
Perusta – perustaidot hallussa



Tavoite
Helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, tunnistaa ammatillisessa 
koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet sekä tukea ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien 
suorittamista. 

Kohderyhmä
- Oppilaitoksissa jo opiskelevat opiskelijat, joiden perustaitojen osaamisvaje haittaa opintojen etenemistä. 
- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat, joiden perustaitojen heikko osaaminen vaikeuttaa koulutukseen tai
työhön pääsyä, siellä suoriutumista tai jotka muuten hyötyisivät systemaattisesta perustaitojen kartuttamisesta. 
- Opetus- ja ohjaushenkilöstö, joka tarvitsevat tietoa ja osaamista perustaidoissa olevien puutteiden 
tunnistamiseen ja näiden taitojen tukemiseen.

Tekijät
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti



Perusta Turun ammatti-instituutissa



TEHDYT TOIMENPITEET

Perustaitojen tukipajat
- Pajoissa on tuettu opiskelijoiden oppimista (matematiikka, äidinkieli ja TVT), jonkin asian ymmärtämistä, 
keskittymistä ja opintojen etenemistä.

Opettajan tuki tunneilla
- Kehittäjäopettajat ovat olleet tunneilla tukemassa opiskelijoiden oppimista. Esimerkiksi puualalla kehittäjäopettaja 
konkretisoi matematiikan sisältöä pienoismallien avulla. 

Kodista kouluun -kurssi
- Kurssin tarkoituksena oli saada maahanmuuttaja-kotiäitejä kehittämään perustaitojaan peruskoulussa, missä hänen 
lapsensa käy.

Työelämän pelikäsi 
-työelämäopas 2. asteelta 
valmistuville

https://issuu.com/turunviestinta/docs/turku_pelik_sikirja-web

https://issuu.com/turunviestinta/docs/turku_pelik_sikirja-web


Perustaitoja kohentava 
valmennusjakso

Moodle verkko-oppimisympäristössä



Tavoitteet: 
- Tukea opiskelijan ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos-

kuin työelämäympäristössä.
- Ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä, jotka johtuvat heikoista perustaidoista.
- Tukea ja helpottaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien pääsyä koulutukseen sekä 

lyhentää työelämään siirtymiseen kuluvaa aikaa.

Kohderyhmä: 
- Ammatillista tutkintoa suorittavat opiskelijat.
- Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat (VALMA).
- Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijat (TELMA).
- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille, jotka 

selvittävät omia opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan 
haluavat kehittää ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. 

- Opetus- ja ohjaushenkilöstö.



Toteutus:
- Opiskelija voi työskennellä itsenäisesti omien tarpeiden ja voimavarojen 

mukaan. 
- Opetus- ja ohjaushenkilöstö voi käsitellä teemoja yhdessä opiskelijan 

kanssa yksilöohjauksessa.
- Materiaalia voi käyttää ryhmäohjauksen pohjana tai ryhmässä tehtävinä 

harjoituksina valiten ajankohtaisia teemoja ja harjoituksia. 
- Aikaa koko valmennusjakson suorittamiseen kannattaa varata 10 – 20 

tuntia riippuen opiskelijan tavoitteista ja oppimisen tarpeista.
- Valmennusjaksolla on nettitestejä, harjoituksia, videoita, verkkomuotoista 

tukea oppimisvaikeuksiin (mm. chat), vinkkejä ja lisämateriaalia pohdinnan 
ja keskustelun tueksi.



Valmennusjakson teemat: 
- Mitä opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perustaidot tarkoittavat?
- Omannäköinen elämä tuo hyvää oloa
- Terveelliset ruokailutottumukset
- Terveyttä ja arkea tukeva liikunta
- Uni ja lepo palauttavat arjen kuormituksesta
- Talouden ja rahan käytön hallinta
- Ajankäytön hallinta, sopivasti stressiä ja hyvä mieliala
- Oppiminen ja oppimista edistävät tekijät.



Mistä valmennusjakso löytyy ja kirjautuminen: 
- Valmennusjakso on Taito-Moodle verkko-oppimisympäristössä. 
- Kurssille ei tarvita Moodle -tunnuksia.
1. Mene osoitteeseen https://taito.edu.turku.fi/login/index.php
2. Klikkaa kohdasta ”Kirjaudu vierailijana”. 

3. Avautuvalla sivulla paina oikeasta reunasta Kurssit 

ja kirjoita hakukenttään Perustaitoja kohentava valmennusjakso verkossa ja paina Hae -painike. 

4. Moodle -kurssille pääset sisään painamalla 
löytynyttä hakutulosta.

https://taito.edu.turku.fi/login/index.php


UraValma
- yhdenlainen malli pudokkaiden 

tukemiseen



Mihin tarpeeseen?
• Valma koulutus suunnattu pääasiassa 16-18-vuotiaille peruskoulun 

käyneille sekä aikuisille ja nuorille maahanmuuttajille.
• Paljon nuoria aikuisia koulutuksen ulkopuolella, joilla useita 

keskeytyneitä tutkintoja ja kiinnittymisen vaikeus.
• Nuorilla aikuisilla usein perustaidot (matemaattiset, luku- ja tvt-taidot) 

sekä elämänhallinnan taidot heikot.

Idea UraValmasta:
• Nuorille aikuisille ilman toisen asteen tutkintoa.
• Enemmän perustaitojen tukea ja henkilökohtaista ohjausta.
• Hankkeen kautta uusia ideoita Valman toteuttamiseen.



Sisältö
• Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (n. 18-29-vuotiaille). 

Tavoitteena on tukea perustaitoja ja ammatinvalintaa, niin että 
siirtyminen tutkintoon on mahdollista. 

• Ns. perustoimintaa, yksi ryhmä Valman joukossa.

• Opiskelijoiden koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia parannetaan 
keskittymällä opetuksessa työelämäopintoihin ja ammatinvalintaan, 
henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä ohjauspajoihin.



Hankkeesta saatua
• Ohjauspajat
• Tukea YTO-opintojen suorittamiseen
• Tukea avoimien ammatillisten opintojen suorittamiseen
• Erilaiset testit (äidinkieli, matematiikka, TVT, ongelmanratkaisu)
• Henkilökohtaisten opintopolkujen tukeminen
• Vamos Yhdessä taitaen -hanke tarjosi tukea matematiikan opiskeluun 

Valman opiskelijoille ryhmämuotoisesti sekä henkilökohtaisesti. 
• VamosSampo -hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö:

-> yksilöohjausta 
-> työpajoja
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