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Kohderyhmä: 
 
Perustaidoiltaan heikkoja 16–65-vuotiaita on Suomessa paljon. Lukutaidossa on vakavia puutteita 11 prosentilla eli 370 000 

henkilöllä. Numerotaidoissa heikkoja on vielä enemmän eli 450 000 henkilöä (13 %). Tietotekniikkaa soveltava 

ongelmanratkaisutaito on heikkoa 385 000 henkilöllä (11 %). Näiden lukujen lisäksi voidaan mainita, että lähes viidesosa eli 

650 000 henkilöä ei ollut tehnyt tehtäviä tietokoneella.  

 

Tämän hankkeen kohderyhmänä on yli 17-vuotiaat aikuiset maahanmuuttajat, joiden suunnitelmiin kuuluu joko 

ammatillinen koulutus tai siirtyminen työelämään. Hankkeeseen osallistuu Ammattiopisto Tavastian aikuisten 

maahanmuuttajien perusopetuksessa, Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa, Otavan Opiston aikuisten 

perusopetuksessa kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on arviolta 155. Tässä hankkeessa keskitytään kolmen eri 

kohderyhmän opiskelijoihin ja heidän oppimisvalmiuksien parantamiseen. Nämä ryhmät ovat: luku- ja kirjoitustaidottomat, 

alkuvaiheen opiskelijat aikuisten perusopetuksen alku– ja päättövaiheessa sekä kotoutumiskoulutuksen opiskelijat. 

 

Toinen merkittävä kohderyhmä on oppilaitosten opetushenkilöstö, jolle järjestetään koulutusta ja jotka osallistuvat 

työparitoimintaan. Heitä arvioimme olevan noin 40. 

 

Kolmanneksi kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät maahanmuuttajille koulutusta ja vastaavat 

koulutustarpeisiin omilla toiminta-alueillaan. 
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Arviointi: kohderyhmä 
 

• Numeeristen tavoitteiden toteutuminen 
(kohta 12 hakemuksessa) 

 

• Miten kohderyhmät kokivat hankkeen? 
(Palaute opiskelijoilta, omilta opettajilta, verkoston toimijoilta) 

 

• Horisontaalisten periaatteiden toteutuminen 
(Miten hanke vaikutti? Mihin tai keneen vaikutti? Miten vaikutus on mitattu tai arvioitu?) 
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Arviointi: 
 

tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset 
 
 
 

A. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella 

B. Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen 

C. Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia 

D. Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen 
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A Tavoite 
 

A. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella 

 

Hankkeen tavoitteena on nostaa koulutuksen laatua vastaamaan perustaidoissaan tukea tarvitsevien tarpeita. Aikuisten 

maahanmuuttajien perustaitojen opettajat löytävät yhteisiä näkökulmia, oppimiskäsityksiä, pedagogisia ratkaisuja, vaikka 

heidän työtään ohjaavat eri lainsäädännöt, rahoitusmuodot, opetussuunnitelmat ja resurssit. Syntyy pedagoginen malli ja 

yhteistyö, joka luo kohtaannon oppilaitosten ja rahoitusmuotojen eroista riippumatta. Hankkeen tuloksena syntyy 

valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva malli (lukeminen, kirjoittaminen, numerotaidot ja tieto- ja viestintätekniikan 

taidot) kehittämiseen osana luku-ja kirjoitustaidon, kotoutumiskoulutuksen ja aikuisten maahanmuuttajien perusopintojen 

suorittamisessa.  
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A Toimenpiteet 

A. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella 

 

