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Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä

➢ Tavoitteet:

1. Tuottaa 3–portainen 

ohjausmalli, joka edistää 

ilman toisen asteen 

koulutusta olevien siirtymistä 

nuorelle sopivaan 

ammatilliseen koulutukseen. 

2. Vakiinnuttaa Taitopaja 

ympäristöstä Living lab, joka 

toimii myös HAMKin

opiskelijoiden 

oppimisympäristönä.

➢ Kohderyhmä:

Kanta-Hämeen alueen 

alle 29 -vuotiaat nuoret, 

joilla ei ole koulutus- tai 

työpaikkaa, sisältäen myös

maahanmuuttajataustaiset

nuoret.



Kolmiportainen ohjausmalli ja tuki ammatilliseen 

koulutukseen

1.Porras

Toimintapäivä

2.Porras

Ammattialaan 
tutustuminen

3.Porras

Koulutukseen 
hakeutuminen

16.11.2020

Onnistuminen ja 
merkityksellisyys

Laajennettu 
henkilö-

kohtainen 
ohjaus ja tuki

Turvallinen 
toiminta-
ympäristöTutkimustyö

Omalle uralle ohjauksen 

menetelmät ja materiaalit 

erityiseen tukeen

Verkostoyhteistyö

Osaamisidentiteetin tukeminen

Vertaismentorointi



1. Porras: Toimintapäivä Taitopajassa

• Sovitusti tarjolla nuorille ja 

työpajaohjaajille

• Yhteistyöverkostona alueen työpajat

Tavoitteena:

▪ Kiinnostuksen herääminen 

opiskeluun

▪ Omien opiskeluvalmiuksien 

tunnistaminen kokeilemalla eri 

ammattialoihin liittyviä tehtäviä

▪ Positiivisen kokemuksen 

saaminen opiskeluympäristöstä

▪ Mahdollisuuksien löytäminen

16.11.2020

Toimintapäivän toteutus keväällä 2022



2. Porras : Osaamispolulle Taitopajassa ja 

ammattialoilla
• Toteutetaan suunnitellusti yhdessä 

nuorten kanssa

• Suunniteltu tutustuminen 

ammattialaan

Tavoitteena:

▪ Ammattialoihin perehtyminen 

ammattikoulutukseen liittyviä tehtäviä 

tekemällä

▪ Välittömän ja kannustavan palautteen 

saaminen omasta tekemisestä

▪ Osaamiskartoitus, 

opiskeluvalmiuksien ja hyvinvoinnin 

arviointi ja vahvistaminen

▪ Positiivisten oppimiskokemusten 

tarjoaminen

▪ Motivoituminen ja kiinnostuksen 

syntyminen 16.11.2020



3. Porras: Sujuva siirtymä koulutukseen

• Ohjattu haku ammatilliseen

koulutukseen

Tavoitteena:

▪ Itselle sopivaan koulutukseen

hakeminen

▪ Tutkintotavoitteiseen

koulutukseen siirtyminen

▪ Opiskelumotivaation

vahvistaminen

▪ Tutkinnon tai sen osan

suorittaminen

▪ Opintojen keskeyttämisen

ehkäisy

16.11.2020

This Photo by Unknown Author is licensed 

under CC BY-SA

https://hiusalasalo.blogspot.com/2019/05/taitaja2019-viimeinen-kilpailupaiva.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Taitopaja toimintaympäristönä

• Ammattiopisto Tavastiassa sijaitseva

toiminnallinen oppimisympäristö mahdollistaa

erilaisten ammattitehtävien kokeilun

16.11.2020



Palautteen ja arvioinnin kerääminen tutkimusta 

varten (tutkimusraportti 2023) 

• Arviointia kerätään palautekyselyillä ja haastatteluilla:

– Nuorilta

– Ammatillisten alojen opetus- ja ohjaushenkilöstöltä

– Yhteistyöverkoston jäseniltä esim. työpajat ja ohjaamot

– Ammattialojen vertaismentoreilta.

• Palautekyselyt ja haastattelut toteutetaan ohjausmallin eri 

vaiheiden pilotoinnin yhteydessä 

• 3–portainen ohjausmalli ja materiaalit 

muotoillaan kehittämisprosessin aikana 

saadun palautteen ja tutkimuksen suunnassa.



Hankkeesta tiedottaminen:

• Taitopaja- taitoja arkeen ja ammattiin KKTavastian 

sivusto

• Taitopaja-taitoja arkeen ja ammattiin HAMK sivusto

– Instagram: taitopaja.tavastia

• Taitopajan esittelyvideo

https://www.kktavastia.fi/projektit/eu-projektit/taitopaja-taitoja-arkeen-ja-ammattiin/
https://www.hamk.fi/projektit/taitopaja-taitoja-arkeen-ja-ammattiin/#toteutus
https://www.thinglink.com/scene/1491685776570712065


Hanketyöryhmä
KKTAVASTIA:

Pia Paananen

pia.paananen@kktavastia.fi

Outi Bottas

outi.bottas@kktavastia.fi

Tomi Lindsten

tomi.lindsten@kktavastia.fi

HAMK:

Hanna Naakka, Smart

Projektipäällikkö

hanna.naakka@hamk.fi

p. 0400-242869

Irmeli Lignell, Edu

irmeli.lignell@hamk.fi

Muut hanketoimijat:

Liisa Harakkamäki, HYOS

Liisa.harakkamaki@hamk.fi

Lotta Naakka,

Opiskelija-assistentti

mailto:pia.paananen@kktavastia.fi
mailto:Outi.bottas@kktavastia.fi
mailto:Tomi.lindsten@kktavastia.fi
mailto:Hanna.naakka@hamk.fi
mailto:irmeli.lignell@hamk.fi
mailto:Liisa.harakkamaki@hank.fi

