
DigiosaaVa –
Digitaalista osaamista ja 

digiosallisuutta
valmennuksen keinoin

Hanke toteutuu ajalla 1.10.2021-31.8.2023



DigiOsaava-hankkeen tavoitteita
Kuntouttavan työtoiminnan digitaaliset palvelut kehittyvät.

Asiakkaiden digitaaliset taidot ja digitaitoihin luottaminen vahvistuvat.

Ammattilaisten digitaalisen valmennuksen taidot vahvistuvat. 

Digitaalisten palveluiden käytettävyyttä opitaan huomioimaan.

Digitaalista asiointia helpottavia keinoja kokeillaan ja opitaan yhdessä.



DigiosaaVa hankkeessa voit osallistua 
ryhmään, webinaareihin ja Helppis-pajoihin.
RYHMÄT:

DigiosaaVa –ryhmä on tarkoitettu noin viidelle ryhmäläiselle. 

Ryhmätapaamisia on kahdeksan. 

DigiosaaVa hankkeen aikana toteutuu useampi ryhmä.

WEBINAARIT: 

Webinaareja toteutetaan tarpeellisista aiheista.  

Webinaareja on sekä asiakkaille että ammattilaisille.

HELPPIS -PAJAT:

Helppis-pajoihin voivat osallistua kaikki. 

Helppis pajojen aiheena on digin helppokäyttöisyys.



DigiosaaVa
hankkeessa
kerätään tietoa
Tietoa kerätään, koska haluamme kehittää
toimintaa yhdessä teidän kanssa.
Kerätyn tiedon avulla toiminta osataan
suunnitella mahdollisimman hyödylliseksi
juuri teille.



Kun sinulta pyydetään tietoja, muista nämä:

Vastaaminen on vapaaehtoista.

Vastauksista ei voida tunnistaa vastaajaa.

Yksittäisen vastaajan tietoja ei käsitellä erikseen.

Kyselyn tekemisen saa keskeyttää.

Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta saamaasi

palveluun tai etuuteen.



DigiosaaVa hankkeen
tietosuojaselosteessa
vastataan seuraaviin
kysymyksiin: 

Mitä tietoa kerätään?
Miten tietoa kerätään?
Miksi tietoa kerätään? 
Miten kerättyä tietoa säilytetään?



1. Alkukartoitus 

Webropol kysely tammi-helmikuussa 2022.
Kysytään toimipaikka jonka palvelua saat, sukupuoli, ikä sekä
digitaalisuudesta omassa arjessasi.
Sinuta pyydetään myös toiveita DigiosaaVa hankkeelle.
Tiedon avulla suunnitellaan ja raportoidaan hankkeen toimintaa. 
Tieto säilytetään suojatussa Webropol järjestelmässä Jamk
tunnusten takana. Vain hanketyöntekijät voivat käsitellä tietoja. 
Henkilöitä ei voida tunnistaa kyselyiden vastauksista.
Vastaukset poistetaan hankkeen päättyessä elokuussa 2023.



2. Esr-aloituslomake ja Esr-lopetuslomake 

Hankkeen toimintaan osallistuvat henkilöt täyttävät Esr aloitus- ja esr-
lopetuslomakkeen. 
Tietoa tarvitaan hankkeen toiminnan ja tulosten todentamiseksi rahoittajalle. 
Lomakkeessa kysytään henkilötiedot, koulutus ja työllisyystilanne.

Lomakkeiden tiedot tallennetaan vahvalla tunnistautumisella suojattuun ESR-
henkilö –tietojärjestelmään.
Lomakkeet säilytetään Jamk Rajakadun kampuksella lukitussa kaapissa 
kulunvalvotussa tilassa kymmenen vuoden ajan 31.8.2033 saakka.