Oppilaitoksissa pilotoidaan pariopettajuuden avulla erilaisten opintokokonaisuuksien toteuttamista ja näiden pilottien 

avulla syntyy oppimateriaalia ja suosituksia opetuksen järjestämiseen. Suomen kielen opettaja toimii työparina 

yhteiskuntaoppia, terveystietoa, opinto-ohjausta, maantietoa, biologiaa ja historiaa opettavan kanssa (lukutaito- tai 

alkuvaiheessa) siten, että ryhmä suorittaa ko. oppiainetta ja suomen kielen kurssia samaan aikaan kahden opettajan 

ohjaamana. Tällöin reaaliaineiden opettaja saa työkaluja kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta. Tuntisuunnitelmat ja -

toteutukset dokumentoidaan ja mallinnetaan. Tulokset esitellään www-sivuilla. Reaaliaineissa kehitetään toiminnallisia 

menetelmiä eri oppiaineiden käsitteiden ja sanaston oppimiseen (erilaisia käsitekortteja). Niiden idea on kielentää ja 

avata käsitteitä. Opetussuunnitelmasta käsin pohditaan, mitkä käsitteet missäkin vaiheessa tulisi oppia ja opettaa sekä 

tietää, mitä seuraavassa vaiheessa oppijan tulisi hallita. Haasteena eri koulutusmuodoissa on se, että alkuvaihetta 
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opettava ei hahmota, mitä osaamista opintojen seuraavassa vaiheessa tulisi olla. Edelleen reaaliaineiden opetukseen 

tuodaan tekstistä puheeksi ja puheesta tekstiksi -menetelmien kehittäminen. Se tarkoittaa sitä, että opettaja puhuu 

lyhyelle parin minuutin videolle tunnin keskeiset asiat ja näyttää ne samalla opiskelijoille annetusta tekstistä (joka on siis 

tekstiä sen laajassa merkityksessä, myös kuvia, karttoja, tilastoja jne.). Menetelmä auttaa heikkoja lukijoita uusien 

käsitteiden kanssa, jäsentää tekstiä ja tukee lukutekniikoiden ja monilukutaidon kehittymistä. Opettaja harjaantuu 

tiivistämään oppitunnin sisällön selkopuheeksi. Toimii myös käänteisesti, jolloin opiskelija saa videon tekstin tueksi etukäteen. 

Menetelmä tukee kielitietoisuutta ja opettajan ymmärrystä siitä, että opettaa myös kieltä. Oppimaan oppimisen 

tukeminen tulee samalla, kun oppitekstejä avataan puhumalla. Työparitoiminnan kautta pyritään laajempien 

kokonaisuuksien rakentamiseen. Suomen kielen opiskeluun tuodaan entistä enemmän numerotaidon opiskelun 

elementtejä, kuten haastatteluja, gallupeja, taulukoita ja tilastoja ja laskevat niistä keskiarvoja yms. Näihin liittyy oleellisena 

TVT-taidot, kun tietoa etsitään ja tuloksia esitellään.  

 

Vastaavasti luku- ja kirjoitustaidon sekä kotoutumiskoulutuksessa oleva suomen kielen opettaja saa työparikseen 

reaaliaineiden opettajan, jonka tuella ja ohjauksella näihin koulutusmuotoihin tuodaan uusia näkökulmia muiden 

perustaitojen opettamisesta kuin lukemisen ja kirjoittamisen. Kotoutumiskoulutuksessa yhteiskunnallisia ja työeämälähtöisiä 

ilmiöitä lähestytään entistä enemmän numeraalisten ja tilastollisten tehtävien kautta, jolloin matemaattiset valmiudet 

paranevat.  
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Syksyn 2018 aikana valitsemme perusopetuksen ja kotoutumiskouluksen opetussuunnitelmista neljä aihekokonaisuutta, 

joiden tuntisuunnitelmat - -toteutukset dokumentoidaan ja mallinnetaan. Keväällä 2019 kokoamme eri oppilaitoksista 

koostuvan asiantuntijaryhmän, jolle esittelemme pedagogisen mallin. Nämä asiantuntijat ovat oppiaineiden opettajia, 

jotka osallistuvat projektisuunnittelijan ja projektipäällikön työpareina hankkeeseen. Asiantuntijuutta hankitaan neljästä eri 

oppilaitoksesta siten, että hankkeen aikana järjestetään asiantuntijoiden kuusi työpajaa, joihin kaikki asiantuntijat, 

projektipäällikkö ja kolme projektisuunnittelijaa osallistuvat. Kukin asiantuntija alustaa yhden työpajan. Projektipäällikkö 

