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HANKKEEN TARVE

• Kentällä havaitut tarpeet: 

– Maahanmuuttajien sijoittuminen kolutukseen ja työelämään on 

kytköksissä TVT-taitoihin

– Maahanmuuttajien joukossa on paljon henkilöitä, joilla on heikot 

tietotekniset perustaidot

• PIAAC-tutkimus

– Maavertailussa Suomen sijoitus erinomainen

– Taso 1 tai alle

lukutaito 370 000

numerotaito 450 000

molemmat 280 000

600 000 jompikumpi tai molemmat heikolla tasolla

Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa 1 000 000
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TAITO-OHJELMA

• Lukutaito, numerotaito sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat 

nyky-yhteiskunnan perustaitoja

• TAITO-ohjelman hankkeissa kehitetään ja juurrutetaan työhön ja 

työtaitoihin sekä koulutukseen pääsemiseen ja koulutuksessa 

pysymiseen kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien 

aikuisten taitojen parantamiseksi

• Kohderyhmänä sellaiset väestöryhmät, joiden perustaitojenhallinta 

on niin heikkotasoista, että heillä on vaikeuksia toimia 

täysipainoisesti työssä ja arjessa

• https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/
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Tavoitteet

• kehittää työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten 

maahanmuuttajien työhön, työnhakuun, koulutukseen ja arjen 

toimintoihin liittyviä digitaalisia taitoja 

• parantaa maahanmuuttajan työllistymismahdollisuuksia ja arjen 

taitoja

• testata erilaisia toimintatapoja digitaalisten taitojen opettamisessa

• kehittää digitaalisten taitojen opettamiseen liittyviä vapaaehtoistyön ja 

vertaisohjauksen malleja

• kehittää maahanmuuttajia opettavien ja ohjaavien osaamista

Kohderyhmät

• aikuiset maahanmuuttajat, joilla on heikot 

digitaaliset perustaidot

• maahanmuuttajien ohjaajat ja opettajat



MUKANA PROJEKTISSA
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Koordinaattori:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Muut yhteistyötahot:

Espoon kaupunginkirjasto
Espoon kaupungin sosiaalipalvelut
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Luetaan yhdessä –verkosto
Monika-Naiset liitto ry



TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVAT VALMIUDET
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Tietoyhteiskunnassa 
tarvittavia taitoja

Tietokoneen, 
mobiililaitteiden ja 

verkkojen 
käyttötaito

Tiedonhakutaidot

Kriittinen lukutaito

Sisällöntuotanto

Sosiaalinen 
mediaosaaminen

Medialukutaito/ 
digitaalinen 

lukutaito



ASIAKASKOHTAAMISIA

• Maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeiden mukaan 

koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia taitoja 

harjoitetaan
• Pop up –koulutuksissa ja neuvontafoorumeilla

• Luetaan yhdessä ryhmissä, Monika-naisten työpajoilla ja Espoon 

työtoimintaryhmissä

• Luksian aikuisopiston maahanmuuttajaryhmissä

• Maahanmuuttajaopiskelijoiden yksilöohjauksessa sekä 

jälkiohjauksessa

• Maahanmuuttajien opettajia ja ohjaajia rohkaistaan ja 

autetaan integroimaan TVT osaksi opetusta ja ohjausta

• Opettajien koulutukset

• Tutortoiminta ja vertaisoppiminen
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Projektin tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen 

tilanne

22.3.20188

- Projektin 8. maksatuskausi päättyi joulukuun lopussa 2017

- Projektissa aloittaneita henkilöitä oli 8. kauden lopussa 695 ja

(kokonaistavoite 594), lopettaneita 358

- Valtakunnalliset loppuseminaarit tulosten levittämiseksi: 

Jyväkylässä, Rovaniemellä ja Helsingissä
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Projektissa kehitetyt menetelmät ja toimintamallit

• Vertaisohjausmalli

• Digitutortoiminta

• Opaskirja, miten integroida TVT osaksi 

maahanmuuttajien opetusta (julkaistaan hankkeen 

loppuun mennessä)

• Internet-sivuille kerätty linkkejä hyödyllisiin materiaaleihin

– www.osallisenaverkossa.com
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Vertaisohjausmalli kotoutumiskoulutuksessa

• Kotoutumiskoulutuksessa on paljon opiskelijoita, jotka 

osaavat hyvin käyttää tietokonetta. Vertaisohjausmallissa 

hyödynnetään heidän osaamistaan ja mahdollisuutta 

antaa omakielistä tukea digiasioissa

• Vertaisohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, 

vertaisohjaajat koulutetaan, heille annetaan todistus

koulutuksesta ja vertaisohjaajana toimimisesta sekä

tarjotaan säännöllistä tukea vapaaehtoistyöhön
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Vertaisohjaajien koulutuksen sisältö

- Millainen on hyvä digiohjaaja

- Ohjaajan ja ohjattavan roolit

- Mitä ohjattava ja ohjaaja tekevät/ eivät tee

- Vertaisohjauksen arvot

- Ohjauksessa käsiteltävien asioiden materiaalit: 

sähköposti, tekstinkäsittely, internet, verkko-oppiminen

- Ohjaussopimus

- Ohjaajan tukeminen

- Toiminnan arviointi

- Todistus
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Maahanmuuttaja, joilla on 

heikot digitaidot

Vertaisohjaajat

Pitkän tähtäimen tavoite:

Yhteiskunnassa tarvittavien 

digitaalisten perustaitojen 

osaaminen ja itsenäinen 

käyttö

Pitkän tähtäimen tavoite:

Ohjausosaamisen 

kasvaminen

Oman osaamisen 

kehittäminen

Työmahdollisuudet

Lyhyen tähtäimen tavoite:

Akuutissa tilanteessa 

omakielinen apu digitaalisia 

taitoja opetellessa

Lyhyen tähtäimen tavoite:

Oman osaamisen 

kehittäminen yksittäisissä 

asioissa

Omakielinen auttaminen 

akuuteissa asioissa



YHTEYSTIEDOT

LUKSIA, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

MARIANNE SEPPÄ

projektipäällikkö

puh. 044 399 2342 • marianne.seppa@luksia.fi

@Osallisena
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