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Digityökalujen toteutussuunnitelmat nyt kaikkien
hyödynnettävissä

Hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-
ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat hankkeen Kasvudiilit ja
yritysten vastuullisen kasvun ratkaisut. 
 
Ideoiden lopputuotoksina syntyivät toteutussuunnitelmat, joiden pohjalta
työkaluja voidaan jatkokehittää. Suunnitelmat ovat vapaasti käytettävissä ja
annamme mielellämme lisätietoja niiden hyödyntämisestä.  
 
⭐ Lue lisää Osaamiskartoituksesta
 
⭐ Lue lisää Personal Digital Coachista
 
⭐ Lue lisää Dashboardista
 
⭐ Lue lisää Chatbotista
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Tunnista tiimisi vahvuudet online -pakopelillä!

Hankkeessa kehitetty online-pakopeli on viihdyttävä tapa tunnistaa tiimin
vahvuuksia ja osaamisen kehittämisen tarpeita.Tervetuloa pakopelin
esittelytilaisuuteen keskiviikkona 25.5. klo 14–15. Verkkotilaisuudessa kuulet
pelin hyödyistä ja siitä, miten voit saada pelin oman organisaatiosi käyttöön.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kuinka teknologia voi tukea oppisopimuskoulutettavia?

Oppisopimuksessa voi jäädä yksin, sillä yhteys oppilaitokseen, esihenkilöön
ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Samalla voi olla haastava selvittää,
mistä apua saa. 
 
Hankkeessa testattiin konsepti-ideaa työkalusta, joka tukee
oppisopimuskoulutettavia. Pilotointi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Vantin
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ja Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. 

Lue lisää

Asiakasvastaavat yhteistyön rakentajina

Hanke innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan palveluihin.
Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan
tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa.  Artikkelissa avataan
myös muualla käyttöönotetun konseptin kokemuksia.

Lue lisää
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Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat –podcastissa murretaan osaamisen
kehittämisen myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan
näkökulmista. 

Uusimmat julkaisut

Sparria teknoloikkaan -palvelu tukee yrityksiä teknologisessa murroksessa – osallistujien palaute

Ennakoi osaamista ja menesty

Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Inclusion through the workplace – Vantaa upskilling solutions

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen,
teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden
vastuullista kasvua. urbaaniakasvua.fi
 
Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban
InnovativeActions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia
innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.
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