alustaa ensimmäisen ja kokoaa viimeisessä työpajassa tulokset yhteen. Työpajojen tarkoituksena on tarkastella eri 

oppiaineita perustaitojen opettamisen ja kielitietoisen opettamisen näkökulmasta käsin. Asiantuntijat kartoitetaan heti 

hankkeen alettua valtakunnallisesti mahdollisemman laajalta alueelta, jolloin hankkeen aktiivisia toimijoita on yhteensä 

vähintään kuudesta eri oppilaitoksesta. Työpajoja järjestetään seuraavasti: keväällä 2019 kaksi työpajaa, syksyllä 2019 

kolme työpajaa ja keväällä 2020 yksi työpaja.  
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A Tulos 

 

A. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella 

 

Tuloksena saadaan aikaiseksi pedagoginen malli tai useampia pedagogisia ratkaisuja, jotka vastaavat heikot perustaidot 

omaavien opiskelijoiden tarpeisiin. Syntyy kohtaantoa oppilaitosten ja rahoitusmuotojen eroista riippumatta. Jokaiselta 

ainealueelle on tuotettu oppimateriaalia ja suosituksia opetuksen järjestämiseen. Oppimateriaalina on tuotettu 

näyteopintokokonaisuuksia, joiden sisältöinä ovat valmiit tuntisuunnitelmat ja materiaalit. Kaikki tulokset ja suunnitelmat 

ovat vapaasti käytettävissä sivuilla www.osaansuomessa.fi. Opetusmateriaalit helpottavat ja ohjaavat opettajia kaikilla 

opetuksen sektoreilla keskittymään perustaitoja parantavien tehtävien pariin.  

 



 

 10 

A Arviointi 

 

A. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella 
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B Tavoite 
Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen 
Maahanmuuttajien alkuvaiheen opinnot ovat melko nuori ja kehittyvä osaamisala. On tarve tuoda näkyväksi opettajien 

osaamista, toimivia menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Osaamisen jakaminen verkostoissa luo alustaa ammatilliselle 

kehittymiselle. Kun opettajat verkostoituvat samankaltaista työtä tekevien kanssa, he oppivat näkemään ja kehittämään 

työtään uudella tavalla. Aineenopettajat saavat työkaluja kielitietoisempaan opetukseen ja suomen kielen opettajat 

saavat materiaalia, ideoita ja opastusta ottaa haltuun numerotaitojen opetusta. Kaikkien opettajaryhmien tieto- ja 

viestintätekniikan taitojen pedagogiikkaa vahvistetaan ja etsitään keinoja, joilla opiskelijat pystyisivät itsenäisesti 

opiskelemaan mahdollisimman paljon perustaitoja tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. 

 

Opettajien osaaminen kehittyy, hyvät käytännöt tehdään näkyviksi. Syntyy malleja ottaa huomioon aikuisten perustaitojen 

sisällöt – lukemisen, kirjoittamisen, numerotaitojen ja tieto- ja viestintätekniikan taidot – muiden oppiaineiden ja sisältöjen 

kontekstissa.  
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B Toiminta 

Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen 

Suoranaisesti työparitoimintaan osallistuvien opettajien osaaminen vahvistuu välittömästi toiminnan myötä. Toiminnan 

prosessit ja tulokset dokumentoidaan, jolloin myös verkoston muut opettajat saavat hyödyn ja tukea omaan 

opettamiseen. Hankkeen aikana opettajia tuetaan ohjauksella ja mentoroinnilla. Opettajien valmiuksia kehittää omien 

opiskelijoiden TVT-taitoja lisätään siten, että opettajille järjestetään koulutuspäiviä verkko-opiskelumateriaalien 

tuottamisesta ja olemassa olevan materiaalin hyödyntämisestä. Lisäksi koulutuspäiviä järjestetään kielitietoisesta 

opetuksesta sekä eri teemoista lähtevistä koulutustarpeista. Opettajien osaamista vahvistaa myös onnistunut 

verkostoituminen ja verkostossa tapahtuva keskustelu.  

