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Noheva ESR

Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

- Suomessa on 600 000 aikuista, joilla puutteita luku-, kirjoitus-, 
numero- ja tietotekniikkataidoissa. 

- Heikot perustaidot voivat olla esteenä sujuvalle ammatilliselle 
opiskelulle ja täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. 

Noheva hankkeen kohderyhminä ovat: 

- Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat ja opiskelijaksi pyrkivät, 

- Ammatillisten oppilaitosten opettajat ja ohjaus- ja tukihenkilöstö,

- Työssäoppimispaikkojen ohjaushenkilöstö.

17.11.2016 3



Noheva ESR

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää aikuisten 

luki- ja matematiikka ja tietotekniikkatestejä, tukimateriaaleja ja

ohjausmalleja. 

Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä ohjausmalleja ja 
tukimateriaaleja luku-, kirjoitus- ja numerotaitojen sekä 
tietotekniikkataitojen opetukseen. 

Hankkeen prosesseissa ja tuotoksissa hyödynnetään vahvasti 
tvt-laitteita ja -tekniikkaa. Projektin materiaali julkaistaan 
sähköisesti hankkeen lopussa.
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Noheva ESR

Kiipulan
Ohjaus- ja 
tukimallin 

hahmotelma

Luki-, matikka-
ja tvt-taitojen 
tukemiseen



- Henkilökohtaisesti suunnitellut opinnot
- Henkilökohtaistamissuunnitelma
- Tarvittaessa HOJKS

- Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
- S2-opetus
- Työelämävalmiudet
- Opiskeluvalmiudet
- Korttikoulutukset
- Oppimisen avaimet –pajat 

- Verkostotyö
- Moniammatilliset tiimit
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Erilaisten oppijoiden opiskelu Kiipulassa



- Enemmän ohjausta ja neuvontaa
- Joustavuus 

- Työvaltaisuus, enemmän työssäoppimista
- Tekemällä oppiminen
- Työelämälähtöisyys

- Pienet ryhmät ja opintokokonaisuudet
- Hitaampi eteneminen alussa
- Selkokieli 
- iPadit / TVT 
- Ei kokeita
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Työhönvalmentaja / Ohjaaja / opettaja yhteistyö

- Työpaikkayhteistyö
- Työnhakuvalmennus
- Top-paikan etsintä
- Tutustumiskäyntejä

- Apua myös henkilökohtaisissa asioissa
- Arkielämän taidot
- Tehtävien ohjaus

- TSEMPPAUS!
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Tutustumiskäynnit työpaikoille Työelämän pelisäännöt Maahanmuuttajat
esim. aikataulujen noudattaminen

Luottamuksellisuus

Oikean työpaikan/työssäoppimispaikan/ Oppilaitosten välinen yhteistyö

alan pohtiminen yhdessä

Ammatinvaihtajat Työparityöskentely esim.

Työssäoppimispaikan etsintä vastuukouluttaja / työhönvalmentaja

Elämänhallinta Yhteistyö työnantajien kanssa Tukea työpaikan etsimiseen

Elämäntaitojen valmennus Työnhakuvalmennus

esim.vuorovaikutus

Osaamisen havainnointi ja arviointi Työssä pysymisen varmistaminen

Osatyökykyiset

Käynnit ja ohjaus työssäoppimispaikalla Työelämän ulkopuolella olevat

Asiakkaan vahvuuksien löytäminen

/motivointi / kannustus Alaistaidot tutuksi Tasa-arvo

Aito kiinnostus ja välittäminen Yhteistyö Te-toimiston, Kelan, Sosiaalitoimiston,

Kuntoutujat  Typ:in, Maahanmuuttajapalvelujen kanssa

TYÖHÖNVALMENTAJAN TYÖNKUVA



Erkki, 20v. autoalan opiskelija

- Kontakti saatu Hakevan toiminnan kautta

TE-toimiston Koulutustorstaissa

- MT-kuntoutuja

- Useita keskenjääneitä koulutuksia

- Arjenhallinnassa monenlaisia haasteita

- Osa peruskoulun opinnoista suoritettu mukautetusti

- Tavoitteena koko tutkinto
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4 ryhmää / 4 opiskelija esimerkkiä

Pohtikaa ryhmässä mitä tukitoimia opiskelijalle tulisi tarjota?

Kootkaa kuulemanne, kokemustenne ja annettujen materiaalien avulla 

- mahdolliset opintojen kompastuskivet punaiselle paperille ja 

- sopivat tukitoimet opintojen ajalle siniselle paperille

Valmistautukaa kertomaan oma case myös muille.
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Ryhmätyö 



Ryhmätyön purku / Opiskelija esimerkit

1. Razid

2. Pekka

3. Liisa

4. Maija
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KIITOS!
Kirsi Ek

Projektipäällikkö

Kiipulan ammattiopisto

Kirsi.ek@kiipula.fi

050 420 4209
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