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Taito-ohjelma lyhyesti ja kevään haun painotukset
Taito-hakuinfo

24.1.2018

Erno Hyvönen

PIAAC
• PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult

Competencies, Survey of Adult Skills
• Taitojen suora arviointi ja laaja taustakysely (koulutus, työhistoria, 

taitojen käyttö …)
• OECD:n organisoima, tutkimus on nyt tehty 33 maassa (2012 ja 

toinen kierros 2015), kuudessa uudessa maassa sitä tehdään 
parhaillaan (kolmas kierros)

• Kohdejoukkona kaikki 16–65-vuotiaat maassa asuvat henkilöt, joita 
Suomessa otantahetkellä keväällä 2011 noin 3,5 miljoonaa

• Tiedonkeruu Suomessa: elokuu 2011 – maaliskuu 2012
• Uudella kierroksella 9 maata, tulokset 2016 kesällä, kolmas kierros

valmisteilla
• Uusi PIAAC tiedonkeruu suunniteltu vuodelle 2021, tulokset 2023?
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Tiedonkäsittelyn avaintaidot
Lukutaito 

Kirjoitettujen tekstien ymmärtäminen, arvioiminen ja 
käyttäminen sekä niiden lukemiseen sitoutuminen. 
Mukana myös erilaisilla sähköisillä näyttöruuduilla 
esitettävät tekstit (viisi tasoa).

Numerotaito 
Yksilön kyky hankkia, käyttää, tulkita ja viestiä 
numeerista tietoa (viisi tasoa).

Tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito
Kyky hyödyntää digitaalisia viestintävälineitä ja 
tietoverkkoja tiedon hankkimisessa, arvioimisessa, 
viestinnässä ja käytännön toiminnassa (kolme tasoa).
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Miksi tärkeitä taitoja?

• Ne ovat välttämättömiä, jotta voi täysipainoisesti 
osallistua työelämään, koulutukseen ja muuhun 
sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämään

• Hyvin siirrettäviä, siis käytettävissä monenlaisissa 
erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa

• Opittavia ja siksi niihin myös voidaan vaikuttaa 
koulutuspoliittisin ja muin toimin

• Näiden taitojen riittävä hallinta on sekä elinikäisen 
oppimisen edellytys että tietoyhteiskunnan työ- ja 
arkielämään osallistumisen välttämätön väline. Ne luovat 
perustan, jonka pohjalta opitaan muita eriytyneempiä, 
mm. erilaisissa töissä tarvittavia taitoja. 

25.1.20184



25.1.2018

3

PIAAC -tulokset antoivat sekä ylpeyden- että 
huolenaiheita 
Maavertailussa Suomi pärjäsi erinomaisesti … mutta
- Suomessa tasolla 1 tai sen alapuolella:
lukutaito 370 000, numerotaito 450 000, molemmat 280 000, 
600 000 jompikumpi tai molemmat heikolla tasolla
- Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa alle tason 1 
tai tieto puuttuu: 1 000 000
- Erot ovat suuria eri väestöryhmien välillä, etenkin koulutus ja ikä 
vaikuttaa
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Lukutaito
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Taidot ja ikä
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OECD:n maakatsaus 2015
OECD Skills Studies 2015. Building Skills for All: A Review of Finland. Policy 
Insights on Literacy, Numeracy and Digital Skills from the Survey of Adult Skills. 

Kohteena ne, joiden taidot puutteellisimmat, erityisesti ikääntyvät, 
nuoret koulutuksen ulkopuolella, maahanmuuttajat. Suosituksia:
• Lisää huomiota luku- ja numerotaidolle aikuiskoulutuksessa ja 

laajemminkin; taitojen arviointi, henkilökohtaistaminen, perustaitojen 
kehittäminen kontekstissa, toimenpiteiden arviointi

• Tavoitteet korkeammalle kuin vähimmäistasolle
• Huomiota perustaitoihin mm. ammatillisessa koulutuksessa
• Korkeakoulutukseen pääsyn parantaminen
• Maahanmuuttajille henkilökohtaistaminen entistä vahvemmin
• Koulutuksen järjestäjien huomiota ikääntyvien digitaitojen 

parantamiseen
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Building-Skills-For-
All-A-Review-of-Finland.pdf
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Taito-ohjelma 

• Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-
ohjelma

• Toimintalinja: TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevien palveluiden parantaminen
• OKM:n valtakunnallinen Osuvaa osaamista –

toimenpidekokonaisuus
– Taito-ohjelma (rahoitus n. 11,1 M€)
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Taito-ohjelman tavoitteet ja kohderyhmä

• Lukutaito, numerotaito sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat 
nyky-yhteiskunnan perustaitoja, jotka ovat edellytys 
täysipainoiselle työelämään osallistumiselle ja perusta 
elinikäiselle oppimiselle

• Kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin sekä 
koulutukseen pääsemiseen ja koulutuksessa pysymiseen 
kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien 
aikuisten taitojen parantamiseksi 

• Kohderyhmänä sellaiset väestöryhmät, joiden perustaitojen 
hallinta on niin heikkotasoista, että heillä on vaikeuksia toimia 
täysipainoisesti työssä ja arjessa
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23.3. päättyvä haku

• Haetaan sekä yhtä koordinoivaa hanketta että Taito-ohjelmaa 
toteuttavia hankkeita

• Toteuttavien hankkeiden haun painopisteenä hankkeet, joissa 
kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin tai koulutuksessa 
pysymiseen tai koulutukseen pääsemiseen kytkeytyviä 
valtakunnallisia toimintamalleja heikot perustaidot (luku-, numero-
sekä tieto- ja viestintätekniset perustaidot) omaavien aikuisten 
taitojen parantamiseksi. 