 

Aikuisia maahanmuuttajia opettavat nykyisin suomen kielen opettajat, aineenopettajat ja ammatillisten aineiden 

opettajat. Pätevillä suomen kielen opettajilla on substanssi ja ymmärrys nimenomaan kielen oppimisen pedagogiikasta ja 

käsitys siitä, mitä milläkin kielitaitotasolla kannattaa opettaa ja millaisin metodein. Koulutustarve on pääosin asiasisältöjen 
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(työelämä, yhteiskunta, numerotaidot, kuvanluku, tilastot ja tiedonhaku) ja niihin liittyvien opetustilanteiden järjestämisessä 

ja tarvittavien materiaalien hahmottamisessa. Sen sijaan esimerkiksi aineenopettajien ja ammatillisten opettajien 

koulutustarve on pääsääntöisesti kielitietoisen opetuksen järjestämisessä ja niihin liittyvien materiaalien tuottamisessa. 

Kaikille edellä mainituille opettajaryhmille järjestetään koulutusta digimateriaalien tuottamisesta. Hankkeen aikana 

järjestetään vähintään kuusi neljän oppitunnin koulutustilaisuutta digimateriaalin tuottamisesta. 

 

Tarkoituksena ei ole, että kaikki opettajat alkaisivat tuottamaan materiaalia itse vaan se, että opettajat oppisivat 

havainnoimaan omasta opetuksesta sellaiset asiat ja opintosisällöt, joita voitaisiin hankkeen aikana tehdä digitaaliseen 

muotoon opetustyön ohessa. Nämä kielitietoisesti tuotetun materiaalit päätyisivät opiskelijoiden itsenäisen opiskelun tueksi. 

Lähtökohtana voisi olla se, että opiskelija on etukäteen opiskellut päivän aiheen tai ainakin tutustunut siihen liittyvään 

sanastoon ja tekniikkaan. Näin oppitunneilla aikaa jäisi syventämiseen, keskusteluun ja harjoitteluun. Hankkeen ideana olisi 

siis se, että ammatillisilta- ja aineenopettajilta tulisi sisältöjen tuntemus ja suomen kielen opettaja sitoisi ja muokkaisi 

materiaalin kielen oppimisin näkökulmasta. Tässä ei olisi kyse selkosuomesta vaan esimerkiksi siitä, että jos halutaan 

opettaa matematiikan verranto-asiaa tai prosenttilaskuja, niin esimerkkitekstit tai audiot olisivat sellaisia, että samalla myös 

muut perustaidot kehittyisivät (lukeminen ja kirjoittaminen esimerkiksi). Narratiivisia tekstejä, dialogeja ja 

työelämätilannemateriaaleja voidaan muokata myös kieliopillisista lähtökohdista käsin. Tällöin asian lisäksi opitaan 

esimerkiksi oikeinkirjoituksessa erittäin tärkeitä sanatyyppien tai sijamuotojen oikeaa käyttöä ilman, että kyseessä olisi 

varsinainen kieliopetus. Monella opiskelijalle yhdeksi vaikeimmaksi asiaksi näytöissä on muodostunut kirjallisten töiden 

tekeminen, joten tämän perustaidon kehittäminen ja siihen liittyvät tukitoimet ovat tämä hankkeen keskiössä. 
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B   Tulos 

Opettajat ovat verkostoituneet samankaltaista työtä tekevien kollegojen kanssa ja ovat oppineet kehittämään työtään 

vertaisoppimisen keinoin. Aineenopettajat ovat saaneet työkaluja aiempaa kielitietoisempaan opetukseen. Suomen 

kielen opettajat ovat ottaneet haltuun numerotaitojen opetusta. Kaikkien opettajaryhmien tvt-taidot ovat vahvistuneet. 

