digitaalisia taitoja

HANKKEEN TOIMINTAMUODOT JA TULOKSET

Hankkeessa
• lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä järjestötoimijoiden ja 

ammatillisen koulutuksen tarjoajien kanssa järjestämällä 
webinaareja digitaalisista taidoista ja hankkeen tuloksista

• tehdään hankkeen kohderyhmien kanssa digitaalisen 
osaamisen kehittämiseen liittyvä vertaisoppimista hyödyntävä 
koulutusmalli

Hankkeessa tehdään verkkosivu digipolkutoihin.fi, johon 
tallennetaan  digitaalisen osaamisen kehittämiseen tähtäävän 
vertaisoppimista hyödyntävän koulutusmallin esittely, ohjeet ja 
materiaalit
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Digitaalisten taitojen vertaisryhmät (kevät 2018)

• Helsinki : 2 ohjaajaa, 13 ryhmän jäsentä
• Lapua: 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä
• Kauhajoki: 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä
• Oulu: 2 ohjaajaa, 15 ryhmän jäsentä
• Seinäjoki: 3 ohjaajaa, 15 ryhmän jäsentä
• Ähtäri : 2 ohjaajaa, 8 ryhmän jäsentä

• Yhteensä 13 ohjaajaa, 67 ryhmän jäsentä 
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Hankkeen webinaarit 6.10. ja 20.4.

• Webinaari digitaidoista pe 6.10. klo 9.00-11.00- 35 osallistujaa

Webinaarin aihe ja sisältö: Tulevaisuuden digitaaliset perustaidot työelämässä ja 
opiskelussa- mitä tulee osata?
Webinaarin asiantuntijat Merja Sjöblom Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä,  
toimitusjohtaja Juha Jokelainen LSK Business Park Oy:sta ja Digipolku töihin -
hankkeen projektipäällikkö Minna Pesonen ja kouluttaja Tanja Päällysaho Sedu 
Aikuiskoulutuksesta.

• Ennakkotieto: Webinaari 20.4. klo 9.00-11.00  ohjaajien kokemuksista ja ryhmän 
jäsenten kokemuksista digitaalisten taitojen ryhmistä
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YHTEYSTIEDOT JA HANKE SOSIAALISESSA 
MEDIASSA

Hanke Twitterissä tunnuksella @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 2230

• 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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