3. Osallistujalistat hankkeen tilaisuuksista

Jokaisesta hankkeen tapahtumasta kerätään osallistujalista.
Osallistujalistojen avulla todennetaan hankkeen toimintaa rahoittajalle. 
Osallistujalistassa on mainittu tilaisuuden ajankohta, kesto, paikka ja teema.
Osallistujilta pyydetään nimi ja allekirjoitus.
Osallistujalistat toimitetaan rahoittajalle tietoturvallisesti, sähköisessä 
muodossa. Tiedot osallistujamääristä raportoidaan rahoittajalle.
Paperiset osallistujalistat säilytetään Jamk Rajakadun kampuksella lukitussa 
kaapissa kulunvalvotussa tilassa kymmenen vuoden ajan 31.8.2033 saakka.



4. Alku- ja loppukysely ryhmän 
osallistujille

Webropol- kyselyllä kysytään mihin ryhmään osallistut sekä omaa 
kokemustasi omista digitaidoista. 

Tiedon avulla arvioidaan ryhmätoiminnan vaikutusta digitaitoihin 
ja niiden kokemiseen. 

Tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa 
sekä hankkeen tulosten raportoinnissa ja julkaisutoiminnassa.

Tiedot säilytetään suojatussa Webropol järjestelmässä Jamk 
tunnusten takana. Ainoastaan hankkeen työntekijät käsittelevät 
tietoja. Yksittäisen vastaajan tietoja ei käsitellä erikseen.

Kyselyiden vastaukset poistetaan hankkeen päättyessä elokuussa 
2023.



5. Jälkiseuranta 

Hanketyöntekijä soittaa ryhmän osallistujalle noin 2-3 kk ryhmän päättymisen jälkeen.

Kyselyhaastattelussa käydään sen hetkinen tilanne ja mitä hyötyä hankkeen 
toimintaan osallistumisesta on ollut omaan digiarkeen. 

Tiedon avulla arvioidaan DigiosaaVa -hankkeen toiminnan vaikutuksia ja hyötyjä.

Tietoa hyödynnetään toiminnan arvioinnissa sekä hankkeen tulosten raportoinnissa ja 
julkaisutoiminnassa.

Tiedot tallennetaan ja säilytetään suojatussa Webropol järjestelmässä Jamk
tunnusten takana.

Vain hankkeen työntekijät käsittelevät tietoja. 

Kyselyiden vastaukset poistetaan hankkeen päättyessä elokuussa 2023.



5.Ryhmähaastattelu 
keväällä 2023

Voit saada kutsun ryhmähaastatteluun keväällä 2023. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Osallistumiseen pyydetään erillinen suostumus.

Ryhmähaastattelu nauhoitetaan ja nauhoite kirjoitetaan tekstiksi.

Tekstistä ei ole mahdollista tunnistaa eri henkilöitä.

Haastattelun tekstejä käytetään tutkimuksessa. 

Tutkimuksen avulla arvioidaan toteutetun toiminnan vaikutuksia.

Vain tutkimuksen tekijät käsittelevät nauhoitteita ja niistä kirjoitettua tekstiä.

Tutkimuksesta kirjoitetaan artikkeli ammattilaisten käyttöön.

Nauhoitteet ja tekstit tallennetaan ja säilytetään suljetulla asemalla Jamk tietojärjestelmässä tutkimuksen 
päättymiseen ja julkaisemiseen saakka.

Nauhoitteet ja tekstit hävitetään viimeistään vuoden kuluessa DigiosaaVa -hankkeen päättymisestä.



LUPAUS

Tulosten raportoinnissa olemme
rehellisiä, huolellisia ja tarkkoja.
Tuloksia käsittelemme tiedon
antajia kunnioittavasti ja 
arvostavasti.
Tutkimuksessa noudattamme hyvää
tieteellistä käytäntöä (HTK) ja 
Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan (Tenk) ohjeita.



KYSY LISÄÄ:

LIISA MATTILA, 
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK
liisa.mattila@jamk.fi, +358406532401

mailto:liisa.mattila@jamk.fi
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