Oppilaitoksissa tavoitteena on saada aikaiseksi yhteisö, jossa kielitietoisuuden ajatus saadaan S2- opettajilta ja 

aineenhallinnan kompetenssi aineenopettajilta ja työelämän asiantuntijoilta. Perustaitovalmiuksien taitotasovaatimukset 

tulevat pitkälti kohderyhmän jatko-opiskelupaikoilta eli verkostoitumisessa suunnataan voimakkaasti katseet myös 

ammattioppilaitosten suuntaan.  
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B Arviointi 
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C Tavoite 

 
Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia 

 
Heti hankkeen alussa otetaan käyttöön valtakunnallinen ja kaikille avoin verkkoympäristö. Tähän ympäristöön kootaan 

harjoituksia, joita pilotoitavissa oppilaitoksissa opiskelevat hyödyntävät. Tässä verkkoympäristössä opitaan tieto- ja 

viestintätekniset taidot, opiskelutaitoja sekä parannetaan perustaitoja. Sivuston materiaali kasvaa hankkeen myötä, mutta 

ajatuksena on, että se on opiskelijoille käyttövalmiina heti syksyllä 2018. Sivusto toimii myös opettajien materiaalipankkina 

ja sinne tuodaan aineistoa välittömästi, jotta verkoston sillä hetkellä ulkopuoliset toimijat saadaan kiinnostumaan ja 

aktivoitumaan. Sosiaalisen median ja aikaisempien kontaktien avulla pyrimme etsimään kaikki aikuisten 

maahanmuuttajien perustaitojen opetuksen piirissä olevat opettajat mukaan tähän verkostoon. Materiaalien tuottaminen 

yhdessä verkostona tuo yhteistä ymmärrystä, keskinäistä arvostusta ja oppimisen iloa. Materiaaleja käyttävät 

kohderyhmään kuuluvat ovat merkittävä toimija antaessaan palautetta materiaalien toimivuudesta. 
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C Toiminta 

Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia 

 

Heti hankkeen alussa on käytössä valtakunnallinen ja kaikille avoin verkkoympäristö. Tähän ympäristöön kootaan kaikki 

harjoitukset, joita pilotoitavissa oppilaitoksissa opiskelevat hyödyntävät. Tässä verkkoympäristössä opitaan tieto- ja 

viestintätekniset taidot, opiskelutaitoja sekä parannetaan perustaitoja. Sivuston materiaali kasvaa hankkeen myötä, mutta 

ajatuksena on, että se on opiskelijoille käyttövalmiina heti syksyllä 2018. Tätä sivustoa www.osaansuomea.fi on kehitetty 

aikaisemmin Hyvä alku- Hämeessä ESR-hankkeessa sekä edelleen Opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja 

kehittämisavustusten tuella. Sivusto voi myös toimia opettajien materiaalipankkina ja sinne tuodaan aineistoa välittömästi, 

jotta verkoston sillä hetkellä ulkopuoliset toimijat saadaan kiinnostumaan ja aktivoitumaan. Sosiaalisen median ja 

aikaisempien kontaktien avulla pyrimme etsimään kaikki aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opetuksen piirissä 

olevat opettajat mukaan tähän verkostoon. Perusopetuksen käyttämä materiaali tuotetaan Otavan Opiston Muikku-

järjestelmään CC-lisenssillä. Tällöin kaikilla on oikeus käyttää materiaaleja. Rakennetaan verkko-oppimisympäristö, jossa 

alkuvaiheen luku- ja kirjoitustaidoton opiskelija oppii sellaiset kielelliset ja tietotekniset taidot, että hän pystyy aluksi 
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opettajan tai tutorin kanssa parantamaan luku- ja kirjoitustaitoaan. Hän oppii käyttämään opetusohjelmia ja ymmärtää, 

miten hän pystyy itsenäisesti parantamaan taitojaan sekä kasvattamaan sanastoa. Alkuvaiheen opiskelijan 

oppimisympäristö rakennetaan niin, että siellä on mahdollisimman helppo navigoida tietokoneella tai puhelimella. 

Käytettävä materiaali tulee sisältämään paljon kuvia, ääntä, taulukoita, piirroksia ja tilastoja, koska näiden tulkitseminen 

on nyky-yhteiskunnassa osa aikuisten perustaitoja. Edellä mainittujen lisäksi numerotaitojen hallinta on edellytys jatko-

opinnoissa pärjäämiselle.  

