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Opintokeskus Sivis (www.ok-sivis.fi)

Valtakunnallinen 
aikuisoppilaitos, joka 
toteuttaa, tutkii, kehittää, 
ohjaa ja tukee 
järjestöllistä koulutusta.
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Jäseninä 72 
valtakunnallista 
kansalaisjärjestöä.
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Luo ja myöntää itse 
osaamismerkkejä sekä 
ohjaa järjestöjä 
osaamismerkkityössä.
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Siviksen osaamismerkkiperheet

Järjestelmämerkit

 palkitseminen 
työstä, kannustaminen 

käyttämään & 
brändäys

Järjestöjen 
yhteiset merkit

 vapaaehtoistyössä 
hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Puhuja-merkki

 puhujan suosittelu

Osaamismerkit

 kaikilla tavoin 
hankittu osaaminen 

esille



Digipolku töihin- hankkeen osaamismerkit maahanmuuttajille



DIGIPOLKU TÖIHIN- HANKE

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. 

Myös muita yhteistyökumppaneita ja verkostoja 

mukana.

Hankkeen tavoite 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

• Digitaalisten taitojen vertaisohjaajakoulutukset 

• Digitaalisten taitojen vertaisryhmät 

• Webinaareja digitaalisista taidoista ja hankkeen kokemuksista

• Digitaalisen osaamisen kehittämiseen liittyvän vertaisoppimista 

hyödyntävän koulutusmallin tuottaminen sivulle digipolkutoihin.fi
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DIGIPOLKU TÖIHIN – HANKKEEN OSAAMISMERKIT
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Vertaisohjaaja-
Koulutus (3 op)

Merkin saaja on suorittanut Opintokeskus Siviksen ja Sedun toteuttaman 
Vertaisohjaajakoulutuksen (3 op). Vertaisohjaajakoulutus järjestettiin osana 
Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Digipolku töihin -hanketta (2017-
2019).

Digitaalisten 

taitojen vertais-

ryhmän jäsen

Merkin saaja on osallistunut Digipolku töihin- hankkeen digitaalisten taitojen 
vertaisryhmään ja oppinut työnhaussa ja opiskelussa vaadittavia digitaalisia 
taitoja.

Digitaalisten 

taitojen

vertaisohjaaja

Merkin saaja on toiminut digitaalisten taitojen vertaisryhmän ohjaajana 
Digipolku töihin- hankkeessa (ESR- hanke 2017-2019). 



Kokemuksia osaamismerkeistä

• Osaamismerkeillä on haluttu nostaa esille tuoretta digitaalista tapaa näyttää 

osaamista

• Hankkeen osallistujat ovat itse arvioineet osaamistaan (digitaitokysely, 

ohjaajakysely) sekä projektin henkilöstö on havainnoinut osaamista ryhmien 

toiminnan aikana 

• Vertaisryhmien ohjaajat ovat olleet kiinnostuneita saamaan osaamismerkin- ja 

useimmiten vastaanottaneet sen

• Vertaisryhmien jäsenet eivät ole vastaanottaneet osaamismerkkiä kovin usein-

merkkien vastaanottaminen vaatii teknisiä taitoja, joita vertaisryhmän jäsenillä ei 

välttämättä ole tai he eivät koe tarvitsevansa merkkiä
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Kiitos !

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa ja ota yhteyttä mikäli 

haluat kysyä tarkemmin hankkeen toiminnasta!

• Hanke Twitterissä tunnuksella @D-polkutoihin

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

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

• Hanketyöntekijät:

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

sivis.fi

– Riitta Tervasmäki, asiantuntija, Opintokeskus Sivis, riitta.tervasmaki(at)ok-sivis.fi

– Tanja Päällysaho, kouluttaja, tanja.paallysaho(at)sedu.fi

– Marja-Liisa Saunela, kouluttaja, marja-liisa.saunela(at)sedu.fi

9

http://digipolkutoihin.blogspot.fi/
https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/digipolku-toihin.html