• Hankkeiden on pohjauduttava PIAAC-tutkimuksessa määriteltyihin 
perustaitoihin. 
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Koordinoivan hankkeen tehtävät

• Edistää toimenpidekokonaisuuteen liittyvää 
kehittämishanketoimintaa tukemalla hankkeiden ja toimijoiden 
tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta (mm. juurruttaminen) sekä aktivoimalla potentiaalisia 
hanketoimijoita.

• Tuottaa (kartoittaa, kokoaa, tiivistää) ja välittää tietoa 
toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeiden hyvistä 
käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä 

• Järjestää hyvistä käytännöistä ja tutkimuksesta koulutus- ja 
informaatiotilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen 
toimenpidekokonaisuuden toimijat sekä näiden sidosryhmiä ja 
yhteistyökumppaneita. 

• seuraa ja arvio koko Taito-ohjelman edistymistä ja toteutumista 

25.1.2018Etunimi Sukunimi13

Rahoitettavalta koordinoivalta hankkeelta 
edellytetään selkeää suunnitelmaa:

• Kehittämishanketoiminnan edistämiseen liittyvistä 
toimenpiteistä 

• Tiedontuotannosta 
• Hankkeen toteuttamista tapahtumista ja tilaisuuksista 
• Seuranta- ja arviointitoimenpiteistä 

25.1.2018Etunimi Sukunimi14
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Haku: Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet, 
erityistavoite 9.1., kaikille hankkeille yhteiset

• Kolmesta ensimmäisestä kohdasta pitää saada vähintään kolme pistettä 
kustakin, jotta hanketta voidaan harkita rahoitettavaksi Taito-ohjelmassa. 

– Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta 
koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän 
muutosvaiheissa. (18%)

– Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin 
kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. (31 %).

– Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa 
lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. 
(18 %)

– Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. (12 %)
– Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. (1 %)
– Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (6 %)
– Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (6 %)
– Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (4 %)
– Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (4 %)
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Toteuttavat hankkeet, haun tarkentavat 
valintaperusteet

• Hankesuunnitelma noudattaa OKM:n valtakunnallisten ESR-
teemojen toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuuden Osuvaa 
osaamista osiota Taito-ohjelma. Hakemuksen on saatava tästä 
kohdasta vähintään kolme pistettä, jotta sen rahoittamista voidaan 
harkita. (20 %)

• Hankesuunnitelma on haun painopisteen mukainen (30 %)
• Hanke toteuttaa hakijan oman organisaation toiminnan ja 

toimintaympäristön kehittämistä. (10 %)
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Toteuttavat hankkeet, haun tarkentavat 
valintaperusteet (jatkuu)

• Hankesuunnitelmasta käy selkeästi ilmi mihin taitoihin ja millaiseen 
toimintamalliin hankkeen toteutus kohdistuu, myös hankkeen 
kohderyhmä ja sen tavoittaminen on kuvattu selkeästi. (20 %)

• Hankesuunnitelmassa osoitetaan että hakijalla tai osatoteuttajalla on 
tavoitteiden mukaista pedagogista osaamista ja suunnitelmassa 
määritellyn kohderyhmän tuntemusta. (20 %)
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Koordinoiva hanke, haun tarkentavat 
valintaperusteet
• Hankesuunnitelma noudattaa OKM:n valtakunnallisten ESR-

teemojen toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuuden Osuvaa 
osaamista osiota Taito-ohjelma. Hakemuksen on saatava tästä 
kohdasta vähintään kolme pistettä, jotta sen rahoittamista voidaan 
harkita. (30 %) 

• Hanke toteuttaa hakijan oman organisaation toiminnan ja 
toimintaympäristön kehittämistä. (10 %) 

• Koordinaatiohankkeen hakijalla tai sen osatoteuttajalla on 
kokemusta verkostojen luomisesta, verkostoissa toimimisesta ja 
verkostojen johtamisesta koordinaatiotehtävän toteuttamiseksi(20%) 

• Hankesuunnitelmassa on esitetty konkreettiset toimet 
koordinaatiohankkeen hakuohjeessa määriteltyjen tehtävien 
täyttämiseksi. (40 %) 
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Valtakunnallisuus

• Hankkeita tulee toteuttaa valtakunnallisesti (hanketta 
toteutetaan usealla alueella tai sen toimenpiteisiin on 
mahdollisuus osallistua koko maassa) tai niiden tulee 
olla valtakunnallisesti merkittäviä.

• Tyypillistä verkostomainen toteutustapa.
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Rahoitus

• Tuki on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
• Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä 

rahoitusta. 
• Hakijan on osallistuttava hankkeen kustannuksiin myös 

omarahoitusosuudella.
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Hakeminen

• Haku päättyy 23.3.2018
• Hakuaineisto: www.rakennerahastot.fi, ajankohtaista, hakuajat
• Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa www.eura2014.fi.
• Hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjoismaan ELY-keskukselle
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Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
-Marika Lindroth, s-posti: marika.lindroth@ely-

keskus.fi, puh. 0295 037 082

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
- Erno Hyvönen, s-posti: erno.hyvonen@minedu.fi,

puh. 0295 330 398
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