 

Luku- ja kirjoitustaitoisille rakennetaan seuraava polku tähän oppimisympäristöön. Edellä mainittuja lähestymiskulmia 

syvennetään ja aihepiirejä laajennetaan. Tämän polun opiskelijat löytyvät lähinnä kotoutumiskoulutuksen tai aikuisten 

maahanmuuttajien peruskoulun opiskelijoista. Lähtökohta on jälleen opiskelutaitojen kehittäminen ja itsenäiseen 

opiskeluun kannustaminen. Oppimisympäristö rakennetaan niin, että se mahdollistaa myös kommunikatiivisten 

harjoitteiden tekemisen, sillä luku- ja kirjoitustaito ei kehity ilman kommunikatiivisia harjoitteita. Tuotettava materiaali ja 

harjoitteet ovat pääosin eri teemoista lähteviä (minä ja ympäristöni, koti ja asuminen, kauppa ja palvelut, suomalainen 

kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, ympäristö, yhteiskunta). Lähestymistapa mahdollistaa sellaisten 

harjoitteiden teon, jotka lisäävät tietämystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja opettavat etsimään lisätietoja verkosta. Tietoa 

etsitään ja sitä sovelletaan erilaisissa tehtävätyypeissä. Yhtenä lankana teemoituksessa on se, että yhteiskunnassa 

tapahtuva työ tulee näkyväksi ja opiskelijalle tehdään näkyväksi ne mahdollisuudet, jotka hänellä voisi olla tulevaisuuden 

työmarkkinoilla. Teemoja syventämällä opiskelijalle kehittyy sellaiset kansalaisen perustaidot, että hän pystyy toimimaan 

yhteiskunnassa mahdollisimman itsenäisesti ja tasavertaisesti. 
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C Tulos 

Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia 

Tuloksena on syntynyt valtakunnallinen ja kaikille avoin verkko-oppimisympäristö, joka sisältää oppilaitoksissa käytettyjä 

harjoituksia ja hyviä käytäntöjä koulutuksen järjestämisessä. Alueen toimijat ovat verkostoituneet ja osaavat hyödyntää 

toistensa tuottamia verkkomateriaaleja. 
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C Arviointi 
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D Tavoite 

Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen 

 

Koulutuksen järjestäjien tulee tuntea kehittyvän toimialan erityispiirteitä. Näin varmistetaan organisaatioiden valmiudet 

ohjata kasvavaa, monelle uutta toimintaa laadukkaasti. Hankkeessa mallinnetaan ja arvioidaan kunkin koulutusmuodon 

toimivimmat käytännöt ja nostetaan esille ne kohdat, joissa näkökulman ja käsittelytavan muutos voisi tehostaa 

oppimistuloksia ja antaa opiskelijoille paremmat lähtökohdat jatko-opiskelulle. Mallintamisen jälkeen konseptoidaan 

kaikkia kolmea perustaitoa korostavan opetuskokonaisuus ja pyritään vaikuttamaan tämän avulla 

opetussuunnitelmatyöhön ja sitä kautta valtakunnallisesti kaikkien alkuvaiheen opetusta antavien kouluttajien 

laatuvaatimuksiin. Organisaatiotason osaamisen kehittyminen varmistaa koulutuksen laatua. 

 
Hankkeen tuloksena syntyy sirpaleiseen järjestäjäkenttään osaamista ja yhteistyötä, joiden tarkoitus on edistää aikuisten 

perustaitojen oppimista. Usein aikuisten maahanmuuttajien opettajat ja koulutuksen järjestäjät ovat melko pieniä 

toimijoita, ja aihetta kehittävät opettajat jäävät organisaatioissaan yksin ja vailla tarvitsemaansa vertaistukea ja ohjausta 

kehittämistyölleen. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on vahvistettu organisaation sisäistä yhteistyötä ammatillisen 
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koulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja vapaan sivistystyön välillä ja havaittu että hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä 

saadaan sujuvoitettua koulujen välisiä nivelvaiheita ja opettajien yhteistä osaamista. Kuntayhtymässä tiedetään 

ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen vaatimustaso. Tältä pohjalta on hyvä ruveta määrittämään perustaitojen 

riittävyyttä ja pedagogisia menetelmiä, jotka vahvistavat perustaitojen omaksumista. Perustaitojen oppiminen edellyttää 

asiantuntevia opettajia, jotka ovat valmiita kehittämään omaa työtään. Uutuusarvona on tuoda esille opettajille, millä 

tavoin perustaitojen oppiminen sisältyy erilaisiin oppisisältöihin ja minkälaisten tarkasteltavien ilmiöiden yhteydessä 

perustaitoja voidaan oppia. 

 

Hankkeen tuloksena syntyy perustaitojen opettamisen kehittäjäverkosto, joka tuntee toisensa ja kykenee hyödyntämään 

toistensa osaamista uuden pedagogisen mallin kehittämisessä. Perustaitojen vahvistaminen auttaa opiskelijoita siirtymään 

kotoutumiskoulutuksesta tai perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen niin, ettei koulutus 

keskeydy perustaitojen puutteen takia.  

 

Luki-koulutuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa käytettävät oppikirjat ovat pääasiassa suomen kielen oppikirjoja, joiden 

aihealuevalinnat vastaavat opetussuunnitelmaa vain osittain. Uutuutena syntyy käsikirja, jonka avulla pyritään 

monipuolistamaan käsiteltäviä aihepiirejä ja jossa on otettu huomioon kaikki perustaitovaatimukset. Perusopetuksen 

puolella materiaalipula on vieläkin konkreettisempi eikä aikuisille maahanmuuttajille ole valmiita oppikirjoja, joissa kaikkien 

perustaitojen kehittämiseen olisi kiinnitetty huomiota. Tämän hankkeen tavoitteena on antaa hyvät aihiot esimerkiksi 

reaaliaineiden oppikirjojen kehittämistyölle, jossa otetaan huomioon erityisesti aikuiset maahanmuuttajat. 
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D Toiminta 

Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen 

  

Koulutusten laatu ja arvostus nousevat organisaatio-osaamisen kehittymisen myötä. Hankkeen aikana toimijat 

verkostoituvat ja tutustuvat vastaavan toiminnan malleihin. Benchmark-tutustumismatkoja tehdään sekä kotimaassa että 

ulkomailla. Matkojen tavoite on löytää ja levittää hyviä käytänteitä. Mallinnetaan ja arvioidaan kunkin koulutusmuodon 

toimivimpia käytäntöjä. Nostetaan esiin ne kohdat, joissa näkökulman ja käsittelytavan muutos tehostaa oppimistuloksia 

ja antaa opiskelijoille paremmat lähtökohdat jatko-opiskelulle ja työmarkkinoille siirtymiselle. Konseptoidaan perustaitoja 

korostava opetuskokonaisuus ja vaikutetaan tämän avulla opetussuunnitelmatyöhön sekä valtakunnallisesti kaikkien 

alkuvaiheen opetusta antavien koulutusten laadun parantamiseen. Hankkeessa varmistetaan mallien valtakunnallista 

leviämistä hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja Opetushallituksen sekä Opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Hankkeen tuloksia levitetään sekä OPH:n että OKM:n seminaareissa sekä Euroopan laajuisest Euroopan komission 

aikuiskoulutuksen eurooppalaisessa foorumissa EPALE-tietokannassa. 
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D Tulos 

Yhä useampi oppilaitos rohkaistuu aloittamaan maahanmuuttajien alkuvaiheen koulutuksia, kun tarjolla on verkosto ja 

konkreettisia malleja tuottaa opetusta. Oppimistulokset ovat parantuneet ja koulutuksen laadulle on asetettu 

ymmärrettävät kriteerit. Koulutuksen järjestäjät ymmärtävät, että alkuvaiheen aikuisten maahanmuuttajien koulutus on 

pitkälti PIACC-perustaitojen mukaista koulutusta, ei pelkästään suomen kielen alkeiden opettamista. 
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D Arviointi 
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