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Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 
digitutoreina

● Digitutor-toiminnan mallinnus
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TYÖELÄMÄN DIGITUTOR
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Malli

Työelämä
Tutkintotodistus + 

digitutortodistus = 

DIGIOSAAJA

Digitutor oppilaitoksessa
Kasvu ja kehittyminen digitutoriksi

Palvelut oppilaitoksessa

- Opiskelijat

- Opettajat 

- Muu henkilöstö

Harjoittelee ja syventää 

digiohjaustaitoja koulutussopimus-

/oppisopimusjaksolla
Opettaja ohjaa Työpaikkaohjaaja
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- Ammatillisen identiteetin 

rakentaminen digimaailmaan 
(kysymyksiä esim. Mitä minusta 

löytyy verkosta ja mistä? Miten 

kuvaan tekemistäni ja osaamistani? 

- Miten vahvistan Digitutorina 

toimimisen valmiuksiani 

osana opiskelua?

- HOKSin laatimisen 

yhteydessä määritellään, 

millainen 

valmentautumispolku on.

Vaihtoehtoisia tapoja Digitutor-osaamisen 

kehittämiseen: 

- Perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-

alue: Toiminta digitaalisessa ympäristössä ja/tai 

Työelämässä toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

- Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (esim. 

Työelämän digiosaaja 10 osp)

- Ammatillinen tutkinnon osa (esim. Palvelujen 

käyttöönotto ja tuki, datanomit)

- Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 

osa tai sen osa (esim. alan yrittäjyysopinnot)
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Digitutor-osaaja

• Digilaitteiden  ja työvälineet käytön tuki

●käytössä olevat ja uudet hankittavat laitteet
(Käyttöohjeet ja opastus kaikkien saatavilla)

• Oppilaitoksessa

●Opettajat 

●Opiskelijat

●Muu henkilökunta

• Yhteisöllinen toiminta

●Vuorovaikutustaidot

●Sosiaaliset taidot

• Monialaisuus

●Digiosaamisen tarve kaikilla aloilla, oman osaamisen kehittäminen, työelämätaidot

●Jatkuva / elinikäinen oppiminen, vastuunotto, luotettavuus

Esimerkkejä digitutorin tehtävistä

• Tietoverkkopalvelut, internet, sovellukset 
ja ohjelmat

• Hallinta ja opastaminen

• Viestintä

• Oppilaitos ja työpaikka

• Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen 

• Digitaidot

• Osaamisen arvioinnin tukena

• Kv-paikat mukaan lukien

• Helpdesk / Service Desk

• Tietokoneiden ja laitteiden ongelmien 
korjaus ja huolto

• Ongelmanratkaisu sovellusten 
kanssa
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Osaamisen kehittäminen 

Digitutor-taitojen syventäminen

• YTO-valinnainen / Paikallinen tutkinnon osa -> yksilöllinen polku

• Ohjaus uuden tiedon ja taidon suuntaan 

• Digivalmius työelämään -> Alakohtaiset erityispiirteet ja uusi osaaminen

• Työelämässä kartutettava osaaminen  -> käytännön kokemus

Digituki-palvelun tarjoaminen

• Tarvekartoitus ja/tai osaamiskartoitus  -> yhteiset tavoitteet

• Ohjaus

• Vierituki

Digitutor-palvelun käyttäjät - kohderyhmät

• Opiskelijat, opettajat

• Työelämän edustajat, kansalaiset

Reflektio ja osaamisen siirtäminen

• Reflektiot eri näkökulmista

• Dialogi

• Varsinaisen toiminnan päättäminen

• Alumni

• Jatkotoiminta
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Esimerkki digitutor-

toiminnan 

hyödyntämisestä 

päiväkodissa
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https://www.thinglink.com/scene/1252954354814550017/editor

https://spark.adobe.com/video/5GXBSX7VJ2yOw

https://www.thinglink.com/scene/1252954354814550017/editor
https://spark.adobe.com/video/5GXBSX7VJ2yOw
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VR lasit ja sovellukset Google Expeditions ja Cardboard
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Kiitos!
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Millaista 
digiosaamista 
tarvitaan 
työelämässä?

Vastaa 14.1.2020 mennessä

https://bit.ly/2DIeOxK

Käytä QR –koodia tai yllä olevaa linkkiä 

https://bit.ly/2DIeOxK
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Digitutor-mallin jatkokehittäminen

Digitutor-mallin jatkokehittäminen ja

levittäminen

Työelämä ja teknologia -hankeverkosto

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradia,

yhteyshenkilö Jaana Virtanen
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Tule kuulemaan 
OOODi-hankkeesta

● Kerromme OOODista lisää 23.1.2020 klo 14.15 – 15.30 Skypessä

Liity Skype-kokoukseen 

https://meet.lync.com/gradia.fi/jaana.virtanen/4VGVJ33Z
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● https://answergarden.ch/1074055

https://answergarden.ch/1074055
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